Bildningsnämnden
Ledamöter kallas
Ersättare underrättas

KALLELSE
Bildningsnämnden kallas till sammanträde
Datum:
Tid:
Plats:

2021-10-28
Gruppmöten 17:00. Sammanträde 18:00.
Kulturhuset Björnen, stora salen

FÖREDRAGNINGSLISTA
1. Upprop
2. Val av justerare och tid för justering
3. Fastställande av föredragningslista
4. Information gällande medborgardialog i Kvidinge
5. Presentation av KAA (Kommunalt aktivitetsansvar)
6. Redovisning av delområdesprognos (Fredrik Paulsson)
7. Förvaltningens information
8. Månadsuppföljning per 2021-09-30
9. Val av 1:e vice ordförande tillika ledamot i arbetsutskottet
10. Uppföljning av beslut gällande effektivisering av städ och
vaktmästerifunktioner
11. Återrapportering till bildningsnämnden av delegerade beslut
12. Riktlinjer för brott mot skolplikten
13. Sammanträdestider för arbetsutskott och nämnd 2022
14. Motion (L) - Bygg ut Tingdalskolan till en fullvärdig F-6 skola med
idrottshall, slöjdsalar och hemkunskapssal
15. Motion (SD) - Framtid för en ny modern och funktionsduglig
Tingdalsskola
16. Motion (SD) - Björnekullaskolans framtid
17. Beslutslogg
18. Redovisning av delgivningar
19. Redovisningar av delegationsbeslut
20. Ärenden till/från kommunala råden
21. Eventuella inbjudningar till kurser och konferenser
22. Eventuella övriga ärenden
Åstorp
2021-10-15
Murat Özbalci
Ordförande

Linda Tholén
Sekreterare
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PROTOKOLL
2021-10-28

Avstår

Nej

Ja

Avstår

Namn Ledamöter
Murat Özbalci (C), ordf.
Gun Friberg (S), 1:e vice ordf.
Bodil Hellberg (L), 2:e vice
ordf.
Thomas Fredriksson (S)
Stefan Olofsson (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)

Nej

Ja

Bildningsnämndens ledamöter
och ersättare samt
omröstningsbilaga.
Tjänstgörande ersättare
markeras tjg.

Närvaro
Tjänstgörande

NÄRVAROLISTA

ERSÄTTARE
Fredrik Karlsson (M)
Florian Bobocea (S)
Magnus Johansson (S)
Vakant (SD)
Pernilla Nielsen (M)
Sten Hugosson (SD)
Johan Strand (S)
Totalt

Ordförandes signatur

(1) Justerandes signatur

(2) Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Bildningsnämnden
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PROTOKOLL
2021-10-28
Bin §
Val av justerare
Bildningsnämndens beslut

Expedieras till:
Akt

Ordförandes signatur

(1) Justerandes signatur

(2) Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Bildningsnämnden
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PROTOKOLL
2021-10-28
Bin §
Fastställande av föredragningslista

Bildningsnämndens beslut

Expedieras till:
Akt

Ordförandes signatur

(1) Justerandes signatur

(2) Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Bildningsnämnden
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PROTOKOLL
2021-10-28
Bin §
Information gällande medborgardialog i Kvidinge
Sammanfattning:
På kommunfullmäktiges sammanträde den 27 september beslutades att
återremittera ärendet gällande Kvidinge förskola bland annat för att det skulle
hållas en medborgardialog i Kvidinge innan beslut fattas.
Representanter från kommunen deltar på sammanträdet för att presentera ett
förslag på lokalisering för en kommande förskola.
Bildningsnämndens beslut

Expedieras:
Akten

Ordförandes signatur

(1) Justerandes signatur

(2) Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Bildningsnämnden
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PROTOKOLL
2021-10-28
Bin §
Presentation av KAA (Kommunalt aktivitetsansvar)
Sammanfattning:
Rektor för KomVux och samordnare för kommunalt aktivitetsansvar är
inbjudna till bildningsnämndens sammanträde för att informera om KAA.
Bildningsnämndens beslut

Expedieras:
Akten

Ordförandes signatur

(1) Justerandes signatur

(2) Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Bildningsnämnden
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PROTOKOLL
2021-10-28
Bin §
Information om delområdesprognos
Sammanfattning:
Utvecklingsstrateg Fredrik Paulsson är inbjuden till nämndens sammanträde för
att informera om delområdesprognosen.
Bildningsnämndens beslut
Expedieras:
Akten

Ordförandes signatur

(1) Justerandes signatur

(2) Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Bildningsnämnden
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PROTOKOLL
2021-10-28
Bin §
Förvaltningens information

Bildningsnämndens beslut
Expedieras:
Akten

Ordförandes signatur

(1) Justerandes signatur

(2) Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Bildningsnämnden
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PROTOKOLL
2021-10-28
Bin §
Månadsuppföljning för bildningsnämnden 2021-09-30
Dnr BiND 2021/55
Sammanfattning
Bildningsnämnden redovisar en prognos på en budget i balans efter september
månad.

Bildningsnämndens beslut
Expedieras:
Akten

Ordförandes signatur

(1) Justerandes signatur

(2) Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Åstorps kommuns
BIN Månadsuppföljning September
Bildningsnämnden
Beslutad av:
Nämndsnamn 20xx-xx-xx
1
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Innehållsförteckning
Sammanfattande kommentarer till nämnd ........................................................................... 3
Helårsprognos övergripande till nämnd ................................................................................ 3
Helårsprognos verksamhetsspecifik till nämnd .................................................................... 5
Förskola ....................................................................................................................................................5
Fritidshem.................................................................................................................................................5
Grundskola ...............................................................................................................................................5
Grundsärskola...........................................................................................................................................5
Gymnasieskola .........................................................................................................................................5
Övriga verksamheter ................................................................................................................................5

