1(23)

BILDNINGSNÄMNDEN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-04-28
Plats och tid Björnekullasalen, kommunhuset samt Teams klockan 18:00-21.00
ajournering 18.18-19.56, 20.42-20.45
Beslutande Se närvarolista på sida 2.
Deltagande Linda Tholén, nämndsekreterare, §§ 49-67
tjänstemän Annika Hoppe, skolchef, §§ 49-67
Mikael Fors, VD Kommunala bostadsbolaget §§ 49-50,57
Anita Sjöberg, utvecklingsstrateg §§ 49-50, 57
AnneLouise Eckerström, centrala resursenheten §§ 49-51
Petra Kihlgren, skolsköterska §§ 49-51
Per-Olof Ganestam, rektor §§ 49-53
Per-Johan Flenner, rektor §§ 49-53
Ingrid Sturén, rektor §§ 49-57
Katrin Olsson, rektor §§ 49-55
Josefine Ahlin, ekonom §§ 49-61
Helena Ekman, ekonom §§ 49-61
Helen Viebke, utvecklingsstrateg §§ 49-57
Plats och tid för
justering Stationshuset, den 29 april klockan 16:00

Sekreterare Linda Tholén §§ 49- 67

Ordförande Murat Özbalci (C)

(1) Justerande Menaida Hasanovic (S)

(2) Justerande Bengt Nilsson (M)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Beslutande organ
Sammanträdesdatum
Datum för anslagets uppsättande
Datum för anslagets nedtagande
Förvaringsplats för protokollet

Bildningsnämnden
2021-04-28
2021-04-29
2021-05-21
Bildningsförvaltningen

Underskrift Linda Tholén

Bildningsnämnden
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PROTOKOLL
2021-04-28

ERSÄTTARE
Florian Bobocea (S)
Anneli Servin (SD)
Fredrik Karlsson (M)
Martin Svensson (S)
Carola Öhrn (SD)
Stefan Olofsson (S)
Pernilla Nielsen (M)
Totalt
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(1) Justerandes signatur

13 5

Avstår

Nej

Ja

Avstår

Namn Ledamöter
Murat Özbalci (C), ordf.
Menaida Hasanovic (S), 1:e
vice ordf.
Bodil Hellberg (L), 2:e vice
ordf.
Thomas Fredriksson (S)
Gun Friberg (S)
Bengt Tollstadius (C)
Eva Nilsson (M)
Bengt Nilsson (M)
Linda Arenhag (KD)
Anton Holmberg (SD)
Marcus Möller (SD)
Richard Mattsson (SD)
Hampus Svensson (SD)

Nej

§ 62

Ja

Bildningsnämndens ledamöter
och ersättare samt
omröstningsbilaga.
Tjänstgörande ersättare
markeras tjg.

Närvaro
Tjänstgörande

NÄRVAROLISTA

X
X

X
X
X

4

4

(2) Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Bildningsnämnden
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PROTOKOLL
2021-04-28
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Ordförandes signatur

(1) Justerandes signatur

(2) Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Bildningsnämnden
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PROTOKOLL
2021-04-28
Bin § 49
Val av justerare
Bildningsnämndens beslut
Menaida Hasanovic (S) och Bengt Nilsson (M) utses att justera dagens
protokoll.
Expedieras till:
Akt

Ordförandes signatur

(1) Justerandes signatur

(2) Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Bildningsnämnden
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PROTOKOLL
2021-04-28
Bin § 50
Fastställande av föredragningslista
Yrkanden
Ordförande yrkar
att följande ärenden utgår från dagordningen:
- Ärenden till och från de kommunala råden
- Inbjudningar till kurser och konferenser
Att följande ärende läggs till på dagordningen:
- Beslut angående undervisning gällande när – och
distansundervisning
Bengt Nilsson (M) yrkar att lägga till ett ärende under övrigt:
- Byggprojekt Haganässkolan
Proposition
Ordförande lägger lagda yrkanden under proposition och finner att detta
bifalles.
Bildningsnämndens beslut
Föredragningslistan fastställs med ovan justering.
Expedieras till:
Akt

