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Murat Özbalci (C), ordf. X X       

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)  ---        

 Bengt Tollstadius (C) ---        

Eva Nilsson (M) X X       

Bengt Nilsson (M) X X       

Linda Arenhag (KD)  X X       

Anton Holmberg (SD) ---        

Harri Rosqvist (SD) ---        

Richard Mattsson (SD) X X       

Petra Jansdotter (SD) X X        
        

ERSÄTTARE         

Fredrik Karlsson (M)    ---        

Florian Bobocea (S) X X       

Magnus Johansson (S) X X       

Anna-Lena Olsson (SD) X X       

Pernilla Nielsen (M) X        

Sten Hugosson (SD) X X       

Johan Strand (S) ---         
        

Totalt  14 13       
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PROTOKOLL 

2021-11-25 

 

Bin § 147 

 

Fastställande av föredragningslista 

 

Yrkanden 

Ordförande yrkar att fastställa dagordningen enligt utskickat förslag. 

 

Proposition  

Ordförande lägger lagt yrkande under proposition och finner att detta bifalles.  

 

Bildningsnämndens beslut 

Föredragningslistan fastställs. 

 

Expedieras till:  

Akt 
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PROTOKOLL 

2021-11-25 

 

Bin § 148 

 

Information gällande Haganässkolan 

 

Sammanfattning: 

Eva Andersson, biträdande rektor för Haganässkolan, kommer till 

bildningsnämndens sammanträde för att presentera sin verksamhet, skolans 

arbete och utmaningar. 

 

- Haganässkolan har ett stort elevantal med annat modersmål än svenska 

vilket ställer krav på att undervisningen är på en nivå som gynnar 

många. Skolan upplever att det är svårt att differentiera en undervisning 

på 14 olika språk samt elever med särskilda behov i en och samma 

grupp.  

- Behov/vision utifrån vår verklighetsbeskrivning för att kunna leva upp 

till elevernas behov och Skollagen och för att kunna nå en högre 

måluppfyllelse:  

- Fler sva-lärare så att vi kan arbeta i ett två-lärarssytem i de teoretiska 

ämnen och för att kunna möta de nya reviderade kursplanerna speciellt i 

sv/sva. 

- Fler studiehandledare och ökad tid utifrån elevernas behov inte vad det 

finns att erbjuda. 

- Socialpedagog/eller en lärartjänst som kan stötta personal och elever i 

värdegrundsarbetet med huvudfokus på kapitel 1  i läroplanen och 

gruppdynamiken på grund av den enorma in och utflyttningen i 

området. 

- Utöka studiestöd “läxhjälp” som kompensatorisk insats 

 

Bildningsnämndens beslut 

Informationen noteras till protokollet. 

 

Expedieras:  

Akten 
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PROTOKOLL 

2021-11-25 

Bin § 149 

 

Presentation av KAA (Kommunalt aktivitetsansvar) 

 

Sammanfattning: 

Rektor för KomVux och Robert Eriksson, samordnare för kommunalt 

aktivitetsansvar är inbjudna till bildningsnämndens sammanträde för att 

informera om KAA. 

 

- Enligt skollagen har huvudmannen ett uppdrag att erbjuda individuella 

åtgärder för ungdomar under 20 år som saknar examen från 

gymnasieskolan. 

- Totalt finns det 20 personer mellan 16-20 år som är inskrivna i det 

kommunala aktivitetsansvaret varav 49 personer har någon form av 

aktivitet och 14 personer har förvaltningen etablerat kontakt med. 13 

personers aktiviteter är okänt för förvaltningen och för att försöka 

etablera kontakt görs både hembesök och det skickas brev och mail. 

- Majoriteten av personerna bor i centrala delarna av Åstorp (64 %), 

Kvidinge (15 %), Hyllinge (16 %) och Nyvång (5%). 

- Förvaltningen redogör för erfarenheter och reflektioner i kontakten med 

ungdomarna.  

- Bland annat har digitaliseringen i samband med pandemin inte funkat 

för alla, ungdomarna har saknat ett sammanhang, dvs kamrater, lärare 

och fysisk plats. Avståndet till gymnasieskola kan vara ett hinder. 