Sammanfattande kommentarer rektor ............................... Fel! Bokmärket är inte definierat.
Driftsbudget helårsprognos rektor ...................................... Fel! Bokmärket är inte definierat.
Central administration ...................................................................... Fel! Bokmärket är inte definierat.
Kulturskola ....................................................................................... Fel! Bokmärket är inte definierat.
Öppen förskola ................................................................................. Fel! Bokmärket är inte definierat.
Förskola ............................................................................................ Fel! Bokmärket är inte definierat.
Öppen fritids ..................................................................................... Fel! Bokmärket är inte definierat.
Fritidsgård ........................................................................................ Fel! Bokmärket är inte definierat.
Fritidshem......................................................................................... Fel! Bokmärket är inte definierat.
Förskoleklass .................................................................................... Fel! Bokmärket är inte definierat.
Grundskola ....................................................................................... Fel! Bokmärket är inte definierat.
Grundsärskola................................................................................... Fel! Bokmärket är inte definierat.
Gymnasieskola ................................................................................. Fel! Bokmärket är inte definierat.
Gymnasiesärskola............................................................................. Fel! Bokmärket är inte definierat.
Grundläggande vuxenutbildning ...................................................... Fel! Bokmärket är inte definierat.
Gymnasial vuxenutbildning ............................................................. Fel! Bokmärket är inte definierat.
Särskild vuxenutbildning .................................................................. Fel! Bokmärket är inte definierat.
Svenska för invandrare ..................................................................... Fel! Bokmärket är inte definierat.

Investeringsbudget helårsprognos rektor ........................... Fel! Bokmärket är inte definierat.
Åtgärder för budget i balans ................................................ Fel! Bokmärket är inte definierat.
Förklaring till överskott enligt budget ................................ Fel! Bokmärket är inte definierat.
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Sammanfattande kommentarer till nämnd
Bildningsnämnden rapporterar fortsatt en budget i balans efter september månad.
Förskolan går med ett överskott om +4,0 mkr, fritidshemmet går med balans, grundskolan går
med ett underskott om -6,0 mkr, grundsärskolan går med ett överskott om +0,5 mkr och
övriga verksamheter går med ett överskott om +1,5 mkr.

Helårsprognos övergripande till nämnd
Utfall

Helårsprognos

Årsbudget

Avvikelse

Statsbidrag

40 587,0

55 249,0

41 949,0

13 300,0

Övriga intäkter

30 411,0

39 522,0

43 022,0

-3 500,0

Summa intäkter

70 998,0

94 771,0

84 971,0

9 800,0

-267 844,0

-359 549,0

-352 249,0

-7 300,0

-32 805,0

-43 589,0

-43 089,0

-500,0

-127 644,0

-167 575,0

-165 575,0

-2 000,0

-4 957,0

-6 610,0

-6 610,0

0,0

Summa kostnader

-433 250,0

-577 322,0

-567 522,0

-9 800,0

Summa Nettokostnader

-362 252,0

-482 551,0

-482 551,0

0,0

Personalkostnader
Lokalkostnader
Övriga kostnader
Avskrivningar, räntor

Statsbidrag
Statsbidrag prognostiseras med en positiv avvikelse på +13,3 mkr i förhållande till budget.
Den prognostiserade budgetavvikelsen vid årets slut fördelar sig enligt följande;
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

+2,3 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
+0,5 mkr Omsorg under kvällar
+0,4 mkr Språkutveckling i förskolan
+0,4 mkr Kulturrådet
+0,7 mkr Övriga mindre bidrag

Förändring mellan månaderna är -0,2 mkr för Sjuklöner avseende Corona.
Övriga intäkter
Övriga intäkter prognostiseras med en negativ avvikelse på -3,5 mkr kopplat till intäkter för
•
•
•

-0,5 mkr Barnomsorgsavgifter
-2,0 mkr Försäljning av verksamhet till annan kommun
-1,0 mkr Arbetsförmedlingen

Ingen förändring mellan månaderna.
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Personalkostnader
Personalkostnaderna prognostiseras med en negativ avvikelse på -7,3 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 "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 utöver det till grundskolan där kostnaden för
tilläggsbelopp och för barn i behov av särskilt stöd ökar.
Förändring mellan månaderna +0,2 mkr.
Lokalkostnader
Lokalkostnader prognostiseras med en negativ avvikelse på -0,5 mkr i förhållande till budget.
Underskottet består främst av anpassningar gjorda i fastigheter under flera år, anpassningar ej
kompenserade i budget (-0,3). Kostnader för vatten/avlopp (-0,2) har ökat mellan 2020 och
2021 motsvarande resterande underskott.
Ingen förändring mellan månaderna.
Övriga kostnader
Övriga kostnader prognostiseras med en negativ avvikelse på -2,0 mkr i förhållande till
budget. Analysen visar 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.
Ingen förändring mellan månaderna.
Avskrivningar - Ingen avvikelse
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Helårsprognos verksamhetsspecifik till nämnd
Verksamhet

Utfall

Helårsprognos

Årsbudget

Avvikelse

Förskola

-84,9

-116,1

-120,1

4,0

Fritidshem

-14,3

-18,8

-18,8

0,0

Grundskola

-157,6

-209,2

-203,2

-6,0

Grundsärskola

-10,3

-13,2

-13,7

0,5

Gymnasieskola

-61,2

-81,6

-81,6

0,0

Övriga verksamheter

-34,0

-43,7

-45,2

1,5

-362,3

-482,6

-482,6

0,0

Nettoresultat

Förskola
Prognosen för förskolan stannar på +4,0 mkr (+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 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.

Fritidshem
Prognosen för fritidshemmet försämras i september och landar på en budget i balans (+1,0).
Förändringen beror på minskade intäkter för barnomsorgsavgifter till följd av att barnen inte
är inskrivna i verksamhet i samma utsträckning som budgeterat.

Grundskola
Prognosen för grundskolan landar på -6,0 mkr (-6,5). Underskottet har stabiliserats och
minskat något sedan 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.

