Bildningsnämnden
Ledamöter kallas
Ersättare underrättas

KALLELSE
Bildningsnämnden kallas till sammanträde
Datum:
Tid:
Plats:

2021-05-26
Gruppmöten 16:45. Sammanträde 18:00.
Björnekullasalen, kommunhuset/ Via Teams

FÖREDRAGNINGSLISTA
1. Upprop
2. Val av justerare och tid för justering
3. Fastställande av föredragningslista
4. Ekonomirapport Öst
5. Månadsuppföljning för Bildningsnämnden per 2021-04-30
6. Förvaltningens information
7. Frågor från ledamöter
8. Kostnaden för mat i kommunens skolor
9. Väckt ärende av Hampus Svensson (SD) – Porrfilter på kommunens
datorer
10. Väckt ärende från Bengt Nilsson (M) och Bodil Hellberg (L) –
Byggprojekt Haganässkolan
11. Motion (SD) – Organisation för skol – och rektorsområden
12. Motion (SD)- Religiös påverkan på våra SFI elever
13. Yttrande till Skolinspektionen efter regelbunden kvalitetsgranskning
14. Nämndsmål för Bildningsnämnden
15. Beslutslogg
16. Redovisning av delgivningar
17. Redovisningar av delegationsbeslut
18. Ärenden till/från kommunala råden
19. Eventuella inbjudningar till kurser och konferenser
20. Eventuella övriga ärenden
Åstorp 2021-05-17
Murat Özbalci
Ordförande

Linda Tholén
Sekreterare
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PROTOKOLL
2021-05-26

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

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

Ordförandes signatur

(1) Justerandes signatur

(2) Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Bildningsnämnden
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PROTOKOLL
2021-05-26
Bin §
Val av justerare
Bildningsnämndens beslut

Expedieras till:
Akt

Ordförandes signatur

(1) Justerandes signatur

(2) Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Bildningsnämnden
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PROTOKOLL
2021-05-26
Bin §
Fastställande av föredragningslista

Bildningsnämndens beslut
Expedieras till:
Akt

Ordförandes signatur

(1) Justerandes signatur

(2) Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Bildningsnämnden
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PROTOKOLL
2021-05-26
Bin §
Ekonomirapport Öst
Sammanfattning:
Kerstin Andersson, rektor för område Öst, kommer till sammanträdet och
presenterar ekonomiuppföljning för området.
Bildningsnämndens beslut

Expedieras:
Akten

Ordförandes signatur

(1) Justerandes signatur

(2) Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Bildningsnämnden
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PROTOKOLL
2021-05-26
Bin §
Månadsuppföljning för bildningsnämnden 2021-04-30
Dnr BiND 2021/55
Sammanfattning
Bildningsnämnden redovisar en prognos på en budget i balans efter april
månad.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Annika Hoppe, förvaltningschef, 2021-05-10
Ekonomisk månadsuppföljning Bildningsnämnden per 2021-04-30

Bildningsnämndens beslut
Expedieras:
Akten

Ordförandes signatur

(1) Justerandes signatur

(2) Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Bildningsförvaltningen

1(1)

Administration

Tjänsteskrivelse
Datum
2021-05-10
Version
1

Annika Hoppe
Förvaltningschef
042 – 641 50
Annika.hoppe@astorp.se
Bildningsnämnden
Månadsuppföljning efter april 2021
Dnr: BiND 2021/55
Sammanfattning
Bildningsnämnden redovisar en prognos på en budget i balans efter april månad.
Förslag till beslut
Bildningsnämnden förslås besluta att godkänna månadsuppföljningen per 2021-04-30.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Månadsuppföljning inklusive bilaga per 2021-04-30
Beaktande av barnperspektivet
Hur har barns bästa beaktats?
Det bedöms inte påverka barn.
Har barn fått uttrycka sina åsikter?
Nej

Annika Hoppe
Förvaltningschef
Akten

Åstorps kommuns
Månadsuppföljning
Bildningsnämnden
Beslutad av:
Nämndsnamn 20xx-xx-xx
DNR 20xx/xx
1
Månadsuppföljning
Bildningsnämnden

Innehållsförteckning
Sammanfattande kommentarer politiken .............................................................................. 3
Uppföljning/helårsprognos övergripande .............................................................................. 4
Uppföljning helårsprognos verksamhetsspecifik .................................................................. 5
Investeringar ............................................................................................................................. 7
Nyckeltal .................................................................................................................................... 8
Volymer förskola......................................................................................................................................8
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Volymer grundskola .................................................................................................................................8
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Volymer gymnasium ................................................................................................................................9
Volymer vuxenutbildning.........................................................................................................................9
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Sammanfattande kommentarer politiken
Bildningsnämnden rapporterar fortsatt en budget i balans efter årets fyra första månader.
Förskolan går med ett överskott om +3,5 mkr, fritidshemmet går med ett överskott om
+0,5 mkr, grundskolan går med ett underskott om -5,0 mkr, övriga verksamheter går med ett
överskott om +1,0 mkr.
En skolenhet aviserar en negativ budgetavvikelse inom grundskolan om -2,0 mkr, en annan
skolenhet om -1,5 mkr. Avvikelserna avser personalkostnader. Två placeringar på
Specialpedagogiska skolenheten genererar ett underskott om -1,2 mkr, även placeringar i Sishem (Statens Institutionsstyrelse) är kostnadsdrivande.
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Uppföljning/helårsprognos övergripande
Utfall

Helårsprognos

Årsbudget

Avvikelse

Statsbidrag

17 610,0

47 449,0

41 949,0

5 500,0

Övriga intäkter

13 002,0

42 696,0

43 696,0

-1 000,0

Summa intäkter

30 613,0

90 145,0

85 645,0

4 500,0

-114 526,0

-349 368,0

-345 868,0

-3 500,0

Lokalkostnader

-14 525,0

-43 253,0

-42 253,0

-1 000,0

Övriga kostnader

-55 845,0

-165 806,0

-165 806,0

0,0

-2 174,0

-6 610,0

-6 610,0

0,0

Summa kostnader

-187 070,0

-565 037,0

-560 537,0

-4 500,0

Summa Nettokostnader

-156 457,0

-474 891,0

-474 891,0

0,0

Personalkostnader

Avskrivningar, räntor

Statsbidrag - En positiv avvikelse kopplat till statsbidrag för
•
•
•
•
•

+2,0 mkr Sjuklöner avseende Corona
+1,8 mkr "Skolmiljarden" avseende Corona
+0,4 mkr Språkutveckling i förskolan
+0,5 mkr Omsorg under kvällar
+0,8 mkr Övriga mindre bidrag

Övriga intäkter - En negativ avvikelse kopplat till intäkter för
•
•

-0,5 mkr Barnomsorgsavgifter
-0,5 mkr Försäljning av verksamhet till annan kommun

Personalkostnader - En negativ avvikelse kopplad till ovan nämnda statsbidrag då bidragen
omsätts i utökad personalkostnad. En negativ avvikelse inom grundskolan vägs upp av en
positiv avvikelse inom förskolan.
Lokalkostnader - En negativ avvikelse kopplad till generella kostnadsökningar. Om en
fastighet byggts om och avtal om ny lokalhyra tecknats står denna lokalhyresökning utan
täckning. De största avvikelserna återfinns hos förskola och grundskola.
Övriga kostnader - Ingen avvikelse
Grundbudget och tilläggsbudget under 2021:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

-466,2 mkr
1,1 mkr (kapitalkostnader)
0,3 mkr (0,5 tjänst nämndsekreterare)
-1,8 mkr (omföring kostenheten)
-0,6 mkr (1,0 tjänst mobila teamet)
-2,3 mkr (lönerevision kommunal 2020)
-3,9 mkr (volymer 2020 delår enligt avräkning)
-1,5 mkr (volymer 2021 helår enligt befolkningsprognos)
-474,9 mkr
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Uppföljning helårsprognos verksamhetsspecifik
Verksamhet

Utfall

Helårsprognos

Årsbudget

Avvikelse

-35,9

-113,8

-117,3

3,5

Fritidshem

-5,6

-17,6

-18,1

0,5

Grundskola

-68,3

-206,1

-201,1

-5,0

-4,2

-13,4

-13,4

0,0

Gymnasium

-27,5

-81,3

-81,3

0,0

Övriga verksamheter

-15,0

-42,7

-43,7

1,0

-156,5

-474,9

-474,9

0,0

Förskola

Grundsärskola

Nettoresultat

Förskola
Förskolans överskott har ökat till +3,5 mkr sedan föregående månad (+3,0). Det är i huvudsak
område centrum tillsammans med Hyllinge förskolområde som levererar positiva resultat.
Likt tidigare bidrar även statsbidrag från Skolverket och statsbidrag från Socialstyrelsen
kopplat till Coronapandemin till en positiv avvikelse.

Fritidshem
Fritidshemmet har en positiv avvikelse efter april månad om +0,5 mkr (föregående månad 0).
Årets första fyra månader indikerar på färre antal barn i verksamhet, något som går att koppla
till Coronapandemin.

Grundskola
Grundskolans underskott har ökat från föregående månad till -5,0 mkr (-3,5). Förutom höga
personalkostnader inom ett par skolenheter visar den interkommunala verksamheten ett
underskott. I båda fallen handlar det om elever i behov av särskilt stöd. Kommunen har två
elever inskrivna på Specialpedagogiska skolenheten till en årsprognos om -1,2 mkr. Utöver
detta har socialtjänsten placeringar i SiS-hem (Statens Institutionsstyrelse) vilka också är
kostnadsdrivande.
Även studiehandledning för barn med annat modersmål än svenska genererar i dagsläget ett
underskott.

Grundsärskola
Grundsärskolan har en budget i balans. En utökad budgetram för året, för att täcka ökade
volymer, bidrar till en prognos på 0. Inom grundsärskolans verksamhet redovisas även
grundsärskolans fritidshem.
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Gymnasium
Gymnasieskolan har likt föregående månad en budget i balans. Budgeten för eleverna i den
interkommunala gymnasieskolan balanserar under årets fyra första månader.
Vuxenutbildningen i Åstorp har intäkter på IM då man säljer IM-utbildning till Bjuvs
kommun, intäkter som används för att finansiera därmed utökad personalkostnad.

Övriga verksamheter
Övriga verksamheter har efter april månad ett överskott om +1,0 mkr (+0,5). Överskottet
härrör dels till kommunens fritidsgårdar som till följd av Covid-19 inte bedriver verksamhet i
samma omfattning men även till central administration vars kostnader för bland annat
kompetensutveckling inte förbrukas. Vuxenutbildningen med gymnasial vuxenutbildning
levereras även de ett överskott.
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Investeringar
Utfall
Investeringsinkomst

Helårsprognos

Årsbudget

Avvikelse

0,0

0,0

0,0

0,0

Investeringsutgift

-581,0

-9 267,0

-13 267,0

4 000,0

Nettoinvestering

-581,0

-9 267,0

-13 267,0

4 000,0

Investeringar beslutade i budget 2021 och som avser IT genererar centralt en positiv avvikelse
om +2,5 mkr, motsvarande siffra för verksamheterna är +1,5 mkr. Ny redovisningsprincip
innebär att kostnader avseende IT ska tas i driftsbudgeten och verksamheterna har blivit
kompenserade med motsvarande. En positiv avvikelse på motsvarande skapas i
investeringsbudgeten.
•
•
•

+ 0,5 mkr Förskola
+ 3,0 mkr Grundskola
+ 0,5 mkr Vuxenutbildning
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Nyckeltal
Nyckeltal över verksamheternas volymer är framtagna. Nyckeltalen visar antalet
barn/elever/kursdeltagare inom respektive verksamhet. Som jämförelsetal visas motsvarande
statistik från föregående år. Nämnden har efter avstämning under april månad blivit
kompenserad för volymer.
+3,9 mkr Avräkning för andra halvåret 2020 gav nämnden ett budgettillskott inom främst
förskola och grundskola.
+1,5 mkr Prognostiserade volymer för helår 2021 utifrån framtagen befolkningsprognos visar
ett underskott för förskolan som tas ut av ett överskott för grundskola. Budgettillskottet
tillfaller till största delarna gymnasieskolan inför läsåret 2021/2022.

Volymer förskola
Antal barn i verksamhet
Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

År 2021

910

929

938

951

År 2020

939

948

959

966

Differens mellan åren

-29

-19

-21

-15

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

År 2021

738

731

716

717

År 2020

770

772

750

745

Differens mellan åren

-32

-41

-34

-28

Jan

Feb

Mar

Apr

År 2021

2 332

2 331

2 336

2 348

År 2020

2 262

2 274

2 270

2 279

70

57

66

69

Volymer fritidshem
Antal barn i verksamhet

Volymer grundskola
Antal elever

Differens mellan åren

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec
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Volymer grundsärskola
Antal elever
Jan

Feb

Mar

Apr

År 2021

43

43

43

43

År 2020

37

38

39

39

6

5

4

4

Jan

Feb

Mar

Apr

608

610

608

608

Gymnasieskola IM

63

64

70

71

Gymnasiesärskola

16

16

17

15

Kommunalt aktivitetsansvar

85

84

78

79

772

774

773

773

Jan

Feb

Mar

Apr

39

50

49

51

123

147

152

150

3

3

3

3

Svenska för invandrare

132

137

128

124

Totalt

297

337

332

328

Differens mellan åren

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Volymer gymnasium
Antal elever

Gymnasieskola (IKE)

Totalt

Volymer vuxenutbildning
Antal kursdeltagare

Grundläggande vuxenutb
Gymnasial vuxenutb
Särskild vuxenutb
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PROTOKOLL
2021-05-26
Bin §
Förvaltningens information
Annika Hoppe, skolchef informerar om:
Bildningsnämndens beslut

Expedieras:
Akten

Ordförandes signatur

(1) Justerandes signatur

(2) Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Bildningsnämnden
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PROTOKOLL
2021-05-26
Bin §
Frågor från ledamöter

Bildningsnämndens beslut
Expedieras:
Akten

Ordförandes signatur

(1) Justerandes signatur

(2) Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Bildningsnämnden
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PROTOKOLL
2021-05-26
Bin §
Kostnaden för mat i kommunens skolor
Dnr BiND 2019/176
Sammanfattning
Bildningsnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att redovisa detaljerat vad
som ingår i kostnaden för skolmat, samt jämföra matkostnaden med
närliggande kommuner.
Bildningsförvaltningen har undersökt frågan och fått prisuppgifter från
kostenheten. Av redovisningstekniska skäl är det inte möjligt att få fram uppgift
som gäller specifikt för lunchen i skolorna, då skolorna serverar olika antal
måltid på dagarna.
Beslutsunderlag
Beslut från BinAu 2021-05-12 § 53
Protokoll från Bildningsnämnden 2019-12-11 § 126
Tjänsteskrivelse från Annika Hoppe, förvaltningschef, 2021-04-21

Bildningsnämndens beslut
Expedieras:
Akten

Ordförandes signatur

(1) Justerandes signatur

(2) Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Ati<
•<»
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Arbetsutskott

«»

fr

PROTOKOLL

w

2021-05-12

ÅSTORP
Binau § 53
Kostnaden for mat i kommunens skolor

Dnr BIND 2019/176

Sammanfattning
Bildningsnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att redovisa detaljerat vad
som ingår i kostnaden för skolmat, samt jämföra matkostnaden med
närliggande kommuner.

Bildningsförvaltningen har undersökt frågan och fått prisuppgifter från
kostenheten. Av redovisningstekniska skäl är det inte möjligt att få fram
uppgift som gäller specifikt för lunchen i skolorna, då skolorna serverar olika
antal måltid på dagarna.
Beslutsunderlag

Protokoll från Bildningsnämnden 2019-12-11 § 126
Tjänsteskri velse från Annika Hoppe, förvaltningschef, 2021-04-21
Yrkande

Ordförande yrkar att föreslå bildningsnämnden att anse det väckta ärendet
besvarat.

