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BILDNINGSNÄMNDEN 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 2021-09-08 

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

Beslutande Se närvarolista på sida 2. 
Deltagande 
tjänstemän 

Linda Tholén, nämndsekreterare, §§ 104- 
Annika Hoppe, skolchef, §§ 104- 
Per-Johan Flenner, rektor §§ 104- 
Kerstin M Andersson, rektor §§ 104- 
 

 

Plats och tid för 
justering 

 
Stationshuset, måndagen den 28 juni klockan  

   
   

Sekreterare Linda Tholén §§ 104- 
  
   

Ordförande Murat Özbalci (C)  
     

    
(1) Justerande Gun Friberg (S)  

   
   

(2) Justerande Anton Holmberg (SD)  
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PROTOKOLL 
2021-09-08 

 
 
NÄRVAROLISTA 

Bildningsnämndens ledamöter 
och ersättare samt 
omröstningsbilaga. 
Tjänstgörande ersättare 
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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)         
Harri Rosqvist (SD)         

Richard Mattsson (SD)         
Petra Jansdotter (SD)          

        
ERSÄTTARE         

Stefan Olofsson (S)          
Fredrik Karlsson (M)            
Florian Bobocea (S)         

Vakant (SD)         
Magnus Johansson (S)         

Pernilla Nielsen (M)         
Sten Hugosson (SD)          

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

 

3(21) 
 
 
 

PROTOKOLL 
2021-09-08 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
Bin § 86  Val av justerare ..........................................................................................4 
Bin § 87  Fastställande av föredragningslista ............................................................5 
Bin § 88  Ekonomirapport Väst.................................................................................7 
Bin § 89  Ekonomirapport KomVux .........................................................................6 
Bin § 90  Ekonomirapport Björnekullaskolan ... Fel! Bokmärket är inte definierat. 
Bin § 91  Månadsuppföljning för bildningsnämnden 2021-05-31 ............................7 
Bin § 92  Förvaltningens information .....................................................................12 
Bin § 93  Ändring av sammanträdestid för bildningsnämnden i augusti ............. Fel! 

Bokmärket är inte definierat. 
Bin § 94  Förvaltningsövergripande redovisning och handlingsplan gällande 

systematiskt arbetsmiljöarbete 2021 .... Fel! Bokmärket är inte definierat. 
Bin § 95  Upphävande av avgiftsbestämmelser för Kulturskolan ....Fel! Bokmärket 

är inte definierat. 
Bin § 96  Datum för kvalitetsdagar för bildningsnämnden . Fel! Bokmärket är inte 

definierat. 
Bin § 97  Beställning av nybyggnation Haganässkolan ...... Fel! Bokmärket är inte 

definierat. 
Bin § 98  Beställning av nybyggnation Kvidinge förskola . Fel! Bokmärket är inte 

definierat. 
Bin § 99  Beslutslogg ..............................................................................................13 
Bin § 100  Redovisning av delgivningar .................................................................17 
Bin § 101  Redovisning av delegationsbeslut .........................................................18 
Bin § 102  Eventuella kursinbjudningar ..................................................................20 
Bin § 103  Eventuella övriga ärenden - Information till berörda med anledning av 

personuppgiftsincident ........................ Fel! Bokmärket är inte definierat. 
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PROTOKOLL 
2021-09-08 

Bin §  
 
Val av justerare 
 
Bildningsnämndens beslut 
Gun Friberg (S) och Anton Holmberg (SD) utses att justera dagens protokoll. 
 
Expedieras till:  
Akt 
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PROTOKOLL 
2021-09-08 

Bin §  
 
Fastställande av föredragningslista 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar  
att följande ärenden utgår från dagordningen: 

- Ärenden till och från de kommunala råden 
- Föreläggande till vårdnadshavare med anledning av brott mot 

skolplikten 
 

Att följande punkt behandlas under ”Eventuella övriga ärenden”: 
- Information till berörda med anledning av personuppgiftsincident 

 
Proposition  
Ordförande lägger lagt yrkande under proposition och finner att detta bifalles.  
 
Bildningsnämndens beslut 
Föredragningslistan fastställs med ovan justering. 
 
Expedieras till:  
Akt 
 
 

 



Bildningsnämnden 
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PROTOKOLL 
2021-09-08 

 
Bin §  
 
Ekonomirapport område Öst 
 
Sammanfattning: 
Kerstin Andersson, rektor för öst, kommer till sammanträdet och presenterar 
ekonomiuppföljning för området efter augusti månad och prognosticerat 
resultat vid årets slut. 
 
Bildningsnämndens beslut 
Informationen noteras till protokollet. 
 
Expedieras:  
Akten 
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Ordförandes signatur (1) Justerandes signatur  (2) Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
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PROTOKOLL 
2021-09-08 

Bin §  
 
Ekonomirapport område Centrum 
 
Sammanfattning: 
Per-Johan Flenner, rektor för område centrum, kommer till sammanträdet och 
presenterar ekonomiuppföljning för området efter augusti månad och 
prognosticerat resultat vid årets slut. 
 
Bildningsnämndens beslut 
Informationen noteras till protokollet. 
 
Expedieras:  
Akten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bildningsförvaltningen

Område centrum - Ekonomi
Bildningsnämnden 2021-09-08



Bildningsförvaltningen

Presentation av
Ekonomiskt läge Område centrum 

Verksamhet Månadsuppföljning 
april (mkr)

Kommentar

Förskolor + 1,4 Fortfarande stort överskott pga tidigare insatser, dock något mindre än 
tidigare. Anställt en specialpedagog, kostnader vid flytt, fler barn med 
särskilda behov. Överskottet beror på mer statsbidrag än beräknat. 

Öppen fritids 0 I balans. 

Fritidshem + 0,1 I balans nu när vi  rekryterat fritidspedagog till Haganässkolan och Rågen.

Förskoleklass - 0,5 Samma underskott som tidigare.  Färre barn i verksamheten än tidigare år. 

Grundskolan - 1,6 Något mer i statsbidrag än beräknat. 
Ökade kostnader för studiehandledning jämfört med budgeterat.
Litet överskott på Haganäs och ett stort underskott på Rågenskolan med en 
kostsam felrekrytering och fortfarande en för stor kostym i förh. till elevantal.

Grundsärskolan +0,2 Litet överskott. Har arbetat med organisationen. Svår att prognosticera. 

Totalt omr. 
centrum

- 0,4 Mindre överskott på FSK och fritids samt större underskott på skola och i F-
klass. 
Arbeta med ekonomin på Rågenskolan och i F-klasserna. 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Bild 2:Här presenterar ni rektorsområdetVisionFokusområden/utvecklingsområdenÖvrig/a punkter som ni tror är av betydelse



Bildningsförvaltningen
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Ordförandes signatur (1) Justerandes signatur  (2) Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
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PROTOKOLL 
2021-09-08 

Bin §  
 
Redovisning av kränkningsanmälningar för område Centrum 
 
Sammanfattning: 
På arbetsutskottets sammanträde i juni månad efterfrågades en redovisning av 
kränkningsanmälningar som inte har anmälts till nämnden från område 
Centrum. Arbetsutskottet efterfrågade en handlingsplan som visade vilka brister 
som identifierats samt en åtgärdsplan för att detta inte ska upprepas. 
 
Rektor Per-Johan Flenner är inbjuden till dagens sammanträde för att 
presentera åtgärdsplanen. 
 
Bildningsnämndens beslut 
Informationen noteras till protokollet. 
 
Expedieras:  
Akten 
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Ordförandes signatur (1) Justerandes signatur  (2) Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
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PROTOKOLL 
2021-09-08 

Bin §  
 
Förvaltningens information 
Annika Hoppe, skolchef informerar om: 
 
 
Bildningsnämndens beslut 
Informationen noteras till protokollet. 
 
Expedieras:  
Akten 
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Ordförandes signatur (1) Justerandes signatur  (2) Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
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PROTOKOLL 
2021-09-08 

Bin §  
 
Val av ny ersättare i bildningsnämndens arbetsutskott 
Dnr BiND 2020/41 
 
Sammanfattning 
Sverigedemokraterna har att förrätta fyllnadsval till platsen som ersättare i 
bildningsnämndens arbetsutskott. 
 
Yrkande 
Harri Rosqvist (SD) yrkar att utse Harri Rosqvist (SD) som ersättare i 
arbetsutskottet. 
 
Proposition 
Ordförande lägger lagt yrkande under proposition och finner att detta bifalles. 
 
Bildningsnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att utse Harri Rosqvist (SD) som ersättare i 
arbetsutskottet. 
 
Expedieras:  
Akten 
HRSC 
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Ordförandes signatur (1) Justerandes signatur  (2) Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
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PROTOKOLL 
2021-09-08 

Bin §  
 
Delårsbokslut för bildningsnämnden per 2021-08-31 
Dnr BiND 2021/ 
 
Sammanfattning 
Rapporten innehåller analys av ekonomi inklusive helårsprognos 2020 samt 
uppföljning av nämndens mål och kommentar kring kommunens 
fokusområden. 
 
Beslutsunderlag 
Delårsbokslut för socialnämnden per 2021-08-31 
 
Yrkande 
Ordförande yrkar att godkänna delårsbokslutet per 2021-08-31. 
 
Proposition 
Ordförande lägger eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles. 
 
Bildningsnämndens beslut 
Att godkänna delårsbokslutet per 2021-08-31. 
 
Expedieras:  
Akten 
Kommunstyrelsen 
 
 
 



1 

Delårsrapport 

Bildningsnämnden 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Åstorps kommuns 
Delårsrapport 
Bildningsnämnden 

Beslutad av: 

Nämndsnamn 20xx-xx-xx 

DNR 20xx/xx 
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Delårsrapport 

Bildningsnämnden 
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Delårsrapport 

Bildningsnämnden 

Innehållsförteckning 

Inledning ................................................................................................................................... 4 

Sammanfattande kommentar .................................................................................................. 5 

Nämndens verksamhet och utveckling ................................................................................... 7 

Händelser av vikt under läsåret ..............................................................................................................11 

Nyckeltal ................................................................................................................................................12 

Ekonomisk redogörelse .......................................................................................................... 23 

Delår detalj .............................................................................................................................................23 

Kommentar, driftbudget .........................................................................................................................25 

Kommentar, investeringsbudget .............................................................................................................29 

Kommentar, volymer ..............................................................................................................................29 

Åtgärder med anledning av negativ budgetavvikelse .............................................................................30 

Förklaring till överskott enligt budget ....................................................................................................30 
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Delårsrapport 

Bildningsnämnden 

Inledning 

Anvisning 

 

Inledande text avseende rapportens innehåll och utformning 
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Delårsrapport 

Bildningsnämnden 

Sammanfattande kommentar 

Anvisning 

 

Lämna en sammanfattande kommentar till din närmaste chef gällande 

• händelser av vikt under läsåret 

• helårsprognosen för hela ditt ansvarsområde 

  

Covid-19 pandemin har under våren 2021 fortsatt att påverka alla verksamheter på ett högst 

påtagligt sätt. Barn och elever har i något större omfattning än normalt varit frånvarande från 

förskolan och skola. Störst frånvaro har varit i förskolan. Bland personalen har frisknärvaron 

varit ovanligt hög, 96,04 %. Målet är 95 %. 

Verksamheten har bibehållit en relativt hög kvalitet gällande elevernas kunskapsresultat trots 

Covid-19 pandemi. Meritvärdet för eleverna i årskurs 9 håller en jämn nivå över tid och våren 

2021 har flickor meritvärde 236,9 och pojkar meritvärde 205,3. Detta innebär att skillnaden 

mellan pojkar och flickor har ökat under läsåret 20/21. Flickor i årskurs 9 har höjt sitt 

meritvärde medan pojkarna har ett lite lägre meritvärde än föregående år. Detta indikerar 

möjligen på att flickorna i årskurs 9 har klarat att hantera distansundervisningen under våren 

bättre än vad pojkarna har gjort. 

 

Pedagogerna har under läsåret haft fokus på att skapa goda relationer, vilket bidragit till en 

hög känsla av trygghet hos våra barn och elever. 

