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BILDNINGSNÄMNDEN 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 2022-02-23 

Plats och tid Kulturhuset Björnen, stora salen klockan 18:00-18.47 
 

Beslutande Se närvarolista på sida 2. 
Deltagande 
tjänstemän 

Linda Tholén, nämndsekreterare, §§ 11-20 
Annika Hoppe, skolchef, §§ 11-20 
Helena Ekman, ekonom §§ 11-15 
 

 

Plats och tid för 
justering 

Bildningsförvaltningen, tisdagen 1 mars klockan 17:00 

   
   

Sekreterare Linda Tholén §§ 11-20 
  
   

Ordförande Murat Özbalci (C)  
     

    
(1) Justerande Bengt Nilsson (M)  

   
   

(2) Justerande Gun Friberg (S)  
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Ordförandes signatur (1) Justerandes signatur  (2) Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
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PROTOKOLL 
2022-02-23 

 
NÄRVAROLISTA 

Bildningsnämndens ledamöter 
och ersättare samt 
omröstningsbilaga.  
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Murat Özbalci (C), ordf. X        
Gun Friberg (S), 1:e vice ordf.  X        

Bodil Hellberg (L), 2:e vice 
ordf. 

X        

Thomas Fredriksson (S) X        
Stefan Olofsson (S)  X        
 Mattias Strand (C) X        

Eva Nilsson (M) X        
Bengt Nilsson (M) X        

Linda Arenhag (KD)  X        
Anton Holmberg (SD) ---        

Sten Hugosson (SD) X        
Richard Mattsson (SD) närv. §§ 

13- 
X        

Petra Jansdotter (SD) X         
        

ERSÄTTARE         
Fredrik Karlsson (M)    X X §§ 

11-12 
      

Florian Bobocea (S) X        
Magnus Johansson (S) X        

Anna-Lena Olsson (SD) X X       
Pernilla Nielsen (M) X        

Johan Strand (S)  X        
Harri Rosqvist (SD) ---         

        
Totalt          
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PROTOKOLL 
2022-02-23 

 
Bin § 11 
 
Fastställande av föredragningslista 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar att fastställa dagordningen med följande justering: 

- Ärendet ”Frågor till och från råden”, ”inbjudningar till kurser och 
konferenser” utgår. 

 
Thomas Fredriksson (S) önskar att ställa en fråga under ”frågor från 
ledamöter”. 
 
Proposition  
Ordförande lägger lagt yrkande under proposition och finner att detta bifalles.  
 
Bildningsnämndens beslut 
Föredragningslistan fastställs med ovan justering. 
 
Expedieras till:  
Akt 
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PROTOKOLL 
2022-02-23 

 
Bin § 12 
 
Förvaltningens information 
Annika Hoppe, skolchef informerar om: 

- Denna vecka är det sportlov. Björnekullaskolan hade en liten brand i 
förra veckan så på toaletterna i E korridoren. Papperskorgarna kommer 
att bytas ut då de nu är i plast och ger en kraftig rökutveckling. Med 
start under vecka 12 kommer det att finnas kameror på skolan som 
förhoppningsvis har en avskräckande effekt.  

 
- På högstadieskolorna finns det nu skollovsjobb. Eleverna hjälper till att 

rusta upp lokalerna och arbetsledningen sker av mobila teamet. 
 

- Byggnationer  
Haganässkolan – Förvaltningen arbetar med att sammanställa det sista 
materialet innan upphandlingen kan gå ut. Förhoppning är att upphandlingen 
kan vara färdig under våren.  
Björnekullaskolan - Matsalen ska byggas om och ansvarig för detta är Per-Olof 
Ganestam. Arbetet påverkar även särskolan där det kommer behövas 
ersättningslokaler. 
Hyllinge förskola – Arbetet löper på enligt planering.   
 

- Aktuell förskolekö 
I nuläget finns 866 barn inskrivna på kommunens förskolor, vilket är en 
överinskrivning då antal platser är 833 stycken. Av dessa kommer 197 barn 
att försvinna då de börjar förskoleklassen efter sommaren. Hyllinges 
förskolor överskrider antalet platser med ett barn per 2022-02-15 medan 
Haganäs, Rågen och Kvidinges förskolor har drygt 15-20 barn fler 
inskrivna än vad det finns platser. Nyvångs förskolor och förskolorna på 
Tingdal och Björnås har lediga förskoleplatser. Prognosticerad kö fram till 
sommaren är 68 barn. 

 
Bildningsnämndens beslut 
Informationen noteras till protokollet. 
 
Expedieras:  
Akten 
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PROTOKOLL 
2022-02-23 

Bin § 13 
 
Fyllnadsval till arbetsutskottet 
 
Sammanfattning 
Sverigedemokraterna har att förrätta fyllnadsval till ersättarplatsen i 
arbetsutskottet. 
 