Beslutsgång
Ordförande lägger eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles.
Arbetsutskottets beslut

Att föreslå bildningsnämnden att anse det väckta ärendet besvarat.
Expedieras:
Akten

Bildningsnämnden

Ordförandes signatur

^

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

BILDNINGSFÖRVALTNINGEN

Sida 1 av 2
2021-04-21
Tjänsteskrivelse
Diarienummer
BiND 2019/176

Bildningsnämnden
Kostnaden för mat i kommunens skolor
Dnr BiND 2019/176
Sammanfattning
Bildningsnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att redovisa detaljerat vad som
ingår i kostnaden för skolmat, samt jämföra matkostnaden med närliggande
kommuner.
Bildningsförvaltningen har undersökt frågan och fått prisuppgifter från
kostenheten. Av redovisningstekniska skäl är det inte möjligt att få fram uppgift
som gäller specifikt för lunchen i skolorna, då skolorna serverar olika antal måltid
på dagarna.
Förslag till beslut
Bildningsnämnden anser det väckta ärendet besvarat.
Beslutsunderlag
Protokoll från Bildningsnämnden 2019-12-11
Tjänsteskrivelse från Annika Hoppe, förvaltningschef, 2021-04-21
Ärendet
2019-12-11 fick förvaltningen i uppdrag av bildningsnämnden att redovisa
kostnaderna för skolmaten, då kostnaderna i Åstorp var ovanligt höga.
Förvaltningen har undersökt frågan och fått kostnadsuppgifter från kommunens
kostenhet.
Skolorna serverar olika antal måltider på dagen, förskolorna och fritidshemmet
serverar både frukost och lunch och mellanmål. F-6 skolorna och
högstadieskolorna serverar enbart lunch. För att göra en rättvis jämförelse har
förvaltningen valt att redovisa kostnaderna för Björnekullaskolan. I redovisningen
finns inte specificerat vilka kostnader som avser just lunchen, då alla beställningar
klumpas ihop och beställs samtidigt. Det går inte att separera ut just dessa
kostnader ur redovisningen.
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BILDNINGSFÖRVALTNINGEN

Sida 2 av 2
2021-04-21
Tjänsteskrivelse
Diarienummer
BiND 2019/176

Redovisningen visar att huvudkomponenten kostar 4,30/portion därefter
tillkommer kostnad för pasta, ris, sallad, potatis m.m, som skolorna själva beställer
efter behov.
Beaktande av barnperspektivet
Hur har barns bästa beaktats?
Expedieras till
Akten
Bildningsnämnden
Annika Hoppe
Förvaltningschef
042 64 150
annika.hoppe@astorp.se
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PROTOKOLL
2021-05-26
Bin §
Väckt ärende från Hampus Svensson (SD) - Porrfilter på kommuenens
datorer
Dnr BIND 2020/126
Sammanfattning
Sverigedemokraterna har lämnat in ett initiativärende gällande att porrfilter ska införas
på elevernas Crome Books (CB), i syfte att förhindra att elever ska ta del av olämpliga
sidor och olämpligt innehåll på Internet exempelvis porr.
Beslutsunderlag
Beslut från BinAu 2021-05-12 § 55
Initiativärende från Sverigedemokraterna
Tjänsteskrivelse från Annika Hoppe, förvaltningschef 2021-03-08
Beslut från Bildningsnämndens arbetsutskott 2021-03-12 § 35

Bildningsnämndens beslut
Expedieras:
Akten

Ordförandes signatur

(1) Justerandes signatur

(2) Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

^<
<•••
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Arbetsutskott

^<

PROTOKOLL

<

2021-05-12

ÅSTORP
Binau § 55
Väckt ärende från Hampus Svensson (SD) - Porrfilter på kommuenens
datorer

Dnr BIND 2020/126
Sammanfattning
Sverigedemokraterna har lämnat in ett initiativärende gällande att porrfilter ska införas
på elevernas Crome Books (CB), i syfte att förhindra att elever ska ta del av olämpliga
sidor och olämpligt innehåU på Internet exempelvis porr.
Beslutsunderlag

Initiativärende från Sverigedemokraterna
Tjänsteskrivelse från Annika Hoppe, förvaltningschef 2021-03-08
Beslut från Bildningsnämndens arbetsutskott 2021-03-12 § 35
Yrkande

Ordförande yrkar att föreslå bildningsnämnden att avslå förslaget att införa
porrfilter på kommunens datorer.
Anton Holmberg (SD) meddelar att han inte deltar i beslutet.
Beslutsgång
Ordförande lägger eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles.
Arbetsutskottets beslut

Att föreslå bildningsnämnden att avslå förslaget att införa porrfilter på
kommunens datorer.

Expedieras:
Akten

Bildningsnämnden

Ordförandes signatur
;:^^:-:;:-

Justerandes signatur
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Utdragsbestyrkande

«»
»

w

Bildningsnämndens

21(24)

Arbetsutskott
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PROTOKOLL
2021-03-12
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ÅSTORP
Binau § 35

Initiativärende från Sverigedemokraterna gällande porrfilter på
kommunens datorer

Dnr BIND 2020/126
Sammanfattning

Sverigedemokraterna har lämnat in ett initiativärende gällande att porrfilter ska införas
på elevernas Crome Books (CB), i syfte att förhindra att elever ska ta del av olämpliga
sidor och olämpligt innehåU på Internet exempelvis porr.
Beslutsunderlag
Initiativärende från Sverigedemokraterna

Tjänsteskrivelse från Annika Hoppe, förvaltningschef 2021-03-08
Yrkande

Anton Holmberg (SD) yrkar att ärendet återremitteras för att tjänsteskrivelsen
ska redovisa vilka tekniska förutsättningar som krävs för att införa ett
porrfilter på skolans datorer samt vilken kostnad detta skulle medföra.
Anton Holmberg (SD) yrkar i andra hand bifall till det väckta ärendet att ett
porrfilter ska införas på kommunens datorer.
Bengt Nilsson (M) yrkar bifall till Anton Holmbergs (SD) återremissyrkande.
Gun Friberg (S) yrkar bifall till Anton Holmbergs (SD) återremissyrkande.
Beslutsgång

Ordförande lägger Anton Holmbergs (SD) första yrkande om återremiss, med
bifallsyrkande från Bengt Nilsson (M) och Gun Friberg (S), under proposition
och finner att detta bifalles.
Arbetsutskottets beslut

Att ärendet återremitteras för att tjänsteskrivelsen ska redovisa vilka tekniska
förutsättningar som krävs för att införa ett porrfllter på skolans datorer samt
vilken kostnad detta skulle medföra.

Expedieras:
Akten

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

tt

Utdragsbestyrkande

Bildningsförvaltningen

1(2)

Förvaltningskontor

Annika Hoppe
Förvaltningschef
042 – 641 50
Annika.hoppe@astorp.se

Tjänsteskrivelse
Datum 2021-04-19
Version 2

Bildningsnämnden
Väckt ärende från Hampus Svensson (SD) – Porrfilter på kommunens datorer
Dnr BIND 2020/126
Sammanfattning
Sverigedemokraterna har lämnat in ett initiativärende gällande att porrfilter ska
införas på elevernas Crome Books (CB), i syfte att förhindra att elever ska ta del av
olämpliga sidor och olämpligt innehåll på Internet exempelvis porr.
Förslag till beslut
Bildningsnämnden beslutar att avslå förslaget att införa porrfilter på
kommunens datorer.
Beslutsunderlag
Initiativärende från Sverigedemokraterna
Tjänsteskrivelse från Annika Hoppe, förvaltningschef 2021-03-08
Ärendet
Sverigedemokraterna har väckt ett initiativärende i bildningsnämnden
gällande möjligheten att införa ett porrfilter på elevernas Chromebooks
datorer. Ärendet återremitterades av bildningsnämndens arbetsutskott i mars
2021 för att kompletteras med information om kostnader för att införa detta
samt vilka tekniska förutsättningar som krävs för ett införande.
.
Det finns möjligheter att komma runt filtret genom att eleverna delar
internet från sina mobiltelefoner och använder som ”hot-spot” till sin
ChromeBook. Filtret är kopplat till elevernas inlogg och inte till vilket
nätverk de är uppkopplade mot.
Aktuell forskning visar på att porrfilter på elevdatorer/CB inte ger de
effekter som efterfrågas, när det gäller eleverna möjligheter att ta del av porr
på olika webbsidor. Forskningen förordar istället kontinuerliga dialoger med
eleverna i skolan, gällande etiska och moraliska ställningstaganden och
dilemman, när det gäller användandet av Internet.
I dialog med Johan Thummel, chef på IT 4K, har det framkommit att ingen
annan av kommunerna i IT 4K har eller har efterfrågat porrfilter på
elevernas datorer. Detta medför att det skulle bli en manuell hantering av
elevdatorerna i Åstorp och det finns idag inga personella eller ekonomiska
resurser till detta, inom IT 4K.
I princip alla elever har i dag en egen mobiltelefon och i den finns det
tillgång till ovan nämnda sidor. Det innebär att elevernas tillgång till porr
Postadress: 265 80 Åstorp | Gatuadress: Storgatan 7 | E-post: kommun@astorp.se | Telefon: 042-640 00 | Fax: 042-506 23
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inte stryps bara för att man har ett filter på datorn. Ett likande filter kan
dessutom ta bort viktiga och nödvändiga funktioner från
elevdatorerna/elevernas CB.
Förvaltningen har bett om prisuppgift för system som möjliggör ett porrfilter
på datorerna och IT-enheten har uppgett följande prisuppgifter:
Priserna nedan gäller för 36 månader.
Inköp hårdvara ca 220 000 kr
Licens för porrfilter ca 280 000 kr
Summa = ca 500 000/36 månader = 13 900 kr per månad.
Beaktande av barnperspektivet
☒ Barnperspektivet har beaktats och förslaget till beslut bedöms påverka
barn
☐Barnperspektivet har beaktats och förslaget till beslut bedöms inte påverka
barn
Annika Hoppe
Expedieras till:
Akten
Bildningsnämnden

Postadress: 265 80 Åstorp | Gatuadress: Storgatan 7 | E-post: kommun@astorp.se | Telefon: 042-640 00 | Fax: 042-506 23
Org. nr. 212000-0936 | Bg 5103-2951 | Pg 11 01 50-0 | www.astorp.se

Bildningsnämnden

12(22)

PROTOKOLL
2021-05-26
Bin §
Väckt ärende från Bengt Nilsson (M) och Bodil Hellberg (L) – Byggprojekt
Haganässkolan
Dnr BIND 2021/87
Sammanfattning
Åstorpsalliansen väckte ett ärende på bildningsnämndens sammanträde den 28 april
2021 gällande Haganässkolans byggande. 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.
Då det har uppstått en fördyring av byggprojektet uppdrogs förvaltningen att göra en
översyn av projektet för att se hur mycket som kan sparas avseende byggkostnader
genom förenkling av byggnationen.
Beslutsunderlag
Beslut från BinAu 2021-05-12 § 56
Initiativärende från Åstorpsalliansen
Tjänsteskrivelse från Annika Hoppe, förvaltningschef, 2021-05-07
Skrivelse från Mikael Fors, VD BFAB, 2021-05-03

Bildningsnämndens beslut
Expedieras:
Akten

Ordförandes signatur

(1) Justerandes signatur

(2) Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Bildningsnämndens
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Arbetsutskott
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PROTOKOLL
2021-05-12
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ÅSTORP
Binau § 56

Väckt ärende från Bengt Nilsson (M) och Bodil Hellberg (L) - Byggprojekt
Haganässkolan
Dnr BIND 2021/87
Sammanfattning

ÅstorpsaUiansen väckte ett ärende på bildningsnämndens sammanträde den 28 april
2021 gäUande Haganässkolans byggande. 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 kostaadema. Vi har inga synpunkter vad som finns
innanför väggarna tvärtom tycker vi att skolans personal tillsammans med
bildnmgsförvaltnmgen gjort ett fantastiskt jobb med att ta fram spännande nya

lärmiljöer men däremot ti-or vi att en enklare bygglösning exteriört utan runda hörn och
ovala väggar kommer att vara billigare. Vi befarar att nuvarande kosteiadsbild för
Haganässkolan kommer att få allvarliga konsekvenser för andra konamande
nödvändiga skolbyggnationer i kommunen.

Då det har uppstått en fördyring av byggprojektet uppdrogs förvaltningen att göra en
översyn av projektet för att se hur mycket som kan sparas avseende byggkostiiader
genom förenkling av byggnationen.
Beslutsunderlag

Initiativärende från Åstorpsalliansen
Tjänsteskrivelse från Annika Hoppe, förvaltningschef, 2021-05-07
Skrivelse från Mikael Fors, VD BFAB, 2021-05-03
Yrkande

Ordförande yrkar att föreslå bildningsnämnden att godkänna BFAB-s
redovisning gällande en förenkling av exteriören på nybyggnationen av
Haganässkolan och den kostnadsminskning som då blir aktuell.
Beslutsgång

Ordförande lägger eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles.
Arbetsutskottets beslut

Att föreslå bildningsnämnden att godkänna BFAB-s redovisning gällande en
förenkling av exteriören på nybyggnationen av Haganässkolan och den
kostnadsminskning som då blir aktuell.
Expedieras:
Akten

Bildningsnämnden
Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Åstorpsalliansen
Ärende-initiativ: Byggprojekt Haganässkolan.
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.
För Åstorpsalliansen i bildningsnämnden 2021-03-24
Bengt Nilsson (M)

Bodil Hellberg (L)

Linda Arenhag (KD)

BILDNINGSFÖRVALTNINGEN

Sida 1 av 1
2021-05-07
Tjänsteskrivelse
Diarienummer
BiND 2021/87

Bildningsnämnden
Väckt ärende från Bengt Nilsson (M) och Bodil Hellberg (L) – Byggprojekt
Haganässkolan
Dnr BiND 2021/87
Sammanfattning
Åstorpsalliansen lämnar in ett initiativärende på bildningsnämndens sammanträde
2021-04-28, gällande Byggprojekt Haganässkolan. Syftet är att uppmärksamma
den kraftiga fördyring som uppstått i projektet och utifrån detta utforska vilka
möjliga insatser som kan göras för att minska kostnaderna. Alliansen föreslår en
exteriör förändring som möjliggör en kostnadsminskning. Bildningsförvaltningen
får i uppdrag av bildningsnämnden att göra en översyn av projektet, för att se hur
mycket som kan sparas in på byggnadskostnaden genom att förenkla exteriören på
byggnaden, ta bort runda hörn och ovala väggar.
Förslag till beslut
Bildningsnämnden godkänner BFAB-s redovisning gällande en förenkling av
exteriören på nybyggnationen av Haganässkolan och den kostnadsminskning som
då blir aktuell.
Beslutsunderlag
Initiativärende från Åstorpsalliansen
Redovisning från BFAB på uppdrag från bildningsförvaltningen
Tjänsteskrivelse från Annika Hoppe, förvaltningschef, 2021-05-07
Ärendet
Åstorpsalliansen lämnar in ett initiativärende på bildningsnämndens sammanträde
2021-04-28, gällande byggprojektet Haganässkolan. Syftet är att uppmärksamma
den kraftiga fördyring som uppstått i projektet och utifrån detta utforska vilka
möjliga insatser som kan göras för att minska kostnaderna. Alliansen föreslår en
exteriör förändring som möjliggör en kostnadsminskning. Bildningsförvaltningen
får i uppdrag att göra en översyn av projektet, för att se hur mycket som kan sparas
in på byggnadskostnaden genom att förenkla exteriören på byggnaden.
Bildningsförvaltningen kontaktar BFAB, som på uppdrag gör en översyn av en
förenkling av byggnadens exteriör samt en beräkning på en minskad
byggnadskostnad. Det görs också en bedömning att alla runda hörn inte kan tas
bort, då detta i två sammanhang skulle minska på dagsljusinsläppet.
Expedieras till
Akten
Bildningsnämnden
Annika Hoppe
Förvaltningschef
042 641 50
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Bildningsförvaltningen
Annika Hoppe

