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BILDNINGSNÄMNDEN 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 2022-03-23 

Plats och tid Kulturhuset Björnen, stora salen klockan 18:00-20.49 
Ajournering 20.01-20.19 

Beslutande Se närvarolista på sida 2. 
Deltagande 
tjänstemän 

Linda Tholén, nämndsekreterare, §§ 21-35 
Annika Hoppe, skolchef, §§ 21-35 
Anne-Louise Eckerström, Åstorp i samverkan §§ 21-22 
Magnus Kaiser. Åstorp i samverkan §§ 21-22 
Elisabeth Green, Åstorp i samverkan §§ 21-22 
Anette Holmberg, verksamhetschef Kulturskolan §§ 21-23 
Katrin Olsson, Åstorp i samverkan, rektor KomVux §§ 21-25 
Kerstin Andersson, rektor område Öst §§ 21-25 
Henrik Nilsson, rektor Björnekullaskolan §§ 21-23, 27 
 

 

Plats och tid för 
justering 

Stationshuset, fredagen 25 mars klockan 12.30 

   
   

Sekreterare Linda Tholén §§ 21-35 
  
   

Ordförande Gun Friberg (S)  
     

    
(1) Justerande Florian Bobocea (S)  

   
   

(2) Justerande Petra Jansdotter (SD)  
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PROTOKOLL 
2022-03-23 

 
NÄRVAROLISTA 

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

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

X  X      

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

Jim Fri (M) X  X      
Bengt Nilsson (M) ---        

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

Sten Hugosson (SD) X   X     
Richard Mattsson (SD) X   X     

Petra Jansdotter (SD) X   X      
        

ERSÄTTARE         
Fredrik Karlsson (M)    X X X      
Florian Bobocea (S) X X X      

Magnus Johansson (S) X        
Anna-Lena Olsson (SD) ---        

Pernilla Nielsen (M) X        
Johan Strand (S)  X        

Harri Rosqvist (SD) ---         
        

Totalt  16 13 9 4     
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PROTOKOLL 
2022-03-23 

 
Bin § 21 
 
Fastställande av föredragningslista 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar att fastställa dagordningen med följande justering: 

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

 
Bodil Hellberg (L) yrkar att lägga till ett ärende gällande ”Information från 
kontaktpolitiker” 
 
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 
2022-03-23 

 
Bin § 22 
 
Redovisning av Åstorp i samverkan  
 
Sammanfattning 
Programförklaringen Åstorp i samverkan kommer till bildningsnämndens 
sammanträde och presenterar gruppernas handlingsplaner. Respektive 
powerpoint skickas med som en bilaga till protokollet. 
 
Grupp 1: Leds av AnneLouise Eckerström, verksamhetschef centrala 
resursenheten – Samverkan med våra barn och ungdomar, 
AnneLouise.Eckerstrom@astorp.se  
 
Grupp 2: Leds av Katrin Olsson, rektor – Antal hushåll i Åstorps kommun 
med försörjningsstöd skall minska under året att andelen unga i sysselsättning 
skall öka, katrin.olsson@astorp.se  
 
Grupp 3: Leds av Elisabeth Green, enhetschef assistans och tillsyn - Alla 
invånare ska ha en god boendemiljö, Elisabeth.Green@astorp.se  
 
Grupp 4: Leds av Magnus Kaiser, kris och säkerhetssamordnare – Trygghet och 
trivsel, magnus.kaiser@astorp.se  
 
Bildningsnämndens beslut 
Informationen noteras till protokollet. 
 
Expedieras:  
Akten 
 

mailto:AnneLouise.Eckerstrom@astorp.se
mailto:katrin.olsson@astorp.se
mailto:Elisabeth.Green@astorp.se
mailto:magnus.kaiser@astorp.se
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PROTOKOLL 
2022-03-23 

Bin § 23 
 
Information från Kulturskolan 
 
Sammanfattning 
I enlighet med beslut från Bildningsnämndens arbetsutskott 2022-01-11 § 5 har 
Kulturskolans verksamhetschef bjudits in för att informera om Kulturskolan. 
 

- Kulturskolans avgifter har slopats enligt beslut från kommunfullmäktige 
i oktober 2021.  