Barn och elever har en ökad tilltro till sin förmåga att de kan lära sig om de försöker. 

Åk. 5 

 

Åk. 9 
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Delårsrapport 

Bildningsnämnden 

 

I enheternas verksamhetsanalyser synliggörs pedagogernas utveckling av det kollegiala 

samarbetet och lärandet inom områden som kooperativt lärande, lektionsdesign, ledarskap, 

studieteknik, högre närvaro, digitalisering, karriärvägledning. Samverkan med kultur och 

fritidsenheten samt kulturskolan har ökat elevernas tillgång till konstnärliga uttrycksformer, 

läsutveckling och elevernas får tillgång till ett större utbud av kulturaktiviteter under skoltid. 

Ur ett ekonomiskt perspektiv prognostiserar bildningsnämnden en budget i balans. Inom de 

olika verksamhetsområdena är dock skillnaderna stora. Förskolan går med ett prognostiserat 

överskott på +4,0 mkr medan grundskolan går med ett prognostiserat underskott på -6,5 mkr. 

Även om grundskolan har fått ta del av ca 3,5 mkr i statliga medel till följd av Covid-19 

lyckas inte verksamheten balansera. Jämfört med delårsbokslutet 2020 har grundskolan en 

sämre ekonomisk prognos 2021. 
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Delårsrapport 

Bildningsnämnden 

Nämndens verksamhet och utveckling 

Anvisning 

 

Här gör ni en kvalitativ beskrivning av verksamheten med hjälp av relevanta nyckeltal, 

helst med hänsyn tagen till kommunfullmäktiges inriktningsmål. Beskriv vad som har 

genomförts inom nämndens verksamheter under delåret och vilka effekter detta har gett 

eller väntas ge. 

  

Det gemensamma fokus under läsåret 2020-2021 har varit: 

Att hantera Covid pandemin. 

Utveckla strukturstöd: veckan, dagen, lektionen, aktivitetstavlor, rutiner m.m. 

Språkutveckling: begrepp, takk, bildstöd, Bornholmsmetoden, genrepedagogik. 

Digitalisering; medvetna val av program, Google Classroom, inläsningstjänst med Begreppa 

och Polyglutt samt Binogi. 

Karriärvägledning; insyn i olika yrken, motiverande samtal, en kvalitetsökning av praon. 

Det systematiska kvalitetsarbetet (SKA) med de tillitsbaserade styrmekanismerna ledarplaner, 

överenskommelser och det digitala utvärderingsverktyget Loop me. 

Starta upp samarbetet med Skolverket kring nyanländas lärande och tagit fram en åtgärdsplan 

som bygger på framtagen nulägesanalys. 

Under kommunfullmäktiges inriktningsmålet god livskvalitet har följande uppnåtts: 

Delaktighet och inflytande 

Elever årskurs 5 

 

Elever årskurs 9 

 

Studiero 

Elever årskurs 5 

 

Elever årskurs 9 
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Delårsrapport 

Bildningsnämnden 

 

  

  

Under kommunfullmäktiges inriktningsmålet möjlighet att växa har följande uppnåtts: 

 

  

Förskolan 4-5 åringar 

 

Åk. F-3 

 

Åk 4-6 
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Delårsrapport 

Bildningsnämnden 

 

Åk. 7-9 

 

Vuxenutbildningen 

 

  

Gymnasiebehörighet över tid 2018-2021. 

 

Elever årskurs 5. 

 

Elever årskurs 9. 
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Delårsrapport 

Bildningsnämnden 

 

Under kommunfullmäktiges inriktningsmålet hållbar framtid har följande uppnåtts: 

Enligt verksamhetsanalyserna har samtliga verksamheter minst två miljöcertifieringar under 

mandatperioden. 

Frånvarostatistik Bildningsförvaltningen visar ett medeltal på 3,96% januari-juni 2021. Målet 

är 5 %. 

 

Bildningsförvaltningens chefsgrupp har under året haft ett fortsatt utvecklingsarbete utifrån 

tillitsbaserad ledning. Detta arbete startade upp 2017. De sammantagna effekterna av att 

utveckla arbetet med tillitbaserade styrmekanismer såsom ledarplan, överenskommelser med 

arbetslag samt systematisk uppföljning visar följande effekter: 

 

Följande utvecklingsområden synliggörs i enheternas verksamhetsanalyser. 
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Delårsrapport 

Bildningsnämnden 

• Elevinflytande 

• Elevernas inre motivation 

• Ledarskap  

• Elevernas språk kapacitet 

• Elevhälsoarbetet 

• Ökad valkompetens/karriärvägledning 

• Samverkan mellan Bildningsnämnden och Kultur- och fritidsnämnden samt övriga 

nämnder i kommunen 

  

Händelser av vikt under läsåret 

Samverkan med Skolverket kring nyanländas lärande vilket omfattar alla verksamhetsdelar 

inom Bildningsnämndens verksamhetsområde.  Projektets syfte är att öka kompetensen hos 

personal i interkulturellt förhållningssätt och språkutvecklande arbetssätt. 

Bildningsförvaltningen har beviljats 5,7 miljoner kronor för genomförande av detta 3-åriga 

projekt. 

I samtliga verksamheter sker lokalutveckling kontinuerligt i form av planerad nybyggnation 

och ombyggnationer samt anpassningar av befintliga lokaler för elever i behov av särskilt 

stöd. Utemiljön utvecklas kontinuerligt i de olika verksamheterna. 

Covidpandemin har under läsåret krävt stora insatser av all personal. Digitaliseringen inom 

Bildningsnämndens verksamhetsområden har tagit stora kliv framåt både när det gäller 

distansundervisning och förutsättningar för digitala möten. 

Chefsgruppsmötena har tematiserats och haft fokus på det systematiska kvalitetsarbetet och 

har under våren arbetat med barns och ungas hälsa. 

Förskolan 

Ny förskola i Nyvång och i område Öst har tagits i bruk. 

Förskollärartätheten har under året fortsatt öka och detta i kombination med kontinuitet bland 

personalen så har en stabil och kvalitativ personalsituation erhållits. 

Grundskola/fritidshem 

Satsning på karriärvägledning i syfte att stärka elevernas valkompetens. 

Utökade lovskolor samt lördagsskolor för att ge ytterligare förstärkning för elever i behov 

specifikt under Covidpandemin. 

Fritidsgårdar 

Fritidsgårdarna i kommunen samverkar med varandra och med kultur- och fritidsenheten. 

Under året har man bl.a. haft sportcamp och vattenkalaset i Covidanpassad form. 

Vuxenutbildningen 

DELMOS-medel har sökts tillsammans med SOF och beviljats (1,5 mkr) för att utveckla 

arbetet för ungdomar i KAA. Förändrat arbetssätt inom KAA som kräver att vi köper studie- 

och yrkesvägledningsresurs för KAA-ungdomarna, då det ökade inflödet av elever på IM inte 

längre möjliggör att IM´s studie- och yrkesvägledare vägleder ungdomarna i KAA. 

Utökning av specialpedagogresurs på IM, då vi inför höstterminen 2021 får betydlig fler 

elever med särskilda behov och behov av en till en undervisning. 

Centrala resursenheten 
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Delårsrapport 

Bildningsnämnden 

Under första halvåret har det varit fokus på elevhälsoarbetet. Samtliga chefer har tillsammans 

med elevhälsan arbetat fram nya samverkansformer som stöd för barns och ungas hälsa. 

Pedagogiskt mediacentrum har implementerat ett nytt digitalt system, TED, vilket är en 

ersättning för den tidigare lärplattformen edWise. 

Kulturskolan 

Kulturskolan har haft ett samarbete med årskurs 2 i grundskolan "Tvåornas kör" där eleverna 

har fått arbeta med estetiska uttrycksformer. 

Samarbete med Åstorps bibliotek har lett till att konst/bildeleverna har varit med och smyckat 

den nya barnavdelningen som blev färdig under våren. 

  

Nyckeltal 

Anvisning 

 

Beskriv vilka långsiktiga trender vi kan se utifrån de nyckeltal som är relevanta att följa för 

nämnden. 

I tabellen nedan finns de nyckeltal som i nuläget är inlagda i Röda Tråden. Det är valfritt 

om ni vill redovisa just dessa nyckeltal eller vill lägga in andra nya nyckeltal. 

 

Enhetsanpassad anvisning 

 

I nedanstående nyckeltal finne endast de med som inte redovisas i Kolada. 

 

Nyckeltal 
Utfall 

2020 

Utfall 

2021 
Långsiktig utveckling 

Elever i åk 6 med lägst 

betyget E  i engelska, 

kommunala skolor, andel 

(%) 

90%  
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Nyckeltal 
Utfall 

2020 

Utfall 

2021 
Långsiktig utveckling 

Elever i åk 6 med lägst 

betyget E i svenska som 

andraspråk, kommunala 

skolor, andel (%) 

52%  

 

Elever i åk 9 meritvärde 

kommunala skolor (exkl. 

nyinvandrade och okänd 

bakgr.), genomsnitt (17 

ämnen) 

  

 

Elever i år 9 som är 

behöriga till yrkesprogram 

(exkl. nyinvandrade och 

okänd bakgr.), kommunala 

skolor, andel (%) 

  

 

Meritvärde för pojkar i 

årskurs 9 i kommunala 

skolor, genomsnitt (17 

ämnen) 

216poän

g 
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Nyckeltal 
Utfall 

2020 

Utfall 

2021 
Långsiktig utveckling 

Mått 4. Elever i åk 6 med 

lägst betyget E  i 

matematik, kommunala 

skolor, andel (%) 

89%  

 

Elever i åk 6 med lägst 

betyget E  i svenska, 

kommunala skolor, andel 

(%) 

92%  

 

Mått 3. Elever i åk 3 som 

deltagit i alla delprov som 

klarat alla delprov för 

ämnesprovet i SV och Sv2, 

kommunala skolor, andel 

(%) 

 70% 

 

Elever i åk 9 som uppnått 

kunskapskraven i alla 

ämnen, kommunala skolor, 

andel % 

  Inga tillgängliga data 

Barn och elevers närvaro i 

förskolan och i skolan ska 

årligen öka (statistik) 
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Nyckeltal 
Utfall 

2020 

Utfall 

2021 
Långsiktig utveckling 

Elever i årskurs 9 som 

anger att de kan nå 

kunskapskraven i skolan om 

de försöker, andel (%) 

92,6%  

 

Elever i årskurs 5 som 

anger att de kan nå 

kunskapskraven i skolan om 

de försöker, andel (%) 

90,3%  

 

Elever i årskurs 9 som 

känner sig trygga i skolan, 

andel (%) 

73%  

 

Elever i årskurs 5 som 

känner sig trygga i skolan, 

andel (%) 

83,2%  
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Nyckeltal 
Utfall 

2020 

Utfall 

2021 
Långsiktig utveckling 

Andel elever på Komvux 

(IM och SFI) som anger att 

de kan nå kunskapskraven i 

skolan om de försöker. 

 79,3% 

 

Andel barn i åldern 4-5 år i 

förskolan, som känner sig 

trygga i förskolan. 

 98,9% 

 

Andel elever på 

fritidshemmet som känner 

sig trygga 

  Inga tillgängliga data 

Andel elever på Komvux 

(IM och SFI) som känner 

sig trygga i skolan 

 74,1% 

 

Andel barn, i åldern 4-5 år i 

förskolan, som anser att de 

får vara med och påverka 

hur de ska arbeta. 