Angående uppdrag till BFAB 2021-05-03
Enligt din begäran önskar ni att vi gör förändringar i befintliga skisser där rundande hörn i befintliga skisser ersätts med raka hörn och samt redogörelse för
de ekonomiska konsekvenserna av förändringen.
Vi har tittat på vad förändringen innebär och kan konstatera att inte alla hörn
går att förändra till följd av nödvändiga ljusinsläpp i byggnaden.
Vår bedömning är att produktionskostnaden vid förändring av de rundande
hörn som är möjliga kommer minska med cirka 7 miljoner kronor.
Hyreseffekten ger vid hand att ny hyra efter förändringen kommer hamna på
cirka 14 miljoner kronor inklusive energitillägg per år.
Vi kommer så snart som möjligt i samband med kommande detaljprojektering
tillse att såväl skisser som kommande ritningar hanteras enligt er begäran.
Notera att vår hyra avser lokalhyra för byggnad och inkluderar inte fasta som
lösa inventarier av verksamhetsspecifik art vilka har att budgeteras och finansieras av respektive hyresgäst.
Åstorp som ovan
Björnekulla Fastighets AB

Mikael Fors
VD

__________________________________________________________________________________________
_______
Postadress

Besöksadress

Telefon

265 80 ÅSTORP

Storgatan 3
Åstorp

042-400 89 10 042-400 89 30 556482-1766
11 82 66-6
Innehar F-skattebevis

Telefax

Org.nr

Postgiro
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PROTOKOLL
2021-05-26
Bin §
Motion (SD) – Organisation för skol – och rektorsområden
Dnr BiND 2020/119
Dnr KSFD 2020/267
Sammanfattning
Bildningsnämnden är kommunens största nämnd och nämnden med störst
budgetram. När kommunen behöver effektivisera är det ofta bildningsnämnden
som med hänsyn till sin budgetram får spara in på kostnader.
Sverigedemokraterna anser att bildningsnämnden bör se över sin organisation
internt, organisatoriskt och för icke-lagstadgad verksamhet för att förvalta
nämndens medel på ett så bra sätt som möjligt, istället för att spara in på elever
och lärarkår.
Sverigedemokraterna har lämnat in en motion till kommunfullmäktige vari de
yrkar att:
- Berörd förvaltning presenterar både muntligt och skriftligt den rådande
struktur för organisationen gällande skol och rektorsområden för
kommunstyrelsen och bildningsnämnden
- Att berörd förvaltning får i uppgift att se över kostnadskalkylen för
befintlig organisation gällande skol och rektorsområden
- Att berörd förvaltning får i uppgift att utreda och presentera muntligt
och skriftligt till kommunstyrelsen och bildningsnämnden, om rådande
skol och rektorsområden verkligen är det mest verksamhets – och
kostnadseffektiva alternativ eller om det finns möjlighet till minskad
organisation
Beslutsunderlag
Beslut från BinAu 2021-05-12 § 57
Tjänsteskrivelse från Annika Hoppe, förvaltningschef bildningsförvaltningen
Motion från Sverigedemokraterna, daterad 2020-08-10
Beslut från Kommunfullmäktige, 2020-08-31 § 129
Organisationsgenomlysning från Micajo Ledarskap
Bildningsnämndens beslut
Expedieras:
Akten
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Ordförandes signatur

(1) Justerandes signatur

(2) Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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ÅSTORP
Binau § 57
Motion (SD) - Organisation for skol - och rektorsområden
DnrBiND2020/119
Dnr KSFD 2020/267
Sammanfattning
Bildningsnämnden är kommunens största nämnd och nämnden med störst
budgetram. När kommunen behöver effektivisera är det ofta
bildningsnämnden som med hänsyn till sin budgetram får spara in på
kostnader. Sverigedemokraterna anser att bildningsnämnden bör se över sin
organisation internt, organisatoriskt och för icke-lagstadgad verksamhet för att
förvalta nämndens medel på ett så bra sätt som möjligt, istället för att spara in
på elever och lärarkår.
Sverigedemokraterna har lämnat in en motion till kommunfullmäktige vari de
yrkar att:
Berörd förvaltning presenterar både muntligt och skriftligt den rådande
struktur för organisationen gällande skol och rektorsområden för
kommunstyrelsen och bildningsnämnden
Att berörd förvaltning får i uppgift att se över kostnadskalkylen för
befintlig organisation gällande skol och rektorsområden
Att berörd förvaltning får i uppgift att utreda och presentera muntligt
och skriftligt till kommunstyrelsen och bildningsnämnden, om rådande
skol och rektorsområden verkligen är det mest verksamhets - och
kostnadseffektiva alternativ eller om det filans möjlighet till minskad
organisation
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Annika Hoppe, förvaltningschef bildningsförvaltningen
Motion från Sverigedemokraterna, daterad 2020-08-10

Beslut från Kommunfullmäktige, 2020-08-31 § 129
Organisationsgenomlysning från Micajo Ledarskap
Yrkande

Anton Holmberg (SD) yrkar att föreslå bildningsnämnden att bifalla motionen
i sin helhet.

Bengt Nilsson (M) yrkar att föreslå bildningsnämnden att avslå motionen då
den är väckt för tidigt.
Bodil Hellberg (L) yrkar att föreslå bildningsnämnden att avslå motionen.
Ordförande yrkar bifall till Bengt Nilssons (M) yrkande.

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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ÅSTORP
Forts. Binau § 57
Beslutsgång
Ordförande ställer Bengt Nilssons (M) yrkande, med bifallsyrkande från Bodil
Hellberg (L), mot Anton Holmbergs (SD) yrkande, under proposition och
finner att Bengt Nilssons (M) yrkande bifalles.
Arbetsutskottets beslut

Att föreslå bildningsnämnden att avslå motionen då motionen är väckt för
tidigt.
Reservation

Anton Holmberg (SD) reserverar sig muntligen till förmån för eget yrkande.
Expedieras:
Akten

Bildningsnämnden

Ordförandes signatur

Justerandes signatur
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Utdragsbestyrkande

Bildningsförvaltningen
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Tjänsteskrivelse
Datum
2021-04-07
Version
1
Annika Hoppe
Förvaltningschef
042 – 64 150
Annika.hoppe@astorp.se
Kommunfullmäktige
Motion (SD) – Organisation för skol – och rektorsområden
Dnr BiND 2020/119
Dnr KSFD 2020/267
Sammanfattning
Bildningsnämnden är kommunens största nämnd och nämnden med störst budgetram. När
kommunen behöver effektivisera är det ofta bildningsnämnden som med hänsyn till sin
budgetram får spara in på kostnader. Sverigedemokraterna anser att bildningsnämnden
bör se över sin organisation internt, organisatoriskt och för icke-lagstadgad verksamhet
för att förvalta nämndens medel på ett så bra sätt som möjligt, istället för att spara in på
elever och lärarkår.
Sverigedemokraterna har lämnat in en motion till kommunfullmäktige vari de yrkar att:
- Berörd förvaltning presenterar både muntligt och skriftligt den rådande struktur
för organisationen gällande skol och rektorsområden för kommunstyrelsen och
bildningsnämnden
- Att berörd förvaltning får i uppgift att se över kostnadskalkylen för befintlig
organisation gällande skol och rektorsområden
- Att berörd förvaltning får i uppgift att utreda och presentera muntligt och
skriftligt till kommunstyrelsen och bildningsnämnden, om rådande skol och
rektorsområden verkligen är det mest verksamhets – och kostnadseffektiva
alternativ eller om det finns möjlighet till minskad organisation
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Annika Hoppe, förvaltningschef bildningsförvaltningen
Motion från Sverigedemokraterna, daterad 2020-08-10
Beslut från Kommunfullmäktige, 2020-08-31 § 129
Organisationsgenomlysning från Micajo Ledarskap
Ärendet
Sverigedemokraterna har lämnat in en motion gällande bildningsnämndens nuvarande
organisation vad gäller skol och rektorsområdena. Bakgrunden till motionen är att
bildningsnämnden, enligt motionsskrivarna, har ökat antalet skolledartjänster
(rektorer/biträdande rektorer) medan nämnden har dragit ner på antal lärare och utökat
antalet elever per grupp. Bildningsnämnden fick i augusti 2020 presenterat en
genomlysning av skolledarorganisationen som gjordes av Micajo Ledarskap 2017.
Genomlysningen gjordes för att se effekterna av den organisationsförändring av förskola
och skola som genomfördes 2014 med särskilt fokus på vad förändringen inneburit för
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chefer, personal och elever. Vid redovisningen 2020 konstaterades att organisationen,
enheterna och ledningsorganisationen var oförändrade sedan genomlysningen
genomfördes år 2017, däremot presenterade bildningsförvaltningen förslag på åtgärder
vad gäller ökad likvärdighet, helhetssyn och samarbetet inom och mellan
rektorsområdena.
Bildningsförvaltningens nuvarande organisation
I nuläget finns fem rektorsområden inom bildningsförvaltningen; Område Öst, Centrum,
Väst, Björnekulla och Vuxenutbildningscentrum och varje område leds av en rektor.
Varje rektor har också biträdande rektorer till sin hjälp, som ansvarar för delar av
verksamheten jämte rektorn. Inom rektorsområde Centrum finns särskolan, modersmål
och studiehandledning och utöver rektorsområdena finns Kulturskolan på
utbildningssidan och centrala resursenheten/elevhälsan samt förvaltningsstab på
administrationssidan. Totalt finns det fem rektorer som ansvarar för
utbildningsverksamheten och en rektor på Kulturskolan inom bildningsförvaltningen.
Antalet biträdande rektorer uppgår till 17 stycken totalt. Med hänvisning till
personuppgiftslagstiftningen har namnen på befattningshavarna tagits bort i nedan bild.

Det är av vikt att bildningsnämnden kontinuerligt kan följa respektive rektorsområdes
ekonomi för att på så sätt agera om något område visar ett underskott. Sedan våren 2021
kommer ett eller flera rektorsområden till bildningsnämndens sammanträden för att
presentera sin ekonomi och sina framtida behov för politiken så att politiken lättare kan
agera om det uppstår ekonomiska underskott i något rektorsområde.
Utredning för eventuellt minskad organisation
När frågan om skolledarorganisationen var uppe för politisk behandling under hösten
2020 beslutade nämnden i sin delegationsordning att nyinrättade skolledartjänster ska
samrådas med arbetsutskottet, något som tidigare legat på tjänstemannanivå. Detta
innebär att politiken på ett bättre sätt kan få känna delaktighet vid nyrekrytering av
skolledartjänster och kunna ta ansvar för verksamhetens utformning redan från början, så
att neddragningar i skolledartjänster kan undvikas att göras vid senare tillfällen.

Bildningsförvaltningen

3(3)

Arbetet med budgeten för kommande år inleds redan under våren innevarande år när
nämnd och förvaltningsledning presenterar sina ekonomiska behov för kommande år i
budgetberedningen. I detta arbete ligger att inventera vilka tjänster som behövs för
kommande år och hur verksamheten bäst organiserar sig för att uppnå målen som är satta
av politiken. Inför varje nyanställning eller återbesättning av en tjänst görs en inventering
i verksamheten för att undersöka om arbetsuppgifterna kan läggas på en befintlig tjänst, i
stället för att anställa en ny person.
Det är möjligt att göra en översyn/organisationsgenomlysning av hela verksamheten, men
en sådan är väldigt tids – och resurskrävande. Vid ett bifall av motionen kommer
förvaltningen att behöva gå ut med en upphandling av extern konsult som genomför detta
arbete, då det saknas resurser på förvaltningen idag för att genomföra detta arbete.
Bildningsförvaltningen har inte ändrat sin organisation efter genomlysningen och det
skulle vara möjligt att undersöka det resultat som organisationsgenomlysningen kom fram
till. Således skulle en eventuell ny utredning kunna möjliggöra en effektivisering av
bildningsförvaltningens organisation. Kostnaden för att göra en fullskalig genomlysning
är svår att uppskatta eftersom det beror på vinnande leverantör och uppdragets
omfattning.
Annika Hoppe
Expedieras till:
Akten
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
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Redovisning av genomförda åtgärder
Bildningsnämnden har efterfrågat en redovisning av genomförda åtgärder
utifrån resultatet av en organisationsgenomlysning gjord av Micajo
Ledarskap 2017.
Uppdraget från förvaltningen till Micajo Ledarskap var att göra en
genomlysning av effekterna av den organisations förändring av förskola och
skola som genomfördes 2014 med särskilt fokus på vad förändringen
särskilt inneburit för chefer, personal och barn/elever i organisationen.
Genomlysningen skulle också fånga upp förslag till utvecklingsområden och
ge förslag till direkta åtgärder.
Nedan följer en redovisning av genomförda åtgärder kopplade till
organisationsrapporten från Micajo Ledarskap 20170205.
Genomförda åtgärder fram till 30 juni 2020
1. Organsationen, enheterna och ledningsorganisationen ligger fast sedan
genomlysningen genomfördes 2017.
2. Likvärdigheten behöver öka:

•

•
•
•

En förtydligad styrkedja är genomförd, där statens och nämndens
mål har direkt och tydlig koppling till ledningen från förvaltning,
rektorer och biträdande rektorer. Alla chefer har en ledarplan som
följs upp kontinuerligt på alla nivåer i organisationen. Den direkta
arbetsledningen har sedan överenskommelser med alla arbetslag och
dessa följs upp med kontinuitet i alla rektorsområden.
Förvaltningschef följer sedan upp rektors ledarplaner samt
rektorsområdenas arbete ut i organisationen.
Gemensam kompetensutveckling av alla pedagoger gällande
likvärdig bedömning och rättsäker betygssättning. Denna varade
under tre år och utfärdes av en av kommunens förste lärare.
Gemensam kompetensutveckling för pedagoger i språkutvecklande
arbetssätt (Genrepedagogik).
Deltagande i kommunövergripande forsknings- och
utvecklingsprogram; “Undervisning i förskolan, “Programmering i
ämnesundervisningen”. Alla förskolor och skolor har deltagit och
lärare och förskollärare har under programmets gång
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•
•
•
•
•

kompetenshöjande insatser och kollegial handledning för sina
kolleger på respektive enhet. Programmen har varat över tre
år/program.
Inköp av NTA-lådor och utbildning av personal på alla F-6 skolor i
syfte att höja kvaliteten i No-undervisningen och säkerställa
likvärdigheten.
Satsning på hälsofrämjande insatser på våra socio-ekonomiskt utsatta
enheter i syfte att stärka likvärdigheten och ge alla elever möjlighet
till fysisk aktivitet och rörelse.
Studiestöd utanför ordinarie skoltid i syfte att skapa likvärdiga
förutsättningar att nå goda kunskapsresultat för alla elever.
Inköp av digitala verktyg och digitala program i syfte att stärka alla
elever möjligheter att nå goda kunskapsresultat.
Extra satsning på personalresurs som arbetar aktivt med att skapa
goda relationer mellan kommun och arbetsgivare i Åstorps kommun
i syfte att säkerställa god kvalitet på alla praoplatser som erbjuds till
eleverna. Samma resurs har i uppdrag att stödja lärare och övrig
personal i förskola och skola när det gäller att öka barn och elevers
kompetens gällande arbetsliv och framtida gymnasieval.