Känner ungdom redan från början ett motstånd/hinder kan detta 

efterhand försvårar för dem om inte stöd ges i tid, tex nämns osäkerhet, 

avsaknad av kamrater och otrygghet som faktorer i detta. 

Vidare finns det en generell oro för att behöva hoppa över ett skolår, 

från både lärare, ungdomar och vårdnadshavare vilket kan leda till att 

betygen pressas fram. Ungdom är då ej mogen för ett första år på 

gymnasiet. Hoppar därmed av och det blir svårt att komma igång igen, 

misslyckanden byggs in i systemet och tänket. 

 

Bildningsnämndens beslut 

Informationen noteras till protokollet. 

 

Expedieras:  

Akten 
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PROTOKOLL 

2021-11-25 

 

Bin § 150 

 

Ekonomiuppföljning KomVux 

 

Sammanfattning: 

Katrin Olsson, rektor för vuxenutbildningen, presenterar verksamhetens 

ekonomi efter oktober månad samt en prognos för helåret. 

 

Bildningsnämndens beslut 

Informationen noteras till protokollet. 

 

Expedieras:  

Akten 
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PROTOKOLL 

2021-11-25 

Bin § 151 

 

Ekonomiuppföljning område Öst 

 

Sammanfattning: 

Kerstin Andersson, rektor för område Öst, presenterar verksamhetens ekonomi 

efter oktober månad samt en prognos för helåret. 

- Totalt för område Öst redovisas en prognos på – 3,5 mkr, även om det 

är ett underskott har det förbättrats jämfört med förra året då 

underskottet landade på minus 7,7 mkr. Den största anledningen är 

grundskolorna där det finns ökade behov av särskilt stöd, särskilda 

undervisningsgrupper och vikariebehov. Grundskolorna prognosticerar 

ett underskott om 3,4 mkr. 

- Öppen fritidsgård och fritidsklubb redovisar en budget i balans och 

förskolan redovisar ett överskott på 600 tkr, resterande verksamheter 

prognosticerar ett underskott. 

- Skolan har vidtagit åtgärder för att nå en budget i balans. 

 

Bildningsnämndens beslut 

Informationen noteras till protokollet. 

 

Expedieras:  

Akten 
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PROTOKOLL 

2021-11-25 

 

Bin § 152 

 

Redovisning av verksamhetsberättelse Centrala resursenheten 

 

Sammanfattning: 

Anne-Louise Eckerström, chef för centrala resursenheten, presenterar 

verksamhetsberättelsen 

 

- Verksamhetens organisation består av elevhälsan, öppen förskola, 

mobila teamet och PMC (pedagogiskt mediacentrum). 

- Elevhälsan arbetar med att bidra till elevernas måluppfyllelse och bidrar  

med olika anpassningar för elever i behov av särskilt stöd. 

- Öppen förskola arbetar med aktiviteter som bidrar till att föräldrar och 

deras barn ges möjlighet att växa  

- PMC:s uppgift är att anordna aktiviteter som bidrar till att personalen 

har kunskap och kompetens att använda moderna digitala verktyg i sin 

undervisning 

- Mobila teamet arbetar med aktiviteter som bidrar till att barn och unga 

ges möjlighet att bli självständiga individer med hög tilltro till sin egen 

förmåga 

- Den självskattade hälsan i åk 6 har över tid legat lägre hos flickor än 

hos pojkar såväl i Åstorp som i Skåne. Trenden är också att den 

upplevda hälsan successivt skattas lägre. Även om flickornas resultat 

ligger lägre har deras nedgång i förhållande till Skåne mellan 2012 och 

2021 varit mindre än pojkarnas.  

- Även åk 9 hamnar flickornas skattning lägre än pojkarnas. Däremot 

finns en bättre trend för åk 9 än åk 6 där både flickornas och pojkarnas 

skattade hälsa hamnar högre 2021 än 2016 och hamnar över 

Skånegenomsnittet.  

 

Bildningsnämndens beslut 

Informationen noteras till protokollet. 