(förvaltningens 

enkät/intervju) 

69% 89% 
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Nyckeltal 
Utfall 

2020 

Utfall 

2021 
Långsiktig utveckling 

Elever i årskurs 5 som anser 

att de på lektionerna är med 

och påverkar på vilket sätt 

de ska arbeta med olika 

skoluppgifter, andel (%) 

64,8%  

 

Elever i årskurs 9 som anser 

att de på lektionerna är med 

och påverkar på vilket sätt 

de ska arbeta med olika 

skoluppgifter, andel (%) 

65,8%  

 

Elever i årskurs 5 som har 

studiero på lektionerna, 

andel (%) 

62,8%  

 

Elever i årskurs 9 som har 

studiero på lektionerna, 

andel (%) 

65,3%  

 

Andel elever på 

fritidshemmet som anger att 

de får vara med och påverka 

hur de ska arbeta på 

fritidshemmet 

(enkät/dialog) 

  Inga tillgängliga data 
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Nyckeltal 
Utfall 

2020 

Utfall 

2021 
Långsiktig utveckling 

Andel elever på Komvux 

(IM och SFI) som anser att 

de på lektionerna är med 

och påverkar på vilket sätt 

de ska arbete med olika 

skoluppgifter 

 73,4% 

 

Andel elever på Komvux 

IM och SFI) som upplever 

studiero på lektionerna. 

 78,5% 

 

Gymnasieelever med 

examen eller studiebevis 

inom 4 år, hemkommun, 

andel (%) 

54%  

 

Elever som avslutat årskurs 

9 på våren och som ej 

återfanns i gymnasieskolan 

på hösten, hemkommun, 

andel (%) 

2%  

 

Uppföljning på individnivå 

som ger en samlad bild av 

Åstorps KAA arbete 

(statistik) 

  Inga tillgängliga data 

Andel elever som gör omval 

i gymnasiet (statistik) 
  Inga tillgängliga data 

Antal  unga 16-20 år som är   Inga tillgängliga data 
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Nyckeltal 
Utfall 

2020 

Utfall 

2021 
Långsiktig utveckling 

inskrivna i kommunala 

aktivitetsansvaret KAA 

(Statistik från Skolverket) 

Minst två miljöcertifieringar 

per enhet under 2019-2022. 

1,3antal 

miljöcer

tifiering

ar per 

enhet 

1,9antal 

miljöcer

tifiering

ar per 

enhet 

 

Antal tillfällen per dag med 

pulshöjande aktiviteter. 

(enkät) 

  Inga tillgängliga data 

Elevernas upplevelse av 

fysiskt och psykiskt mående 

(andel gott mående, %). 

(Levnadsvaneundersökning

en) 

  Inga tillgängliga data 

Andel elever i förskolan och 

grundskolan som tagit del 

av en kulturupplevelse 

minst 2 gånger per år. 

(enkät) 

  Inga tillgängliga data 

Andel elever i 

verksamheterna som tagit 

del av naturupplevelser 

kontinuerligt under året. 

(enkät) 

  Inga tillgängliga data 

Genomsnittlig frisknärvaro 

inom bildningsnämndens 

verksamhetsområden. 

  Inga tillgängliga data 

Elever i årskurs 5 som anser 

att lärarna hjälper dem i 

skolarbetet när de behöver 

det, andel (%) 

94,4%  
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Nyckeltal 
Utfall 

2020 

Utfall 

2021 
Långsiktig utveckling 

Elever i årskurs 9 som anser 

att lärarna hjälper dem i 

skolarbetet när de behöver 

det, andel (%) 

90%  

 

Elever i årskurs 5 som anser 

att lärarna förklarar vad de 

ska göra i skolarbetet så att 

de förstår, andel (%) 

89,3%  

 

Elever i årskurs 9 som anser 

att lärarna förklarar vad de 

ska göra i skolarbetet så att 

de förstår, andel (%) 

84,2%  

 

Barn i förskolan, 4-5-

åringar, som anger att "mina 

lärare förklarar vad vi ska 

göra så att jag förstår. 

  Inga tillgängliga data 

Andel barn i förskolan, 4-5 

åringar som anser att lärarna 

hjälper dem när de ska lära 

sig saker. 

  Inga tillgängliga data 

SPSM 

Tillgänglighetsmodell med 

uppföljning av fysisk, 

pedagogisk och social 

miljö. 

  Inga tillgängliga data 

Kartläggning i förskolan 

med verktyget "TRAS" 
  Inga tillgängliga data 

"Hitta Språket" i 

förskoleklass 
  Inga tillgängliga data 

Skolverkets 

bedömningsstöd i åk 1-2 
  Inga tillgängliga data 
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Nyckeltal 
Utfall 

2020 

Utfall 

2021 
Långsiktig utveckling 

Nya språket lyfter åk 1-6   Inga tillgängliga data 

Andel gröna/godkända 

mätningar i LIKA 

"Ledarskap" ökar för varje 

år för att 2022 vara 100 % 

90%  

 

Andel gröna/godkända 

mätningar i LIKA 

"Infrastruktur" ökar för 

varje år för att 2022 vara 

100 % 

82%  

 

Andel gröna/godkända 

mätningar i LIKA 

"Kompetensutveckling" 

ökar för varje år för att 2022 

vara 100 % 

85%  

 

Andel gröna/godkända 

mätningar i LIKA 

"Användning" ökar för 

varje år för att 2022 vara 

100 % 

84%  

 

 

Anvisning 

 

Kommentarer till nyckeltal 
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En del av aktuella nyckeltal är kopplade till den nationella databasen Kolada och uppdateras i 

november årligen. Därav är några av nyckeltalen inte inlästa. Fakta i Kolada som bygger på 

Skolinspektionens enkät uppdateras vart annat år. 
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Ekonomisk redogörelse 

Delår detalj 

Mkr 

Redovisning 31/8 

delår 2021 Prognos 31/12 Årsbudget Avvikelse 31/12 

Statsbidrag 36,1 55,4 41,9 13,5 

Övriga intäkter 26,7 40,6 44,1 -3,5 

Summa intäkter 62,8 96 86 10 

Personalkostnader -238,6 -359,7 -352,2 -7,5 

Lokalkostnader -29,1 -43,2 -43,1 -0,1 

Övriga kostnader -113,3 -168,6 -166,6 -2 

Avskrivningar -4,2 -6,3 -6,3 0 

Finansiella kostnader -0,2 -0,3 -0,3 0 

Summa kostnader -385,4 -578,2 -568,6 -9,6 

Summa Nettokostnader -322,6 -482,2 -482,6 0,4 

Statsbidrag 

Likt tidigare år fortsätter den svenska staten att betala ut stora belopp i riktade statsbidrag för 

att stärka den svenska förskolan och grundskolan. Bland de större budgeterade bidragen för 

2021 återfinns Likvärdig skola (14,3), Lärarlönelyftet (4,3), Karriärstjänster (2,6), Mindre 

barngrupper (2,6) samt Läxhjälp (1,7). Ett annat stort bidrag från staten som 

bildningsnämnden tar del av och har budgeterat för är medel från Migrationsverket för 

nyanlända och asylsökande barn (10,1). Medlen, som avropas från kommunövergripande 

beslutad migrationsmodell, förbrukas under året och kommer att upphöra till budgetår 2022. 

Den prognostiserade budgetavvikelsen vid årets slut är +13,5 mkr och fördelar sig enligt 

följande; 

• +2,5 mkr Sjuklöner avseende Corona 

• +2,3 mkr "Skolmiljarden" avseende Corona 

• +2,7 mkr Mindre barngrupper i förskolan 

• +1,4 mkr DELMOS delegationen mot segregation 

• +1,3 mkr Återsökningar för asylsökande barn 

• +0,7 mkr Nyanländas lärande 

• +0,6 mkr Lovskola utökad till följd av Corona 

• +0,4 mkr Språkutveckling i förskolan 

• +0,5 mkr Omsorg under kvällar 

• +0,4 mkr Kulturrådet 

• +0,7 mkr Övriga mindre bidrag 

  

Övriga intäkter 

Övriga intäkter prognostiseras till 40,6 mkr med en negativ avvikelse på -3,5 mkr i 

förhållande till budget. De största posterna inom detta intäktsslag är barnomsorgsavgifter 

(13,5 mkr), försäljning av verksamhet till annan kommun (13,4 mkr) samt bidrag från 

arbetsförmedlingen (8,1 mkr). Den negativa avvikelsen på -3,5 mkr består av underskott i 

samtliga dessa tre intäktsslag. 
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Gällande barnomsorgsavgifter (-0,7) har varken förskola eller fritidshem, troligtvis till följd 

av Covid-9, inte haft det antal barn i verksamhet som budgeterats för. Detta har i sin tur 

inneburit lägre intäkter från vårdnadshavarna i kommunen. Gällande försäljning av 

verksamhet (-1,9) ser prognosen densamma ut för förskola och fritidshem med färre barn i 

verksamhet även utanför kommunens regi. Däremot väljer fler elever en budgeterat att gå i 

grundskola i interkommunal eller fristående regi. Gällande bidrag från Arbetsförmedlingen 

har verksamheterna inte samma antal anställda berättigade till bidrag som budgeterats för (-

0,9). 

  

Personalkostnader 

Personalkostnaderna prognostiseras till 359,7 mkr med en negativ avvikelse på -7,5 mkr i 

förhållande till budget. Delar av underskottet går att härleda till olika statsbidrag som tillfallit 

nämnden under året, bidrag som ej budgeterats. Bidrag värda att nämnas är Corona 

"Skolmiljarden", Mindre barngrupper i förskolan, Delmos och Återsökningar. Samtliga dessa 

ej budgeterade bidrag bidrar till en negativ avvikelse i personalkostnader. Bidragens storlek 

framgår under Statsbidrag i texten ovan. 

Underskottet härleds framför allt till grundskolan där kostnaden för exempelvis tilläggsbelopp 

och för barn i behov av särskilt stöd ökar. En del skolenheter aviserar även underskott till 

följd av för stor organisation i förhållande till antal elever, se avsnitt 4.2.3 Grundskola. 

Bildningsnämnden har likt övriga nämnder kompenserats för lönerevision 2020 och 2021, 

nämnden har också tagit del av lönerevision engångsbelopp för lärare detta år. Central 

kompensation för volymer under året landar även den till största del under personalkostnad, 

undantaget interkommunal gymnasie- och gymnasiesärskola. 

  

Lokalkostnader 

Lokalkostnader prognostiseras till 43,5 mkr med en negativ avvikelse på -0,5 mkr i 

förhållande till budget. De största posterna inom detta intäktsslag är lokalhyra (34,0 mkr), El 

(7,1 mkr) samt Larm (1,3 mkr). Den negativa avvikelsen på -0,5 mkr består av underskott i 

gällande lokalhyra och vatten/avlopp. 

Bildningsnämnden har likt övriga nämnder kompenserats för indexering av lokalhyran för 

2020 och 2021 under detta år. Underskottet (-0,3) består främst av anpassningar gjorda i 

fastigheter över tid, anpassningar ej kompenserade i budget. Kostnader för vatten/avlopp (-

0,2) har ökat mellan 2020 och 2021 motsvarande underskottet. 

  

Övriga kostnader 

Övriga kostnader prognostiseras till -168,6 mkr med en negativ avvikelse på -2,0 mkr i 

förhållande till budget. År 2020 landade de övriga kostnaderna på -168,0 mkr vilket innebär 

att kostnaderna ligger i paritet med föregående år. Analysen säger att kostnader för 

interkommunal verksamhet har gått upp både i grundskola, gymnasie- och gymnasiesärskola 

samtidigt som den har gått ner i förskolan. En del inköp och insatser har uteblivit till följd av 

Covid-19 pandemin, till detta hör exempelvis kompetensutveckling, resor och logi. 

  

Avskrivningar - Ingen avvikelse 

Finansiella kostnader - Ingen avvikelse 
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Kommentar, driftbudget 

Enhetsanpassad anvisning 

 

Ekonomisk analys: 

1. Analysera din ekonomi utifrån respektive verksamhet. Använd Qlikview som 

analysredskap. 

2. Analysera uppkomna avvikelser inom respektive verksamhet. Vad är anledningen? 

Analysen skriver du i angett fält under respektive verksamhet. 

3. För de större verksamheterna ska respektive kostnadsslag analyseras (förskola, 

fritidshem, grundskola, grundsärskola och vuxenutbildning). 

4. Utifrån utförd analys, vilken är din samlade bedömning för helårsprognos (hur 

kommer avvikelsen att se ut den 31 december)?         