Grundsärskola
Prognosen för Grundsärskolan landar på +0,5 mkr (+0,5). En utökad budgetram för året samt
en effektiv översyn av personalplaneringen bidrar till detta överskott. Inom grundsärskolans
verksamhet redovisas även grundsärskolans fritidshem.

Gymnasieskola
Prognosen för gymnasieskolan landar på 0 mkr (0). Budgeten för eleverna i den
interkommunala gymnasieskolan och gymnasiesärskolan antas balansera under året. Då
volymer justeras efter kostnaderna två gånger per år garanteras verksamheten balans.

Övriga verksamheter
Övriga verksamheter har efter september månad ett överskott om +1,5 mkr (+0,5).
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Förändringen härleds främst till förbättrad prognos inom Vuxenutbildningens verksamheter
samt ett centralt överskott.
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Bildningsnämnden
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PROTOKOLL
2021-10-28
Bin §
Val av 1:e vice ordförande tillika ledamot i arbetsutskottet
Dnr BiND 2020/41
Sammanfattning
Socialdemokraterna har att förrätta fyllnadsval till platsen som ledamot och 1:e
vice ordförande i bildningsnämndens arbetsutskott.

Bildningsnämndens beslut
Expedieras:
Akten
HRSC

Ordförandes signatur

(1) Justerandes signatur

(2) Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Bildningsnämnden
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PROTOKOLL
2021-10-28
Bin §
Uppföljning av beslut gällande effektivisering av städ och
vaktmästerifunktioner
Dnr BiND 2020/44
Sammanfattning
I samband med att kommunfullmäktige beslutade om de ekonomiska ramarna
för bildningsnämndens verksamheter inför 2021 beslutades det om en
effektivisering gällande städ och vaktmästerifunktionerna på
bildningsförvaltningen. Under 2020 gjordes en utredning av förvaltningen
gällande möjligheten att samordna städ- och vaktmästarfunktionerna genom att
göra en sammanslagning av bildningsnämndens och kultur och fritidsnämndens
gemensamma resurser.
Bildningsnämnden beslutade 2020-10-21 att återremittera ärendet till
förvaltningen för att utreda om det skulle göras en central organisation eller om
verksamheten skulle ligga kvar på rektorsområdena som i nuläget, samt att
redogöra tydligare för förslaget genomförande. Förvaltningen har sedan dess
undersökt frågan vidare och kommit fram till att slutsatsen är att detta förslaget
är svårt att genomföra med hänvisning till olika kompetenser hos funktionerna
inom de båda nämndernas verksamhetsområden.
Beslutsunderlag
Beslut från BinAu 2021-10-13 § 94
Tjänsteskrivelse från Annika Hoppe, förvaltningschef 2021-10-07
Beslut från Bildningsnämnden 2020-10-21 § 130

Bildningsnämndens beslut
Expedieras:
Akten

Ordförandes signatur

(1) Justerandes signatur

(2) Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

^<
<•••

Bildningsnämndens
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Arbetsutskott

fA

PROTOKOLL
2021-10-13

^

ÅSTORP
Binau § 94
Uppföljning av beslut gällande effektivisering av städ och
vaktmästerifunktioner

Dnr BiND 2020/44

Sammanfattning
I samband med att kommunfullmäktige beslutade om de ekonomiska ramarna
för bildningsnämndens verksamheter inför 2021 beslutades det om en
effektivisering gällande städ och vaktmästerifunktionerna på
bildningsförvaltningen. Under 2020 gjordes en utredning av förvaltningen
gällande möjligheten att samordna städ- och vaktmästarfunktionerna genom
att göra en sammanslagning av bildningsnämndens och kultur och
fritidsnämndens gemensamma resurser.
Bildningsnämnden beslutade 2020-10-21 att återremittera ärendet till
förvaltningen för att utreda om det skulle göras en central organisation eller
om verksamheten skulle ligga kvar på rektorsområdena som i nuläget, samt att
redogöra tydligare för förslaget genomförande. Förvaltningen har sedan dess
undersökt frågan vidare och kommit fram till att slutsatsen är att detta
förslaget är svårt att genomföra med hänvisning till olika kompetenser hos
funktionerna inom de båda nämndernas verksamhetsområden.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Annika Hoppe, förvaltningschef 2021-10-07
Beslut från Bildningsnämnden 2020-10-21 § 130
Yrkande

Ordförande yrkar att föreslå bildningsnämnden
Att anse ärendet besvarat med hänvisning till tjänsteskrivelsen och inte vidta
några vidare åtgärder.
Proposition

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

Att föreslå bildningsnämnden att anse ärendet besvarat med hänvisning till
tjänsteskrivelsen och inte vidta några vidare åtgärder.
Expedieras:
Akten