 

Expedieras:  

Akten 
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PROTOKOLL 

2021-11-25 

Bin § 153 

 

Redovisning av skolans arbete mot psykisk ohälsa och suicidprevention 

 

Sammanfattning: 

På sammanträdet den 28 oktober väcktes ett ärende gällande psykisk ohälsa och 

hur skolorna arbetar med detta. Regionen och andra kommuner arbetar med 

frågan i olika projekt men det är inte känt hur vi arbetar med frågorna i Åstorp.  

 

Anne-Louise Eckerström, chef för centrala resursenheten, har besvarat ärendet 

utifrån nedan frågor: 

 

- Vad görs i skolan och hur arbetar Åstorp med psykisk ohälsa för unga 

och suicidprevention? 

- Hur ska man hantera självmordstankar, ångest m.m? 

- Att det tas fram en rapport för vilka metoder som används och om det 

inte finns någon metod bör vi kontrollera med andra kommuner hur 

deras metoder fungerar. 

 

Beslutsunderlag 

Skriftlig redogörelse från Anne-Louise Eckerström, verksamhetschef 

elevhälsan 

 

Bildningsnämndens beslut 

Informationen noteras till protokollet. 

 

Expedieras:  

Akten 
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PROTOKOLL 

2021-11-25 

Bin § 154 

 

Information om nyanländas lärande 

 

Sammanfattning: 

Jenny Lindahl, kvalitetscontroller, presenterar projektet nyanländas lärande för 

bildningsnämnden. 

 

- Regeringsuppdrag till Skolverket: Uppdrag att genomföra insatser för 

att stärka utbildningens kvalitet för barn och elever som är nyanlända 

eller har annat modersmål än svenska. 

- Målet är att nyanlända och flerspråkiga barn och elever ska få bättre 

förutsättningar för goda kunskapsresultat och måluppfyllelse.  

- Det lokala teamet i Åstorp består av representanter från olika delar av 

verksamheten; förvaltningsledning, rektorer och lärare och dess 

uppgifter är att: 

• Samordna nulägesbeskrivning och nulägesanalys 

• Ta fram åtgärdsplan 

• Ha löpande kontakt med Skolverkets processtödjare 

• Vara pådrivare i förändrings-/utvecklingsarbetet 

• Hålla i och fokusera på målet med arbetet enligt överenskommen 

tidplan 

• Involvera hela styrkedjan och säkerställa att insatserna är förankrade 

 

Bildningsnämndens beslut 

Informationen noteras till protokollet. 

 

Expedieras:  

Akten 
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PROTOKOLL 

2021-11-25 

Bin § 155 

 

Förvaltningens information 

Annika Hoppe, skolchef informerar om: 

- Covid-19. Åstorp ligger bra till i statistiken men det förändras snabbt. 

Under veckan har det kommit till förvaltningens kännedom att det finns 

smittspridning både på Björnekullaskolan och Tingdalsskolan, 

förvaltningen följer givna riktlinjer och rekommendationer från statligt 

håll.  

- Lärarförbundet har gjort sin rankning ”bästa skola”, denna kommer att 

presenteras på bildningsnämnden i december. Rankingen finns att tillgå 

på Lärarförbundets hemsida. Åstorp låg bra till vad gäller friska lärare 

och bra löner till lärare.  

- Förvaltningen arbetar med verksamhetsplan och internbudgeten. 

- En ny rektor är rekryterad till område väst då nuvarande rektor går i 

pension. Det blir Cecilia Jönsson, som idag är förskolechef i Hyllinge 

som har erbjudits tjänsten och tillträder den 28 januari. 

- Det har uppstått bränder på Björnekullaskolan samt på en förskola i 

Hyllinge, polis och räddningstjänst tillkallades. 

- Aktuell förskolekö. 

 

Bildningsnämndens beslut 

Informationen noteras till protokollet. 

 

Expedieras:  

Akten 
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PROTOKOLL 

2021-11-25 

Bin § 156 

 

Månadsuppföljning för bildningsnämnden 2021-10-31 

Dnr BiND 2021/55 

 

Sammanfattning 

Bildningsnämnden redovisar en prognos på en budget i balans efter oktober 

månad. 