  

       Avvikelser mindre än 0,1 mkr ska ej rapporteras. 

Bildningsnämndens verksamheter visar i delårsrapporten en budget i balans. Nedan följer 

avvikelser mellan verksamheter och områden. 

Tabellerna visar avvikelser i mkr. 

Verksamhet Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 

Förskola 2,0 2,0 3,0 3,5 3,0   4,0     

Fritidshem 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5   1,0     

Grundskola -2,0 -2,2 -3,5 -5,0 -5,5   -6,5     

Grundsärskola 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5   0,5     

Gymnasium 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0     

Övriga verksamheter 0,0 0,2 0,5 1,0 1,5   1,0     

Total prognos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0     

  

Organisation Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 

Central administration  0,0 0,4 0,4 0,4   0,5     

Central förvaltning  0,0 -0,8 -1,0 1,0   3,0     

Central resursenhet  0,0 0,0 0,3 0,3   0,4     

Område Kulturskolan  0,0 0,0 0,0 0,0   0,0     

Område Vuxenutb  0,0 0,2 0,5 0,6   0,4     

Område Björnekulla  0,0 -0,2 -0,2 -0,1   -0,1     

Område Väst  0,0 0,6 0,6 1,1   -0,6     

Område Centrum  0,0 2,0 1,4 1,1   -0,3     

Område Öst  0,0 -2,2 -2,0 -4,4   -3,3     

Total prognos  0,0 0,0 0,0 0,0   0,0     
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Grundbudget och tilläggsbudget 2021 

Grundbudget -466,2 

Kapitalkostnader 1,1 

0,5 tjänst nämndsekreterare 0,3 

Omföring kostenheten -1,4 

1,0 tjänst mobila teamet -0,6 

Lönerevision 2020 kommunal -2,3 

Lönerevision 2021 samtliga -5,3 

Lönerevision 2021 engångsbelopp lärare -1,1 

Lokalhyra index 2020 -0,5 

Lokalhyra index 2021 -0,4 

Lokalhyra nya fastigheter -0,6 

VTMA (lokalanpassningar) -0,2 

Volymer 2020 ht enligt avräkning -3,9 

Volymer 2021 vt enligt avräkning -1,5 

Grundbudget inkl tilläggsbudget -482,6 

  

Förskola 

Prognosen för förskolan landar i delårsrapporten på +4,0 mkr (+3,0). 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 har minskat samt att 

färre barn vistas i förskolan. När barnen vistas mindre på förskolan eller helt uteblir stannar 

resurserna till viss del inom central förvaltning. 

Överskottet fördelar sig mellan de olika områdena på följande sätt; 

• +0,5 mkr Omr Väst 

• +1,5 mkr Omr Centrum 

•      0 mkr Omr Öst 

• +2,0 mkr Central förvaltning 

Fritidshem 

Prognosen för fritidshemmet i delårsrapporten landar på +1,0 mkr (+0,5). Likt förskolan 

påverkas fritidshemmet i stor omfattning av Covid-19. Färre antal barn i ålder 6-9 år vistas på 

fritidshemmet samtidigt som vistelsetiden för inskrivna barn har minskat. När barnen vistas 

mindre på fritidshemmet eller helt uteblir stannar resurserna likt förskolan till viss del inom 

central förvaltning. 

Överskottet fördelar sig mellan de olika områdena på följande sätt; 

•      0 mkr Omr Väst 

•      0 mkr Omr Centrum 

•      0 mkr Omr Öst 

• +1,0 mkr Central förvaltning 
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Grundskola 

Prognosen för grundskolan landar i delårsrapporten på -6,5 mkr (-5,0). Underskottet fortsätter 

att öka och innefattar nu fler skolenheter än tidigare. Genomgående för underskottet är 

negativa avvikelser inom olika personalgrupper, verksamma i det direkta arbetet med 

eleverna. 

Kommunen har identifierats som en utsatt kommun ur ett socioekonomisk perspektiv. 

Behovet av särskilda insatser och särskilda anpassningar i elevernas lärande är stort. De 

senaste åren har grundskolan haft svårigheter med att nå en budget i balans och denna trend 

fortsätter. Trots genomförande av stora insatser för en budget i balans inför läsåret 20/21 finns 

fortfarande stora svårigheter att nå detta mål. 

De enheter som aviserar ett större budgetunderskott är följande; 

Rågen: För stora personalresurser i förhållande till antalet elever, ökat antal elever med 

särskilda behov samt utköp av personal. 

Hyllinge: Ökade kostnader för nyanställda, färre personal med bidrag samt dubbla kostnader 

vid nyanställning. 

Tingdal: För stora personalresurser i förhållande till antalet elever och stort antal elever i 

behov av särskilt stöd. Prognosen har förbättrats något sedan föregående uppföljning. 

Kvidinge: För stora personalresurser i förhållande till antalet elever, stort antal elever i behov 

av särskilt stöd, samt en mycket kostnadsdrivande särskilt undervisningsgrupp för elever i 

hela Omr Öst. Även denna prognos har förbättrats något sedan föregående uppföljning. 

•     0 mkr Omr Björnekulla 

• -1,0 mkr Omr Väst 

• -1,0 mkr Omr Centrum 

• -3,5 mkr Omr Öst 

• -1,0 mkr Central förvaltning 

Grundsärskola 

Prognosen för Grundsärskolan i delårsrapporten landar på +0,5 mr (+0,5). En utökad 

budgetram för året samt en effektiv översyn av personalplaneringen bidrar till detta överskott. 

Inom grundsärskolans verksamhet redovisas även grundsärskolans fritidshem. Statsbidrag till 

följd av sjuklöner för Covid-19 bidrar till överskottet. 

• +0,5 mkr Område Centrum 

Gymnasieskola 

Prognosen för gymnasieskolan i delårsrapporten landar på 0 mkr (0). Budgeten för eleverna i 

den interkommunala gymnasieskolan och gymnasiesärskolan antas balansera under året. 

Prognosen bygger på att alla elever som blivit antagna till sina program fullföljer sin 

hösttermin och att inga avhopp sker. Prognosen bygger även på att antalet elever i 

gymnasiesärskolan är samma som lämnade grundsärskolan i åk 9 i juni 2021. 

Vuxenutbildningen i Åstorp har intäkter på IM då man säljer IM-utbildning till Bjuvs 

kommun, intäkter som används för att finansiera därmed utökad personalkostnad. 

• 0 mkr Område VUX 

• 0 mkr Central förvaltning 
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Delårsrapport 

Bildningsnämnden 

Övriga verksamheter 

Central administration 

Central administration går fram med en prognos om +0,5 mkr (+0,5). Överskottet består av ej 

genomförda insatser och inköp till följd av Covid-19 pandemin. 

• +0,5 mkr Central förvaltning 

Kulturskola 

Kulturskolan har en budget i balans. 

Öppen förskola 

Öppen förskola har en budget i balans. 

Öppen fritids 

Öppen fritids har en budget i balans. 

Fritidsgård 

Fritidsgårdarna har en budget i balans. 

Förskoleklass 

Förskoleklassen går fram med en prognos på -1,0 mkr (0). Underskottet beror på ökade 

kostnader för tilläggsbelopp samt barn i behov av särskilt stöd. 

•     0 mkr Omr Väst 

• -0,5 mkr Omr Centrum 

•     0 mkr Omr Öst 

• -0,5 mkr Central förvaltning  

Gymnasiesärskola 

Se avsnitt gymnasieskola. 

Grundläggande vuxenutbildning 

Grundläggande vuxenutbildning har en budget i balans. 

Gymnasial vuxenutbildning 

Gymnasial vuxenutbildning har en budget i balans. 

Särskild vuxenutbildning 

Särskild vuxenutbildning har en budget i balans förutsatt att antalet elever inte ökar. 

Svenska för invandrare 

Svenska för invandrare (SFI) har en budget i balans. 
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Delårsrapport 

Bildningsnämnden 

Kommentar, investeringsbudget 

Enhetsanpassad anvisning 

 

Här ska du rapportera i det fall dina investeringsprojekt visar en positiv avvikelse för ditt 

ansvarsområde. 

Visar månadsuppföljningen för ditt ansvarsområde en budget i balans klarmarkerar du 

rubriken utan kommentar. 

Avvikelser mindre än 0,1 mkr ska ej rapporteras. 

  

  Utfall Helårsprognos Årsbudget Avvikelse 

Investeringsutgift -3 523,0 -9 267,0 -13 267,0 4 000,0 

Nettoinvestering -3 523,0 -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 

Kommentar, volymer 

  

Verksamhet Prognos 2021 Budget 2021 Avvikelse 

Förskola 1 032 1 006 26 

Fritidshem 1 670 1 600 70 

Grundskola 2 344 2 292 52 

Grundsärskola 38 38 0 

Gymnasium 678 651 27 

Komvux 400 400 0 

Summa Volymer 6 162 5 987 175 

  

Tabellen första kolumn visar en prognos på antalet kommuninvånare i respektive 

ålderskategori utifrån den befolkningsprognos som är framtagen. Samtliga åldersgrupper ökar 

i antal i förhållande till den internbudget nämnden gick in i år 2020 med. Avvikelsen har via 

central volymreglering kompenserats för vårterminen och kommer att stämmas av och 

regleras en gång till vid årets slut. 
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Delårsrapport 

Bildningsnämnden 

Åtgärder med anledning av negativ budgetavvikelse 

Enhetsanpassad anvisning 

 

Här ska du rapportera i det fall dina verksamheter tillsammans visar en negativ avvikelse 

för ditt ansvarsområde. 

Visar månadsuppföljningen för ditt ansvarsområde en budget i balans alternativt en positiv 

avvikelse klarmarkerar du rubriken utan kommentar. 

Inga generella åtgärder tas fram då en budget i balans råder. 

Grundskolans underskott är föremål för ständig dialog kring möjliga åtgärder för att skapa en 

budget i balans. Omfördelning av nämndens totala budgetmedel kan bli aktuellt inför budgetår 

2022. 

Förklaring till överskott enligt budget 

Anvisning 

 

Här ska du rapportera i det fall dina verksamheter tillsammans visar en positiv avvikelse för 

ditt ansvarsområde. 

Visar månadsuppföljningen för ditt ansvarsområde en budget i balans alternativt en negativ 

avvikelse klarmarkerar du rubriken utan kommentar. 

Ingen förklaring till överskott krävs till följd av budget i balans. 
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PROTOKOLL 
2021-09-08 

 
Bin §  
 
Tillförande av arbetsmiljöansvar i bildningsnämndens reglemente 
Dnr BiND 2021/109 
 
Sammanfattning 
Enligt arbetsmiljölagen (1977:1160) har kommunen som arbetsgivare en 
skyldighet att systematiskt planera, leda, kontrollera och vidta åtgärder som 
leder till en god arbetsmiljö. Arbetsmiljöansvaret innebär bland annat att utreda 
och förebygga arbetsskador, identifiera risker i arbetsmiljön och att upprätta 
handlingsplaner för att tillförsäkra en god arbetsmiljö. 
 
Enligt kommunens arbetsmiljöpolicy, antagen av kommunfullmäktige 2017-10-
30, har kommunstyrelsen och respektive nämnd huvudansvaret för arbetsmiljön 
inom sitt verksamhetsområde och ansvaret fördelas därefter till respektive 
förvaltningschef. Även om samtliga nämnder har fått delegerat ett 
arbetsmiljöansvar från kommunfullmäktige, saknas det bestämmelser om detta i 
samtliga reglementen. I syfte att förtydliga nämndens arbetsmiljöansvar 
föreslås ansvaret att tillföras reglementet. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från BinAu 2021-08-10 § 80 
Tjänsteskrivelse från Linda Tholén, nämndsekreterare, 2021-06-07 
 
Yrkande 
Ordförande yrkar att föreslå kommunfullmäktige att revidera 
bildningsnämndens reglemente genom att tillföra att bildningsnämnden 
ansvarar för arbetsmiljön inom nämndens verksamhetsområde. 
 