3. Helhetssyn:
• En tydligare styrning och ledning från rektor i samband med att
ledarplaner infördes i hela organisationen. Rektor följer kontinuerligt
upp sina bitr. rektorers ledarplaner och deras överenskommelser med
arbetslagen ute i organisationen. Rektors ledarplan korrelerar med
förvaltningschefens ledarplan.
• Alla skolor har konferenstid på onsdagar, vilket möjliggör för
övergripande möten för personalen inom hela
bildningsförvaltningen.
• Ledningsgruppsmöten 1 ggr/vecka. Innehåller strategiska frågor och
driftsfrågor.
• Gemensamma chefsmöten med alla chefer 1 ggr/månad.
• Biträdande chefer i grundskola och förskola har gemensamma
möten. Dessa möten används för driftsfrågor men också för att ta
fram beslutsunderlag i förvaltningen för övergripande beslut.
• Kommunövergripande utvecklingsprogram som bygger på forskning
och beprövad erfarenhet.
• Kommunövergripande kompetensutveckling för personalen.
Samarbetet inom och mellan rektorsområden. Följande nätverk är
kommunövergripande och träffas kontinuerligt:
• Sambedömningsträffar – nationella prov, betygssättning
• Särskild undervisningsgrupp - nätverksträffar
• Spec-nätverksträffar
• Förstelärare - nätverksträffar

Postadress: 265 80 Åstorp | Gatuadress: Storgatan 7 | E-post: kommun@astorp.se | Telefon: 042-640 00 | Fax: 042-506 23
Org. nr. 212000-0936 | Bg 5103-2951 | Pg 11 01 50-0 | www.astorp.se

2020-06-23 3(5)

•
•
•
•
•
•
•

Förskoleklass - nätverksträff
Fritidshem - nätverksträff
Praktiskt-estetisk nätverksträff
Bitr rektorer – förskola nätverksträff
Bitr rektorer - grundskola nätverksträffar
Nätverk för skoladministratörer - nätverksträffar
IKT styrgrupp – kontinuerliga träffar

Chefers tillgänglighet
• Inom bildningsförvaltningen är torsdagen den dag som är avsatt
för ledningsmöten och annat ledningsarbete. Alla chefer ska då
vara tillgängliga för övergripande arbete inom
bildningsförvaltningen. Övriga dagar är cheferna i stort
tillgängliga på respektive förskole/skolenhet
• Alla chefer arbetar för att arbetslagen på enheterna ska bli
självgående och ta ansvar. I arbetslagen finns det olika
funktioner som gagnar detta såsom samordnare,
utvecklingsledare, lärledare etc.
• Cheferna är tillgängliga på telefon och mail varje dag.
• Utveckling av digitala mötesforum.
Det pedagogiska ledarskapet
• Det pedagogiska ledarskapet har utvecklats över tid till att bli
tydligare och mer distinkt i samband med utvecklingen av
ledarplaner och uppföljningar på alla nivåer. Cheferna i
förvaltningen följer upp överenskommelser gjorda på alla
verksamhetsnivåer. Dessa sker med en sedan tidigare
överenskommen kontinuitet.
• Vårt nya uppföljningsverktyg ”Loop Me” är en satsning som
underlättar och tidsbesparar för cheferna i verksamheten samtidigt
som cheferna direkt får syn på utvecklingen i organisationen, då
chefen direct kommunicerar med arbetslaget kring hur
utvecklingsarbetet fortskrider.
• Arbete med LEAN i syfte att undersöka hur mycket tid som man
lägger på möten varje vecka samt hur förändringar kan genomföras
i syfte att minska mötestiden.
• Fördelat ansvar i organisationen med lärledare, utvecklingsledare,
arbetslagssamordnare etc.
Ledningsteamen
• Nuvarande ledningsstruktur består av ledningsgruppsmöten;
driftsmöten och strategiska möten (förvaltningschef, alla
rektorer, kultur och fritidschef, elevhälsochef samt utvecklare.
Mötena sker varje vecka enligt kalendarium
• Chefsgrupp- alla chefer i förvaltningen träffas en ggr/månad.
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•

Dessa möten är bade driftsmöten och arbetande möten (t.ex. ta
fram beslutsunderlag).
Teamutveckling pågår i både ledningsgrupp och chefsgrupp.

Kunskapsresulat och måluppfyllelse
• Varje år genomförs djupgående analyser av elevernas
kunskapsresultat i varje rektorsområde. Dessa analyser samt
åtgärder för en högre måluppfyllelse presenteras för
bildningsnämnden under tidig höst.
• Kommunövergripande gemensamma satsningar utifrån
gemensamma identifierade behov.
• Varje enhet designer sin verksamhetsplan utifrån identifierade
behov vid kvalitetsredovisingar och uppföljningar.
• Stor satsning på modersmål och studiehandledning på
modersmål sedan invandringen 2015/2016. Detta har gett goda
resultat för elever med annat modersmål än svenska.
• Generell satsning på kommunövergripande nivå; NTA-arbete,
pedagogiskt utvecklingsarbete t.ex. kooperativt lärande,
läsutveckling och språkutvecklande arbetssätt.
• 1-1lösning när det gäller digitala verktyg åk F-9.

Utveckling av den ”röda tråden”
• Kommunövergripande reviderad handlingsplan för övergångar
mellan alla stadier.
• Kontinuerligt arbete med värdegrundsfrågor utifrån styrdokumenten
och enheternas egna identifierade behov.
• Tydlig övergripande målformulering – förvaltningschefens ledarplan
utifrån nämndens mål.
• Kontinuerlig utveckling med det systematiska uppföljnings- och
kvalitetsarbetet.
Elevhälsoarbetet
• Elevhälsoarbetet utvecklas kontinuerligt i dialog mellan centrala
resursenheten och respektive skolledning genom gemensamt arbete
utifrån identifierade behov.
• Chefen för elevhälsan ingår i förvaltningens ledningsgrupp
• Gemensam utvärdering vid varje läsårs slut.
• Elevhälsochefen auskulterar löpande i verksamheternas
elevhälsoteam
• Gemensam kompetensutveckling tillsammans med SPSM på vissa
enheter. (SPSM - Specialpedagogiska skolmyndigheten).
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Annika Hoppe
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PROTOKOLL
2021-05-26
Bin §
Motion (SD) – Religiös påverkan mot våra SFI elever
Dnr BiND 2020/121
Dnr KSFD 2020/261
Sammanfattning
Sverigedemokraterna har lämnat in en motion till kommunfullmäktige vari de
yrkar att:
- Berörd förvaltning får i uppdrag att undersöka och skriftligt presentera
för kommunstyrelsen och bildningsnämnden om elever i SFI
utbildningen har utsatts för olämplig religiös påverkan.
Bildningsnämnden har getts möjlighet att besvara motionen. Vad gäller
undervisningen på SFI följer denna läroplanen för vuxenutbildning och
ämnenas kursplaner. Med undantag för kunskap om svenska högtider som firas
i Sverige, är läroplanen fri från religiösa inslag.
Beslutsunderlag
Beslut från BinAu 2021-05-12 § 58
Tjänsteskrivelse från Katrin Olsson, rektor vuxenutbildning
Motion från Sverigedemokraterna, daterad 2020-08-10
Beslut från Kommunfullmäktige, 2020-08-31 § 130
Bildningsnämndens beslut

Expedieras:
Akten
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Ordförandes signatur

(1) Justerandes signatur

(2) Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

^
<»•
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Arbetsutskott

^<

PROTOKOLL
2021-05-12

<»

ÅSTORP
Binau § 58
Motion (SD) - Religiös påverkan mot våra SFI elever
DnrBiND2020/121
Dnr KSFD 2020/261
Sammanfattning
Sverigedemokraterna har lämnat in en motion till kommunfullmäktige vari de
yrkar att:
Berörd förvaltning får i uppdrag att undersöka och skriftligt presentera
för kommunstyrelsen och bildningsnämnden om elever i SFI
utbildningen har utsatts för olämplig religiös påverkan.
Bildningsnämnden har getts möjlighet att besvara motionen. Vad gäller
undervisningen på SFI följer denna läroplanen för vuxenutbildning och
ämnenas kursplaner. Med undantag för kunskap om svenska högtider som
firas i Sverige, är läroplanen fri från religiösa inslag.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Katrin Olsson, rektor vuxenutbildning
Motion från Sverigedemokraterna, daterad 2020-08-10
Beslut från Kommunfullmäktige, 2020-08-31 § 130
Yrkande

Bodil Hellberg (L) yrkar att föreslå bildningsnämnden att anse motionen
besvarad.

Anton Holmberg (SD) yrkar i första hand att ärendet återremitteras för att på
ett konkret sätt utreda hur vi försäkrar att ingen elev har blivit utsatt för
religiös extremism.
Anton Holmberg (SD) yrkar i andra hand att föreslå bildningsnämnden att
bifalla motionen.

Menaida Hasanovic (S) yrkar bifall till Bodil Hellberg (L) yrkande.
Bengt Nilsson (M) yrkar bifall till Bodil Hellberg (L) yrkande.
Beslutsgång
Ordförande lägger Anton Holmberg (SD) yrkande om återremiss under
proposition och finner att detta avslås.
Ordförande ställer Anton Holmbergs (SD) andra yrkande under proposition
och finner att detta avslås.

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

A^

Utdragsbestyrkande

^<
<•:
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Arbetsutskott
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PROTOKOLL
2021-05-12

w

ÅSTORP
Forts. Binau § 58

Ordförande lägger Bodil Hellbergs (L) yrkande, med bifallsyrkande från
Bengt Nilsson (M) och Menaida Hasanovic (S), under proposition och finner
att detta bifalles.
Arbetsutskottets beslut

Att föreslå bildningsnämnden att anse motionen besvarad.
Reservation

Anton Holmberg (SD) reserverar sig muntligen till förmån för eget yrkande.
Expedieras:
Akten

B ildningsnämnden

Ordförandes signatur
-s-

Justerandes signatur
I",

Utdragsbestyrkande
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Tjänsteskrivelse
Datum
2021-04-07
Version
1
Katrin Olsson
Rektor
042 – 64 356
Katrin.olsson@astorp.se

Kommunfullmäktige
Motion (SD) – Religiös påverkan mot våra SFI elever
Dnr BiND 2020/121
Dnr KSFD 2020/261
Sammanfattning
Sverigedemokraterna har lämnat in en motion till kommunfullmäktige vari de
yrkar att:
- Berörd förvaltning får i uppdrag att undersöka och skriftligt presentera för
kommunstyrelsen och bildningsnämnden om elever i SFI utbildningen har
utsatts för olämplig religiös påverkan.
Bildningsnämnden har getts möjlighet att besvara motionen. Vad gäller
undervisningen på SFI följer denna läroplanen för vuxenutbildning och ämnenas
kursplaner. Med undantag för kunskap om svenska högtider som firas i Sverige, är
läroplanen fri från religiösa inslag.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Katrin Olsson, rektor vuxenutbildning
Motion från Sverigedemokraterna, daterad 2020-08-10
Beslut från Kommunfullmäktige, 2020-08-31 § 130
Ärendet
Sverigedemokraterna har lämnat in en motion till kommunfullmäktige gällande
religiös påverkan på elever inom SFI utbildningen, där bildningsförvaltningen får
i uppdrag att presentera för bildningsnämnden och kommunstyrelsen i vilken mån
religiös påverkan sker på kommunens SFI elever.
För att kunna besvara motionens att-sats om religiös påverkan har skett bör i
första hand tydliggöras att skolan enbart kan ta ansvar för religiös påverkan som
sker i undervisningen eller under skoltid. Huruvida elever har blivit utsatt för
religiös påverkan på sin fritid kan inte förvaltningen besvara då detta faller utanför
skolans ansvar och kännedom.
Att bli utsatt för otillbörlig religiös påverkan kan exempelvis innebära att en elev
blir tvingad att läsa kurslitteratur som är inriktad på en viss religion, utan att
denna kurslitteratur har samband med undervisningen eller att elever tvingas att
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utöva eller uppmärksamma religiösa högtider som de inte vill utöva.
Skolinspektionen har dock i sitt beslut mot Skurups kommun 2017-12-14 Dnr 422017: 9679 beslutat att det inte anses vara en otillbörlig religiös påverkan att SFI
utbildning bedrivs i ett religiöst samfunds lokaler.
Åstorp kommuns SFI utbildning bedrivs i KomVux lokaler, det vill säga
kommunens egna lokaler som enbart används i utbildningssyfte. Enligt 6 kapitlet
10 § Skollagen har huvudmannen, det vill säga den nämnd i kommunen som har
tilldelats ansvar för skolan, en skyldighet att utreda och förebygga kränkande
behandlingar som en elev anser sig ha blivit utsatt för. I begreppet ”kränkande
behandling” innefattas även trakasserier på det sätt som avses i
diskrimineringslagen, där religion är en diskrimineringsgrund. Under 2019-2021
har det inkommit tre stycken anmälningar om kränkande behandling gällande
vuxenutbildningscentrum, inget av dessa anmälningar har handlat om en påstådd
otillbörlig religiös påverkan och Bildningsförvaltningen har i nuläget ingen
kännedom om att någon elev har utsatts för otillbörlig religiös påverkan under
skoltid eller att de känt att de blivit utsatta för detsamma i undervisningen.
Utbildningen inom svenska för invandrare (SFI) följer läroplanen från Skolverket
(SKOLFS 2012:101). Där framgår bland annat följande:
”Utbildningen ska i överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen
tradition och västerländsk humanism gestalta människolivets okränkbarhet,
individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan
kvinnor och män samt solidaritet mellan människor. Undervisningen ska vara
icke-konfessionell.
Vuxenutbildningen ska främja förståelse för andra människor och förmåga till
inlevelse. Ingen ska inom vuxenutbildningen utsättas för diskriminering som har
samband med kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,
könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller
funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling. Alla tendenser till
diskriminering eller kränkande behandling ska aktivt motverkas.
Främlingsfientlighet och intolerans ska bemötas med kunskap, öppen diskussion
och aktiva insatser.”
Alla som verkar inom vuxenutbildningen ska hävda de grundläggande värden som
anges i skollagen och i denna läroplan och klart ta avstånd från det som strider
mot dem. I utbildningen förekommer inga religiösa inslag, bortsett från kunskap
om de högtider som firas i Sverige och av eleverna, då detta är ett inslag som
ingår enligt kursplanen.
Ur kursplan för svenska för invandrare:
Eleven ska också ges möjlighet att utveckla sin interkulturella kompetens genom
att reflektera över egna kulturella erfarenheter och jämföra dem med företeelser i
vardags-, samhälls-, studie- och arbetsliv i Sverige.
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Undervisningen på SFI är fri från religiös påverkan då den följer styrdokumentens
krav. Skolan tillåter inga ledigheter eller anpassade raster för religionsutövning
och har inget rum avsett för bönestunder eller dylikt.
Katrin Olsson
Expedieras till:
Akten
Bildningsnämnden
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
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PROTOKOLL
2021-05-26
Bin §
Yttrande till Skolinspektionen efter regelbunden kvalitetsgranskning
Dnr KSFD 2020/150
Sammanfattning
Skolinspektionen genomförde under hösten 2020 en regelbunden
kvalitetsgranskning av bildningsnämndens verksamhet vad gäller
förutsättningar för att eleverna ska få en likvärdig utbildning. En
kvalitetsgranskning ska belysa hur väl huvudmannen klarar sitt uppdrag att ge
eleverna rätt förutsättningar för att nå de nationella målen.
Skolinspektionen kom i sitt beslut fram till att nämnden följer upp studieresultat
och resultat gällande trygghet som kan utgöra underlag för förbättringsåtgärder
och att det har vidtagits relevanta kompensatoriska åtgärder som syftar till att
elever med sämre förutsättningar når utbildningens mål så långt det är möjligt.
Skolinspektionen bedömde att nämnden, inom ramen för sitt systematiska
kvalitetsarbete, bör utveckla sin analys av skillnader och variationer i
trygghetsresultaten i grundskolan. Bildningsnämnden ska yttra sig över beslutet
senast den 2 juni 2021.
Beslutsunderlag
Beslut från BinAu 2021-05-12 § 59
Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Annika Hoppe, daterad 2021-05-05
Beslut efter regelbunden kvalitetsgranskning från Skolinspektionen, daterad
2020-12-02, dnr 2020:5934

Bildningsnämndens beslut
Expedieras:
Akten
Skolinspektionen

Ordförandes signatur

(1) Justerandes signatur

(2) Justerandes signatur
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ÅSTORP
Binau § 59
Yttrande till Skolinspektionen efter regelbunden kvalitetsgranskning
Dnr KSFD 2020/150

Sammanfattning
Skolinspektionen genomförde under hösten 2020 en regelbunden
kvalitetsgranskning av bildningsnämndens verksamhet vad gäller
förutsättningar för att eleverna ska få en likvärdig utbildning. En
kvalitetsgranskning ska belysa hur väl huvudmannen klarar sitt uppdrag att ge
eleverna rätt förutsättningar för att nå de nationella målen.