Yrkande 
Sten Hugosson (SD) yrkar att utse Sten Hugosson (SD) till ersättare i 
arbetsutskottet. 
 
Proposition 
Ordförande lägger Sten Hugossons (SD) yrkande under proposition och finner 
att detta bifalles. 
 
Bildningsnämndens beslut 
Bildningsnämnden beslutar att utse Sten Hugosson (SD) till ersättare i 
arbetsutskottet. 
 
Expedieras:  
Akten 
Vald ersättare 
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PROTOKOLL 
2022-02-23 

 
Bin § 14 
 
Beställning av nybyggnation av Kvidinge förskola 
Dnr BiND 2021/102 
Dnr KSFD 2021/160 
 
Sammanfattning 
Den 27 september § 156, beslutade kommunfullmäktige att återremittera 
ärendet ”Beställning av nybyggnation av Kvidinge förskola”. Då uppdragen i 
återremissen är hanterade förs ärendet upp för politiskt beslut gällande 
lokalisering av ny förskola samt beslut om lösning för att hantera det akuta 
behovet av förskoleplatser i Kvidinge, i avvaktan på en permanent förskola. 
När detta beslut är fattat hanterar bildningsnämnden i enlighet med 
lokalförsörjningsprocessen beställningsärendet av den nya förskolan.    
 
Det är mycket brådskande att lösa behovet av fler förskoleplatser i Kvidinge. 
Platsbristen påverkar flera delområde utöver Kvidinge, där framför allt område 
Centrum är hårt belastat.  
 
Det totala behovet av förskoleplatser i Kvidinge inom en 10 årsperiod är 165 
platser. Trollskogen avvecklas när en ny förskola är byggd och Fröhuset 
fortsätter att vara förskola med plats för 100 barn. Tre förslag finns till 
lokalisering av en permanent förskola, Prästamarken, Klockaregården och 
Söderåsvägen.   
 
Faktorer som att antalet barn i förskoleålder 2021 ökade med fler än den 
expansiva prognosen i delområdesprognosen, att det är fler barn i kö till 
förskoleplats i Kvidinge jämfört med tidigare år och att den permanenta 
förskolan dragit ut på tiden gör att situationen är sådan att en tillfällig lösning är 
nödvändig tills dess att en ny förskola är byggd. Behovet fram till 2027 bedöms 
vara 40 platser. Sju alternativ har utretts för att lösa behovet av fler 
förskoleplatser fram till 2027. 
 
I budget 2022-2024 finns hyreseffekt för den permanenta förskolan medan 
hyreseffekt för den tillfälliga lösningen behöver inarbetas i budget 2023-2025.  
 
Ärendet har beretts i samverkan mellan bildningsförvaltningen, 
kommunstyrelseförvaltningen, samhällsbyggnadsförvaltningen och BFAB.  
 
Beslutsunderlag 
Beslut från BinAu 2022-02-09 § 8 
Tjänsteskrivelse från lokalstrateg, Beställning av nybyggnation av Kvidinge 
förskola, daterad den 2 februari 2022  
Sammanställning synpunkter under medborgardialog den 27 november 2021 i 
Kvidinge, daterat den 1 februari 2022 
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PROTOKOLL 
2022-02-23 

Bin § 14, forts. 
 
Kommunfullmäktiges beslut den 27 september 2021 § 156  
 
Yrkande 
Sten Hugosson (SD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag att föreslå 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige  
att placera en ny förskola i Kvidinge belägen på Prästamarken. 
att en tillfällig förskola med nya hyrda moduler som kan stå på plats inom åtta 
månader från fullmäktiges beslut, placeras i Kvidinge belägen på Prästamarken. 
Att budget för tillfällig lokallösning inarbetas i budget 2023-2025, alternativt 
via omfördelning av medel beroende på lösning.  
 
Bodil Hellberg (L) yrkar bifall till Sten Hugossons (SD) yrkande. 
Bengt Nilsson (M) yrkar bifall till Sten Hugossons (SD) yrkande. 
Ordförande yrkar bifall till Sten Hugossons (SD) yrkande. 
Gun Friberg (S) yrkar bifall till Sten Hugossons (SD) yrkande. 
 
Proposition 
Ordförande lägger Sten Hugossons (SD) yrkande, med bifallsyrkande från 
Bodil Hellberg (L), Bengt Nilsson (M), ordförande Murat Özbalci (C) och Gun 
Friberg (S) under proposition och finner att detta bifalles.  
 
Bildningsnämndens beslut 
Bildningsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige  
att placera en ny förskola i Kvidinge belägen på Prästamarken. 
 
att en tillfällig förskola med nya hyrda moduler som kan stå på plats inom åtta 
månader från fullmäktiges beslut, placeras i Kvidinge belägen på Prästamarken. 
 