Proposition 
Ordförande lägger eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles.  
 
Bildningsnämndens beslut 
Att föreslå kommunfullmäktige att revidera bildningsnämndens reglemente 
genom att tillföra att bildningsnämnden ansvarar för arbetsmiljön inom 
nämndens verksamhetsområde. 
 
Expedieras:  
Akten 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
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PROTOKOLL
2021-08-10

Binau § 80

Tillförande av arbetsmiljöansvar i bildningsnämndens reglemente
Dnr BiND 2021/109

Sammanfattning
Enligt arbetsmiljölagen (1977:1160) har kommunen som arbetsgivare en
skyldighet att systematiskt planera, leda, kontrollera och vidta åtgärder som
leder till en god arbetsmiljö. Arbetsmiljöansvaret innebär bland annat att
utreda och förebygga arbetsskador, identifiera risker i arbetsmiljön och att
upprätta handlingsplaner för att tillförsäkra en god arbetsmiljö.

Enligt kommunens arbetsmiljöpolicy, antagen av kommunfullmäktige 2017-
10-30, har kommunstyrelsen och respektive nämnd huvudansvaret för
arbetsmiljön inom sitt verksamhetsområde och ansvaret fördelas därefter till
respektive förvaltningschef. Även om samtliga nämnder har fått delegerat ett
arbetsmiljöansvar från kommunfullmäktige, saknas det bestämmelser om
detta i samtliga reglementen. I syfte att förtydliga nämndens arbetsmiljöansvar
föreslås ansvaret att tillföras reglementet.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Linda Tholén, nämndsekreterare, 2021-06-07

Yrkande

Ordförande yrkar att föreslå bildningsnämnden att revidera
bildningsnämndens reglemente genom att tillföra att bildningsnämnden
ansvarar för arbetsmiljön inom nämndens verksamhetsområde.

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

Arbetsutskottets beslut

Att föreslå bildningsnämnden att revidera bildningsnämndens reglemente
genom att tillföra att bildningsnämnden ansvarar för arbetsmiljön inom
nämndens verksamhetsområde.

Expedieras:
Akten

Bildningsnämnden
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Ordförandes signatur

,^^

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Tjänsteskrivelse 
Diarienummer 
BiND 2021/109 

Kommunfullmäktige 
 
Tillförande av arbetsmiljöansvar i bildningsnämndens reglemente 
Dnr BiND 2021/109 
 
Sammanfattning 
Enligt arbetsmiljölagen (1977:1160) har kommunen som arbetsgivare en 
skyldighet att systematiskt planera, leda, kontrollera och vidta åtgärder som leder 
till en god arbetsmiljö. Arbetsmiljöansvaret innebär bland annat att utreda och 
förebygga arbetsskador, identifiera risker i arbetsmiljön och att upprätta 
handlingsplaner för att tillförsäkra en god arbetsmiljö. 
 
Enligt kommunens arbetsmiljöpolicy, antagen av kommunfullmäktige 2017-10-
30, har kommunstyrelsen och respektive nämnd huvudansvaret för arbetsmiljön 
inom sitt verksamhetsområde och ansvaret fördelas därefter till respektive 
förvaltningschef. Även om samtliga nämnder har fått delegerat ett 
arbetsmiljöansvar från kommunfullmäktige, saknas det bestämmelser om detta i 
samtliga reglementen. I syfte att förtydliga nämndens arbetsmiljöansvar föreslås 
ansvaret att tillföras reglementet. 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att revidera bildningsnämndens reglemente genom 
att tillföra att bildningsnämnden ansvarar för arbetsmiljön inom nämndens 
verksamhetsområde. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Linda Tholén, nämndsekreterare, 2021-06-07 
 
Ärendet 
Enligt arbetsmiljölagen (1977:1160) har kommunen som arbetsgivare en 
skyldighet att systematiskt planera, leda, kontrollera och vidta åtgärder som leder 
till en god arbetsmiljö. Arbetsmiljöansvaret innebär bland annat att utreda och 
förebygga arbetsskador, identifiera risker i arbetsmiljön och att upprätta 
handlingsplaner för att tillförsäkra en god arbetsmiljö. 
 
Inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet åligger det 
kommunfullmäktige att framställa en skriftlig arbetsmiljöpolicy för kommunen, att 
fördela ansvarsområden till nämnderna och skriva in dessa i nämndernas 
reglementen och att årligen följa upp att nämnden driver verksamheten i enlighet 
med dessa mål. I kommunens arbetsmiljöpolicy, antagen 2017-10-30, framgår att 
respektive nämnd ansvarar för arbetsmiljön för personal anställda inom den 
förvaltning som nämnden styr. Nämnden kan därefter fördela arbetsmiljöuppgifter 
till chefstjänstemän, däremot kan aldrig själva ansvaret för arbetsmiljön fördelas.  
 
Även om samtliga nämnder har fått delegerat ett arbetsmiljöansvar från 
kommunfullmäktige, saknas det bestämmelser om detta i samtliga reglementen. 
Detta föreslås därför att läggas till i nämndernas reglementen genom texten  
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Tjänsteskrivelse 
Diarienummer 
BiND 2021/109 

”Styrelsen/nämnden är anställningsmyndighet för personal vid dess förvaltning 
med undantag för förvaltningschef som anställs av styrelsen. Styrelsen och 
nämnderna har hand om personalfrågor inklusive arbetsmiljöfrågor inom sitt 
respektive verksamhetsområde med undantag av de frågor som anges under 
”Personalfrågor för hela kommunen” i detta reglemente.” 
 
Ärendet har inte varit föremål för samverkan mellan nämnder eller förvaltningar 
då respektive nämnd enligt arbetsmiljöpolicyn ansvarar för sin egen verksamhet. 
Arbetsmiljöarbetet följs årligen upp i respektive nämnd. 
 
Beaktande av barnperspektivet 
Ärendet berör inte barn. 
 
Expedieras till  
Akten 
Bildningsnämnden 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
 
Linda Tholén 
Nämndsekreterare 
042 641 29 
linda.tholen@astorp.se 

mailto:linda.tholen@astorp.se
mailto:linda.tholen@astorp.se
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PROTOKOLL 
2021-09-08 

Bin §  
 
Yttrande till revisionen efter förstudie av gymnasieskolans kostnader 
Dnr BiND 2021/106 
 

Sammanfattning 
KPMG har av Åstorps kommuns revisorer fått i uppdrag att genomföra en 
förstudie av kommunens organisation och kostnader för gymnasieutbildning. 
Bildningsnämndens mål om att andelen gymnasieelever med examen eller 
studiebevis inom tre år ska ligga över riksgenomsnittet är inte uppfyllt. 
Målvärdet för 2020 var 71 % medan utfallet blev 54 %. 
Revisorerna önskar därför svar på följande frågor; 

• Vilken analys gör nämnden av att så många elever som har klarat 
grundskolan lämnar gymnasieutbildningen utan examen? 

• Vilka åtgärder avser nämnden att vidta med anledning av de brister som 
framkommit gällande KAA – kommunalt aktivitetsansvar? 

• Bedömning av kostnader för gymnasieutbildningen i Åstorps kommun 
 
Bildningsnämnden har beretts möjlighet att yttra sig över förstudien senast den 
15 september 2021. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från BinAu 2021-08-10 § 81 
Tjänsteskrivelse från skolchef, 2021-07-09 
Missiv och förstudie/rapport från KPMG gällande gymnasieskolans kostnader 
 
Yrkande 
Ordförande yrkar att anta yttrandet som sitt eget och avge detsamma till 
revisionen.  
 
Beslutsgång 
Ordförande lägger eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles. 
 
Bildningsnämndens beslut 
Att anta yttrandet som sitt eget och avge detsamma till revisionen. 
 
Expedieras:  
Akten 
Kommunrevisionen 
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PROTOKOLL
2021-08-10

Binau § 81

Yttrande till revisionen efter förstudie av gymnasieskolans kostnader
DnrBiND2021/106

Sammanfattning
KPMG har av Åstorps kommuns revisorer fått i uppdrag att genomföra en
förstudie av kommunens organisation och kostnader för gymnasieutbildning.
Bildningsnämndens mål om att andelen gymnasieelever med examen eller
studiebevis inom tre år ska ligga över riksgenomsnittet är inte uppfyllt.
Målvärdet för 2020 var 71 % medan utfallet blev 54 %.
Revisorerna önskar därför svar på följande frågor;

Vilken analys gör nämnden av att så många elever som har klarat
grundskolan lämnar gymnasieutbildningen utan examen?
Vilka åtgärder avser nämnden att vidta med anledning av de brister
som framkommit gällande KAA - kommunalt aktivitetsansvar?
Bedömning av kostnader för gymnasieutbildningen i Åstorps kommun•

Bildningsnämnden har beretts möjlighet att yttra sig över förstudien senast
den 15 september 2021.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från skolchef, 2021-07-09
Missiv och förstudie/rapport från KPMG gällande gymnasieskolans kostnader

Yrkande

Ordförande yrkar att föreslå bildningsnämnden att anta yttrandet som sitt eget
och avge detsamma till revisionen.

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

Arbetsutskottets beslut

Att föreslå bildningsnämnden att anta yttrandet som sitt eget och avge
detsamma till revisionen.

Expedieras:
Akten

Bildningsnämnden

Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Annika Hoppe 
Förvaltningschef  
042 – 641 50  
Annika.hoppe@astorp.se 
 

Bildningsnämnden 
 
Yttrande till revisionen efter förstudie av gymnasieskolans kostnader 
Dnr BiND 2021/106 

 
Sammanfattning 
KPMG har av Åstorps kommuns revisorer fått i uppdrag att genomföra en förstudie av 
kommunens organisation och kostnader för gymnasieutbildning. Bildningsnämndens mål 
om att andelen gymnasieelever med examen eller studiebevis inom tre år ska ligga över 
riksgenomsnittet är inte uppfyllt. Målvärdet för 2020 var 71 % medan utfallet blev 54 %. 
Revisorerna önskar därför svar på följande frågor; 

• Vilken analys gör nämnden av att så många elever som har klarat grundskolan 
lämnar gymnasieutbildningen utan examen? 

• Vilka åtgärder avser nämnden att vidta med anledning av de brister som 
framkommit gällande KAA – kommunalt aktivitetsansvar? 

• Bedömning av kostnader för gymnasieutbildningen i Åstorps kommun 
 
Bildningsnämnden har beretts möjlighet att yttra sig över förstudien senast den 15 
september 2021. 
 
Förslag till beslut 
Bildningsnämnden beslutar att anta yttrandet som sitt eget och avge detsamma till 
revisionen.  
 
Beslutsunderlag 
Rapport från KPMG; Förstudie – Gymnasieskolans kostnader 2021-06-08 
Tjänsteskrivelse från skolchef, 2021-07-09 
 
Ärendet 
KPMG har av Åstorps kommuns revisorer fått i uppdrag att genomföra en förstudie av 
kommunens organisation och kostnader för gymnasieutbildning.  
Bildningsnämndens mål om att andelen gymnasieelever med examen eller studiebevis 
inom tre år ska ligga över riksgenomsnittet är inte uppfyllt. Målvärdet för 2020 var 71 % 
medan utfallet blev 54 %. 
Revisorerna önskar därför svar på följande frågor; 

1. Vilken analys gör nämnden av att så många elever som har klarat grundskolan 
lämnar gymnasieutbildningen utan examen? 

Tjänsteskrivelse 
Datum 2021-07-09 
Version  1 
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2. Vilka åtgärder avser nämnden att vidta med anledning av de brister som 
framkommit gällande KAA – kommunalt aktivitetsansvar? 