Ordförandes signatur

(1) Justerandes signatur

(2) Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Bildningsnämnden
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PROTOKOLL
2021-04-28
Bin § 51
Redovisning av patientsäkerhetsberättelse
Sammanfattning:
AnneLouise Eckerström, verksamhetschef centrala resursenheten och Petra
Kihlgren, skolsköterska, presenterar patientsäkerhetsberättelsen för
bildningsnämnden.
- Enligt patientsäkerhetslagen (2010:659) ska alla verksamheter som
lyder under Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) senast den 1 mars
varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse
- Inom elevhälsan i Åstorps kommun omfattas den medicinska
(skolläkare, skolsköterska och logoped) och psykologiska
(skolpsykolog) insatsen
- Syftet med att upprätta patientsäkerhetsberättelse är att synliggöra det
systematiska patientsäkerhetsarbetet i den egna verksamheten.
Patientsäkerhetsberättelsen är underlag för förbättringsarbete
Åtgärder som bland annat i syftar till ökad patientsäkerhet
- Utvärderar och utvecklar verksamheten löpande
- Säkerställer att personalen har rätt kompetens samt verkar för en
grundbemanning som möjliggör uppdrag enligt lag
- Arbetar för ett gott samarbete inom elevhälsan och med andra aktörer
- 16 avvikelserapporter har inkommit från elevhälsans medicinska
insatser
- Inga avvikelserapporter har inkommit från elevhälsans psykologiska
insatser.
- Inga klagomål har inkommit.
- Nämnden ställer frågor gällande antal insatser per profession och
förvaltningen kommer att återkomma med svar på dessa frågor inom
kort.
Bildningsnämndens beslut
Informationen noteras till protokollet.
Expedieras:
Akten

Ordförandes signatur

(1) Justerandes signatur

(2) Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Bildningsnämnden
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PROTOKOLL
2021-04-28
Bin § 52
Ekonomirapport Väst
Sammanfattning:
Per-Olof Ganestam, rektor för område Väst, kommer till bildningsnämnden för
att presentera budgetuppföljning för området.
- Förskolan visar ett preliminärt överskott på 600 tkr på årsbasis. Intäkter
för coronan spelar in samt att det finns statliga projekt som också
påverkar intäkterna.
Bildningsnämndens beslut
Informationen noteras till protokollet.
Expedieras:
Akten

Ordförandes signatur

(1) Justerandes signatur

(2) Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Bildningsnämnden
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PROTOKOLL
2021-04-28
Bin § 53
Ekonomirapport Centrum
Sammanfattning:
Per-Johan Flenner, rektor för område Centrum, kommer till bildningsnämnden
för att presentera budgetuppföljning för området.
-

-

Prognos + 1,5 mkr på förskolan,
Vi gjorde effektiviseringar i verksamheten genom projektet ”Bemanna
rätt”
Vi har dragit ner från en specialpedagog från 1,0 till 0,25 tjänst. Vi
kommer dock att rekrytera en specialpedagog till, då det finns ett behov
av detta på skolan.
Fritidsgården på Haganäs har flyttats till Björnekullaskolan.
Kommande rekrytering av fritidspedagog till Haganässkolan
Litet underskott på förskoleklassen
Totalt redovisar område centrum ett överskott på 0,8 mkr.

Bildningsnämndens beslut
Informationen noteras till protokollet.
Expedieras:
Akten

Ordförandes signatur

(1) Justerandes signatur

(2) Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Bildningsnämnden
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PROTOKOLL
2021-04-28
Bin § 54
Ekonomirapport Björnekullaskolan
Sammanfattning:
Ingrid Sturén, rektor för område Björnekullaskolan, kommer till
bildningsnämnden för att presentera budgetuppföljning för området.
- Prognosen visar på – 200 tkr på årsbasis. Det kommer att komma in
statsbidrag och detta får effekt på ekonomin. Vi kommer även att se
över studiehandledningen då kostnaderna har varit höga.
- Antalet skoldagar är fastställt, men om vi kör sommarskola tre veckor
efter att lärarna slutat för sommaren kommer de enbart att ha 3 ½ vecka
ledighet.
Bildningsnämndens beslut
Informationen noteras till protokollet.
Expedieras:
Akten