 

• Förskolans prognos blir +4,5 mkr (föregående månad +4,0). De största 

orsakerna till överskottet är statlig kompensation för Corona sjuklöner, 

statsbidraget Mindre barngrupper och centrala volymer till följd av att 

barn i ålder 1-5 år inte varit i verksamhet i samma utsträckning som 

brukligt. Covid-19 har inneburit att barnens vistelsetid i förskolan har 

minskat. 

• Fritidshemmets prognos efter september landar på en budget i balans 

(föregående månad 0). Något minskade intäkter för 

barnomsorgsavgifter till följd av att barnen inte är inskrivna i 

verksamhet i samma utsträckning som budgeterat. 

• Grundskolans prognostiserade underskott hamnar på -6,0 mkr 

(föregående månad -6,0). Underskottet har stabiliserats och ligger kvar 

på samma nivå som föregående månad. Genomgående för underskottet 

är negativa avvikelser inom olika personalgrupper, verksamma i det 

direkta arbetet med eleverna. De enheter som fortsatt aviserar ett större 

budgetunderskott är Rågen, Hyllinge, Tingdal och Kvidinge. Även barn 

placerade på Specialpedagogiska skolmyndigheten, institution och 

dövskola är kostnadsdrivande.  

• Grundsärskolan visar ett överskott om +0,5 mkr (föregående månad 

+0,5). En utökad budgetram för året samt en effektiv översyn av 

personalplaneringen bidrar till detta överskott. Inom grundsärskolans 

verksamhet redovisas även grundsärskolans fritidshem. 

• Gymnasieskolan har likt föregående månad en budget i balans. 

Budgeten för eleverna i den interkommunala gymnasieskolan balanserar 

under.  Då volymer justeras efter kostnaderna två gånger per år 

garanteras verksamheten balans. 

• Övriga verksamheter har efter september månad ett överskott om 

+1,0 mkr (föregående månad +1,5).  Förändringen härleds främst till 

centralt överskott. 

 

Beslutsunderlag 

Månadsuppföljning per 2021-10-31 

 

Yrkande 

Ordförande yrkar att godkänna månadsuppföljningen per 2021-10-31. 

 

Proposition 
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PROTOKOLL 

2021-11-25 

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

 

Bildningsnämndens beslut 

Bildningsnämnden beslutar att godkänna månadsuppföljningen per 2021-10-31. 

 

Expedieras:  

Akten 

 

 



Bildningsnämnden 
 

 

 

 

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

 

15(25) 

 

 

 

PROTOKOLL 

2021-11-25 

Bin § 157 

 

Beställning av förskola i Hyllinge 

Dnr BIND 2021/124 

 

Sammanfattning 

Processen med ett framtagande av en ny konceptförskola i Hyllinge har kommit 

till ett skede, då bildningsnämnden behöver fatta beslut om en formell 

beställning av en ny förskola. 

 

Beslutsunderlag 

Protokoll från BinAu 2021-11-17 § 111 

Beställningsdokument för beställning av ny förskola 

Tjänsteskrivelse från förvaltningschef, 2021-10-05 

Protokoll från BinAu 2021-10-13 § 102 

Placeringsförslag (skiss) för förskola 

Presentation från medborgardialog 2021-11-13 

 

Yrkanden 

Ordförande yrkar 

att beställa en ny konceptförskola i Hyllinge i enlighet med 

beställningsdokumentet, med beräknad utökad hyreseffekt om ca 300 000 

kronor per år och investeringsbelopp om ca 40 mnkr. 

att föreslå kommunstyrelsen att bevilja igångsättningstillstånd. 

 

Att bildningsförvaltningen får i uppdrag att säga upp hyresavtalet för Folkets 

Hus, Hyllinge. 

 

Bodil Hellberg (L) yrkar bifall till ordförandes yrkande. 

Eva Nilsson (M) yrkar bifall till ordförandes yrkande. 