3. Bedömning av kostnader för gymnasieutbildningen i Åstorps kommun 
 
 
Svar på revisionens frågor: 
 

Analys: 
Andelen elever som fullföljer sin gymnasieutbildning och tar examen efter tre år 
fluktuerar. År 2020 var siffran 54 %, år 2019 var siffran 67 %, år 2018 var siffran 
62 % och år 2017 var siffran 71 %. Den låga siffran för 2020 kan härledas till 
Corona pandemin och kraven på distansundervisning under våren 2020. Många 
elever i gymnasiet har vittnat om att distansundervisningen har påverkat deras 
lärande negativt och att det också har påverkat deras betygsresultat negativt. 
Bortser man från corona pandemin finns det en diskrepans mellan andel elever 
som når gymnasiebehörighet och andel som tar gymnasieexamen efter 3 år. Detta 
kan bero på att grundskolan i högre grad har möjlighet att anpassa 
undervisningen efter eleverna individuella behov och att personalresurserna inom 
grundskolan är större än på gymnasieskolan. Tilldelningen av ekonomiska 
resurser medför att personalen på grundskolan har större möjligheter att 
individuellt coacha eleverna till lärande och på så sätt till bättre betygsresultat 
och gymnasiebehörighet. Många elever som klarar sin gymnasiebehörighet har 
också svårt att hantera det höjda studietempot på gymnasiet.  
Elever med behov av särskilt stöd löper större risk för utbildningstapp på 
gymnasiet. Även skolnärvaron är en viktig faktor när det gäller 
kunskapsresultaten. Detta framgår i en rapport från Skolverket, Ändrade lärotider 
och utbildningstapp (2021). 
 
Åtgärder gällande karriärvägledning och det kommunala aktivitetsansvaret 
(KAA): 
Karriärvägledning - valkompetens 
Idag finns det en personalresurs 100 % på bildningsförvaltningen vars uppdrag är  
att främja samverkan mellan skola och arbetsliv i syfte att öka och säkerställa 
elevernas valkompetens. Det finns elever som gör felaktiga gymnasieval, hoppas 
av och startar om igen i årskurs 1 och därför behöver ett år extra på gymnasiet för 
att nå en gymnasieexamen. Arbetet med karriärvägledning för ökad 
valkompetens startar redan på förskolan och pågår under hela 
grundskoleperioden. 
 
Kommunalt aktivitetsansvar KAA samt andra insatser för unga i åldern 16-
20 år 
Syftet med det kommunala aktivitetsansvaret är att ge unga (i åldern 16-20 år) 
förutsättningar att hantera frågor som rör studie- och yrkesval och kunna göra väl 
underbyggda val som rör den egna framtiden. Målet är att ungdomarna ska ha 
utvecklat sin självkännedom och förmåga till studieplanering samt att ha 
utvecklat sin valkompetens. KAA bedrivs idag på Vuxenutbildningscentrum i 
Åstorp. Det finns en KAA-samordnare som ansvarar för att ta kontakt med de 
individer so har fullgjort sin skolplikt men som inte har fyllt 20 år och inte 
genomför eller har fullföljt utbildning på nationella program i gymnasieskolan, 
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gymnasiesärskolan eller motsvarande utbildning samt vid behov bidra med 
insatser för att unga ska starta eller återuppta sina studier och fullfölja sin 
utbildning. 
 
Det finns även en studie- och yrkesvägledare som ansvarar för att alla elever på 
Individuella programmet har en individuell studieplan som utgår från elevernas 
förutsättningar, behov, och mål samt informera, vägleda och vara behjälplig i 
ansökningsprocessen på individnivå. 
 
Det finns också en praktiksamordnare som ansvarar för samordning, uppföljning 
och administrering av praktik för ungdomar som inte tillhör KAA men som har 
praktik i kombination med studier.  
 
Samverkan av resurser sker kontinuerligt inom ramen för den kommunala 
vuxenutbildningen. 
 
Från och med maj 2021 samverkar KAA med mobila teamet, gällande det 
uppsökande och motiverande uppdraget.  

KAA har också samverkan med arbetsmarknadsenheten, socialtjänsten, AF och 
extern utbildningsleverantör kring kort yrkesutbildning, kring insatser för 
målgruppen. 

Kommunerna i Familjen Helsingborg, har genom Helsingborg och Åstorps 
kommun, tagit fram en gemensam rutin för att säkerställa att hemkommunen kan 
påbörjade det förebyggande arbetet innan ungdomen hoppat av. 

Bildningsnämnden kommer att ha kontinuerlig uppföljning gällande KAA -
arbetet vid efter delårsbokslut och bokslut.  
 
Kostnader för gymnasieutbildning: 
 
KPMG-s bedömning är att kommunens kostnader per elev för 
gymnasieutbildning ligger i paritet genomsnittlig kostnad i riket. En 
gymnasieutbildning i egen regi skulle bli betydligt dyrare. 

 
Annika Hoppe  
Förvaltningschef   

 



                   
 
    
 
ÅSTORP  
Revisionen 
 
 

Till: Bildningsnämnden 
Till: Kommunfullmäktige för kännedom 
 

 
2021-06-08 
 
Förstudie – gymnasieskolans kostnader  
 
KPMG har av Åstorps kommuns revisorer fått i uppdrag att genomföra en förstudie av 
kommunens organisation och kostnader för gymnasieutbildning. Uppdraget ingår i 
revisionsplanen för år 2021. 
 
Bildningsnämndens mål om att andelen gymnasieelever med examen eller studiebevis inom 
tre år ska ligga över riksgenomsnittet har inte uppfyllts. Målvärdet 2020 var 71 procent medan 
utfallet blev 54 procent.  
 
Revisorerna önskar därför svar på följande frågor: 
 
- Vilken analys gör nämnden av att så många elever som har klarat grundskolan lämnar 
gymnasieutbildningen utan examen? Avhoppen avser i första hand inte elever som går 
introduktionsprogrammet. 
 
I granskningen framkommer även att bildningsnämndens ansvar för att elever inom det 
kommunala aktivitetsansvaret erbjuds lämpliga åtgärder brister.  
 
- Vilka åtgärder avser nämnden att vidta med anledning av de brister som framkommit? 
 
Majoriteten av kommunens ungdomar i gymnasieåldern får sin utbildning i andra kommuners 
regi. Kostnaderna för utbildningar som kommunen köper ligger i paritet med genomsnittlig 
kostnad i riket. Vi kan inte se att hemkommunen genom att ta sitt ansvar för att kommunens 
ungdomar i gymnasieåldern får den utbildning som de har rätt till skulle kunna erbjudas till en 
lägre kostnad. En utbildning i egen regi vore betydligt dyrare. 
 
 
Revisorerna önskar yttrande från bildningsnämnden över granskningsrapporten senast 
2021-08-31. 
 
 
För Åstorps kommuns revisorer, 
 
 
 
 
Monica Backe, ordförande 
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1 Inledning/bakgrund 
Vi har av Åstorps kommuns revisorer fått i uppdrag att i en förstudie studera 
kommunens organisation och kostnad för gymnasieutbildning. Uppdraget ingår i 
revisionsplanen för år 2021. 
Revisorerna vill inhämta information om befintlig organisation för gymnasieutbildning 
och gällande samverkansavtal för gymnasieutbildning. Revisorerna kan se en risk för 
höga kostnader i förhållande till resultat. 

1.1 Syfte, revisionsfråga och avgränsning 
Förstudien syftar till att redovisa kommunens organisation och kostnader för 
gymnasieutbildning och utifrån dessa uppgifter bedöma om en fördjupad granskning 
behöver göras för att säkerställa verksamhetens ändamålsenlighet och effektivitet. 
Förstudien ska besvara följande frågor:   

— Hur ser kommunens organisation för gymnasieutbildning ut? 
- ansvar som hemkommun 
- ansvar som hemkommun och huvudman 

— Till vilken kostnad bedrivs gymnasieutbildning? 
Granskningen avgränsas till gymnasieskolans nationella program. 
Granskningen avser bildningsnämnden.  
 

1.2 Revisionskriterier 
Vi har bedömt om ansvaret uppfyller    

— kommunallagen (2017:725) 6 kap. 6 §, 
— skollagen (2010:800) 16 kap. 42 § och 17 kap. 16 § SkolL 
— tillämpbara interna regelverk, policyer och beslut 
 

1.3 Metod 
Förstudien har genomförts genom studier av Skolinspektionens beslut, offentlig statistik 
och kommunens interna dokument samt intervju med förvaltningschef tillika skolchef 
och rektor för Vuxenutbildningscentrum. Dialog har e-postledes förts med 
förvaltningsekonom och ekonomiadministratör. 
 
Rapporten är faktakontrollerad av förvaltningschef och rektor för 
Vuxenutbildningscentrum 
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2 Resultat av granskningen 
Vid den senaste regelbundna tillsynen av gymnasieskolan i Åstorp, 2016, förelades 
kommunen att åtgärda brister inom elevhälsan. För övrig ansågs verksamheten 
bedrivas i enlighet med lag och förordningar.1 Skolinspektionens påbörjade en ny 
regelbunden granskning hösten 2020. 
Av den senaste offentliga statistiken (2019) över gymnasieelevers pendling mellan 
hem- och skolkommun framgår att över 90 procent av de 640 folkbokförda invånarna i 
gymnasieåldern studerar hos andra kommunala eller fristående huvudmän. Främst 
handlar det om kommunal huvudman och fristående huvudmän i Helsingborg, men 
även kommunal huvudman i Klippan. Till Åstorps gymnasieskola inpendlade 20 elever 
varav merparten från Bjuv. År 2020 omfattande gruppen totalt 673 elever varav drygt 
tio procent följde undervisning på introduktionsprogram och resterande på nationella 
gymnasieprogram. Totalt uppgick elevantalet till 50.  
Av offentlig statistik2 för år 2020 framgår att närmare hälften av eleverna i Åstorps 
kommun läste på högskoleförberedande program, drygt en tredjedel på yrkesprogram 
och resterande femton procent på introduktionsprogram. Andelen elever på 
introduktionsprogram är något över snittet i riket och länet som båda ligger på drygt 
elva procent. 
Av Bildningsnämndens Årsredovisning 2020 framgår att nämndmålet att andelen 
”gymnasieelever med examen eller studiebevis inom tre år, hemkommunen, ska ligga 
över riksgenomsnittet” inte uppfylldes. Målvärdet 2020 var 71 procent, men 
måluppfyllelsen stannade på 54 procent.3  

2.1 Organisation 
Ansvaret för gymnasieskolan som hemkommun och i förekommande fall huvudman 
åvilar bildningsnämnden, enligt kommunfullmäktiges reglemente av den 25 juni 2019. 
Åstorps kommun erbjuder ingen gymnasieutbildning på nationella program i egen regi. 
Däremot är kommunen huvudman för två utbildningar inom introduktionsprogrammen. 
Det gäller individuellt alternativ och språkintroduktion. Utbildningen ges på 
Vuxenutbildningscentrum. Rektor för vuxenutbildningen är också rektor för 
gymnasieskolans introduktionsprogram och har för övrigt delegation på frågor kopplade 
till elevers val av gymnasieskola. Rektor är placerad under förvaltningschef för 
bildningsförvaltningen, tillika kommunens skolchef.  
Vid vuxenutbildningscentrum arbetar fem lärare, en speciallärare och en 
specialpedagog. För övrigt finns studiehandledare och resursperson samt tillgång till 
kurator, skolsköterska och studie- och yrkesvägledare. Vi tiden för granskningen läste 
49 elever på individuellt alternativ4 varav fem integrerade i vuxenutbildningen och 34 på 