Ordförandes signatur

(1) Justerandes signatur

(2) Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Bildningsnämnden
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PROTOKOLL
2021-04-28
Bin § 55
Ekonomirapport KomVux
Sammanfattning:
Katrin Olsson, rektor för vuxenutbildningen, kommer till bildningsnämnden för
att presentera budgetuppföljning för området.
- 93 elever är inskrivna på IM, 22 av dessa personer bor i Bjuvs kommun,
vilket innebär att Åstorp får en inkomst för dessa elever.
- 120 personer är inskrivna på SFI, varav 35 personer bor i Bjuv. Vi har
startat en uppdragsutbildning mot Just Tasty som går ut på att utbilda
språkligt på arbetsplatser för personer har arbetat.
- 35 elever är inskrivna på grundvux. Alla som ansöker om utbildningen
blir antagna.
- 3 elever är antagna på särvux
- 28 elever är antagna på yrkesvux
- 120 elever på SFI, varav 35 personer bor i Bjuv. Har startat
uppdragsutbildning mot just tasty utbilda sprkligt på arbetslatser för
personer som arbetat.
- Vi kommer att erbjuda slöjd på IM programmet och erbjuda utbildning
inom hantverk.
- Särvux och SFI visar ett preliminärt underskott. Det är inte större
bekymmer gällande särvux då det bara finns tre elever. IM har en
budget på 18,8 mkr varav 3,9 mkr är statsbidrag. 28 % av SFI budgeten
är statsbidragsfinansierat. Vi har fått pengar via DELMOS men dessa
pengar försvinner 2022.
- På grund av lagändring som trädde i kraft 1 april som ställer högre krav
på att personer ska behärska svenska språket, väntas ett ökat inflöde på
SFI.
Katrin Olsson, rektor, informerar om:
- En person har förfalskat rektorns underskrift på ett betyg som har
använts för att söka arbete. Händelsen är polisanmäld och rektorn är
kallad till rättegång med anledning av händelsen.
Bildningsnämndens beslut
Informationen noteras till protokollet.
Expedieras:
Akten

Ordförandes signatur

(1) Justerandes signatur

(2) Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Bildningsnämnden
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PROTOKOLL
2021-04-28
Bin § 56
Månadsuppföljning för bildningsnämnden 2021-03-31
Dnr BiND 2021/55
Sammanfattning
Bildningsnämnden redovisar en prognos på en budget i balans efter mars
månad.
Yrkande
Ordförande yrkar att godkänna månadsuppföljningen per 2021-03-31.
Proposition
Ordförande lägger eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles.
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden beslutar att godkänna månadsuppföljningen per 2021-03-31.
Expedieras:
Akten

Ordförandes signatur

(1) Justerandes signatur

(2) Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Bildningsnämnden
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PROTOKOLL
2021-04-28
Bin § 57
Förvaltningens information
VD för kommunala bolagen Mikael Fors och utvecklingsstrateg Anita Sjöberg
informerar om:
- Bildningsförvaltningen har valt att bygga en konceptförskola framtagen
och upphandlad av Komentus.
För detta har man fyllt i en entreprenadnyckel som utvisar att i
upphandlingen vinnande förslag från Skanska kan byggas på aktuell
mark.
- Mindre justeringar i originalritningarna kommer bli aktuella för en
anpassning till förvaltningens behov.
- Hyresnivån beräknas hamna på cirka 1 500:- per kvadratmeter och år.
- Detaljplanen bör vara färdig i augusti månad om den inte överklagas,
därefter kan beställning/avrop av byggnationen ske.
Ingrid Sturén, rektor, informerar om:
- Varit dispyter mellan två gäng som går på Björnekullaskolan. Det har
förekommit äggkastning på bilar och varit rädsla hos elever att gå till
skolan. Skolan har hanterat dispyten och fältsekreteraren är inkopplad i
ärendet för att få eleverna på bättre vägar. Även vårdnadshavarna är
informerade.
Helén Viebke, utvecklingsstrateg, informerar om:
- Från och med 2020 genomförs enkäter i förskola, skola och
vuxenutbildning.
- Skolinspektionen gör enkäter vartannat år men bara i årskurs fem och
nio. Förvaltningschefen beslutade att genomföra en enkät lokalt. Dessa
frågor utgår från Skolinspektionens frågor, förskolan har fått göra sina
egna frågor eftersom Skolinspektionen inte gör enkäter för denna
målgrupp.
- Uppföljning i årskurs 7-9 gällande distansundervisning. 17 % av
eleverna på Björnekullaskolan har uppgett att de har lärt sig mer än
förväntat på distansundervisning, 44 % lika mycket och 34 % mindre än
förväntat.
- På Hyllingeskolan är motsvarandesiffror 15 %, 51 % och 31 %.
Bildningsnämndens beslut
Informationen noteras till protokollet.
Expedieras:
Akten