Skolinspektionen kom i sitt beslut fram till att nämnden följer upp
studieresultat och resultat gällande trygghet som kan utgöra underlag för
förbättringsåtgärder och att det har vidtagits relevanta kompensatoriska
åtgärder som syftar till att elever med sämre förutsättningar når utbildningens
mål så långt det är möjligt. Skolinspektionen bedömde att nämnden, inom
ramen för sitt systematiska kvalitetsarbete, bör utveckla sin analys av
skillnader och variationer i trygghetsresultaten i grundskolan.
Bildningsnämnden ska yttra sig över beslutet senast den 2 juni 2021.
Beslutsunderlag
Tjänsteskri velse från förvaltningschef Annika Hoppe, daterad 2021-05-05
Beslut efter regelbunden kvalitetsgranskning från Skolinspektionen, daterad
2020-12-02, dnr 2020:5934
Arbetsutskottets beslut

Att föreslå bildningsnämnden att anta yttrandet som sitt eget och avge

detsamma till Skolinspektionen som Åstorps kommuns yttrande i
granskningen.
Expedieras:
Akten

Bildningsnämnden

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyri<ande
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BIND 2020/150

Bildningsnämnden
Yttrande till Skolinspektionen efter regelbunden kvalitetsgranskning
Dnr KSFD 2020/150
Sammanfattning
Skolinspektionen genomförde under hösten 2020 en regelbunden
kvalitetsgranskning av bildningsnämndens verksamhet vad gäller förutsättningar
för att eleverna ska få en likvärdig utbildning. En kvalitetsgranskning ska belysa
hur väl huvudmannen klarar sitt uppdrag att ge eleverna rätt förutsättningar för att
nå de nationella målen.
Skolinspektionen kom i sitt beslut fram till att nämnden följer upp studieresultat
och resultat gällande trygghet som kan utgöra underlag för förbättringsåtgärder
och att det har vidtagits relevanta kompensatoriska åtgärder som syftar till att
elever med sämre förutsättningar når utbildningens mål så långt det är möjligt.
Skolinspektionen bedömde att nämnden, inom ramen för sitt systematiska
kvalitetsarbete, bör utveckla sin analys av skillnader och variationer i
trygghetsresultaten i grundskolan. Bildningsnämnden ska yttra sig över beslutet
senast den 2 juni 2021.
Förslag till beslut
Bildningsnämnden beslutar att anta yttrandet som sitt eget och avge detsamma till
Skolinspektionen som Åstorps kommuns yttrande i granskningen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Annika Hoppe, daterad 2021-05-05
Beslut efter regelbunden kvalitetsgranskning från Skolinspektionen, daterad 202012-02, dnr 2020:5934
Ärendet
Skolinspektionen genomförde under hösten 2020 en regelbunden
kvalitetsgranskning av bildningsnämndens verksamhet vad gäller förutsättningar
för att eleverna ska få en likvärdig utbildning. En kvalitetsgranskning ska belysa
hur väl huvudmannen klarar sitt uppdrag att ge eleverna rätt förutsättningar för att
nå de nationella målen.
Skolinspektionen kom i sitt beslut fram till att nämnden analyserar och följer upp
studieresultat och resultat gällande trygghet som kan utgöra underlag för
förbättringsåtgärder, men att det fanns utvecklingsområden. Skolinspektionen
bedömde att bildningsnämnden:
- behövde inleda ett utvecklingsarbete inom ramen för det systematiska
kvalitetsarbetet genom att utveckla sin analys av skillnader och variationer
i trygghetsresultaten i grundskolan.

Postadress: 265 80 Åstorp | Gatuadress: Storgatan 7 | E-post: kommun@astorp.se | Telefon: 042-640 00 | Fax: 042-506 23
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Utifrån en systematisk uppföljning behöver bildningsnämnden söka
förklaringar till varför det finns variationer i trygghetsresultaten mellan
flickor och pojkar.
Bildningsnämnden behöver också söka förklaringar till skillnaderna i
verksamhetens genomförande och förutsättningar.
Vidare bedömde Skolinspektionen att det har vidtagits relevanta
kompensatoriska åtgärder som syftar till att elever med sämre
förutsättningar når utbildningens mål så långt det är möjligt.

Följande åtgärder har vidtagits av bildningsnämnden och genomförs med uppstart
under våren 2021:
Bildningsnämndens nya nämndsmål, från 1 juli 2021, kommer att ha nyckeltal
som mäter resultaten för bl.a. trygghet, studiero, skolfrånvaro, elevernas syn på
inflytande samt kunskapsresultat. Nyckeltalen utgår ifrån pojkars och flickors
upplevelser och faktiska resultat. Elevernas synpunkter och resultat kommer att
mätas genom enkäter.
Verksamhetsanalyserna kommer att utvecklas så att lärare och skolledare
analyserar skillnader för pojkars och flickors kunskapsresultat utifrån bl.a. deras
frånvaro, deras upplevelser av trygghet och arbetsro och deras syn på inflytande
över sitt arbete. Verksamhetsanalyserna genomförs två gånger/per år, vid
delårsbokslut och vid bokslut. I analysen följer skolorna kontinuerligt upp de
åtgärder som man har aviserat och dokumenterat att genomföra både på gruppoch skolnivå.
Det systematiska kvalitetsarbetet kommer även att utvecklas med tydligare
instruktioner och frågeställningar, där verksamheterna får ett utökat stöd i sitt
analysarbete. Analysarbetet per enhet kommer sedan att följas upp på områdesnivå
av rektor samt på huvudmannanivå. Ett årshjul med tidpunkter för dialog och
analys kommer att synliggöra och underlätta arbetet ute i verksamheten.
Bildningsnämnden kommer att delges resultatet av verksamhetsanalyserna
muntligen i september/oktober varje år samt vid delårsbokslut och bokslut.
Expedieras till
Akten
Bildningsnämnden
Skolinspektionen
Annika Hoppe
Förvaltningschef
042 641 50
annika.hoppe@astorp.se
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Med anledning av den rådande situationen med risker
för smittspridning av Covid-19
Skolinspektionen är medveten om att många skolor och huvudmän i dagsläget är
påverkade med anledning av Covid-19. Följden kan vara stor frånvaro av personal
eller att resurser måste tas i anspråk för nya förhållanden. Vi följer kontinuerligt
situationen och hur den påverkar skolsystemet i olika delar av landet. Om du som
huvudman behöver längre uppföljningstid kontakta Skolinspektionen för prövning.

Inledning
Skolinspektionen har med stöd i 26 kap. 19-20 §§ skollagen (2010:800) genomfört en
kvalitetsgranskning vid Åstorps kommun avseende de förutsättningar huvudmannen
skapar för att eleverna får en likvärdig utbildning. En kvalitetsgranskning ska belysa
hur väl huvudmannen klarar sitt uppdrag att ge elever förutsättningar att nå de
nationella målen.

Läsanvisning
Skolinspektionen bedömer huvudmannens arbete inom två områden, se bilaga 1. På
varje område bedöms om huvudmannen uppfyller framtagna kvalitetskriterier i hög
utsträckning, i flera delar eller i låg utsträckning. Om en huvudman bedöms uppfylla
kvalitetskriterierna i låg utsträckning eller i flera delar anger Skolinspektionen att
utvecklingsarbeten behöver inledas och visar på vilka punkter. En skriftlig redovisning
av åtgärder begärs också av huvudmannen. Om en skola bedöms uppfylla kriterierna i
hög utsträckning begär inte Skolinspektionen motsvarande redovisning men kan
lämna framåtsyftande kommentarer.
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Beslut:
Skolinspektionen bedömer att myndighetens kvalitetskriterier uppfylls i Åstorps
kommun i följande utsträckning:
Huvudmannens analys av studieresultat och trygghet
Huvudmannen gör i flera delar relevanta analyser av studieresultat och resultat
avseende trygghet, som kan utgöra underlag för förbättringsåtgärder inom dessa
områden, men utvecklingsområden finns.
Ett utvecklingsarbete behöver inledas inom följande del:


Åstorps kommun behöver inom ramen för sitt systematiska kvalitetsarbete
utveckla sin analys av skillnader och variationer i trygghetsresultaten i
grundskolan. Huvudmannen behöver utifrån en systematisk uppföljning
söka förklaringar till variationer i trygghetsresultaten för flickor och pojkar. I
detta ingår att huvudmannen empiriskt kan belägga sina förklaringar.
Vidare ingår att huvudmannen i sin analys söker förklaringar till skillnaderna
i verksamhetens genomförande och förutsättningar.

Huvudmannens kompensatoriska arbete
Huvudmannen har i hög utsträckning vidtagit relevanta kompensatoriska åtgärder,
som syftar till att elever med sämre förutsättningar ska nå utbildningens mål så
långt som möjligt.

Uppföljning
Huvudmannen ska senast den 2 juni 2021 redovisa till Skolinspektionen vilka
förbättringsåtgärder som vidtagits utifrån de identifierade utvecklingsområden och
resultatet av dessa åtgärder. Redogörelsen skickas via e-post, till
skolinspektionen.lund@skolinspektionen.se, eller per post till, Skolinspektionen,
Skolinspektionen, Box 156, 221 00 Lund. Hänvisa till Skolinspektionens
diarienummer för granskningen (dnr– 2020:5934) i de handlingar som sänds in.
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Skolinspektionens bedömningar
Nedan redovisas Skolinspektionens bedömningar för respektive område.

Huvudmannens analys av studieresultat och trygghet
Författningsstöd
1 kap. 9 §, 4 kap. 3, 5-7 §§, 5 kap. 3 § skollagen

Skolinspektionen bedömer följande: Huvudmannen gör i flera delar relevanta analyser
av studieresultat och resultat avseende trygghet, som kan utgöra underlag för
förbättringsåtgärder inom dessa områden, men utvecklingsområden finns.
De övergripande skälen till bedömningen är att granskningen visar att huvudmannen
analyserar såväl höga som låga studieresultat på skolorna och att huvudmannen söker
förklaringar till resultaten i den egna verksamheten såsom undervisningens
genomförande och de förutsättningar skolorna har. Vidare visar granskningen att
huvudmannens analys i flera delar ger relevanta förklaringar till variationer i elevernas
upplevelse av trygghet, vilka relateras till den egna verksamheten. Granskningen visar
dock att huvudmannen inte systematiskt och fortlöpande analyserar könsrelaterade
variationer i elevernas upplevelse av trygghet.
Nedan följer Skolinspektionens närmare motivering till bedömningen kopplat till den
dokumentation som Skolinspektionen tagit del av samt de underlag som myndigheten
samlat in i samband med intervjuerna.
Huvudmannen analyserar studieresultaten och har relevanta förklaringar till
variationer
Granskningen visar att huvudmannen systematiskt söker skillnader i variationer i
studieresultat utifrån ett brett underlag. Det framgår också att huvudmannen aktivt
söker förklaringar till resultaten i hur utbildningen genomförs och de förutsättningar
som skolenheterna får. Av dokumentation och intervjuer framgår att huvudmannen
har god kännedom om de skillnader som finns i studieresultat mellan skolor, årskurser,
ämnen, elevgrupper samt mellan flickor och pojkar. De underlag gällande
studieresultat som förvaltningen årligen begär in är resultat på nationella prov i de
årskurser och ämnen där sådana genomförs samt andel elever som uppnått
kunskapskraven i svenska, matematik och engelska för årskurs 6. Andra resultatmått
som huvudmannen begär in är genomsnittligt meritvärde för årskurserna 6 och 9 samt
andel elever som är behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram. Förändringar av
resultaten kan av huvudmannens sammanställningar följas över tid. Studieresultaten
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sammanställs så att flickors respektive pojkars resultat framgår. Utöver det har
förvaltningen tillgång till de löpande bedömningar pedagoger gör av elevers
kunskapsutveckling i samtliga ämnen och årskurser i huvudmannens digitala verktyg.
Av intervjuer med rektorer och förvaltningschef framgår att analysarbetet börjar på
skolnivå. Rektorerna gör årligen en verksamhetsanalys, där arbetslag och ämneslag
redogör för och analyserar elevernas studieresultat. I detta arbete får skolorna stöd
från förvaltningen i form av mallar, där rektorerna ska föra in resultat på nationella
prov över tid, betyg över tid, skillnader mellan pojkar och flickor, men även skolornas
olika materiella och personella förutsättningar. I denna mall finns även utrymme för
rektorerna att lägga in sådant de själva vill ta upp.
Rektorerna får även stöd i sitt analysarbete i dialoger med andra rektorer,
utvecklingsstrateg och förvaltningschef. Dessa verksamhetsanalyser sammanställs
sedan på huvudmannanivå där studieresultat sätts i relation till elevsammansättning,
undervisningens genomförande och de materiella förutsättningar skolorna har.
Rektorer, representanter för förvaltning och nämnd berättar i intervjuer att utöver
rektorernas skriftliga verksamhetsanalyser, skaffar sig nämnden kunskap om skolornas
resultat och förutsättningar genom att varje skolområde träffar nämnden en gång per
år. Representanter för förvaltningen har dock sett att det finns ett behov av att
utveckla analysarbetet, bland annat genom att utöver de dokumenterade underlagen
som beskrivs ovan, även dokumentera analyserna.
Vad som framkommer i underlagen är bland annat att skillnaderna mellan flickors och
pojkars betyg har ökat över tid i årskurs 6, sett till kommunen i helhet, medan
skillnaderna mellan flickor och pojkar i årskurs 9 har minskat över tid. Skillnaderna
mellan skolor vad gäller pojkars och flickors meritvärden är dock stor1. Representanter
för förvaltningen säger i intervju att analysen av orsakerna till detta inte är helt klar,