Sten Hugosson (SD) meddelar att samtliga Sverigedemokrater yrkar bifall till 

ordförandes yrkande. 

 

Proposition 

Ordförande lägger eget yrkande, med bifallsyrkande från Bodil Hellberg (L) 

m.fl, under proposition och finner att detta bifalles. 

 

Bildningsnämndens beslut 

att beställa en ny konceptförskola i Hyllinge i enlighet med 

beställningsdokumentet, med beräknad utökad hyreseffekt om ca 300 000 

kronor per år och investeringsbelopp om ca 40 mnkr. 

att föreslå kommunstyrelsen att bevilja igångsättningstillstånd. 

 

Att bildningsförvaltningen får i uppdrag att säga upp hyresavtalet för Folkets 

Hus, Hyllinge. 
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PROTOKOLL 

2021-11-25 

Bin § 157, forts. 

 

Expedieras:  

Akten 

Kommunstyrelsen 
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PROTOKOLL 

2021-11-25 

Bin § 158 

 

Övergång till gymnasiebiljett för elever berättigade till busskort 

Dnr BiND 2021/129 

 

Sammanfattning 

I dagsläget är elever under vissa förutsättningar beviljade ett busskort från 

kommunen för att ta sig kollektivt till och från skolan. Bildningsförvaltningen 

har fått förfrågan från Skånetrafiken gällande att gå över till 

”Gymnasiebiljetten” för de elever som är berättigade busskort från kommunen. 

I dagsläget gäller gymnasieelevernas skolkort enbart under dagtid på vardagar 

och gymnasiebiljetten bedöms vara till fördel för de elever som också önskar 

att ta sig till andra aktiviteter på sin fritid då gymnasiebiljetter gäller även 

kvällar, helger och lov.  

 

Beslutsunderlag 

Protokoll från BinAu 2021-11-17 § 112 

Tjänsteskrivelse från rektor, 2021-11-08 

 

Yrkande 

Ordförande yrkar att anta Skånetrafikens erbjudande om gymnasiebiljett. 

 

Bodil Hellberg (L) yrkar bifall till ordförandes yrkande. 

Eva Nilsson (M) yrkar bifall till ordförandes yrkande. 

Sten Hugosson (SD) meddelar att samtliga Sverigedemokrater yrkar bifall till 

ordförandes yrkande. 

 

Proposition 

Ordförande lägger eget yrkande, med bifallsyrkande från Bodil Hellberg (L) 

m.fl, under proposition och finner att detta bifalles. 

 

Bildningsnämndens beslut 

Att anta Skånetrafikens erbjudande om gymnasiebiljett. 

 

Expedieras:  

Akten 

Rektor vuxenutbildningen 

 



Bildningsnämnden 
 

 

 

 

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

 

18(25) 

 

 

 

PROTOKOLL 

2021-11-25 

Bin § 159 

 

Kontaktpolitiker för skolorna 

 

Sammanfattning 

Syftet med att utse kontaktpersoner är att ge möjlighet för de förtroendevalda 

att få en inblick i verksamheten som nämnden ansvarar för.  

Utsedd kontaktperson har möjlighet att göra ett besök per verksamhet/år 

personen är vald för. Ett besök berättigar till arvode, högst 8 timmar. Timmarna 

kan dock delas upp på flera tillfällen under ett år. 

 

Beslutsunderlag 

Förslag på lista av kontaktpolitiker. 

 

Yrkande 

Ordförande yrkar att utse kontaktpolitiker för bildningsnämndens verksamhet 

enligt bilaga. 

 

Proposition 

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

 

Bildningsnämndens beslut 

Att utse kontaktpolitiker för bildningsnämndens verksamheter enligt bilaga. 

 

Expedieras:  

Akten 

 

 



Bildningsnämnden 
 

 

 

 

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

 

19(25) 

 

 

 

PROTOKOLL 

2021-11-25 

 

Bin § 160 

 

Beslutslogg 

Varje månad redovisas en beslutslogg för bildningsnämnden. I loggen 

redovisas vilka beslut som har fattats och hur dessa ska verkställas. 