- 227 elever går på musikundervisningen och det är den mest populära 
lektionen. 

- I nuläget finns en kö på 193 elever som inväntar att få en plats på 
kulturskolan och det finns 68 elever som deltar i flera aktiviteter. Alla 
musikelever kan ingå i en ensemble.  

- Efter att det gick ut information om att avgiften hade slopats gjordes 80 
intresseanmälningar under en period om två veckor, varav 20 barn 
kunde tas emot omgående.  

- Det behövs fler lärare för exempelvis sång, piano och fiol, då många 
barn anmäler sig till dessa aktiviteter.  

- Det skulle vara önskvärt att göra en utbyggnad av kulturskolan ut mot 
gården. Detta möjliggör att flera elever kan beredas plats. 

- Golvet i danssalen lutar lite, detta skulle behöva åtgärdas.  
- Instrumenthyran är kvar vilket kulturskolan tror kan leda till att elever 

undviker att anmäla sig till dessa aktiviteter. 
- Samarbete med Bjuvs kulturskolan för att kunna spela fler instrument.  

 
Bildningsnämndens beslut 
Informationen noteras till protokollet. 
 
Expedieras:  
Akten 
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PROTOKOLL 
2022-03-23 

Bin § 24 
 
Ekonomiuppföljning Öst 
Rektorn för område Öst kommer till bildningsnämndens sammanträde för att 
informera om rektorsområdets ekonomi per 2022-02-28 samt en preliminär 
helårsprognos. 
 
Den preliminära prognosen för område öst är ett underskott på -2 ,6 mkr. 
Anledningen till detta beror bland annat på: 

• Elever i behov av särskilt stöd  
• Enskilda lösningar 

 
På våra grundskolor är den största anledningen till vårt negativa resultat 

• Tingdalsskolan och Tingdalskolan-Björnås är två enheter som har 0,8 
mkr i ökade kostnader  

• Underskottet kommer att räta upp sig, kommunen har redan fått 
ersättning för exempelvis sjuklöner. Historiskt sett så har underskottet 
minskat; 2020 var underskottet på totalt 7,7 mkr och 2021 hade vi 
underskott på totalt 3,8 mkr 

 
Bildningsnämndens beslut 
Informationen noteras till protokollet. 
 
Expedieras:  
Akten 
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PROTOKOLL 
2022-03-23 

Bin § 25 
 
Ekonomiuppföljning KomVux 
Rektorn för KomVux kommer till bildningsnämndens sammanträde för att 
informera om rektorsområdets ekonomi per 2022-02-28 samt en preliminär 
helårsprognos. 
 

• Per den 15 mars 2022 fanns 77 elever på IM programmen. Av dessa 
kommer 26 personer från Bjuvs kommun. Antalet elever från Bjuvs 
kommun har minskat sedan i januari. 

• På svenska för invandrare finns i nuläget 116 personer. Av dessa läser 
39 personer via Bjuv på distans. Åstorps kommun erbjuder istället 
kvällsundervisningar.  

• IM-programmen visar en prognosticerad budget i balans på helår. Orsak 
till underskottet är bland annat felkonterade löner samt en lärare som 
tidigare har varit finansierad med statsbidrag men belastar nu enhetens 
budget. Det har också funnits en temporär utökning av en SYV tjänst 
med 50 % som pågår till maj månad.  

• SFI kan komma att få en negativ avvikelse utifrån att det kommer 
flyktingar från Ukraina som skrivs in på programmen. 

 
Bildningsnämndens beslut 
Informationen noteras till protokollet. 
 
Expedieras:  
Akten 
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PROTOKOLL 
2022-03-23 

Bin § 26 
 
Månadsuppföljning för bildningsnämnden 2021-11-30 
Dnr BiND 2022/50 
 
Sammanfattning 
Bildningsnämnden redovisar en prognos på en budget i balans efter februari 
månad.  
 
Beslutsunderlag 
Månadsuppföljning per 2022-02-28 
 
Yrkande 
Ordförande yrkar att godkänna månadsuppföljningen per 2022-02-28. 
 
Proposition 
Ordförande lägger eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles.  
 