 
1 Skolinspektionen 43-2015:10159, 2016-06-21, med uppföljning 2016-12-21 
2 Kolada 
3 Årsredovisning 2020, Bildningsnämnden, sid. 7 
4 Individuellt alternativ syftar till att elever ska gå vidare till yrkesintroduktion, annan fortsatt utbildning eller 
arbetsmarknaden. 
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språkintroduktion5 varav åtta integrerade i SFI. En tjänst är särskilt inriktad mot elever 
inom kommunens aktivitetsansvar. 
För gymnasieutbildning har Åstorps kommun slutit två samverkansavtal dels med Bjuvs 
kommun vad gäller samverkan om introduktionsprogram, dels med kommuner och 
gymnasieförbund i Skåne vad gäller samtliga nationella program, särskilda varianter6 
av nationella program utan riksrekrytering, nationellt godkända idrottsutbildningar samt 
programinriktat individuellt val7. 
Hemkommunen har under senare år inte gjort någon fördjupad uppföljning av elevers 
studier hos andra huvudmän som har föredragits nämnden. Det gäller varken 
uppföljning av närvaro eller studieresultat. Däremot, menar rektor, tas regelbundet 
kontakt med varje skola där det finns elever från Åstorp för att följa upp studieresultat 
och närvaro. Ansvaret för att meddela hemkommunen vid frånvaro åvilar 
huvudmannen. Anmälan ska göras till kommunens ansvariga för aktivitetsansvaret. 
Skolchef och rektor upplever att detta i stort fungerar och kan inte se att brister är 
kopplade till om huvudmannen är kommunal eller fristående. Om det finns en 
uppbyggd kontakt fungerar alltid kommunikationen bättre. Kommunen har gjort 
särskilda uppföljningar av elever i gymnasieskolan som tidigare har gått på 
introduktionsprogram och har haft problem med skolnärvaro. Inom Familjen 
Helsingborg pågår ett arbete med att ta fram rutin för anmälan från huvudman till 
hemkommunen. Det beräknas vara klart inför läsårsstart 2021/2022, enligt rektor.  
Nedan under rubriken kostnader kan vi se att kommunens faktiska kostnader för 
gymnasieutbildning 2020 var lägre än de budgeterade. Trots att det presumtiva antalet 
gymnasielever har ökat deltar alltså färre elever i gymnasiestudier. Det handlar inte om 
att antalet elever vid IM har ökat utan att elever avbryter sina gymnasiestudier på 
nationella program och registreras inom ramen för det kommunala aktivitetsansvaret. 
2020 var 90 elever inskrivna inom aktivitetsansvaret, vilket var femton fler än året 
dessförinnan. 
Rektor menar att avhoppen har analyserats. Elever som har gått på IM i Åstorp 
avbryter sällan sina gymnasiestudier. Förklaringen till att avhoppen ökar kan, enligt 
rektor, finnas i pandemin, att närundervisningen i hög grad ersatts av 
distansundervisningen8 och i huvudmännens olika kompetens att möta elevernas olika 
behov. Rektor menar att studie- och yrkesvägledningen också benämnd 
karriärvägledningen måste bli bättre. Både skolchef och rektor påtalar att detta arbete 
måste sättas in tidigt i elevers utbildning, redan från förskoleklass. Alldeles för många 
elever har, bland annat genom sina föräldrar, en bild av arbetsmarknaden och 
arbetslivet som inte stämmer med verkligen. Det finns en rad yrken som många elever 
inte har en aning om. Rektor menar också att vägledningen inför val av gymnasieskola 
bör beakta sådana aspekter som var elever kan få en utbildning som bäst motsvarar 

 
5 Språkintroduktion syftar till att ge nyanlända ungdomar en utbildning med tyngdpunkt i det svenska 
språket, vilken möjliggör för dem att gå vidare i gymnasieskolan eller till annan utbildning. 
6 Särskild variant innebär att hela eller delar av utbildningen avviker från det nationella programmet, till 
exempel att estetiska kurser erbjuds på högskoleförberedande program inom programfördjupning 
7 Sedan 1 juli 2019 är preparandutbildning och programinriktat individuellt val ersatt av programinriktat val. 
8 Enligt Skolverkets rapport Ändrade lärotider och utbildningstapp framgår att risken för utbildningstapp 
bedöms vara större för elever med hög frånvaro eller i behov av särskilt stöd. sid 13 
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elevens behov, av till exempel särskilt stöd. I kommunen finns det en karriärvägledare 
som arbetar utifrån en karriärplan och stödjer arbetet på enheterna. 
I samtal med skolchef och rektor framkommer att kommunen även bör utveckla 
strategier inom andra områden för att möta de elever som inte ser gymnasieutbildning 
som ett reellt alternativ efter grundskolan 

2.1.1 Bedömning 
Vi bedömer att bildningsnämndens ansvar för att elever inom det kommunala 
aktivitetsansvaret erbjuds lämpliga åtgärder brister. Kommunen bör komplettera 
insatserna med stärkt karriärvägledning i alla åldrar, men adekvata insatser för äldre 
elever inom det kommunala aktivitetsansvaret som stödjer dem i deras utveckling mot 
självförsörjande vuxna. 
Vi bedömer att kommunens revisorer i grundläggande eller fördjupad granskning bör 
följa upp att det finns en ändamålsenlig organisation och att en ändamålsenlig 
verksamhet bedrivs i enlighet med lag.  

2.2 Kostnad 
Nettokostnaden per elev9 i gymnasieskolan var 2019 122 694 kronor10. Kostnaden i 
Åstorp understiger genomsnittskostnaden i riket med drygt 3 000 kronor per elev och 
kostnaden i länet med 10 000 kronor per elev. Nettokostnadsavvikelsen11 är negativ, -
1,7 procent, vilket motsvarar en miljon kronor. Nettokostnadsavvikelsen var något 
mindre negativ 2019 i förhållande till 2018. En negativ nettokostnadsavvikelse indikerar 
att den faktiska kostnaden är lägre än referenskostnaden. 
Av de 580 gymnasieeleverna från Åstorp, som studerade på ett nationellt program, var 
de flesta inskrivna på: naturvetenskapsprogrammet (78 elever), ekonomiprogrammet 
(65 elever) och samhällsprogrammet (63 elever). Av yrkesprogrammet gick flest elever 
på fordons- och transportprogrammet och barn- och fritidsprogrammet. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
9 elever folkbokförda i kommunen 
10 inklusive skolskjutskostnader 
11 Nettokostnadsavvikelsen visar på förhållandet mellan kommunens faktiska kostnad för gymnasie-
utbildning per invånare och en referenskostnad som tar hänsyn till andel elever i gymnasieåldern, deras 
programval, bebyggelsestruktur med mera 
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Tabellen nedan visar kostnaden per program och elev som Åstorp betalar för elever 
inom samverkansavtalet i Skåne (Skånes kommuner, tidigare Kommunförbundet 
Skåne) jämfört med riksprislistan, vilket är den kostnad en kommun ska betala till en 
fristående huvudman om kommunen själv inte har utbildningen. 

Program Samverkan Skåne 
2019/20 

Riksprislistan 
202012 

naturvetenskapsprogrammet 91 461 kr 93 500 kr 

ekonomiprogrammet 82 003 kr 85 800 kr 

samhällsvetenskapsprogrammet 82 003 kr 87 200 kr 

fordons- och transportprogrammet13 160 443 kr 145 700 kr 

barn- och fritidsprogrammet 93 540 kr 100 500 kr 

Av uppgifterna ovan kan vi se kostnaden per elev inom samverkan Skåne ligger lägre 
än riksprislistan för merparten av utbildningarna. Skånes kommuner lät hösten 2020 
genomföra en utredning som fokuserade på prissättning av gymnasieutbildningar i 
kommunala verksamheter. Det framkom synpunkter från flera kommuner om att det 
saknades transparens och tydlighet vad gällde uträkning av interkommunal ersättning. 
Frågan som utredningen primärt har belyst gäller kostnader för lokaler. 
Av Årsredovisning 2020 framgår att gymnasieskolan bedrevs till en kostnad som 
understeg budget med 4,5 mnkr.14 Av dessa kunde 4,3 mnkr hänföras till lägre 
interkommunala kostnader på grund av ett lägre elevantal än förväntat.15 Resterande 
del av överskottet, 200 000 kronor, kommer från introduktionsprogrammen. 
År 2019 var 75 elever inskrivna i det kommunala aktivitetsansvaret. 2020 var 
motsvarande elevantal 90. Kostnaderna för aktivitetsansvaret har inte ökat, enligt 
rektor, utan omfattar fortfarande kostnader för en tjänst. Däremot kan kostnaderna för 
ekonomiskt bistånd ha ökat, men det har bildningsförvaltningen inga uppgifter om. 

2.2.1 Bedömning 
Vi menar att kommunens kostnad för gymnasieutbildning per elev ligger i paritet med 
genomsnittlig kostnad i riket. Vi kan inte se att hemkommunen genom att ta sitt ansvar 
för att kommunens ungdomar i gymnasieåldern får den utbildning som de har rätt till 
skulle kunna erbjudas till en lägre kostnad. En utbildning i egen regi vore betydligt 
dyrare. 

 
12 Skolverkets föreskrift 2020-01-29 
13 exklusive inriktning transport 
14 Årsredovisning 2020, Bildningsnämnden, sid. 15 
15 Se orsaken till detta under rubriker organisation. 
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Vi bedömer att revisionen i dagsläget inte behöver göra en fördjupad granskning av 
kostnaderna för gymnasieutbildningen. 

3 Slutsats och rekommendationer  
Vår sammanfattande bedömning utifrån förstudiens syfte är att en fördjupad 
granskning av gymnasieskolans kostnader inte behöver göras. Vi ser dock en risk för 
att ungdomar som lämnar gymnasieskolan utan examen eller studiebevis inte får det 
stöd genom kommunens aktivitetsansvar som behövs. 

3.1 Rekommendationer 
Vi rekommenderar kommunens revisorer att följa upp barn- och utbildningsnämndens 
samt eventuellt andra nämnders ansvar för kommunens aktivitetsansvar bland annat 
genom att erbjuda lämpliga åtgärder som stödjer ungdomen att återgå i studier eller att 
utvecklas mot egenförsörjning på annat sätt. 
 
Datum som ovan 
KPMG AB 

Joakim Nertyk   
Certifierad kommunal revisor, specialist   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Detta dokument har upprättats enbart för i dokumentet angiven uppdragsgivare och är baserat på det särskilda uppdrag som är avtalat 
mellan KPMG AB och uppdragsgivaren. KPMG AB tar inte ansvar för om andra än uppdragsgivaren använder dokumentet och 
informationen i dokumentet. Informationen i dokumentet kan bara garanteras vara aktuell vid tidpunkten för publicerandet av detta 
dokument. Huruvida detta dokument ska anses vara allmän handling hos mottagaren regleras i offentlighets- och sekretesslagen samt i 
tryckfrihetsförordningen. 
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PROTOKOLL 
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Bin §  
 
Fördelning av ytterligare utökade ekonomiska resurser ( Corona miljard) 
för Bildningsnämnden  
Dnr BIND 2021/52 
 
Sammanfattning 
Regeringen har beslutat att dela ut ytterligare pengar (Coronamiljarden) till 
Sveriges skolhuvudmän, i syfte att dämpa effekterna av den pågående Covid 19 
pandemin. För Åstorps räkning innebär det en intäkt på ytterligare 477 092 kr 
att fördela  mellan olika verksamheter. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Annika Hoppe, förvaltningschef 2021-08-10 
 
Yrkande 
Ordförande yrkar att godkänna förvaltningens förslag om fördelning av 
”Coronamiljarden” inom bildningsnämndens verksamhetsområden. Förslag  på 
fördelning likt tidigare: 
10 % av det totala beloppet på 477 092 kr tilldelas Kommunal Vuxenutbildning. 
Resterande 90 % av det totala beloppet på 477 092 kr tilldelas grundskolans 
verksamhet utifrån aktuella volymer inom respektive skolområde. 
 
Beslutsgång 
Ordförande lägger eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles. 
 
Bildningsnämndens beslut 
Att godkänna förvaltningens förslag om fördelning av ”Coronamiljarden” inom 
bildningsnämndens verksamhetsområden. Förslag  på fördelning likt tidigare: 
10 % av det totala beloppet på 477 092 kr tilldelas Kommunal     Vuxenutbildning. 
Resterande 90 % av det totala beloppet på 477 092 kr tilldelas grundskolans 
verksamhet utifrån aktuella volymer inom respektive skolområde. 
 