Bildningsnämnden

Ordförandes signatur

^

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

BILDNINGSFÖRVALTNINGEN

Sida 1 av 2
2021-10-07
Tjänsteskrivelse
Diarienummer
BiND 2020/44

Bildningsnämnden
Uppföljning av beslut gällande effektivisering av städ och
vaktmästerifunktioner
Dnr BiND 2020/44
Sammanfattning
I samband med att kommunfullmäktige beslutade om de ekonomiska ramarna för
bildningsnämndens verksamheter inför 2021 beslutades det om en effektivisering
gällande städ och vaktmästerifunktionerna på bildningsförvaltningen. Under 2020
gjordes en utredning av förvaltningen gällande möjligheten att samordna städ- och
vaktmästarfunktionerna genom att göra en sammanslagning av bildningsnämndens
och kultur och fritidsnämndens gemensamma resurser.
Bildningsnämnden beslutade 2020-10-21 att återremittera ärendet till
förvaltningen för att utreda om det skulle göras en central organisation eller om
verksamheten skulle ligga kvar på rektorsområdena som i nuläget, samt att
redogöra tydligare för förslaget genomförande. Förvaltningen har sedan dess
undersökt frågan vidare och kommit fram till att slutsatsen är att detta förslaget är
svårt att genomföra med hänvisning till olika kompetenser hos funktionerna inom
de båda nämndernas verksamhetsområden.
Förslag till beslut
Att anse ärendet besvarat med hänvisning till tjänsteskrivelsen och inte vidta några
vidare åtgärder.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Annika Hoppe, förvaltningschef 2021-10-07
Beslut från Bildningsnämnden 2020-10-21 § 130
Ärendet
I samband med att kommunfullmäktige beslutade om de ekonomiska ramarna för
bildningsnämndens verksamheter inför 2021 beslutades det om en effektivisering
gällande städ och vaktmästerifunktionerna på bildningsförvaltningen. Under 2020
gjordes en utredning av förvaltningen gällande möjligheten att samordna städ- och
vaktmästarfunktionerna genom att göra en sammanslagning av bildningsnämndens
och kultur och fritidsnämndens gemensamma resurser. Syftet med
genomlysningen var att undersöka eventuella effektiviseringsvinster genom en
sammanslagning av bildningsnämndens och kultur och fritidsnämndens
gemensamma resurser.
Bildningsnämnden beslutade 2020-10-21 att återremittera ärendet till
förvaltningen för att utreda om det skulle göras en central organisation eller om
verksamheten skulle ligga kvar på rektorsområdena som i nuläget, samt att
redogöra tydligare för förslaget genomförande. Detta uppdrag har legat på
fritidschefen inom kultur och fritidsnämnden. När förvaltningen har utrett frågan
vidare har det resulterat i följande slutsatser:
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BiND 2020/44

•

Arbetsuppgifter för Fritidsenhetens vaktmästare är uteslutande av praktisk
eller teknisk karaktär.

•

Arbetsuppgifter för Skolvaktmästare förutom skötsel av ”rabattytor”
närmast skolan, visst reparationsarbete, serviceuppgifter samt
administrativt arbete. Skolvaktmästarna är även ännu en vuxen på plats i
och på skolområdet under den samlade skoldagen och de arbetar aktivt i
elevarbetet.

•

Fritidsenhetens vaktmästare saknar lämplig kompetens som
skolvaktmästare, då de valt sitt arbete efter sin kompetens utifrån ett mer
praktiskt perspektiv. På samma sätt har inte skolvaktmästarna lämplig
kompetens att axla arbetsuppgifter som Fritidsenhetens vaktmästare idag
utför. Jag vill vill poängtera att båda arbetsgrupperna har utvecklat
specialkompetenser och har helt olika yrkesroller och arbetsuppgifter.

•

Fritidsenheten har sedan tidigare dessutom minskat resurser på
vaktmästeriet och kan inte ta på sig fler uppgifter.

•

Mot bakgrund av ovanstående bedömer förvaltningen att det inte finns
några effektiviseringsmöjligheter med att samordna arbetsuppgifter mellan
dessa två yrkesgrupper.

Beaktande av barnperspektivet
Barn bedöms inte påverkas av förslaget.
Expedieras till
Akten
Bildningsnämnden
Annika Hoppe
Förvaltningschef
042 641 50
annika.hoppe@astorp.se
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PROTOKOLL
2021-10-28
Bin §
Återrapportering till bildningsnämnden av delegerade beslut
Dnr BiND 2021/114
Sammanfattning
När Kommunallagen i omarbetad form trädde i kraft den 1 januari 2018
försvann kravet i lag på att samtliga beslut som nämnden har delegerat ut till
utskott eller anställda i kommunen, skulle återrapporteras till nämnden.
Anledningen till ändringen var att nämnderna skulle ges en större frihet att
själva organisera sin verksamhet genom att bestämma vilka delegerade beslut
som skulle återrapporteras och hur återrapporteringen skulle ske. Denna rätt
gäller alla beslut bortsett från beslut som fattas i brådskande fall, så kallade
”ordförandebeslut”.
Inom bildningsnämndens verksamhet fattas en mängd beslut dagligen, dock
omfattas inte alla beslut av återrapporteringsskyldigheten i Kommunallagen då
Skollagen ger en rätt för rektor att fatta vissa typer av beslut. Övriga beslut
fattas med stöd i nämndens delegationsordning och ska enligt lag
återrapporteras om inte nämnden har beslutat om annat. Föreliggande förslag
innebär att bildningsnämnden tar ställning till i vilken omfattning som
delegerade beslut ska återrapporteras till nämnden.
Beslutsunderlag
Beslut från BinAu 2021-10-13 § 95
Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare, 2021-09-14

Bildningsnämndens beslut

Ordförandes signatur

(1) Justerandes signatur

(2) Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Bildningsnämndens
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Arbetsutskott
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2021-10-13

w

ÅSTORP
Binau § 95

Återrapportering till bildningsnämnden av delegerade beslut
Dnr BIND 2021/114
Sammanfattning
När Kommunallagen i omarbetad form trädde i kraft den l januari 2018

försvann kravet i lag på att samtliga beslut som nämnden har delegerat ut till
utskott eller anställda i kommunen, skulle återrapporteras till nämnden.
Anledningen till ändringen var att nämnderna skulle ges en större frihet att
själva organisera sin verksamhet genom att bestämma vilka delegerade beslut
som skulle återrapporteras och hur återrapporteringen skulle ske. Denna rätt
gäller alla beslut bortsett från beslut som fattas i brådskande fall, så kallade
"ordförandebeslut".

Inom bildningsnämndens verksamhet fattas en mängd beslut dagligen, dock
omfattas inte alla beslut av återrapporteringsskyldigheten i Kommunallagen

då Skollagen ger en rätt för rektor att fatta vissa typer av beslut. Övriga beslut
fattas med stöd i nämndens delegationsordning och ska enligt lag
återrapporteras om inte nämnden har beslutat om annat. Föreliggande förslag
innebär att bildningsnäinnden tar ställning till i vilken omfattning som
delegerade beslut ska återrapporteras till nämnden.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare, 2021-09-14
Yrkande

Ordförande yrkar att föreslå bildningsnämnden
Att delegerade beslut som kan laglighetsprövas enligt Kommunallagen även
fortsättningsvis delges bildningsnämnden enligt dagens ordning.
Förvaltningen beslutar hur delgivningen sker lämpligast.
Att ordförandebeslut enligt 6 kap 39 § KL även fortsättningsvis delges
bildningsnämnden enligt dagens ordning.
Att beslut som överklagas genom förvaltningsbesvär inte längre delges
nämnden. Detta gäller tills att nämnden fattar ett nytt beslut i frågan.
Proposition

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

Att föreslå bildningsnämnden
Att delegerade beslut som kan laglighetsprövas enligt Kommunallagen även
fortsättningsvis delges bildningsnämnden enligt dagens ordning.
Förvaltningen beslutar hur delgivningen sker lämpligast.