Bildningsnämndens beslut 
Bildningsnämnden beslutar att godkänna månadsuppföljningen per 2022-02-28. 
 
Expedieras:  
Akten 
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PROTOKOLL 
2022-03-23 

Bin § 27 
 
Förvaltningens information 
Henrik Nilsson, rektor Björnekullaskolan informerar om: 

• Inkommet mejl från vårdnadshavare vad gäller en lärares agerande på 
lektionen. Rektorn går igenom mailets innehåll samt det svar som har 
avgetts till vårdnadshavaren. 

 
Annika Hoppe, skolchef informerar om: 

• Planerade byggnationer 
• Tingdalsskolans kansli har under dagen tagit emot ett hot mot 

skolledare. Händelsen är polisanmäld och personal ska informeras under 
morgondagen.  

• Utifrån händelsen i Malmö i måndags där två lärare miste livet, ser 
verksamheten över handlingsplan mot våld samt för en dialog hur vi 
ökar säkerheten. 

• Smittspridningen av covid-19 finns fortfarande, men den är minskad. 
• Kommunen har tagit emot flyktingar från Ukraina. Den första eleven 

skrevs idag in på skolan. Det har gjorts risk och 
konsekvensbedömningar utifrån flyktingsituationen för att bedöma hur 
eleverna tas emot på bästa sätt, men detta är svårt då det är oklart hur 
många flyktingar som kommer att anvisas till Åstorp. 

 
Bildningsnämndens beslut 
Informationen noteras till protokollet. 
 
Expedieras:  
Akten 
 
 
 



Bildningsnämnden 
 
 
 
 

 
Ordförandes signatur (1) Justerandes signatur  (2) Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 

11(20) 
 
 
 

PROTOKOLL 
2022-03-23 

Bin § 28 
 
Fyllnadsval till arbetsutskottet 
 
Sammanfattning 
Moderaterna har att förrätta fyllnadsval till ersättarplatsen i arbetsutskottet. 
 
Yrkande 
Fredrik Karlsson (M) yrkar att utse Jim Fri (M) till ersättare i arbetsutskottet. 
 
Proposition 
Ordförande lägger Fredrik Karlssons (M) yrkande under proposition och finner 
att detta bifalles. 
 
Bildningsnämndens beslut 
Bildningsnämnden beslutar att utse Jim Fri (M) till ersättare i arbetsutskottet. 
 
Expedieras:  
Akten 
Vald ersättare 
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PROTOKOLL 
2022-03-23 

 
Bin § 29 
 
Beställning ombyggnation del av Björnekullaskolan 
Dnr BIND 2022/43 
 
Sammanfattning 
Grundsärskolan 7-9 på Björnekullaskolan har behov av större lokalyta samt 
bättre anpassade lokaler. För att åstadkomma detta behöver matsal och kök för 
skolan byggas om, vilket har varit avsikten sedan tidigare. BFABs 
sammanlagda investeringskostnad beräknas till drygt 24 miljoner kronor och 
genererar en utökad hyreseffekt på 1 050 000 kr/ år för bildningsnämnden. 
 
Beslutsunderlag 
Beslut från BinAu 2022-03-09 § 15 
Tjänsteskrivelse från lokalstrateg, daterad den 3 mars 2022 
Beställning- Ombyggnad av grundsärskola, kök och matsal på 
Björnekullaskolan, daterad den 1 mars 2022 
 
Yrkande 
Ordförande yrkar  
att beställa ombyggnation av grundsärskola, matsal och mottagningskök på 
Björnekullaskolan till en sammanlagd utökad hyreseffekt om 1 050 000 kr/år. 
 
Att föreslå kommunstyrelsen att bevilja igångsättningstillstånd för 
ombyggnation av grundsärskola, matsal och mottagningskök på 
Björnekullaskolan.  
 
Proposition 
Ordförande lägger eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles.  
 
Bildningsnämndens beslut 
Bildningsnämnden beslutar  
Att beställa ombyggnation av grundsärskola, matsal och mottagningskök på 
Björnekullaskolan till en sammanlagd utökad hyreseffekt om 1 050 000 kr/år. 
 