Ordförandes signatur

(1) Justerandes signatur

(2) Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Bildningsnämnden
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PROTOKOLL
2021-04-28
Bin § 58
Frågor från ledamöter
Bodil Hellberg (L) ställer en fråga:
- Hur står det till med coronasituationen ute i verksamheterna?
Förvaltningschefen besvarar frågan att det i dagsläget inte finns så
många kända fall av covid-19 i verksamheterna. Det finns fåtal fall
bland personalen men detta är inget som har eskalerat. Nu är
vaccinationen igång, vilket ger en trygghet i samhället.
Anton Holmberg (SD) ställer en fråga gällande Hyllinge fritidsgårdar:
- På sociala medier har det framkommit att eleverna får vara på
fritidsgårdarna årkursvis men det är enbart årskurs 7-9 som har erbjudits
att vara där. Varför har sexorna exkluderats?
Förvaltningschefen besvarar frågan med att förvaltningen inte vill blanda barn
från olika klasser, därför är närvaron uppdelad årskursvis. Sexorna går på en
annan del av skolan och det kan vara förklaringen till varför sexorna inte har
blivit erbjudna att vara på fritidsgårdarna, men förvaltningschefen ska
undersöka frågan med rektorn.
Bildningsnämndens beslut
Informationen noteras till protokollet.
Expedieras:
Akten

Ordförandes signatur

(1) Justerandes signatur

(2) Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Bildningsnämnden
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PROTOKOLL
2021-04-28
Bin § 59
Ramöverenskommelse med Region Skåne gällande området psykisk hälsa
Dnr BiND 2021/82
Sammanfattning
Region Skåne och kommunerna i Skåne har sedan 2013 ramöverenskommelse
gällande personer med psykisk funktionsnedsättning samt barn och ungdom
som har eller riskerar att utveckla psykisk ohälsa och sedan 2015
ramöverenskommelse gällande personer med missbruks- och
beroendeproblematik. Dessa ramöverenskommelser har nu reviderats
gemensamt av Region Skåne och Skånes Kommuner och sammanförts till en
gemensam ramöverenskommelse där även gällande barn och unga som vårdas
utanför det egna hemmet inkluderats. Revideringen ska spegla de förändringar i
lagstiftningar som skett under de senaste åren. Rekommendationen från Skånes
Kommuner är att Åstorps kommun ska anta ramöverenskommelse gällande fyra
målgrupper inom området psykisk hälsa.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Annika Hoppe, 2021-04-15
Ramöverenskommelse gällande fyra målgrupper inom området psykisk hälsa,
daterad 210211.
Rekommendation att ingå i ramöverenskommelse gällande fyra målgrupper
inom området psykisk hälsa från Skånes kommuner, daterad 210308.
Yrkande
Ordförande yrkar att anta ramöverenskommelse gällande fyra målgrupper inom
området psykisk hälsa, daterad 210211 samt att ge ordförande och
förvaltningschefen i uppdrag att underteckna överenskommelsen för
bildningsnämndens räkning.
Proposition
Ordförande lägger eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles.
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden beslutar att anta ramöverenskommelse gällande fyra
målgrupper inom området psykisk hälsa, daterad 210211 samt att ge ordförande
och förvaltningschefen i uppdrag att underteckna överenskommelsen för
bildningsnämndens räkning.
Expedieras:
Akten
Region Skåne