Expedieras:  
Akten 
Ekonom 
 



Bildningsförvaltningen 
Förvaltningskontor 
 
 
 
Annika Hoppe 
Förvaltningschef 
042 – 641 50 
Annika.hoppe@astorp.se 
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Tjänsteskrivelse 
Diarienummer 

Dnr BIND 2021/52 

Bildningsnämnden 
 
Fördelning av ytterligare utökade ekonomiska resurser ( Corona miljard) för  
Bildningsnämnden  
Dnr BIND 2021/52 
 
Sammanfattning 
Regeringen har beslutat att dela ut ytterligare pengar 
(Coronamiljarden) till Sveriges skolhuvudmän, i syfte att 
dämpa effekterna av den pågående Covid 19 pandemin. För 
Åstorps räkning innebär det en intäkt på ytterligare 477 092 kr 
att fördela  mellan olika verksamheter. 
 
Förslag till beslut 
Bildningsnämnden godkänner förvaltningens förslag om 
fördelning av ”Coronamiljarden” inom bildningsnämndens 
verksamhetsområden. Förslag  på fördelning likt tidigare: 
10 % av det totala beloppet på 477 092 kr tilldelas 
Kommunal Vuxenutbildning. 
Resterande 90 % av det totala beloppet på 477 092 kr tilldelas 
grundskolans verksamhet utifrån aktuella volymer inom 
respektive skolområde 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Annika Hoppe, förvaltningschef 2021-08-10 
 
Ärendet 
Regeringen har beslutat om ytterligare utökade pengar 
(Coronamiljarden) till Sveriges skolhuvudmän, i syfte att dämpa 
effekterna av den pågående Covid 19 pandemin. För Åstorps 
räkning innebär den en intäkt på ytterligare 477 092 kr att 
fördela  mellan olika verksamheter. 
Kommunen bestämmer själv utifrån sina aktuella behov hur 
medlen ska fördelas. Medlen kan användas för insatser i hela 
skolväsendet, exempelvis inom förskolan, grund- och 
gymnasieskolan samt vuxenutbildningen. 
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Tjänsteskrivelse 
Diarienummer 

Dnr BIND 2021/52 

 
Kommunernas bidrag till enskilda huvudmän ska beräknas efter 
samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av 
resurser till den egna verksamheten av motsvarande slag. 
Likt tidigare bidrag föreslår förvaltningen bildningsnämnden 
att besluta om följande  fördelning: 

• 10 % av det totala beloppet på 477 092 kr 
tillfaller Kommunal Vuxenutbildning. 

• Resterande 90 % av det totala beloppet på 477 092 kr tilldelas grundskolans 
verksamhet utifrån aktuella volymer inom respektive skolområde. 

 
 
 
Ärendet har inte omfattats av samverkan eller remissförfarande. 
 
Inga intressekonflikter bedöms föreligga 
 
Förslaget innebär inga särskilda kostnader. 
 
Omvärldsanalysen följs upp och revideras årligen. 
 
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  
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PROTOKOLL 
2021-09-08 

 
Bin §  
 
Beslutslogg 
Varje månad redovisas en beslutslogg för bildningsnämnden. I loggen 
redovisas vilka beslut som har fattats och hur dessa ska verkställas. 
 
Beslutsunderlag 
Beslutslogg september 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 
 
 
 



 

  

 

 

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 §  

Dnr  Beskrivning av ärendet  Beslut som fattades Status Uppföljning Ansvarig/Utförare 

2019-08-21, § 78 
2019-10-16, § 90 

2019/104 Motion om Tingdalsskolan - Under 
utredning 

Ärendet återremitterat från KS 
till BIN då frågan inte är 
färdigutredd. KS kan ej 
behandla frågan innan BIN 
fattat slutligt beslut. 
 
Förvaltningen arbetar just nu 
med kravspecifikationen av 
Haganässkolan. När denna är 
färdig, kan arbetet med 
Tingdalsskolan fortsätta. 
Förstudie pågår. Efter att 
strategen har presenterat 
befolkningsprognosen per 
delområde kan förvaltningen 
presentera underlag inför 
beslut, plan är att detta lyfts i 
september arbetsutskott. 
 

Förvaltningen 

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

2019/177 Begära utdrag ur belastningsregistret för 
anställda. 

Att ålägga BIF att undersöka 
de fackliga 
organisationernas 
inställning till att begära ut 
ett utdrag för anställda var 
femte år. 

Under 
beredning 

Förvaltningschefen har lyft 
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. 
 

Förvaltningen 

2020-01-22, § 13 
 
 
 
 
 
 

2020/21 Fsk Prästamarken i Kvidinge 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. 

Återremitterat
/Avvaktar 

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

KS/ Förvaltningen 



 

 
 
2020-02-19, § 21 
 
 
 
 
 
 
 
 
2020-04-15, § 44 
 
 
 
 
 
 
 
2020-04-15, § 51 
 
 
 
 

 
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. 
 
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. 

2020-10-21 § 130 2020/44 Budget 2021 Utredning av möjliga 
effektiviseringar 
(Sammanslagning 
städ och vaktmästeri) 

Under 
utredning 

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 
resultera i. Utredningen 
ska vara färdig 1 maj och 
planen är att den 
presenteras för 
nämnden i augusti 
månad. En arbetsgrupp 
är tillsatt. 

 

Binau 2020-06-03, § 
60 

2020/48 Förslag till ändring i kulturskolans avgift Att föreslå 
kommunstyrelsen 

Expedierat till 
KS/KF 

BIF önskar inte att ha några 
avgifter för kulturskolan 

 



 

Bin 2021-06-23 § 95 och 
kommunfullmäktige 
att elevavgiften om 
650 kronor för elever 
som bor i Åstorps 
kommun ska 
avskaffas från och 
med 2022-01-01 
samt att detta 
förfarande införs på 
prov under en 
tvåårsperiod och 
därefter utvärderas 
för ett nytt 
ställningstagande av 
bildningsnämnden. 

gällande undervisningen. 
Bildningsnämnden beslutade i 
juni att föreslå 
kommunfullmäktige att 
upphäva avgifterna. 
 

Bin 2020-06-17 2020/97 Förskolelokaler – väckt ärende av Bodil 
Hellberg (L) (ÅTERKOMMANDE 
ÄRENDE) 

 Frågan skickas till 
förvaltningen för 
beredning. 

 

Återkommand
e ärende 

Åstorpsalliansen yrkar att 
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. 
 

Ärendet presenterades första 
gången i oktober under 

förvaltningen informerar. Nästa 
sammanställning sker i 

september. 

Förvaltningen 
 

Binau 2021-04-14 2021/61 Väckt ärende från Anton Holmberg (SD) 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 

Inkommet/Ej 
behandlat 

  



 

 

 

timanställning övergått 
till vikariat 
(dubbelbetalning) för 
samtliga skolområden 

  
 2021/106 Rapport från KPMG – Förstudie 

Gymnasieskolans kostnader 
BIN ska senast den 31 
augusti (anstånd begärt 
till 15 september) lämna 
ett yttrande på följande 
frågor: 

 Vilken analys gör nämnden 
av att så många elever 
som har klarat 
grundskolan lämnar 
gymnasieutbildningen 
utan examen? Avhoppen 
avser i första hand inte 
elever som går 
introduktionsprogrammet. 
- I granskningen 
framkommer även att 
bildningsnämndens ansvar 
för att elever inom det 
kommunala 
aktivitetsansvaret erbjuds 
lämpliga åtgärder brister.   
- Vilka åtgärder avser 
nämnden att vidta med 
anledning av de brister 
som framkommit? 

  

Färdigt för 
politisk 

behandling 

  



Bildningsnämnden 
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PROTOKOLL 
2021-09-08 

Bin §  
 
Redovisning av delgivningar 
 
Sammanfattning 

- Beslut från kommunfullmäktige 2021-06-21 § 97, fyllnadsval till plats 
som ledamot i bildningsnämnden 

- Beslut från kommunfullmäktige 2021-06-21 § 99, fyllnadsval till plats 
som ersättare i bildningsnämnden 

- Beslut från IMY att avsluta ärende gällande 
personuppgiftsincidentanmälan, 2021-07-20, dnr BiND 2021/105 

- Avstängning från undervisning, Björnekullaskolan, 2021-06-14 
- Anmälan om kränkande behandling, Haganässkolan 2021-06-03 
- Anmälan om kränkande behandling, Haganässkolan, 2021-06-03 
- Anmälan om kränkande behandling, Haganässkolan, 2021-06-02 
- Anmälan om kränkande behandling, Rågenskolan, vecka 20 
- Anmälan om kränkande behandling, Rågenskolan, 2021-02-09 
- Anmälan om kränkande behandling, Rågenskolan, 2020-11-27 
- Anmälan om kränkande behandling, Rågenskolan, 2020-12-07 
- Anmälan om kränkande behandling, Rågenskolan, 2019-01-24 
- Anmälan om kränkande behandling, Rågenskolan, 2019-12-11 
- Anmälan om kränkande behandling, Rågenskolan, 2019-12-11 
- Anmälan om kränkande behandling, Rågenskolan, 2019-12-11 
- Anmälan om kränkande behandling, Rågenskolan, 2019-12-03 
- Anmälan om kränkande behandling, Rågenskolan, 2019-12-06 
- Anmälan om kränkande behandling, Rågenskolan, 2019-11-15 
- Anmälan om kränkande behandling, Rågenskolan, 2019-09-18 
- Anmälan om kränkande behandling, Galaxen, 2021-05-25 
- Anmälan om kränkande behandling, Nyvång skola, 2021-06-08 
- Anmälan om kränkande behandling, Hyllingeskolan, 2021-05-24 
- Anmälan om kränkande behandling, Hyllingeskolan, 2021-06-10 
 

Protokoll 
Binau 2021-08-12 §§ 76-83 
Binau 2021-09-08 §§ 
 
Bildningsnämndens beslut 
Redovisningen av delgivningar godkänns. 
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PROTOKOLL 
2021-09-08 

Bin §  
 
Redovisning av delegationsbeslut 
 
Sammanfattning 

- Beslut att utse tillförordnad förvaltningschef, 2021-07-12 – 2021-08-01, 
delegat förvaltningschef 

- Beslut att utse tillförordnad förvaltningschef, 2021-08-01 – 2021-08-10, 
delegat förvaltningschef 
 

Bildningsnämndens beslut 
Redovisningen av delegationsbesluten godkänns. 
 
Expedieras till:  
Akt 
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PROTOKOLL 
2021-09-08 

Bin §  
 
Frågor till och från de kommunala råden 
 
Sammanfattning 

 
 
 
 

Bildningsnämndens beslut 
Redovisningen av delegationsbesluten godkänns. 
 
Expedieras till:  
Akt 
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PROTOKOLL 
2021-09-08 

 
Bin §  
 
Eventuella kursinbjudningar 
 
Sammanfattning 
Den 10 september är samtliga av kommunens förtroendevalda inbjudna till en 
utbildning i kommunal ekonomi och budget. Kommunfullmäktige har budget 
för att täcka kostnaden för sammanträdesarvode och förlorad arbetsförtjänst 
denna dag gällande de förtroendevalda som har uppdrag i kommunfullmäktige. 
För övriga förtroendevalda kommer kostnaden för sammanträdesarvode och 
förlorad arbetsförtjänst att belasta respektive nämnd. Av denna anledning 
behöver nämnden fatta beslut om att kostnaden för utbildningen får belasta 
nämndens budget. 
 
Den 15 oktober är kommunfullmäktige och kommunstyrelsen samt 
nämndsordföranden inbjudna till en konferensdag/ "Familjedag" med familjen 
Helsingborg. Även denna kostnad kommer att belasta kommunfullmäktiges 
budget. 
 
Bildningsnämndens beslut 
Att kostnad för sammanträdesarvode och förlorad arbetsförtjänst vid 
utbildningen den 10 september och konferensen den 15 oktober ska belasta 
bildningsnämndens budget i den mån deltagaren har inte uppdrag i 
kommunfullmäktige.  
 
Expedieras till: 
Akten 
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PROTOKOLL 
2021-09-08 

Bin §  
 
Eventuella övriga ärenden 
 
Sammanfattning 
 
 
 
Bildningsnämndens beslut 
Att  
 
Expedieras till: 
Akten 
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