Att föreslå kommunstyrelsen att bevilja igångsättningstillstånd för 
ombyggnation av grundsärskola, matsal och mottagningskök på 
Björnekullaskolan.  
 
Expedieras:  
Akten 
Kommunstyrelsen 
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PROTOKOLL 
2022-03-23 

Bin § 30 
 
Begära utdrag ur belastningsregistret för anställda 
Dnr BiND 2019/177 
 
Sammanfattning 
Den 27 november 2019 väcktes ett ärende på bildningsnämndens arbetsutskott 
gällande möjligheten att begära ett utdrag ur belastningsregistret för anställda 
vart femte år. Arbetsutskottet beslutade att avvakta med frågan tills att den 
statliga utredningen gällande belastningsregisterkontroller i arbetslivet var 
slutredovisad. På bildningsnämndens sammanträde i december samma år 
beslutade nämnden att ålägga förvaltningen att undersöka de fackliga 
representanternas inställning till detsamma. 
 
Bildningsförvaltningen har utrett ärendet och arbetsutskottet har träffat fackliga 
representanter för att föra en dialog kring frågan och dessa har meddelat att de 
inte ställer sig bakom föreslaget förfarande. 
 
Beslutsunderlag 
Beslut från BinAu 2022-03-09 § 16 
Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare, 2022-03-02 
Beslut från BinAu 2019-11-27 § 72 
Beslut från Bin 2019-12-11 § 127 
 
Yrkande 
Ordförande yrkar att anse den väckta frågan besvarad. 
 
Sten Hugosson (SD) yrkar återremiss för att specifikt redovisa argumenten från 
fackliga kring varför dessa ställer sig emot förslaget samt redovisa och utreda 
vilka rättsliga grunder som kan komma i fråga om förslaget skulle införas.  
 
Proposition 
Ordförande ställer Sten Hugossons (SD) återremissyrkande under proposition 
och finner att detta avslås. 
 
Sten Hugosson (SD) begär votering. 
 
Voteringsordning 
Bildningsnämnden godkänner följande propositionsordning: Den som önskar 
att ärendet ska avgöras idag yrkande röstar ”ja” och den som vill bifalla Sten 
Hugossons (SD) återremissyrkande röstar ”nej”.  
Då voteringen utfaller med 9 ”Ja” röster och 4 ”Nej” röster beslutar 
bildningsnämnden att ärendet ska avgöras idag, för voteringsresultat se 
närvaroförteckning på sida 2. 
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PROTOKOLL 
2022-03-23 

Bin § 30, forts. 
 
Propositionsordning forts.  
Ordförande lägger eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles. 
 
Bildningsnämndens beslut 
Bildningsnämnden beslutar att anse den väckta frågan besvarad. 
 
Reservation 
Sten Hugosson (SD) meddelar att Sverigedemokraterna reserverar sig 
muntligen till förmån för egna yrkanden. 
 
Expedieras:  
Akten 
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PROTOKOLL 
2022-03-23 

Bin § 31 
 
SFI för flyktningar 18 - 20 år från Ukraina 
Dnr BiND 2022/49 
 
Sammanfattning 
Barn och ungdomar från Ukraina, som har fått uppehållstillstånd med tillfälligt 
skydd eller som söker asyl, har samma rätt till utbildning i Sverige som 
asylsökande barn och ungdomar. Det innebär att de har rätt till utbildning i 
gymnasieskola och gymnasiesärskola om utbildningen påbörjas innan de har 
fyllt 18 år. Ungdomar mellan 18 år -20 år har inte denna rättighet. Den 
kommunala vuxenutbildningen i Åstorp anser att utbildning för unga människor 
mellan 18 - 20 år stärker ungdomarnas välbefinnande och mående, under en för 
dem svår tid, som nyanländ flykting till Sverige. KomVux kan inom ramen för 
nuvarande budget erbjuda dessa ungdomar plats på SFI för studier i dagsläget. 
Skulle det komma en väldigt hög andel 18 - 20-åringar från Ukraina behöver 
förvaltningen se över den ekonomiska förutsättningen. Denna insats är då inte 
föremål för s.k återsök från staten. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från skolchef, 2022-03-15 
 