Av huvudmannens redovisning framgår att skillnaderna i meritvärde mellan pojkar och flickor har ökat i årskurs 6 från
18,1 p skillnad år 2018 till 34,2 p skillnad år 2020 till flickornas favör. För årskurs 9 är motsvarande siffror 42,5 p skillnad
år 2018 och 16,2 p skillnad år 2020 till flickornas favör. På skolnivå i årskurs 6 är skillnaderna störst på Hyllingeskola,
där 100 procent av flickorna når målen i alla ämnen, medan 61,9 procent av pojkarna når målen i alla ämnen. För
årskurs 9 är skillnaderna i meritvärde störst på Björnekullaskolan, med närmare 70 p skillnad mellan flickor och pojkar,
till flickornas favör, och minst på Hyllingeskola, med 5p skillnad till flickornas favör.
1
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men att det finns indikationer som visar att skillnaderna kan bero på lärarnas
förväntningar och bemötande av eleverna. På två av skolorna har man i analysen sett
att pojkars resultat har samband med deras behov av särskilt stöd. Representanterna
för förvaltningen har sett att skillnaderna i meritvärden i årskurs 9 vad gäller pojkar
och flickor har minskat i samband med att nämnden satt som mål att meritvärdet för
pojkar i årskurs 9 ska öka. Detta har, enligt representanterna för förvaltningen, lett till
att skolledarna nu lyfter fram huvudmannens förväntningar på betygsresultaten, vilket
leder till att lärarna också lyfter det i sitt arbete med att analysera sin betygssättning.
Förvaltningschefen berättar att lärarna i och med nämndens mål har börjat arbeta mer
genusmedvetet och att detta kan vara en av orsakerna till att skillnader mellan pojkars
och flickors betyg har minskat. Bland annat har lärarna tittat på hur man undervisar på
olika sätt, och på pojkars respektive flickors aktivitet under olika moment för att göra
en lektionsdesign som passar alla.
Representanter för förvaltningen berättar att man på några skolor sett vikande
resultat i matematik och att analysen visat att undervisningen i ämnet behövde
förbättras, varför en matematikutvecklare fått i uppdrag att stötta lärarna. Vidare har
de sett att lärarnas bedömarkompetens i vissa fall kan förklara variationer i omdömen
och betyg, vilket föranlett en satsning på kompetensutveckling i betyg- och
bedömning. Förvaltningschefen beskriver hur stor in- och utflyttning av elever på en
skola lett till kontinuiteten i undervisningen blivit sämre, vilket kan förklara låga
studieresultat. Representanter för kommunstyrelsen berättar att man sett ett
samband mellan ökad studiero och bättre studieresultat på flera av kommunens
skolor.
Huvudmannen gör i flera delar relevanta analyser av trygghetsresultaten, men det
saknas jämförelser mellan pojkars och flickors upplevelse av trygghet
Granskningen visar att huvudmannen systematiskt och fortlöpande analyserar
variationer i elevers upplevelse av trygghet och söker förklaringar i den egna
verksamheten. Av dokumentation och intervjuer framkommer att huvudmannen har
god kännedom om de skillnader som finns i trygghetsresultatet mellan skolor och
årskurser. Trygghetsresultaten ingår i de redovisningar och dialoger som även tar upp
studieresultaten. Det framgår dock att det på huvudmannanivå saknas uppgifter om
huruvida det föreligger skillnader mellan pojkars och flickors upplevelse av trygghet.
Förvaltningschefen säger att man inte systematiskt har tittat på skillnader i upplevd
trygghet mellan flickor och pojkar, men att pojkar generellt upplever större trygghet.
Av resultatet på Skolinspektionens enkät framgår att det finns skillnader mellan
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flickors och pojkars upplevelse av trygghet och att skillnaden varierar mellan olika
skolor2. Orsaker till detta har inte analyserats.
Vid intervjuer med representanter för förvaltning och rektorer framkommer att det
varje år görs en kommunenkät i alla årskurser, där bland annat frågor om trygghet tas
upp. Representanterna berättar att huvudmannens enkät använder samma frågor som
Skolinspektionens enkät för att möjliggöra jämförelser över tid. Utöver det
sammanställer huvudmannen kränkningsanmälningar, klagomål samt
sammanställningar av hälsoenkäten från elevhälsan. Trygghetsresultaten följs även
upp vid elevhearings. Skolorna gör egna trivselenkäter i samarbete med elevråden,
vilka ligger till grund för att förbättra den fysiska och psykiska miljön på skolorna,
berättar rektorerna. Representanter för förvaltningen beskriver i intervju hur ett
omfattande trygghetsarbete med lärarna och elevhälsan på en skola har lett till ett
gemensamt förhållningssätt och en skolkultur där alla jobbar tillsammans, vilket har
gett goda resultat i trygghetsmätningarna. Förvaltningschefen berättar i intervju att en
orsak till att trygghetsresultaten blivit bättre på en annan skola är förändringar i
arbetssätt samt att lärartätheten och andelen behöriga lärare har ökat. Vidare
beskriver representanter för nämnd och förvaltning att det i kommunen finns ett
lokalförsörjningsproblem, vilket i förlängningen påverkat elevers upplevelse av
trygghet. Lokalbristen har bland annat lett till att elever bussas till olika lektioner,
vilket skapat stök och oro vid förflyttningar. Kommunen har med anledning av detta
anställt en lokalstrateg.
Skolinspektionen bedömer sammanfattningsvis att huvudmannens analys av elevernas
upplevelse av trygghet behöver utvecklas så att den även omfattar skillnader i
trygghetsresultat mellan flickor och pojkar, vilket närmare beskrivs under avsnittet
identifierat utvecklingsområde.

I Skolinspektionens enkätomgång för hösten 2019 varierar index för elevers upplevelse av trygghet i årskurs 5 från
som lägst 7,2 till 8,6. För årskurs 9 är motsvarande siffror 7,8 till 8,2. På den skola som har störst skillnader mellan
pojkar och flickor är index för flickor i årskurs 5 7,1 och för pojkar 9,3 (max index:10)
2
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Identifierat utvecklingsområde

I syfte att ytterligare höja verksamhetens kvalitet inom området bedömer
Skolinspektionen att ett utvecklingsarbete behöver inledas inom följande del:


Åstorps kommun behöver inom ramen för sitt systematiska kvalitetsarbete
utveckla sin analys av skillnader och variationer i trygghetsresultaten i
grundskolan. Huvudmannen behöver utifrån en systematisk uppföljning söka
förklaringar till variationer i trygghetsresultaten för flickor och pojkar. I detta
ingår att huvudmannen empiriskt kan belägga sina förklaringar. Vidare ingår
att huvudmannen i sin analys söker förklaringar till skillnaderna i
verksamhetens genomförande och förutsättningar.

Granskningen visar att huvudmannen idag inte har de underlag som behövs för att på
ett systematiskt sätt kunna identifiera eventuella skillnader mellan flickors och pojkars
upplevelse av trygghet. Huvudmannen vidtar visserligen åtgärder för att förbättra
tryggheten på samtliga grundskolor och intervjuer visar även att åtgärderna haft
effekt. Åtgärderna bygger dock inte på en analys av eventuella skillnader mellan
flickors och pojkars upplevelse av trygghet. Detta gör att huvudmannen inte kan veta
om åtgärderna är tillräckliga för att alla elever ska få en trygg skolmiljö oavsett
könstillhörighet.
Enligt 4 kap. 3 § skollagen ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå
systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Av 6 §
framgår vidare att det systematiska kvalitetsarbetet ska dokumenteras. Av Skolverkets
Allmänna råd för systematiskt kvalitetsarbete för skolväsendet framgår att
huvudmannen, med utgångspunkt i sin uppföljning, bör analysera vad som påverkar
och orsakar resultaten och måluppfyllelsen för den samlade verksamheten. Härtill bör
huvudmannen analysera om orsakerna framgår tydligt eller om ytterligare uppföljning
eller utvärdering behöver genomföras, för att kunna identifiera utvecklingsområden
utifrån analysen. Vidare framgår att huvudmannens kvalitetsarbete ska bygga på de
uppgifter som kommer fram i verksamheternas kvalitetsarbete och på andra uppgifter
som är väsentliga för uppföljningen. Den analys som görs på huvudmannanivå behöver
emellertid ske ur ett övergripande perspektiv.
Huvudmannen bör därför utveckla sina underlag på ett sådant sätt att det går att
urskilja eventuella skillnader mellan flickor och pojkar på de olika skolorna. För att
kunna förklara vad eventuella skillnaderna beror på behöver huvudmannen ta
ställning till vad i utbildningens organisation, genomförande och förutsättningar som
kan påverka trygghetsresultaten positivt och negativt. Sådana sambandsanalyser kan
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ge värdefull information i arbetet med att identifiera nödvändiga och träffsäkra
förbättringsåtgärder. Vid sådana analyser bör ett särskilt fokus riktas mot skolornas
jämställdhetsarbete om det visar sig finnas skillnader mellan flickors och pojkars
upplevelse av trygghet. Skolinspektionens tematiska kvalitetsgranskning visar att
frågor om trygghet och jämställdhet är nära sammanflätade och att skolors
trygghetsarbete kan bli mer träffsäkert om det integreras med arbetet för
jämställdhet3.

Huvudmannens kompensatoriska arbete
Författningsstöd
1 kap. 9 §, 2 kap. 8 §, 4 kap. 7 § skollagen

Skolinspektionen bedömer följande: Huvudmannen har i hög utsträckning vidtagit
relevanta kompensatoriska åtgärder, som syftar till att elever med sämre
förutsättningar ska nå utbildningens mål så långt som möjligt.
Den övergripande motiveringen till bedömningen är att huvudmannen bedriver ett
kompensatoriskt arbete som är väl grundat i analyser av elevers förutsättningar och
behov. Granskningen visar att huvudmannen gör analyser av elevers behov och
förutsättningar på olika skolor och hur dessa påverkar elevernas möjligheter att
tillgodogöra sig utbildningen. Granskningen visar även att huvudmannens
resursfördelning utgår från dessa analyser. Huvudmannens motivering till hur resurser
fördelas är att öka likvärdigheten mellan skolor genom att kompensera för skillnader
gällande elevernas behov och förutsättningar. Vidare visar granskningen att
huvudmannen genomför både generella och riktade kompensatoriska åtgärder med
ett tydligt syfte och som är väl förankrade i analysen av elevernas förutsättningar och
behov. Slutligen visar granskningen att huvudmannen löpande och regelbundet på
olika sätt följer upp att de kompensatoriska åtgärderna leder till faktiska förbättringar
av elevernas möjligheter att tillgodogöra sig utbildningen och att resursfördelningen
förändras utifrån behov.

Skolinspektionen (2020) Grundskolors arbete med jämställdhet – med ett särskilt fokus på en trygg miljö för alla
elever. Skolinspektionen rekommenderar huvudmannen att utvärdera resultat avseende trygghet inom ramen för det
systematiska kvalitetsarbetet.
3
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Nedan följer Skolinspektionens närmare motivering till bedömningen kopplat till den
dokumentation som Skolinspektionen tagit del av samt de underlag som myndigheten
samlat in i samband med intervjuerna.
Huvudmannen gör regelbundna analyser av elevers förutsättningar och behov på de
olika skolenheterna
Granskningen visar att huvudmannen gör analyser av hur elevers behov och
förutsättningar påverkar elevernas möjligheter att tillgodogöra sig utbildningen.
Analyserna ligger till grund för huvudmannens resursfördelning och kompensatoriska
arbete. Av inskickat material och i intervjuer med representanter för förvaltningen
framgår att underlaget för analysen utgörs av elevernas studieresultat som följs upp
och analyseras bland annat med hjälp av huvudmannens digitala verktyg. I detta kan
elevernas resultat följas på individ- grupp och skolnivå. Även resultatet av
huvudmannens och Skolinspektionens enkäter utgör ett underlag, samt de
verksamhetsanalyser rektorerna gör årligen. I analysen görs sedan kopplingar till
socioekonomiska faktorer och andra faktorer som påverkar studieresultaten,
exempelvis elevernas närvaro och åtgärdsprogram. I analysarbetet utgör även
skolornas materiella förutsättningar samt undervisningens organisering och
genomförande ett underlag. Representanter för förvaltningen berättar att de bland
annat sett ett tydligt samband mellan elevers studieresultat och föräldrars
utbildningsbakgrund samt antal år elever varit i landet. Huvudmannen har även sett
samband mellan elevernas frånvaro och måluppfyllelse. Vidare framgår av intervjuer
med representanter för förvaltningen och nämnden att man sett samband mellan hur
skolorna organiserar sin undervisning och elevernas upplevelse av sammanhang och
delaktighet. Utifrån det som kommit fram i analyserna har fyra prioriterade
utvecklingsområden identifierats; lärmiljöer, karriärvägledning, skolnärvaro samt
digitalisering.
Huvudmannen motiverar grunderna för sin tilldelning av resurser
Granskningen visar att huvudmannens resursfördelning utgår från analyser av
elevernas förutsättningar och behov på de olika skolorna. Huvudmannens motivering
till hur resurser fördelas är att öka likvärdigheten mellan skolor genom att kompensera
för skillnader i elevernas behov och förutsättningar. Av inskickat material och
intervjuer med representanter för förvaltningen framgår att huvudmannen har en
ekonomisk resursfördelningsmodell som utgår från fyra socioekonomiska faktorer;
föräldrarnas utbildningsbakgrund, invandrade de senaste fyra åren, andel familjer med
försörjningsstöd samt andel barn i familjer med ensamstående förälder. Av intervjuer
med rektorer, förvaltning och nämnd, samt av nationell statistik framgår att Åstorp har
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en boendesegregation som även påverkar elevsammansättningen på skolorna. Det
finns skolor i kommunen med en hög andel elever med utländsk bakgrund och det
finns skolor med elever vars föräldrar har låg utbildningsbakgrund. I kommunens
digitala uppföljningssystem, som följer eleverna på individ- grupp och skolnivå har
man på förvaltningsnivå sett att de valda bakgrundsfaktorerna har betydelse för
elevernas möjligheter att nå målen. Utöver den ekonomiska resursfördelningen
fördelar huvudmannen personella resurser genom en centralt organiserad elevhälsa.
Rektorerna kan även söka extra pengar till stöd för elever med särskilt resurskrävande
behov. Rektorer och representanter för förvaltning, nämnd och kommunstyrelse säger
alla i intervjuer att resurstilldelningen kan anpassas under budgetåret, utifrån de
behov som uppstår på skolorna.
Av inskickat material och av intervjuer med representanter för förvaltningen framgår
att statsbidrag för en likvärdig skola används i ett kompensatoriskt syfte för att öka
likvärdigheten mellan skolorna. Bland annat finansieras extra resurser i form av
förstärkt studie- och yrkesvägledning och en centralt organiserad skolbibliotekarie.
Skolbibliotekarien har av förvaltningen fått i uppdrag att arbeta med alla kommunens
skolor, men med extra fokus på de skolor där behoven bedöms vara störst, exempelvis
skolor med en stor andel elever från läsovana hem. I satsningen på likvärdig skola
ingår även inköp av visst undervisningsmaterial samt litteratur för
kompetensutveckling av personal. Huvudmannen motiverar sin viktning av tilldelning
av ekonomiska resurserna både i forskning och med att man i den egna verksamheten
sett att dessa faktorer påverkar elevernas möjlighet att nå målen. Av intervjuer med
rektorer framgår dock att några anser att den ekonomiska resursfördelningen sker
utifrån en schablon, vilken inte alltid stämmer med de behov rektorerna ser på sina
skolor. Några rektorer säger även att den centrala fördelningen av stadsbidraget för en
likvärdig, skola inte alltid stämmer med de utvecklingsbehov de själva identifierat få
sina skolor.
Huvudmannen genomför relevanta riktade kompensatoriska åtgärder med ett tydligt
syfte.
Granskningen visar att huvudmannen genomför riktade kompensatoriska åtgärder
som är anpassade till olika skolor och är väl förankrade i analysen av elevernas
förutsättningar och behov. Av intervjuer och insänd dokumentation framgår flera
exempel på kompensatoriska åtgärder som huvudmannen genomför. Ett exempel är
huvudmannens projekt med inkluderande lärmiljöer. Syftet med projektet är att
inkludera alla elever i den ordinarie undervisningsmiljön, främst för att öka elevernas
känsla av tillhörighet, delaktighet och sammanhang, vilket i förlängningen ska leda till
högre måluppfyllelse. En målsättning var även att minska antalet små, särskilda
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undervisningsgrupper. En annan kompensatorisk åtgärd huvudmannen har vidtagit är
att anställa en karriärvägledare centralt. Syftet är att öka elevernas valkompetens, dels
för att ge eleverna en tydligare målbild, vilket kan öka motivationen för skolarbetet,
dels för att minska avhopp från och byte av gymnasieprogram. Karriärvägledaren ska
bland annat utveckla den praktiska arbetslivsorienteringen (PRAO) och föra
vägledande samtal utifrån elevernas behov. Ett tredje exempel på huvudmannens
kompensatoriska åtgärder är arbetet för ökad skolnärvaro. Under hösten startar ett
projekt mellan Bildningsförvaltningen och andra förvaltningar för att skapa ett
tryggare Åstorp. I detta ingår att fånga upp elever med hög skolfrånvaro, då man i
analyser sett att det ofta är komplexa bakgrundsfaktorer som gör att elever inte
kommer till skolan. Utöver dessa tre exempel framgår av intervjuer att huvudmannen
har sett till att alla elever har tillgång till ett digitalt läromedel som syftar till att främja
elevernas språk- och kunskapsutveckling samt gjort en satsning på NTA-lådor
(Naturvetenskap och teknik för alla) och NTA-utbildning av personal. Det senare för att
säkerställa att kompetensen finns på alla skolor och att eleverna möts av ett likartat
basinnehåll. Även vissa kompetensutvecklingsinsatser ska genomföras inom ramen för
satsningen på likvärdig skola. Bland annat ska all personal diskutera boken ”Pojkar i
skolan”, med anledning av de skillnader huvudmannen sett mellan pojkars och flickors
studieresultat. Förvaltningschefen och rektorerna beskriver också i intervjuer att det
genomförs olika insatser på olika skolor, utifrån behov som rektorerna identifierat och
beskrivit i sina ledarplaner. I dessa har rektorerna tillsammans med förvaltningschefen
identifierat fokusområden för de olika skolenheterna. I intervju berättar
förvaltningschefen och representanter för förvaltningen bland annat om olika
språkutvecklande insatser i form av läsprojekt samt en satsning på matematikdidaktik.
Huvudmannen följer löpande upp de kompensatoriska åtgärderna
Granskningen visar att huvudmannen på olika sätt följer upp att de kompensatoriska
åtgärderna leder till faktiska förbättringar av elevernas möjligheter att tillgodogöra sig
utbildningen. Förvaltningschefen träffar rektorerna regelbundet, både i deras
ledningsgrupper och individuellt för att bland annat följa upp och utvärdera de
kompensatoriska åtgärder rektorerna genomfört. Rektorerna sammanställer årligen
verksamhetsanalyser för sina skolområden i vilka de bland annat tar upp vilka
kompensatoriska åtgärder som vidtagits under året, och utfallet av dessa. Rektorerna
beskriver i intervju hur uppföljning och utvärdering bland annat sker genom deras
ledarplan. Rektorerna berättar hur de tillsammans med förvaltningschefen sätter upp
mål för olika kompensatoriska insatser, vilka utvärderas med korta intervaller.
Rektorerna beskriver i intervju hur ledarplanen används för att det ska bli tydligt på de
olika nivåerna i styrkedjan vilka behov som finns på skolorna, vilka åtgärder rektorerna
gör och hur de utvärderas. Rektorerna träffar löpande arbetslagen för att se hur det
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gått med överenskommelser och om målen för dessa är nådda. I utvärderingen av
lärmiljöprojektet framkom exempelvis att lärarnas medvetenhet om elevernas behov
ökat och att antalet särskilda undervisningsgrupper minskat, berättar
förvaltningschefen. Utvärderingen visade även att det gjordes anpassningar i
undervisningen utifrån elevernas behov vilket lett till att måluppfyllelsen ökat.
Förvaltningschefen beskriver i intervju att läsfrämjande projekt utvärderas genom att
lärarna mäter elevernas läsförståelse före och efter en läsperiod för att se effekterna
av insatsen. Representanter för nämnden berättar i intervju att de numera avsätter tid
för presentation av verksamhetsanalyserna för varje skolområde för sig vid särskilda
tillfällen under höstterminen för att få möjlighet att lyfta frågor för analys och
diskussion.