 

Beslutsunderlag 

Beslutslogg november månad 2021. 

 

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 

 

 

 



Bildningsnämnden 
 

 

 

 

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

 

20(25) 

 

 

 

PROTOKOLL 

2021-11-25 

 

Bin § 161 

 

Redovisning av delgivningar 

 

Sammanfattning 

Anmälan om kränkande behandling enligt följande: 

 

Område Öst 

Tingdalsskolan: 1 stycken 

Kvidinge skola: 3 stycken 

 

Område Väst 

Hyllinge Skola: 26 stycken 

Nyvång skola: 3 stycken 

 

Område Centrum: 

Haganässkolan: 12 stycken 

Piongårdens förskola: 2 stycken 

 

Björnekullaskolan: 2 stycken 

 

Avstängning från undervisning i grundskola enligt följande: 

Hyllinge Skola: 1 stycken 

Björnekullaskolan: 5 stycken 

 

Protokoll 

Binau 2021-11-10 §§ 104-109 

BinAu 2021-11-17 §§ 110-113 

 

Bildningsnämndens beslut 

Redovisningen av delgivningar godkänns. 

 

Expedieras: 

Akten 

 



Bildningsnämnden 
 

 

 

 

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

 

21(25) 

 

 

 

PROTOKOLL 

2021-11-25 

Bin § 162 

 

Redovisning av delegationsbeslut 

 

Sammanfattning 

- Lokal överenskommelse lokalt samråd psykiatri nordväst, dnr AVT 

2021-169, delegat förvaltningschef 

 

Bildningsnämndens beslut 

Redovisningen av delegationsbesluten godkänns. 

 

Expedieras till:  

Akt 

 

 

 



Bildningsnämnden 
 

 

 

 

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

 

22(25) 

 

 

 

PROTOKOLL 

2021-11-25 

Bin § 163 

 

Frågor till och från de kommunala råden 

 

Sammanfattning 

Samhällsberedningen har inkommit med en fråga till socialförvaltningen och 

bildningsförvaltningen gällande om det är möjligt att se över möjligheterna att 

drogtesta elever på högstadiet i större skala? 

 

Beslutsunderlag 

Beslut från Samhällsberedningen 2021-11-10 § 32 

 

Bildningsnämndens beslut 

Att notera ärendet och sända detsamma till förvaltningen för besvarande till 

samhällsberedningen. 

 

Expedieras till: 

Akten 



Bildningsnämnden 
 

 

 

 

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

 

23(25) 

 

 

 

PROTOKOLL 

2021-11-25 

 

Bin § 164 

 

Övriga ärenden 

 

Redovisning av skolans arbete mot psykisk ohälsa och suicidprevention 

 

Sammanfattning: 

Bengt Nilsson (M), Bodil Hellberg (L) och Linda Arenhag (KD) har inkommit 

med ett initiativärende till dagens sammanträde. 

Med anledning av växande problem med psykisk ohälsa bland barn och 

ungdomar i skolåldern och utifrån den efterfrågade redovisningen från 

elevhälsan. 

Vi anser att Åstorps Kommun ska ha förberedda strategier och metoder på sikt 

för att förebygga och hantera psykisk ohälsa bland barn och unga i skolan. 

Yrkande 

Bengt Nilsson (M) yrkar att förvaltningen via elevhälsan uppdras att undersöka 

och redovisa lämpliga och möjliga strategier och metoder för att möta och 

förebygga psykisk ohälsa bland unga i skolmiljön i Åstorps kommun. 

Ordförande yrkar att uppdraget ska redovisas i juni 2022. 

Proposition 

Ordförande lägger lagda yrkanden under proposition och finner att detta 

bifalles. 

Bildningsnämndens beslut 

Att förvaltningen via elevhälsan uppdras att undersöka och redovisa lämpliga 

och möjliga strategier och metoder för att möta och förebygga psykisk ohälsa 

bland unga i skolmiljön i Åstorps kommun och att uppdraget redovisas för 

bildningsnämnden i juni 2022. 