Yrkande 
Ordförande yrkar att Åstorps kommun, genom bildningsnämnden, erbjuder 
ungdomar i åldern 18 - 20 studier på SFI, då vi anser att skolgång och 
aktiviteter påverkar ungdomarnas mående och välbefinnande på ett positivt sätt. 
Aktiviteten kommer i dagsläget att ske inom lagd ekonomisk ram och 
möjliggörs av att volymerna på SFI idag inte är större än att verksamheten 
klarar av det resursmässigt inom befintlig budget. Ungdomar 18 - 20 år som 
väljer att läsa på SFI ska uppvisa att de genomgått hälsoundersökning i Sverige 
i samband med ansökan. 
 
Bodil Hellberg (L) yrkar bifall till ordförandes yrkande. 
 
Proposition 
Ordförande lägger eget yrkande, med bifallsyrkande från Bodil Hellberg (L), 
under proposition och finner att detta bifalles. 
 
Bildningsnämndens beslut 
Bildningsnämnden beslutar Åstorps kommun, genom bildningsnämnden, 
erbjuder ungdomar i åldern 18 - 20 studier på SFI, då vi anser att skolgång och 
aktiviteter påverkar ungdomarnas mående och välbefinnande på ett positivt sätt. 
Aktiviteten kommer i dagsläget att ske inom lagd ekonomisk ram och 
möjliggörs av att volymerna på SFI idag inte är större än att verksamheten 
klarar av det resursmässigt inom befintlig budget. Ungdomar 18 - 20 år som  
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PROTOKOLL 
2022-03-23 

Bin § 31, forts. 
 
väljer att läsa på SFI ska uppvisa att de genomgått hälsoundersökning i Sverige 
i samband med ansökan. 
 
Expedieras:  
Akten 
Skolchef 
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PROTOKOLL 
2022-03-23 

 
Bin § 32 
 
Beslutslogg 
Varje månad redovisas en beslutslogg för bildningsnämnden. I loggen 
redovisas vilka beslut som har fattats och hur dessa ska verkställas. 
 
Beslutsunderlag 
Beslutslogg mars 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 
2022-03-23 

 
Bin § 33 
 
Redovisning av delgivningar 
 
Sammanfattning 

- Protokoll från Kommunfullmäktige 2022-02-28 § 21, Val av ny ledamot 
i bildningsnämnden, Jim Fri (M) 
 

Anmälan om kränkande behandling enligt följande (inkomna under perioden 
2022-02-16 - 2022-03-15) 
 
Område Öst 
Tingdalsskolan: 1 stycken 
 
Område Väst 
Hyllinge Skola: 10 stycken 
Nyvångsskolan: 4 stycken  
 
Område Centrum: 
Haganässkolan: 5 stycken 
Piongårdens förskola: 3 stycken  
 
Björnekullaskolan: 1 stycken 
 
Protokoll 
BinAu 2022-03-09 §§ 12-19 
 
Bildningsnämndens beslut 
Redovisningen av delgivningar godkänns. 
 
Expedieras: 
Akten 
 



Bildningsnämnden 
 
 
 
 

 
Ordförandes signatur (1) Justerandes signatur  (2) Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 

19(20) 
 
 
 

PROTOKOLL 
2022-03-23 

Bin § 34 
 
Redovisning av delegationsbeslut 
 
Sammanfattning 
Avtal mellan Åstorps kommun och Skånetrafiken gällande ungdomsbiljetten, 
AVT 2022-36, delegat förvaltningschef 
 
Bildningsnämndens beslut 
Redovisningen av delegationsbesluten godkänns. 
 
Expedieras till:  
Akt 
 
 
 
 
 



Bildningsnämnden 
 
 
 
 

 
Ordförandes signatur (1) Justerandes signatur  (2) Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 

20(20) 
 
 
 

PROTOKOLL 
2022-03-23 

Bin § 35 
 
Information från kontaktpolitiker 
 
Sammanfattning 
Bodil Hellberg (L) informerar om sitt besök på KomVux, där hon besökte IM:s 
språkträning. Intressant att få insyn i verksamheten. 
 
Bildningsnämndens beslut 
Noterar informationen till protokollet. 
 
Expedieras till:  
Akt 
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