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

^

Utdragsbestyrkande
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ÅSTORP
Binau § 95, forts.
Att ordförandebeslut enligt 6 kap 39 § KL även fortsättningsvis delges
bildningsnämnden enligt dagens ordning.
Att beslut som överklagas genom förvaltningsbesvär inte längre delges
nämnden. Detta gäller tills att nämnden fattar ett nytt beslut i frågan.
Expedieras
Akten

B ildningsnämnden

Ordförandes signatur

Justerandes signatur
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BiND 2021/114

Bildningsnämnden
Återrapportering av delegerade beslut till bildningsnämnden
Dnr BiND 2021/114
Sammanfattning
När Kommunallagen i omarbetad form trädde i kraft den 1 januari 2018 försvann
kravet i lag på att samtliga beslut som nämnden har delegerat ut till utskott eller
anställda i kommunen, skulle återrapporteras till nämnden. Anledningen till
ändringen var att nämnderna skulle ges en större frihet att själva organisera sin
verksamhet genom att bestämma vilka delegerade beslut som skulle
återrapporteras och hur återrapporteringen skulle ske. Denna rätt gäller alla beslut
bortsett från beslut som fattas i brådskande fall, så kallade ”ordförandebeslut”.
Inom bildningsnämndens verksamhet fattas en mängd beslut dagligen, dock
omfattas inte alla beslut av återrapporteringsskyldigheten i Kommunallagen då
Skollagen ger en rätt för rektor att fatta vissa typer av beslut. Övriga beslut fattas
med stöd i nämndens delegationsordning och ska enligt lag återrapporteras om inte
nämnden har beslutat om annat. Föreliggande förslag innebär att
bildningsnämnden tar ställning till i vilken omfattning som delegerade beslut ska
återrapporteras till nämnden.
Förslag till beslut
Bildningsnämnden föreslås besluta
Att delegerade beslut som kan laglighetsprövas enligt Kommunallagen även
fortsättningsvis delges bildningsnämnden enligt dagens ordning. Förvaltningen
beslutar hur delgivningen sker lämpligast.
Att ordförandebeslut enligt 6 kap 39 § KL även fortsättningsvis delges
bildningsnämnden enligt dagens ordning
Att beslut som överklagas genom förvaltningsbesvär inte längre delges nämnden.
Detta gäller tills att nämnden fattar ett nytt beslut i frågan.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare, 2021-09-14
Ärendet
När den nya Kommunallagen trädde i kraft den 1 januari 2018 försvann kravet på
att samtliga delegerade beslut skulle delges bildningsnämnden. Istället fick
nämnden själv bestämma i vilken mån som beslut skulle delges, med vilken
frekvens och på vilket sätt. Anledningen till förändringen var enligt förarbetena till
lagen att delgivningen blev en administrativ börda för nämnderna och dess
förvaltning. I förarbetena pekas ”beslut av rutinartad karaktär som nämnden
normalt inte har anledning att följa särskilt” ut.
Detta kan exempelvis vara beslut gällande senareläggande/tidigareläggande av
skolplikt, skolskjuts och interkommunala ersättningar samt andra beslut som
enbart rör enskilda individer. Nämnderna bör ges en möjlighet att själv organisera
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sin verksamhet på det sätt som passar nämnden. Rätten att bestämma vilka
delegerade beslut som ska anmälas till nämnden gäller, förutom de beslut som
fattas av anställda, även beslut från andra politiska organ så som presidiet eller
utskottet. Arbetsutskottets protokoll delges nämnden varje månad i enlighet med
det antagna reglementet från kommunfullmäktige. Även om
rapporteringsskyldigheten försvinner, är nämnden dock skyldig att ta ansvar för
alla beslut som fattas.
Eftersom förvaltningen inte förslår någon förändring avseende beslut som kan
överklagas genom laglighetsprövning, kommer ingen reflektion över hur sådana
beslut ska anmälas att göras. Vad gäller brådskande beslut, så kallade
ordförandebeslut, ska dessa enligt lag fortsatt delges.
Delegerade beslut föreslås rapporteras till nämnden månadsvis som tidigare. Detta
för att mängden beslut ska kunna följas upp av de förtroendevalda i ett så tidigt
skede som möjligt i det fall nämnden skulle ifrågasätta en åtgärd som har vidtagits
med stöd av delegation. Förvaltningen föreslås ges rätten att delge beslut på det
sätt som denna finner lämpligast i förhållande till ärendets art.
Vid införandet av denna rätt förde regeringen en diskussion i förarbetena gällande
minskad insyn för nämnden, kunskapsbrister hos anställda gällande vilka beslut
som ska anmälas och svårigheten hos kommuninvånare att få ett beslut prövat om
det inte är anmält till nämnden. De två senare argumenten är kopplade till
möjligheten att inte anmäla beslut som kan laglighetsprövas. Eftersom
förvaltningen inte föreslår någon förändring avseende detta jämfört med dagens
ordning, ses det inte som en intressekonflikt.
En intressekonflikt skulle kunna vara att delegaten missbrukar sin rätt att fatta
beslut utöver sin befogenhet, om inte nämnden kontrollerar vilka beslut som fattas.
Angående beslut som fattas på delegation av utskott eller anställda, kräver
domstolarna i regel in en kopia av delegationsordningen som styrker rätten för en
viss funktion att fatta beslut. Nämnden bör därför känna sig trygg med att det finns
erforderliga kontroller som minskar risken för att en delegat missköter sitt
uppdrag. Samtidigt kan nämnden bestämma i delegationsordningen att vissa
beslut, där nämnden vill vara säkra på att ”rätt” beslut fattas, ska beslutas av
nämnden själv. Det finns i nuläget inga lagregler där anställda ges en självständig
möjlighet att fatta beslut. En sådan åtgärd måste dock ställas i proportion till
eventuella svårigheter att få till ett beslut i brådskande ärenden. Här ska också
nämnas att skyldigheten för förvaltningen att upplysa nämnden om ärenden som
fattas på delegation, inte inskränks genom att nämnden inte tar del av besluten.
Beaktande av barnperspektivet
Barns bästa bedöms inte påverkas av förslaget.
Expedieras till
Akten
Bildningsnämnden
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Linda Tholén
Nämndsekreterare
042 641 29
linda.tholen@astorp.se
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PROTOKOLL
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Bin §
Riktlinjer för brott mot skolplikten
Dnr KSFD 2021/112
Sammanfattning
Bildningsförvaltningen har arbetat fram riktlinjer för brott mot skolplikten som
föreslås att gälla inom Åstorps kommuns skolor och förskoleklasser. I
riktlinjerna anges vilken lagstiftning som är tillämplig gällande elevers
skolplikt, när och hur en vårdnadshavare föreläggs att skicka sitt barn till skolan
samt riktlinjer gällande vitesföreläggande.
Beslutsunderlag
Beslut från BinAu 2021-10-13 § 96
Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare, 2021-07-05
Förslag på riktlinjer för brott mot skolplikten