Att budget för tillfällig lokallösning inarbetas i budget 2023-2025, alternativt 
via omfördelning av medel beroende på lösning.  
 
Protokollsanteckning 
Socialdemokraterna meddelas möjlighet att inkomma med en 
protokollsanteckning, se bilagor i slutet av protokollet § 14. 
 
Expedieras:  
Akten 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
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PROTOKOLL 
2022-02-23 

Bin § 15 
 
Bildningsnämndens årsredovisning 2021 
Dnr BIND 2022/18 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen har i enlighet med instruktioner från ekonomiavdelningen 
upprättat förslag till årsredovisning 2021 för bildningsnämnden. I årsbokslutet 
ingår en redovisning av måluppfyllelse av kommunfullmäktiges mål samt vilka 
aktiviteter som har vidtagits under året för att uppnå uppsatta mål. I 
redovisningen ingår också en verksamhetsberättelse som bygger på enheternas 
årsredogörelser. Av den ekonomiska redovisningen framgår att 
bildningsnämndens resultat hamnar på ett överskott om + 5 mkr. 
 
Beslutsunderlag 
Beslut från BinAu 2022-02-09 § 9 
Tjänsteskrivelse av Annika Hoppe, 2022-02-01. 
Bildningsnämndens årsredovisning 2021, 2022-02-01. 
 
Yrkande 
Ordförande yrkar att godkänna årsredovisningen för bildningsnämnden 2021 
och översända densamma till kommunstyrelsen. 
 
Proposition 
Ordförande lägger eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles.  
 
Bildningsnämndens beslut 
Bildningsnämnden beslutar att godkänna årsredovisningen för 
bildningsnämnden 2021 och översända densamma till kommunstyrelsen. 
 
Expedieras:  
Akten 
Kommunstyrelsen 
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PROTOKOLL 
2022-02-23 

Bin § 16 
 
Revidering av bildningsnämndens delegationsordning 
Dnr BIND 2022/17 
 
Sammanfattning 
Delegationsordningen klargör vilka beslut som nämnden har uppdragit till 
någon annan att besluta om i nämndens ställe. Ett delegationsbeslut är att alltså 
betrakta som nämndens beslut, och ska återrapporteras till nämnden enligt 
angivna rutiner i den mån som nämnden har beslutat om återrapportering. 
Delegering av ärenden sker med stöd av kommunallagen. För förtroendevalda 
gäller 6 kap. §§ 37–39, och för anställda 7 kap. §§ 5–7. Revideringen av 
delegationsordningen präglas av tillitsbaserad styrning, där fler delegationer 
föreslås för anställda, med tydligare ansvar för respektive chef inom sin 
verksamhet. Översyn av delegationsordningens övriga områden har också 
gjorts för att denna ska vara uppdaterad i förhållande till andra beslut och 
författningar. 
 
Beslutsunderlag 
Beslut från BinAu 2022-02-09 § 10 
Tjänsteskrivelse från Linda Tholén, nämndsekreterare, 2022-01-27 
Förslag på reviderad delegationsordning 
 
Yrkande 
Ordförande yrkar att anta ”Delegationsordning för bildningsnämnden”. 
 
Proposition 
Ordförande lägger eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles.  
 
Bildningsnämndens beslut 
Bildningsnämnden beslutar att anta ”Delegationsordning för 
bildningsnämnden”. 
 
Expedieras:  
Akten 
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PROTOKOLL 
2022-02-23 

 
Bin § 17 
 
Beslutslogg 
Varje månad redovisas en beslutslogg för bildningsnämnden. I loggen 
redovisas vilka beslut som har fattats och hur dessa ska verkställas. 
 
Beslutsunderlag 
Beslutslogg februari månad 2022. 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar att godkänna beslutsloggen. 
 
Proposition  
Ordförande lägger lagda yrkanden under proposition och finner att detta 
bifalles.  
 
Bildningsnämndens beslut 
Att godkänna beslutsloggen. 
 
Expedieras till:  
Akten 
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PROTOKOLL 
2022-02-23 

 
Bin § 18 
 
Frågor från ledamöter 
Thomas Fredriksson (S) ställer en fråga gällande kommunens matsvinn. Hur 
stort är matsvinnet inom kommunens verksamheter? 
 
Förvaltningschefen ska undersöka frågorna och återkomma till 
bildningsnämnden vid ett kommande sammanträde. 
 
Bildningsnämndens beslut 
Förvaltningschefen ska undersöka frågorna och återkomma till 
bildningsnämnden vid ett kommande sammanträde. 
 