Ordförandes signatur

(1) Justerandes signatur

(2) Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Bildningsnämnden
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PROTOKOLL
2021-04-28
Bin § 60
Ekonomiska behov 2022 för Bildningsnämnden
Dnr BiND 2021/86
Sammanfattning
Redovisningen av ekonomiska behov är en del av budgetarbetet tillsammans
med omvärldsanalysen och förslag till förändringar av taxor och avgifter.
Ekonomiska behov för 2022 och för planperioden 2023–2024 tar sin
utgångspunkt i de förändringar som beskrivs i omvärldsanalysen och hur dessa
påverkar behovet av förändringar av driftkostnader och investeringar under
perioden.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2021-04-21, av förvaltningschef Annika Hoppe
Underlag ”Ekonomiska behov 2022”, BiND 2021/86
Beslut från BinAu 2021-04-14 § 41
Yrkande
Ordförande yrkar att godkänna det redovisade underlaget av ekonomiska behov
för 2022 och flerårsplan för 2023–2024 samt överlämna materialet för
vidarebefordran till budgetberedningen.
Anton Holmberg (SD) meddelar att samtliga Sverigedemokrater inte deltar i
beslut.
Proposition
Ordförande lägger eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles.
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden beslutar att godkänna det redovisade underlaget av
ekonomiska behov för 2022 och flerårsplan för 2023–2024 samt överlämna
materialet för vidarebefordran till budgetberedningen.
Expedieras:
Akten
Budgetberedningen

Ordförandes signatur

(1) Justerandes signatur

(2) Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Bildningsnämnden
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PROTOKOLL
2021-04-28
Bin § 61
Väckt ärende från Bengt Nilsson (M) angående legitima möten för
bildningsnämnden
Dnr BiND 2021/57
Sammanfattning
På bildningsnämndens sammanträde 2021-03-24 väckte Bengt Nilsson (M) ett
ärende angående legitima möten för bildningsnämnden. Med anledning av den
långvariga pandemin och dess konsekvenser för mötesverksamheten kopplat
såväl till hälsoaspekten som den demokratiska aspekten, bör bildningsnämnden
få till en digital möteskonstruktion som tar hänsyn till både lagen och
mötesdeltagarnas hälsa och välbefinnande. Mot bakgrund av detta yrkade
Åstorpsalliansen att:
•

Att Bin Au får i uppdrag ta fram och prova en digital mötesform för
bildningsnämnden.

Beslutsunderlag
Väckt ärende från Bengt Nilsson (M)
Beslut från Bildningsnämnden 2021-03-24 § 45
Tjänsteskrivelse från Linda Tholén, nämndsekreterare 2021-03-26
Tjänsteskrivelse från Merih Özbalci, administrativ chef, 2020-11-06
Beslut från Bildningsnämndens arbetsutskott 2021-04-14 § 43
Yrkande
Ordförande yrkar att anse det väckta ärendet besvarat med hänvisning till
tjänsteskrivelsen.
Beslutsgång
Ordförande lägger eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles.
Bildningsnämndens beslut
Att anse det väckta ärendet besvarat med hänvisning till tjänsteskrivelsen.
Expedieras:
Akten

Ordförandes signatur

(1) Justerandes signatur

(2) Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Bildningsnämnden
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PROTOKOLL
2021-04-28
Bin § 62
Motion (SD) – Åstorps vetskap och möjlighet efter domstolsbeslut
Dnr BiND 2020/120
Dnr KSFD 2020/262
Sammanfattning
I början av juli 2020 avgjordes ett ärende i Högsta domstolen gällande en
lärares rätt att i viss mån bruka fysiskt våld mot elev som inte rättar sig efter
tillsägelse. Skolinspektionen företrädde eleven och yrkade skadestånd jml 6 kap
12 § Skollagen. Högsta domstolen kom i sitt beslut fram till att lärarens
agerande var befogat och att något skadestånd inte skulle utgå och dömde
därmed till kommunens fördel.
Sverigedemokraterna har lämnat in en motion till kommunfullmäktige vari de
yrkar att:
- Berörd förvaltning får i uppdrag att informera våra berörda anställda
gällande Högsta domstolens beslut, om bortflyttande av elev och i
dialog med lärarkåren samt rektorer, och att se denna möjliga åtgärd
som godkänd vid behov.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Linda Tholén, nämndsekreterare
Motion från Sverigedemokraterna, daterad 2020-08-10
Beslut från Kommunfullmäktige, 2020-08-31 § 132
Beslut från Bildningsnämndens arbetsutskott 2021-04-14 § 44
Yrkande
Bodil Hellberg (L) yrkar att föreslå kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
att motionen avslås i sin helhet.
Bengt Nilsson (M) yrkar bifall till Bodil Hellbergs (L) yrkande.
Anton Holmberg (SD) yrkar att föreslå kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige att
- Motionens första att-sats ska bifallas
- Motionens andra att-sats ska anses besvarad
Ordförande yrkar att föreslå kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att
- Motionens första att-sats ska anses besvarad
- Motionens andra att sats ska avslås
Beslutsgång
Ordförande ställer Bodil Hellbergs (L) yrkande, med bifallsyrkande från Bengt
Nilsson (M), mot Anton Holmbergs (SD) yrkande, mot eget yrkande och finner
att eget yrkande vinner bifall.