Bildningsnämndens beslut
Expedieras
Akten

Ordförandes signatur

(1) Justerandes signatur

(2) Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Riktlinjer för brott mot skolplikten
DnrKSFD2021/112
Sammanfattning
Bildningsförvaltningen har arbetat fram riktlinjer för brott mot skolplikten

som föreslås att gälla inom Åstorps kommuns skolor och förskoleklasser. I
riktlinjerna anges vilken lagstiftning som är tillämplig gällande elevers
skolplikt, när och hur en vårdnadshavare föreläggs att skicka sitt barn till
skolan samt riktlinjer gällande vitesföreläggande.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare, 2021-07-05
Förslag på riktlinjer för brott mot skolplikten
Yrkande

Ordförande yrkar att föreslå bildningsnämnden att anta föreslagna riktlinjer
för brott mot skolplikten.
Proposition
Ordförande lägger eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles.
Arbetsutskottets beslut

Att föreslå bildningsnämnden att anta föreslagna riktlinjer för brott mot
skolplikten.
Expedieras
Akten

Bildningsnämnden

Ordförandes signatur

^

Justerandes signatur
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Bildningsnämnden
Riktlinjer för brott mot skolplikten
Dnr BiND 2021/112
Sammanfattning
Bildningsförvaltningen har arbetat fram riktlinjer för brott mot skolplikten som
föreslås att gälla inom Åstorps kommuns skolor och förskoleklasser. I riktlinjerna
anges vilken lagstiftning som är tillämplig gällande elevers skolplikt, när och hur
en vårdnadshavare föreläggs att skicka sitt barn till skolan samt riktlinjer gällande
vitesföreläggande.
Förslag till beslut
Bildningsnämnden antar föreslagna riktlinjer för brott mot skolplikten.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Linda Tholén, nämndsekreterare, 2021-07-05
Förslag på riktlinjer för brott mot skolplikten
Ärendet
Enligt skollagen har barn skolplikt från det år de börjar förskoleklass fram tills att
barnet går ut nionde klass på grundskolan eller tionde klass på specialskolan.
Skolplikten innebär att barnet har en skyldighet att delta i skolans undervisning
och att vårdnadshavare har att tillse att denna skyldighet följs.
Förvaltningen har sedan tidigare antagit en rutin för brott mot skolplikten där det
anges hur förvaltningen ska agera när en elev eller dess vårdnadshavare bryter mot
skolplikten. I rutinen saknas det riktlinjer gällande ärendegången vid ett
föreläggande eller vid utdömande av vite samt hur en frånvaroutredning ska
dokumenteras. I de föreslagna riktlinjerna är dessa frågorna hanterade och med
anledning av att det saknas en politiskt viljeinriktning idag gällande vitesbeloppets
storlek och grunderna för ett föreläggande lyfts riktlinjerna till nämnden för
ställningstagande.
Riktlinjerna har varit föremål för diskussion och revideringar i förvaltningens
ledningsgrupp och skickats ut på remiss till samtliga rektorsområden inför beslut.
Beaktande av barnperspektivet
Ärendet berör barn, men deras synpunkter på riktlinjerna bedöms inte nödvändiga
att inhämta, då det rör interna arbetsprocesser på förvaltningen.
Expedieras till
Akten
Bildningsnämnden

Linda Tholén
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Nämndsekreterare
042 641 29
linda.tholen@astorp.se
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Riktlinjer för
föreläggande och
vitesföreläggande
DNR 2021/