 

Expedieras:  

Akten 

Verksamhetschef CRE 

 

 

 

 

 

 



Bildningsnämnden 

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

24(25) 

PROTOKOLL 

2021-11-25 

Bin § 165 

Föreläggande till vårdnadshavare med anledning av brott mot skolplikten 

Dnr BiND 2021/127 

Ärendet avser: 

Skyddat externt på grund av personuppgifter

Sammanfattning 

I beslut den 28 oktober 2021 § 146 förelade bildningsnämnden två 

vårdnadshavare att vid vite tillse att deras barn inställde sig för undervisning i 

förskoleklassen för fullgörandet av skolplikten. Föreläggandet skedde med stöd 

av 7 kap 23 § Skollagen. Föräldrarna har överklagat nämndens beslut och 

bildningsnämnden ges därför möjlighet att ompröva sitt beslut innan ärendet 

skickas vidare för avgörande i förvaltningsrätten. Efter kontakt med 

Skatteverket har det framkommit att enbart ena föräldern är vårdnadshavare, 

vilket innebär att föreläggandet enbart kan riktas mot den vårdnadshavaren.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från rektor Kerstin Andersson och biträdande rektor Ann-

Katrin Wetterlöv, daterad 2021-10-08 

Yrkande 

Ordförande yrkar att efter omprövning av sitt beslut 2021-10-28 § 146, beslutar 

bildningsnämnden att: 

1) om föreläggande mot , enligt 7 kap 23

§ Skollagen (2010:800). Föreläggandet förenas med ett engångsvite om

en fjärdedel av aktuellt prisbasbelopp för år 2021 (11 900 kronor) enligt

2 kap 6-8 §§ Socialförsäkringsbalken (2010:110).

Föreläggandet innebär följande: 

2) Att , har att inom sju dagar från att

detta beslut delgivits henne uppfylla sina skyldigheter som

vårdnadshavare till barnet ,

genom att tillse att  inställer sig till

undervisning på Tingdalsskolan/Björnås.

Beslutet kan överklagas och besvärshänvisning medföljer beslut vid 

expediering. Förvaltningschef Annika Hoppe ges fullmakt att vid eventuell 

domstolsprocess anhängiggöra utföra och bevaka bildningsnämndens talan i 

detta ärende samt att uppbära, mottaga och kvittera alla bildningsnämndens i 

saken tillkommande handlingar för att kunna verkställa bildningsnämndens 

beslut om vite. 

Fullmakten är giltig till dess att domen har vunnit laga kraft. 

Skyddat externt på 
grund av 
personuppgifter

Skyddat externt på grund av 
personuppgifter



Bildningsnämnden 

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

25(25) 

PROTOKOLL 

2021-11-25 

Proposition 

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

Bildningsnämndens beslut 

att efter omprövning av sitt beslut 2021-10-28 § 146, beslutar 

bildningsnämnden att: 

1) om föreläggande mot , enligt 7 kap 23 

§ Skollagen (2010:800). Föreläggandet förenas med ett engångsvite om

en fjärdedel av aktuellt prisbasbelopp för år 2021 (11 900 kronor) enligt

2 kap 6-8 §§ Socialförsäkringsbalken (2010:110).

Föreläggandet innebär följande: 

2) Att , har att inom sju dagar från att 

detta beslut delgivits henne uppfylla sina skyldigheter som 

vårdnadshavare till barnet , 

genom att tillse att  inställer sig till 

undervisning på Tingdalsskolan/Björnås. 

Beslutet kan överklagas och besvärshänvisning medföljer beslut vid 

expediering. Förvaltningschef Annika Hoppe ges fullmakt att vid eventuell 

domstolsprocess anhängiggöra utföra och bevaka bildningsnämndens talan i 

detta ärende samt att uppbära, mottaga och kvittera alla bildningsnämndens i 

saken tillkommande handlingar för att kunna verkställa bildningsnämndens 

beslut om vite. 

Fullmakten är giltig till dess att domen har vunnit laga kraft. 

Expedieras 

Akten 

Vårdnadshavare 

Skyddat externt på grund 
av personuppgifter

Skyddat externt på grund 
av personuppgifter