Ordförandes signatur

(1) Justerandes signatur

(2) Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Bildningsnämnden

18(23)

PROTOKOLL
2021-04-28
Forts. Bin § 62
Anton Holmberg (SD) begär votering.
Ordförande utser eget förslag till huvudförslag. För att utse motförslag ställer
ordförande Anton Holmbergs (SD) yrkande mot Bodil Hellbergs (L) yrkande
och finner att Anton Holmbergs (SD) yrkande utses till motförslag.
Voteringsordning
Bildningsnämnden godkänner följande voteringsordning:
Den som vill bifalla ordförandes yrkande röstar ”ja” och den som vill bifalla
Anton Holmbergs (SD) yrkande röstar ”nej”.
Då voteringen utfaller med fem ”ja” röster, fyra stycken ”nej” röster och fyra
personer som avstår beslutar bildningsnämnden att bifalla ordförandes yrkande,
för voteringsresultat se bilaga på sida 2 i protokollet.
Bildningsnämndens beslut
Att föreslå kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att
- Motionens första att-sats ska anses besvarad
- Motionens andra att sats ska avslås
Reservation
Sverigedemokraterna reserverar sig muntligen mot beslutet till förmån för egna
yrkanden.
Expedieras:
Akten
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Ordförandes signatur

(1) Justerandes signatur

(2) Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Bildningsnämnden

19(23)

PROTOKOLL
2021-04-28
Bin § 63
Beslutslogg
Varje månad redovisas en beslutslogg för bildningsnämnden. I loggen
redovisas vilka beslut som har fattats och hur dessa ska verkställas.
Yrkanden
Ordförande yrkar att godkänna beslutsloggen.
Proposition
Ordförande lägger lagda yrkanden under proposition och finner att detta
bifalles.
Bildningsnämndens beslut
Att godkänna beslutsloggen.
Expedieras till:
Akten

Ordförandes signatur

(1) Justerandes signatur

(2) Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Bildningsnämnden

20(23)

PROTOKOLL
2021-04-28
Bin § 64
Redovisning av delgivningar
Sammanfattning
- Beslut om skriftlig varning Kvidinge Skola, 2021-03-26, dnr 2021/6
- Anmälan om kränkande behandling Kvidinge skola, 2021-03-05, dnr
2021/6
- Anmälan om kränkande behandling Kvidinge skola, 2021-03-12, dnr
2021/6
- Anmälan om kränkande behandling Kvidinge skola, 2021-03-23, dnr
2021/6
- Anmälan om kränkande behandling Tingdal skola, 2021-03-18, dnr
2021/6
- Anmälan om kränkande behandling Tingdal skola, 2021-03-19, dnr
2021/6
- Anmälan om kränkande behandling Tingdal skola, 2021-03-19, dnr
2021/6
- Anmälan om kränkande behandling Björnås förskola, 2021-03-26, dnr
2021/6
- Anmälan om kränkande behandling Vuxenutbildningscentrum, 202103-26, dnr 2021/9
- Anmälan om kränkande behandling Hyllinge Skola, 2021-03-11, dnr
2021/7
- Anmälan om kränkande behandling Hyllinge Skola, 2021-03-11, dnr
2021/7
- Anmälan om kränkande behandling Hyllinge Skola, 2021-03-11, dnr
2021/7
- Anmälan om kränkande behandling Hyllinge Skola, 2021-03-15, dnr
2021/7
- Anmälan om kränkande behandling Nyvång Skola, 2021-03-17, dnr
2021/7
- Anmälan om kränkande behandling Nyvång Skola, 2021-03-24, dnr
2021/7
- Anmälan om kränkande behandling Nyvång Skola, 2021-03-24, dnr
2021/7
- Anmälan om kränkande behandling Björnekulla Skola, 2021-03-03, dnr
2021/10
- Vidaredelegationsplan för bildningsnämnden
Protokoll
Binau 2021-04-14 §§ 38-48
Bildningsnämndens beslut
Redovisningen av delgivningar godkänns.