På Skolinspektionens vägnar

X

Mats Lundqvist

Enhetschef
Signerat av: Mats Lundqvist

X

Anna Sundman Marknäs

Föredragande
Signerat av: Anna Sundman Marknäs

I handläggningen av ärendet har även Inger Börjesson och Jenny Lundin medverkat.
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Bilaga 1: Underlag för bedömning regelbunden
kvalitetsgranskning
Vid granskningsbesöket inhämtas information om såväl styrkor som utvecklingsområden inom verksamheten. Värderingarna i detta beslut grundar sig på:


En gruppintervju med rektorer



En intervju med skolchef, tillika förvaltningschef



En gruppintervju med förvaltningspersonal



Två intervjuer med ansvariga politiker.



Dokumentstudier. Dels de dokument som begärts in från huvudmannen och
skolan samt den officiella statistik som finns att tillgå om den aktuella
huvudmannen.

Innan beslut har fattats har huvudmannen fått ta del av Skolinspektionens protokoll
från besöket för faktakontroll.
Som underlag för bedömningarna har Skolinspektionens utredare använt sig av bedömningsunderlag, vilka är utformade i enlighet med forskning och beprövad erfarenhet. Bedömningsunderlagen beskriver de områden som utredarna ska värdera vid
besök på skolenheter. Bedömningsunderlagen är uppdelade i bedömningsområden.
Respektive bedömningsområde är sedan nedbrutet till ett antal punkter Dessa punkter
beskriver mer i detalj vad som ska utredas, för att identifiera var skolans styrkor
respektive förbättringsområden finns.

Bedömningsområden
För huvudmannen granskas följande delar:
Bedömningsområde 1: I vilken utsträckning det finns en förklarande ansats i huvudmannens analys av studieresultat och resultat avseende trygghet, som kan utgöra
underlag för förbättringsåtgärder inom dessa områden.
Bedömningsområde 2: I vilken utsträckning huvudmannen har vidtagit relevanta
kompensatoriska åtgärder, som syftar till att elever med sämre förutsättningar ska nå
utbildningens mål så långt som möjligt.
Skolinspektionen har i den regelbundna kvalitetsgranskningen valt ut två väl definierade och begränsade granskningsområden i syfte att få ett djup förståelse av hur
huvudmannen arbetar inom dessa områden inom en specifikt utvald skolform. De två
ovanstående områdena representerar inte hela huvudmannens arbete. Inom
huvudmannens ansvar för skolan finns många viktiga områden som tillsammans bil-
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dar huvudmannens samlade ansvar för sin verksamhet och det finns därmed andra
områden som är betydelsefulla för ett framgångsrikt arbete. Granskningen ger dock en
god inblick i med vilken kvalitet huvudmannens arbete sker inom ovanstående
områden för den valda skolformen. Resultaten av denna granskning kan även ge
information till hur huvudmannen kan utveckla sitt arbete inom andra områden och i
andra skolformer.
Mer information om kvalitetsgranskningen finns på Skolinspektionens hemsida:
www.skolinspektionen.se
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Bilaga 2: Bakgrundsuppgifter om verksamheten
Skolinspektionen besökte huvudmannen den 7 oktober 2020 och den 8 oktober 2020.
Besöket genomfördes av Anna Sundman Marknäs och Jenny Lundin.
Åstorps kommun har drygt 15000 invånare. I grundskolan finns cirka 2000 elever
fördelade på sju grundskolor i fyra skolområden, ledda av rektorer. 80 procent av
eleverna i årskurs 9 var 2019 behöriga till gymnasiet. Huvudmannen driver ingen egen
gymnasieskola. Bildningsförvaltningen ansvarar för alla skolformer och sorterar under
bildningsnämnden
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PROTOKOLL
2021-05-26
Bin §
Nämndsmål enligt ny vision och ny styr – och ledningsmodell
Dnr KSFD 2021/70
Sammanfattning
Förslag till nya nämndsmål för bildningsnämndens verksamheter har på
uppdrag arbetats fram förvaltningen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Annika Hoppe, förvaltningschef, 2021-05-11
Framarbetat förslag till nya nämndsmål

Bildningsnämndens beslut
Expedieras:
Akten

Ordförandes signatur

(1) Justerandes signatur

(2) Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Bildningsförvaltningen
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Stab

Annika Hoppe
Förvaltningschef
042 – 64 150
Annika.hoppe@astorp.se

Tjänsteskrivelse
Datum
2021-05-11
Version 1

Bildningsnämnden
Nämndsmål enligt ny vision och ny styr- och ledningsmodell
Dnr BiND 2021/70
Sammanfattning
Förslag till nya nämndsmål för bildningsnämndens verksamheter har på
uppdrag arbetats fram förvaltningen.
Förslag till beslut
Att bildningsnämnden antar nämndsmål i enlighet med förslag.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Annika Hoppe, förvaltningschef, 2021-05-11
Framarbetat förslag till nya nämndsmål
Ärendet
Utifrån att Kommunfullmäktige antagit en ny vision samt en ny styr- och
ledningsmodell behöver alla nämnder se över och uppdatera sin nämndsmål.
Förvaltningen har medverkat i bildningsnämndens arbete med vision och
kommunfullmäktiges inriktningsmål. Utifrån detta arbete görs nedanstående
förslag för nämnden.
God livskvalitet
Vi skapar god boendemiljö och livskvalitet genom livets alla skeden, där
alla kan känna trygghet och delaktighet.
Förslag nämndsmål:
Barn och elever är delaktiga i sitt lärande och har inflytande över sin vardag
i förskola, skola och fritidshem.

Möjlighet att växa
Vi ger alla möjlighet till lärande, etablering och ett självständigt liv, så att
människor, föreningar och företag kan växa.
Förslag nämndsmål:
Vi skapar förutsättningar för barn och unga att bli självständiga individer
med hög tilltro till sin egen förmåga.
Förslag nämndsmål:
Postadress: 265 80 Åstorp | Gatuadress: Storgatan 7 | E-post: kommun@astorp.se | Telefon: 042-640 00 | Fax: 042-506 23
Org. nr. 212000-0936 | Bg 5103-2951 | Pg 11 01 50-0 | www.astorp.se
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Elevernas valkompetens ska öka (stärkt valkompetens)
Förslag nämndsmål:
Alla verksamheter har inkluderande lärmiljöer med hög tillgänglighet i
utbildningen för alla barn och elever.
Förslag nämndsmål:
Eleverna har god språk- och läskapacitet.
Förslag nämndsmål:
Elevernas kunskapsresultat ska ligga över riksgenomsnittet

Hållbar framtid
Vi tar betydande steg mot en hållbar framtid för klimatet, människan och
naturen.
Förslag nämndsmål:
Öka barns och ungas kunskap förståelse och hantering av hälsa, kost, rörelse
och natur- och kulturupplevelse
Förslag nämndsmål:
God arbetsmiljö och kompetensförsörjning

Inga intressekonflikter anses föreligga.

Beaktande av barnperspektivet
☐ Barnperspektivet har beaktats och förslaget till beslut bedöms påverka
barn
☒Barnperspektivet har beaktats och förslaget till beslut bedöms inte
påverka barn

Annika Hoppe
Förvaltningschef

Expedieras till:
Akten
Bildningsnämnden
Kommunstyrelsen

Postadress: 265 80 Åstorp | Gatuadress: Storgatan 7 | E-post: kommun@astorp.se | Telefon: 042-640 00 | Fax: 042-506 23
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Bildningsförvaltningen

2021-05-17

Bildningskontoret

Förslag till nämnds mål för bildningsnämnden samt nyckeltal
2021-05-17

Inriktningsmål: God livskvalitet
Vi skapar god boendemiljö och livskvalitet genom livets alla skeden, där
alla kan känna trygghet och delaktighet.
Mål - Bildningsnämnden

Barn och elever är delaktiga i sitt
lärande och har inflytande över
sin vardag i förskola, skola och
fritidshem

Nyckeltal – Bildningsnämnden
Alla nyckeltal delas upp på resultat för
pojkar/flickor och män/kvinnor, där det
är möjligt.
•

•

•
•

•
•

•

Andel barn, i åldern 4 - 5 år i
förskolan, som anser att de får vara
med att påverka hur de ska arbeta.
(enkät)
Andel elever i åk 5 som anser att de
på lektionerna är med och påverkar
på vilket sätt de ska arbeta med
olika skoluppgifter. (enkät, Kolada)
Andel elever i åk 5 som upplever
studiero på lektionerna. (enkät)
Andel elever i åk 9 som anser att på
lektionerna är med och påverkar på
vilket sätt de ska arbeta med olika
skol-uppgifter.
(enkät, Kolada)
Andel elever i åk 9 som upplever
studiero på lektionerna. (enkät)
Andel elever på fritidshemmet som
anger att de får vara med och
påverka hur de ska arbeta på
fritidshemmet. (enkät)
Andel elever på KomVux IM och
SFI som anser att de på lektionerna
är med och påverkar på vilket sätt
de ska arbeta med olika
skoluppgifter. (enkät)
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•

Andel elever på KomVux, IM och
SFI som upplever studiero på
lektionerna. (enkät)

Inriktningsmål: Möjlighet att växa
Vi skapar en skola i framkant och förutsättningar för livslångt lärande,
etablering och ett självständigt liv så att människor, föreningar och företag
kan växa.

Mål

Vi skapar förutsättningar för barn
och unga att bli självständiga
individer med hög tilltro till sin
egen förmåga.

Nyckeltal

•
•
•

•
•
•
•
•

Andel elever i åk 5 som anger att
de kan nå kunskapskraven i skolan
om de försöker. (Enkät, Kolada %)
Andel elever i åk 9 som anger att
de kan nå kunskapskraven i skolan
om de försöker. (Enkät, Kolada %)
Andel elever på Kom Vux, IM och
SFI, som anger att de kan nå
kunskapskraven i skolan om de
försöker. (Enkät, Kolada %)
Andel barn, i åldern 4 - 5 år i
förskolan, som känner sig trygga i
förskolan. (enkät %)
Andel elever i åk 5 som känner sig
trygga i skolan. (enkät, Kolada)
Andel elever i åk 9 som känner sig
trygga i skolan. (enkät, Kolada)
Andel elever på fritidshemmet som
känner sig trygga. (enkät)
Andel elever på KomVux, IM och
SFI som känner sig trygga i skolan.
(enkät)
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•

Barn och elevers närvaro i
förskolan och i skolan ska årligen
öka. (statistik)

•

Andel gymnasieelever med examen
inom tre år, hemkommunen
(Kolada)
Andel gymnasieelever med examen
inom fyra år, hemkommunen
(Kolada)
Andel elever som gör omval i
gymnasiet. (statistik)
Antal unga 16-20 år som är
inskrivna i det kommunala
aktivitetsansvaret KAA (Statistik
från Skolverket)
Uppföljning på individnivå som ger
en samlad bild av Åstorps KAA
arbete. (statistik)

•
Elevernas valkompetens ska öka
(stärkt valkompetens)

•
•

•

Alla verksamheter har
inkluderande lärmiljöer med hög
tillgänglighet i utbildningen för
alla barn och elever.