Expedieras:  
Akten 
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PROTOKOLL 
2022-02-23 

Bin § 19 
 
Redovisning av delgivningar 
 
Sammanfattning 

- Protokoll från Kommunfullmäktige 2022-01-31 § 6, Avsägelse från 
Sten Hugosson (SD) avseende platsen som ersättare i bildningsnämnden 

- Protokoll från Kommunfullmäktige 2022-01-31 § 7, Avsägelse från 
Harri Rosqvist (SD) avseende platsen som ledamot i bildningsnämnden 

- Protokoll från Kommunfullmäktige 2022-01-31 § 9, Val av ny ledamot i 
bildningsnämnden, Sten Hugosson (SD) 

- Protokoll från Kommunfullmäktige 2022-01-31 § 10, Val av ny 
ersättare i bildningsnämnden, Harri Rosqvist (SD) 
 

Anmälan om kränkande behandling enligt följande (inkomna under perioden 
2022-01-15-2022-02-15) 
 
Område Öst 
Tingdalsskolan: 1 stycken 
 
Område Väst 
Hyllinge Skola: 5 stycken 
 
Område Centrum: 
Haganässkolan: 2 stycken 
Bokens förskola: 1 stycken 
Rågenskolan: 10 stycken 
 
Björnekullaskolan: 1 stycken 
 
Brott mot skolplikten (anmälan inkommen från annan kommun): 1 stycken 
 
Protokoll 
BinAu 2022-02-09 §§ 6-11 
 
Bildningsnämndens beslut 
Redovisningen av delgivningar godkänns. 
 
Expedieras: 
Akten 
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PROTOKOLL 
2022-02-23 

Bin § 20 
 
Redovisning av delegationsbeslut 
 
Sammanfattning 

- Avtal Fritidsbanken, dnr AVT 2022-27, delegat förvaltningschef 
- Personuppgiftsbiträdesavtal med Prorenata E-learing, dnr AVT 2022-

24, 2022-25, delegat förvaltningschef 
 
Bildningsnämndens beslut 
Redovisningen av delegationsbesluten godkänns. 
 
Expedieras till:  
Akt 
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PROTOKOLL 
2022-02-23 

 
PROTOKOLLSBILAGOR 

1. Protokollsanteckning från Socialdemokraterna § 14 
 



 

Bildningsnämndens sammanträde 2022-02-23 

 

 

Beställning av nybyggnation Kvidinge förskola 

Protokollsanteckning 

I bildningsnämndens S-grupp har grundligt diskuterats placeringen av ny förskola i Kvidinge.  

När frågan väcktes i samband med planerat markförvärv för byggande på Prästamarken var vi i 
Socialdemokraterna eniga om att byggandet av en förskola på området skulle påbörjas så tidigt som 
möjligt. Den som valde att bosätta sig på Prästamarken skulle alltså redan vid inflyttning kunna välja 
en förskoleplats på området. Men i samband med de arkeologiska undersökningar som gjordes innan 
man kunde börja planera bebyggelsen framkom det att byggandet av bostäder låg längre fram i tiden 
än man räknat med från början. Detta p g a att det behövs större utgrävningar innan någon 
byggnation kan bli aktuell. 

Eftersom det sedan en tid tillbaka, innan nytt bostadsområde på Prästamarken ens börjat planeras, 
finns behov av fler förskoleplatser i Kvidinge med omnejd, fann vi att genom en byggnation på 
Söderåsvägen skulle kommunen snabbare kunna erbjuda nya förskoleplatser.  

Samtidigt kunde planeringen av en förskola på Prästamarken fortsätta. Vi är nämligen övertygade om 
att det i framtiden kommer att behövas två nya förskolor i Kvidinge. Vi vet redan nu att det byggs på 
området vid Söderåsvägen och på området mellan Boulevarden och 21:an. Har man dessutom följt 
framtagandet av den nya översiktsplanen, finns ytterligare områden som markerats för utbyggnad. 

Till detta kommer att nuvarande förskola, Fröhuset, till största delen bedriver sin verksamhet i 
lokaler som inte är byggda för förskoleverksamhet. Vi är övertygade om att det kan finnas andra och 
bättre användningsområden för dessa byggnader/lokaler. 

Vårt första alternativ för ny förskola var alltså Söderåsvägen, men efter att vissa synpunkter (hot) om 
överklaganden framfördes på medborgardialogen och det framgått att vi inte skulle få majoritet för 
vårt förslag, är vi nu beredda att släppa fram alternativet att den nu planerade förskolan byggs på 
Prästamarken. Detta för att inte riskera ytterligare förseningar. Men vi är fortfarande oroade över att 
kommunen kommer att driva en förskola inom ett område som under flera år kan komma att fungera 
som en byggarbetsplats. 

 

Tjänstgörande vid sammanträdet 

 

Gun Friberg  Thomas Fredriksson Stefan Olofsson 

 

Ersättare 

Florian Bobocea Magnus Johansson Johan Strand  
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