Ordförandes signatur

(1) Justerandes signatur

(2) Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Bildningsnämnden

21(23)

PROTOKOLL
2021-04-28
Bin § 65
Redovisning av delegationsbeslut
Sammanfattning
- Beslut om tillfällig förvaltningschef vid ordinarie förvaltningschef
frånvaro, dnr 2021/59
Bildningsnämndens beslut
Redovisningen av delegationsbesluten godkänns.
Expedieras till:
Akt

Ordförandes signatur

(1) Justerandes signatur

(2) Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Bildningsnämnden

22(23)

PROTOKOLL
2021-04-28
Bin § 66
Eventuella övriga ärenden
Initiativärende från Åstorpsalliansen (M, L) – Byggprojekt Haganässkolan
Dnr BIND 2021/87
Sammanfattning
Efter den utmärkta informationen om projektet Haganässkolan där vi kan se att
förvaltning och projektledare lagt ner ett gediget arbete på att utforma
framtidens lärmiljöer så måste vi ändå uppmärksamma den kraftiga fördyring
som uppstått i projektet och det vore oansvarigt att inte se över vad som kan
göras för att minska kostnaderna. Vi har inga synpunkter vad som finns
innanför väggarna tvärtom tycker vi att skolans personal tillsammans med
bildningsförvaltningen gjort ett fantastiskt jobb med att ta fram spännande nya
lärmiljöer men däremot tror vi att en enklare bygglösning exteriört utan runda
hörn och ovala väggar kommer att vara billigare. Vi befarar att nuvarande
kostnadsbild för Haganässkolan kommer att få allvarliga konsekvenser för
andra kommande nödvändiga skolbyggnationer i kommunen.
Åstorpsalliansen yrkar därför:
Att bildningsnämnden uppdrar åt förvaltningen att göra en översyn av projektet
för att se hur mycket som kan sparas avseende byggkostnader genom
förenkling av byggnationen.
Beslutsunderlag
Initiativärende från Åstorpsalliansen (M, L)
Bildningsnämndens beslut
Att ärendet skickas för beredning till förvaltningen.
Expedieras:
Akten
Bildningsförvaltningen

Ordförandes signatur

(1) Justerandes signatur

(2) Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Bildningsnämnden

23(23)

PROTOKOLL
2021-04-28
Bin § 67
Beslut angående undervisning gällande när – och distansundervisning
Dnr BIND 2021/2
Sammanfattning
Pga rådande omständigheter gällande Covid 19 pandemin behöver
undervisningen inom ramen på den skolorna anpassas. Utifrån skolornas
egna riskbedömningar behöver skolorna fortsätta att varva när- och
distansundervisning för att kunna bedriva sin verksamhet på ett
tillfredställande sätt fram till den 18 juni 2021.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Annika Hoppe, förvaltningschef 2021-04-28
Yrkande
Ordförande yrkar att godkänna förslaget om att eleverna ska vara i
närundervisning med minst 2/3 från och med 1 maj 2021 till och med 18 juni
2021. Det är möjligt för skolorna att ta in alla elever efter en genomförd riskoch konsekvensbedömning på respektive skola som medger detta.
Beslutsgång
Ordförande lägger eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles.
Bildningsnämndens beslut
Att godkänna förslaget om att eleverna ska vara i närundervisning med minst
2/3 från och med 1 maj 2021 till och med 18 juni 2021. Det är möjligt för
skolorna att ta in alla elever efter en genomförd risk- och
konsekvensbedömning på respektive skola som medger detta.
Expedieras:
Akten
Bildningsförvaltningen

Ordförandes signatur

(1) Justerandes signatur

(2) Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