•

•

•

•

•

Elever i åk 5 som anger att ”mina
lärare förklarar vad vi ska göra i
skolarbetet så att jag förstår”,
positiva svar andel % (Enkäter,
Kolada)
Elever i åk 9 som anger att ”mina
lärare förklarar vad vi ska göra i
skolarbetet så att jag förstår”,
positiva svar andel % (Enkäter,
Kolada)
Barn i förskolan (4 och 5 år) som
anger att ”mina lärare förklarar vad
vi ska göra så att jag förstår
(Enkäter)
Andel elever i åk 5 som anser att
lärarna hjälper dem i skolarbetet
när de behöver det. Andel %
(Enkäter, Kolada)
Andel elever i åk 9 som anser att
lärarna hjälper dem i skolarbetet
när de behöver det. Andel %
(Enkäter, Kolada)
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•
•

Eleverna har god språk- och
läskapacitet

•
•
•
•

Elevernas kunskapsresultat ska
ligga över riksgenomsnittet

•

•

•
•
•

Andel barn i förskolan som anser
att lärarna hjälper dem när de ska
lära sig saker. Andel % (Enkät)
SPSM Tillgänglighetsmodell;
fysisk miljö, pedagogisk miljö
och social miljö: Alla enheter
arbetar årligen aktivt med ett utvalt
område. (Utvärderas med SPSM-s
materiel)

Tester i förskolan med verktyget
”TRAS”
”Hitta Språket” i förskoleklass
Skolverkets bedömningsstöd i åk 13
Nya språket lyfter åk 1-6

Elever i åk 3 som deltagit i alla
delprov som klarat alla delprov för
ämnesprovet i matematik,
kommunala skolor, andel %
(Kolada)
Elever i åk 3 som deltagit i alla
delprov som klarat alla delprov för
ämnesprovet i svenska och svenska
som andra språk, kommunala
skolor, andel % (Kolada)
Elever i åk 6 med lägst betyget E i
matematik, kommunala skolor,
andel % (Kolada)
Elever i åk 6 med lägst betyget E i
svenska, kommunala skolor, andel
% (Kolada)
Elever i åk 6 med lägst betyget E i
svenska som andra språk,
kommunala skolor, andel %
(Kolada)
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•

•
•

Elever i åk 9 som uppnått
kunskapskraven i alla ämnen,
kommunala skolor, andel %
(Kolada)
Elever i åk 9, genomsnittligt
meritvärde kommunala skolor,
genomsnitt (17 ämnen) (Kolada)
Elever i åk 9 som är behöriga till
yrkesprogram, kommunala skolor,
andel % (Kolada)

Inriktningsmål: Hållbar framtid
Vi tar betydande steg mot en hållbar framtid för klimatet, människan och
naturen.
Mål

Öka barns och ungas
kunskap, förståelse och
hantering av; sin hälsa, sitt
mående, sin kost, sina
fysiska aktiviteter och sina
natur- och
kulturupplevelser.

Nyckeltal

•
•

•
•
•

God arbetsmiljö och
kompetensförsörjning

•

Minst två miljöcertifieringar ex ”Grön
Flagg” per enhet och mandatperiod.
(enkät)
Alla elever i förskolan, i grundskolan och
på fritidshemmet ska ha minst tre
tillfällen/dag med pulshöjande
aktiviteter. (enkät)
Elevernas upplevelse av fysiskt och
psykiskt mående ska årligen öka.
(Levnadsvaneundersökningen)
Alla elever I förskolan och I grundskolan
ska ta del av en kulturupplevelse minst 2
ggr/år. (enkät)
Alla elever I verksamheterna ska ta del
av naturupplevelser kontinuerligt.
(enkät)

Den genomsnittliga frisknärvaron ska
vara minst 95% inom bildningsnämndens
verksamhetsområden. (statistik från HR)
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Bildningsnämnden

17(22)

PROTOKOLL
2021-05-26
Bin §
Beslutslogg
Varje månad redovisas en beslutslogg för bildningsnämnden. I loggen
redovisas vilka beslut som har fattats och hur dessa ska verkställas.
Beslutsunderlag
Beslutslogg efter april månad 2021

Bildningsnämndens beslut
Expedieras till:
Akten

Ordförandes signatur

(1) Justerandes signatur

(2) Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Bildningsnämndens beslutslogg – ARKIV
Röd markering = Inkommet/ej behandlat
Återkommande ärende
Gul markering = Utreds/under beredning
Färdigt för politiskt behandling
Återremitterat/avvaktar
Expedierat till KS/KF
Grön markering = Verkställt/avslutat

Samtliga avslutade ärenden kan lämnas ut via nämndsekreterare

Beslutsinstans,
datum och §
2019-08-21, § 78
2019-10-16, § 90

Dnr

Beskrivning av ärendet

Beslut som fattades

Status

2019/104

Motion om Tingdalsskolan

-

Återremitterat Ärendet återremitterat från KS Förvaltningen
/Avvaktar
till BIN då frågan inte är
färdigutredd. KS kan ej
behandla frågan innan BIN
fattat slutligt beslut.

2019-12-11, § 126

2019/176

2019-12-11, § 127
Binau 2021-03-12 §
24

2020-01-22, § 5

Kostnaden för mat i kommunens skolor

Uppföljning

Förvaltningen arbetar just nu
med kravspecifikationen av
Haganässkolan. När denna är
färdig, kan arbetet med
Tingdalsskolan fortsätta.
Förstudie pågår. Planeras att
lyftas i juni månad.

Färdigt för
politiskt
behandling

2019/177

Att förvaltningen redovisar
detaljerat vad som ingår i
kostnaden för skolmat samt
jmf med närliggande
kommuner.
Begära utdrag ur belastningsregistret för Att ålägga BIF att undersöka
anställda.
de fackliga
organisationernas
inställning till att begära ut
ett utdrag för anställda var
femte år.

2020/18

Nyckeltal pedagogisk barnyta

Återremitterat Ärendet återremitterat i väntan Förvaltningen
/Avvaktar
på tjänsteskrivelse.
BIN kommer vid ett senare
tillfälle att ta ställning till
konceptförskolor, som då

Ärendet återremitteras.

Under
beredning

Ärendet behandlas på
bildningsnämnden i maj.

Ansvarig/Utförare

Förvaltningen

Förvaltningschefen har lyft
Förvaltningen
frågan med fackliga
organisationer och dessa var
inbjudna till arbetsutskottet i
mars för att diskutera frågan
med arbetsutskottet. De
fackliga organisationerna
ställde sig skeptiska till denna
hantering eftersom det medför
en ökad arbetsbelastning och
det inte är tänkt att utdragen
ska användas på dessa sätt.

2020-01-22, § 13

2020/21

Fsk Prästamarken i Kvidinge

1)Ålägga BIF att undersöka
möjligheten att bygga fsk i
första han på Prästamarken,
på ett område som inte är
aktuellt för arkeologiska
fynd.
2) Att BIF ska redovisa
möjliga alternativa platser
att bygga fsk på.

2020-02-19, § 21

2020-04-15, § 44

Återremitterat Den arkeologiska
KS/ Förvaltningen
/Avvaktar
undersökningen är färdig, SBF
vill börja detaljplanera. Detta
visste inte BIN vid
prioriteringsordningen, vilket
gör att förskolan inte kom med
i listan.

Att BIN önskar att KS ger
SBF i uppdrag att ta fram ett
planbesked inkl.
trafikutredning för en fsk på
80-120 barn på tomten
Kvidinge 7:115.
Att BIF parallellt med
planering av fsk på KV
7:115 planerar för en fsk på
Prästamarken.

2020-04-15, § 51

2020-10-21 § 130

1)Att BIN uppdrar åt KS att
initiera en utredning med
syfte att undersöka andra
lämpliga platser i Kvidinge
för en ny fsk.
2) Att BIN löpande ska
informeras om en tidsplan.

kommer att ersätta detta
beslut.

2020/44

Budget 2021

Utredning av möjliga Under
effektiviseringar
utredning
(Sammanslagning
städ och vaktmästeri)

Att återremittera
ärendet för att
förvaltningen ska utreda
om det ska göras en
central organisation
eller om verksamheten
ska ligga kvar på
respektive
rektorsområde, samt
redogöra tydligare för
vad förslaget skulle

Binau 2020-06-03, §
60

2020/48

Förslag till ändring i kulturskolans avgift

Bin 2020-06-17

2020/97

Förskolelokaler – väckt ärende av Bodil
Hellberg (L) (ÅTERKOMMANDE
ÄRENDE)

Bin 2020-09-17 §
116

2020/126

Initiativärende från Hampus Svensson
(SD) – Porrfilter på kommunens datorer

----

2020/150

Beslut efter regelbunden
kvalitetsgranskning av Åstorps kommun

Ärendet återremitteras och Under
att en risk- och
beredning
konsekvensanalys ska
göras och att ärendet ska
redovisas för nämnden i
augusti.
Frågan skickas till
förvaltningen för
beredning.

Återkommand
Åstorpsalliansen yrkar att
Förvaltningen
e ärende
Bildningsnämnden fyra gånger
per läsår får en:
- uppdatering av aktuell
situation vad gäller
- antal platser som förskolorna
är planerade för
- inskrivna barn
- aktuell kö
- i förekommande fall barn som
byter kommun och övergång till
förskoleklass.

Färdig för
politisk
behandling

Huvudmannen ska senast
den 2 juni 2021 redovisa
till Skolinspektionen
vilka

resultera i. Utredningen
ska vara färdig 1 maj och
planen är att den
presenteras för
nämnden i augusti
månad. En arbetsgrupp
är tillsatt.
BIF önskar inte att ha några
avgifter för kulturskolan
gällande undervisningen. Ett
ärende gällande detta kommer
att lyftas i juni månad.

Färdigt för
politiskt
behandling

Ärendet presenterades första
gången i oktober under
förvaltningen informerar. Nästa
sammanställning sker i maj.
Arbetsutskottet
återremitterade ärende i mars
månad för att förvaltningen
skulle redovisa till vilken
kostnad ett porrfilter kan
införas samt vilken teknisk
utrustning som krävs.
Ska redovisas för BIN i maj.

Förvaltningen

förbättringsåtgärder som
vidtagits utifrån de
identifierade
utvecklingsområden och
resultatet av dessa
åtgärder.
Väckt ärende från Bodil
Expedierat till
Hellberg (L)
KS/KF
Det är viktigt att
förvaltningen och skolorna
har en plan för att alla elever i
grundskolan ska få chans att
ta igen vad de förlorat i
kunskapsinhämtningen nu
och framöver. Detta kommer
att ta resurser i anspråk.
I den av kommunfullmäktige
beslutade tajta budgeten för
2021 ryms inga extra
resurser.
Åstorpsalliansen yrkar
att bildningsnämnden
hemställer till
kommunstyrelsen att
under 2021 få disponera 2
miljoner av överskott från
2020

Bin 2021-02-24 § 23

2021/37

Väckt ärende från Bodil Hellberg (L) Postcoronaplan

Binau 2021-04-14

2021/60

Väckt ärende från Anton Holmberg (SD) – Väckt ärende från Anton
Inkommet/
SFI i Åstorp
Holmberg (SD).
Ej behandlat
•
Att
bildningsförvaltningen och i
dialog med
socialförvaltningen får i
uppdrag att skriftligen
presentera hur länge man
kan gå på SFI inom/via
Åstorps kommun innan
man man kan räknas in till
arbetsmarknadens
förfogande
•
Att
bildningsförvaltningen ser
över och skriftligen

Förvaltningschefen har skrivit Förvaltningen
fram ett ärende där BIN äskar
medel omfattande två miljoner
kronor av kommunfullmäktige.
När ärendet behandlades i
arbetsutskottet så justerade
Åstorpsalliansen sitt yrkande
från fyra miljoner kronor till
två miljoner eftersom att
nämnden även fått intäkter
från annat håll.
Bildningsnämnden följde
arbetsutskottets förslag till
beslut i mars och ärendet
skickades vidare till
kommunstyrelsen och
fullmäktige. Ärendet kommer
att lyftas på kommunstyrelsens
arbetsutskott i maj och kan då
gå vidare till beslut i KS och KF
i juni.

Binau 2021-04-14

2021/61

Väckt ärende från Anton Holmberg (SD)

Bin 2021-04-28

2021/87

Väckt ärende från Bengt Nilsson (M) och
Bodil Hellberg (L) – Byggprojekt
Haganässkolan

presenterar hur väl SFl:n
fungerar i kommunen och
belyser både framgångar
och utmaningar inom
utbildningen/verksamheten
Väckt ärende från Anton
Holmberg (SD).
Att
bildningsförvaltningen
får i uppdrag att
skriftligen presentera
den ekonomiska
situationen för hur det
ser ut kring läget där
personal med
timanställning övergått
till vikariat
(dubbelbetalning) för
samtliga skolområden
Väckt ärende från Anton
Holmberg (SD).
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.

Inkommet/Ej
behandlat

Färdigt för
politisk
behandling

Förvaltningschefen har
undersökt frågan med
bostadsbolaget och
presenterade åtgärder för en
minskad kostnad på
arbetsutskottets sammanträde
i maj.

Bildningsnämnden
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PROTOKOLL
2021-05-26
Bin §
Redovisning av delgivningar
Sammanfattning
- Anmälan om brott mot skolplikten, Hyllinge skola
- Anmälan om diskriminering, Hyllinge Skola, 2021-04-15
- Anmälan om diskriminering, Hyllinge Skola, 2021-04-15
- Anmälan om diskriminering, Hyllinge Skola, 2021-04-29
- Anmälan om diskriminering, Hyllinge Skola, 2021-05-04
- Anmälan om diskriminering, Nyvång Skola, 2021-05-04
- Anmälan om diskriminering, Björnekullaskolan, 2021-04-08
- Anmälan om brott mot skolplikten, Björnekullaskolan, 2021-04-27
- Anmälan om brott mot skolplikten, Björnekullaskolan, 2021-04-27
- Anmälan om diskriminering, Tingdalsskolan, 2021-04-14
- Anmälan om diskriminering, Tingdalsskolan, 2021-04-28
- Anmälan om diskriminering, Tingdalsskolan, 2021-04-28
- Anmälan om diskriminering, Vuxenutbildningscentrum, 2021-03-23
- Anmälan om diskriminering, Vuxenutbildningscentrum, 2021-03-23
- Anmälan om diskriminering, Vuxenutbildningscentrum, 2021-04-27
- Anmälan om diskriminering, Vuxenutbildningscentrum, 2021-04-27
- Tillsynsmeddelande från Arbetsmiljöverket 2021-05-11 - Covid-19 och
det förebyggande arbetsmiljöarbetet
Protokoll
Binau 2021-05-12 §§ 49-60
Bildningsnämndens beslut

Ordförandes signatur

(1) Justerandes signatur

(2) Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Bildningsnämnden

19(22)

PROTOKOLL
2021-05-26
Bin §
Redovisning av delegationsbeslut
Sammanfattning
- Beslut att samtliga elever i årskurs 7-9 på Björnekullaskolan ska vara i
distansundervisning från och med 10 maj – 12 maj 2021, dnr BiND
2021/2, delegat bildningsnämndens ordförande
- Beslut att samtliga elever i årskurs 1 på Björnås/Tingdalsskolan ska
vara i distansundervisning från och med 10 maj – 12 maj 2021, dnr
BiND 2021/2, delegat bildningsnämndens ordförande
- Beslut om distansundervisning på Björnekullaskolan 2021-05-17, BiND
2021/2, delegat Bildningsnämndens ordförande
- Lokalt samverkansavtal för familjecentralsliknande verksamhet i
Åstorps kommun, AVT 2021-47, delegat förvaltningschef
Bildningsnämndens beslut
Expedieras till:
Akt

Ordförandes signatur

(1) Justerandes signatur

(2) Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Bildningsnämnden
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PROTOKOLL
2021-05-26
Bin §
Ärenden till/från de kommunala råden
Sammanfattning
Bildningsnämndens beslut
Expedieras till:
Akt

Ordförandes signatur

(1) Justerandes signatur

(2) Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Bildningsnämnden
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PROTOKOLL
2021-05-26
Bin §
Inbjudningar till kurser/konferenser
Sammanfattning
Bildningsnämndens beslut
Expedieras till:
Akt

Ordförandes signatur

(1) Justerandes signatur

(2) Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Bildningsnämnden
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PROTOKOLL
2021-05-26
Bin §
Eventuella övriga ärenden
Sammanfattning
Bildningsnämndens beslut
Expedieras till:
Akt

Ordförandes signatur

(1) Justerandes signatur

(2) Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