Beslutat av: Bildningsnämnden
Datum: 2021Dokumentet gäller för: Förskoleklass,
grundskola och grundsärskolan
Dokumentansvarig: Förvaltningschef
Giltig till: Tillsvidare
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Riktlinjens mål och innehåll
Denna riktlinje ska vara ett hjälpmedel för den skolpersonal som har till uppgift att tillgodose
elevens rätt till utbildning genom att tillse att eleven är närvarande i obligatoriska
utbildningsmoment, utreder olovlig frånvaro och som ansvarar för särskilda anpassningar för
att eleven ska återgå till undervisning i skolan.
Riktlinjens mål är att:
• Att utveckla skolornas förebyggande arbete kring skolfrånvaro och snabbt sätta in
verksamma åtgärder för att öka elevens närvaro.
• Att erbjuda en tydlig struktur och ansvarsfördelning i ärenden som rör problematisk
skolfrånvaro.
• Att kvalitetssäkra skolornas arbete med skolfrånvaro på både generell och individuell
nivå.
Tillämpliga lagar och ansvarsfördelning mellan olika funktioner
Skollagen
Enligt skollagen har samtliga barn som är bosatta i Sverige skolplikt från det året eleven fyller
sex år fram tills att eleven har gått ut nionde klass på grundskolan eller tionde klass på
specialskolan. Att barnet har skolplikt innebär att barnet ska delta i undervisningen som ges
på skolan. Undervisningen är kostnadsfri för vårdnadshavarna.
Kommunen som huvudman för skolan har en skyldighet att tillse att elever som omfattas av
skolplikt går i skolan. Om eleven inte går i skolan har rektorn en skyldighet att utreda den
olovliga frånvaron och anmäla frånvaron till bildningsnämnden som huvudman för
utbildningen.
Enligt 7 kap 20 § Skollagen har den som har vårdnaden om ett skolpliktigt barn att se till att
barnet fullgör sin skolplikt. Detta innebär att vårdnadshavarna ska se till att barnet går till
skolan och deltar i undervisningen. Om vårdnadshavarna inte tillser att barnet går i skolan kan
kommunen enligt 7 kap 23 § förelägga elevens vårdnadshavare att fullgöra sina skyldigheter
genom att utfärda ett föreläggande. Ett sådant föreläggande kan förenas med vite.
Ett vitesföreläggande betyder att vårdnadshavare hotas med penningböter om inte eleven
uppfyller skolplikten.
Föräldrabalken
I 6 kap 2 § föräldrabalken framgår en vårdnadshavares ansvar för de barn som man är
vårdnadshavare för. I paragrafen stadgas bland annat att en vårdnadshavare svarar för att
barnet får tillfredställande försörjning och utbildning. Om en vårdnadshavare inte tillser att
barnet fullgör sin skolplikt och detta kan antas bero på vårdnadshavarens underlåtenhet, kan
det bli aktuellt med att anmäla detta till socialnämnden, som då kan inleda utredning om
vårdnadsöverflytt.
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Förvaltningslagen
Kommunen som huvudman för skolan är en myndighet och måste följa lagkraven i
Förvaltningslagen (2017:900). Förvaltningslagen innehåller regler för handläggning i ärende
vid myndighetsutövning. Under utredningen av den olovliga frånvaron samt om det blir
aktuellt att förelägga vårdnadshavarna att tillse att barnet går i skolan, är det viktigt att
förvaltningslagens krav på dokumentation och kommunikation efterlevs.
§ 9 Muntlig handläggning
Vårdnadshavare har rätt att lämna muntlig information. Myndigheten är då skyldig att
dokumentera informationen.
§ 10 Partsinsyn
Part har rätt att ta del av de uppgifter som ligger till grund för beslutet. Alla uppgifter som
ligger till grund för beslutet ska dokumenteras och läggas till ärendet.
§ 25 Kommunikation
Ärendet får inte avgöras utan att elev eller vårdnadshavare har underrättats om alla uppgifter
som har tillförts ärendet. De ska också ges tillfälle att yttra sig. Handläggaren (rektor) ska
kommunicera materialet på eget initiativ och parten ska uttryckligen ges tillfälle att yttra sig
över materialet. Kommunikationen ska dokumenteras av handläggaren.
§ 32 Motivering av beslut
Beslutsmotiveringen ska innehålla de skäl som bestämt utgången i ärendet. Vårdnadshavarna
ska informeras om att ärendet överlämnas till barn- och utbildningsutskottet och att de har rätt
att ta del av beslutsunderlaget. Om vårdnadshavare vill skriva tillägg eller göra rättelser till
faktadelen ska dessa läggas som bilaga i dokumentet. När de fogas till dokumentet blir de en
allmän handling om inte sekretess föreligger.
Vårdnadshavarna har rätt att närvara vid det sammanträde med nämnden där beslut i ärendet
ska fattas. De har rätt att muntligen eller skriftligen framföra sina synpunkter i ärendet innan
beslut fattas. De får dock inte närvara när nämnden fattar beslut i ärendet. Rektorn ansvarar
för att informera vårdnadshavarna om denna rätt.
Utredning kring elevens frånvaro
Vårdnadshavare ska vid skolstart få information om skolans rutiner kring frånvaro. Frånvaro
räknas som ogiltig om eleven uteblir utan att vara sjuk, utan att ha befriats från ett visst inslag
i undervisningen eller ha beviljats ledighet. Det är vårdnadshavares skyldighet att kontakta
skolan vid frånvaro.
Det är rektors ansvar att se till att skolan har fungerande rutiner vid elevers ogiltiga frånvaro
och kontakter med vårdnadshavare. Frånvaro ska alltid dokumenteras.
Rektor ansvarar för hela arbetsgången kring utredningen. Ansvaret innebär att tillse att
information, kontakter, kallelser och dokumentation etc fungerar effektivt och strukturerat
enligt dessa rutiner. Under hela processen är det skolans uppdrag att söka lösningar och vidta
åtgärder för att eleven ska återgå i undervisning. Lösningar och åtgärder varierar beroende på
orsak för frånvaro och om den är ogiltig/giltig. Bedömningen är att de bästa och mest hållbara
effekterna endast uppnås vid ett förebyggande eller mycket tidigt samarbete mellan skola och
hem. Skolan har fullständigt dokumentationsansvar från kartläggningar, åtgärdsprogram,
möten, kontakter, genomförda uppföljningar och/eller vid misstanke om att ett barn far illa
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gjort en anmälan till socialtjänsten, utan att det skett några förbättringar när det gäller
skolplikten. Åtgärder som genomförs under arbetsgång ska dokumenteras och ligger till grund
om föreläggande/vite lyfts till bildningsnämnden.
Innehåll i frånvaroutredning
• Redovisning av frånvaron (antalet frånvarodagar, uppgifter om när frånvaron började
och hur stor frånvaron är sammanlagt, är frånvaron sammanhängande eller i perioder?)
• Upptrappning av åtgärder (redovisa vilka åtgärder som vidtagits i kronologisk
ordning)
• Kontakt med vårdnadshavare (hur agerar vårdnadshavarna för att eleven ska komma
till skolan? Vilken kontakt har skolan haft med vårdnadshavarna? Vad har deras
inställning varit till erbjudna åtgärder och vad är deras inställning idag?)
• Elevens inställning (Har eleven tackat ja till de åtgärder som erbjudits och sedan
uteblivit eller tackat nej direkt?)
• Anmälan till socialtjänsten (Har anmälan gjorts? På vilka grunder? Finns samarbete
med socialtjänsten beträffande eleven? Vilka åtgärder har i så fall socialtjänsten
vidtagit?)
• Kunskapsbrister (vilka kunskapsbrister finns hos eleven? Ge en bild av eleven.
Beskriv vilka åtgärder som vidtagits, vilka beslut som är fattade och när, vad har
hänt?)
• Rektors analys och bedömning av elevs frånvaro
I denna del gör rektor en analys av faktaunderlaget och resultatet av vidtagna åtgärder. I
detta avsnitt ingår även den fortsatta planeringen för eleven samt hur skolan arbetar för att
få eleven att återgå till skolarbetet.
Det är upp till rektorn som ansvarig handläggare att besluta vilka dokument som ska
bifogas utredningen och omfattningen av utredningen. Tänk på att bildningsnämnden som
beslutsfattare i ärendet bör ha all information av betydelse i ärendet.
Ärendegång
När rektorn har färdigställt sin utredning gällande olovlig frånvaro ska rektorn ta ställning till
om ett föreläggande mot vårdnadshavarna bör utfärdas. Ett föreläggande bör utfärdas i sådana
fall då det kan antas att vårdnadshavarna inte kommer att rätta sig efter skolans egna
anvisningar om att skicka barnet tillbaka till skolan. Rektorn ska också ta ställning till om
föreläggandet bör förenas med ett vite.
•

•
•

Rektor informerar vårdnadshavare om att frånvaroutredningen är avslutad och att
rektorn avser att överlämna ärendet för beslut om eventuellt föreläggande till
bildningsnämnden. Rektorn delger vårdnadshavarna den dokumentation som ligger till
grund för beslutet och ger vårdnadshavarna möjlighet att yttra sig över underlaget
inom en bestämd tid.
Rektor upprättar en tjänsteskrivelse till bildningsnämnden där det redogörs för ärendet
och lämnas ett förslag till beslut.
Rektor lämnar över tjänsteskrivelse och tillhörande utredning till nämndsekreterare för
vidarebefordran till bildningsnämnden.
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•

•
•

•
•

•
•
•
•

•

Nämndsekreterare återkopplar till rektor vilken tid och dag som ärendet ska behandlas
av bildningsnämnden och rektor meddelar därefter vårdnadshavare att dessa ges
möjlighet att inställa sig vid sammanträdet för att framföra eventuella synpunkter i
ärendet.
Rektor är föredragande i ärendet inför bildningsnämnden.
Bildningsnämnden fattar beslut om föreläggande samt eventuellt vite.
Nämndsekreterare ansvarar för att expediera beslutet till rektor som i sin tur ansvarar
för att delge beslutet till vårdnadshavare.
Rektor ansvarar för att bevaka att vårdnadshavare vidtar de åtgärder de är förelagda att
vidta inom en viss tidsangivelse.
Om bildningsnämnden inte har utdömt något vite i det första beslutet, men
vårdnadshavarna inte rättar sig efter föreläggandet, ska rektorn föreslå
bildningsnämnden att förelägga vårdnadshavarna att vid vite fullgöra sina
skyldigheter.
Nämnden fattar beslut i ärendet och fastställer vitesbelopp.
Nämndsekreterare ansvarar för att expediera beslutet till rektor som i sin tur ansvarar
för att delge beslutet till vårdnadshavare.
Rektor bevakar att elevens närvaro ökar i enlighet med kraven i nämndens beslut.
Om kraven i nämndens beslut om föreläggande med vite inte uppfylls upprättar
rektorn en tjänsteskrivelse med yrkandet att förvaltningsrätten ska utdöma vitet enligt
tjänsteskrivelsens förslag samt varför rätten ska utdöma vitet.
Bildningsnämnden tar ställning i ärendet. Om bildningnämnden beslutar om begäran
att utdöma vite skickas ansökan och tillhörande bilagor till förvaltningsrätten för
rättslig prövning.

Vitesföreläggande
Vitesföreläggande innebär att vårdnadshavaren hotas med att betala penningbelopp om eleven
inte uppfyller skolplikten. Vitesföreläggandet ska fungera som ett påtryckningsmedel för att
få vårdnadshavarna att följa beslutet och göra vad de kan för att se till att eleven kommer till
skolan. När vitet föreläggs vårdnadshavarna gemensamt ska ett särskilt belopp fastställas för
var och en av dem.
Olika typer av viten
Det finns två former av vite, löpande och engångsvite. Vilket som väljs beror på det enskilda
fallet. Om eleven är frånvarande under längre period kan engångsvite vara lämpligare. Om
eleven är frånvarande till och från kan ett löpande vite vara lämpligare för att få
vårdnadshavarna att dagligen ta ansvar för sitt barns skolgång.
Vitesbeloppet ska beslutas med utgångspunkt i vad som är känt om familjens ekonomiska
förmåga.
Ett vitesföreläggande får inte utfärdas förrän alla tänkbara ansträngningar har gjorts för att
finna en lösning på frivillig väg. Kommunen använder sig av vitesföreläggande endast efter
att skolan försökt komma till rätta med situationen på andra sätt, t.ex. genom stödåtgärder,
samarbete med elevhälsa, socialtjänst och vårdnadshavare. Ett föreläggande får till exempel
inte utfärdas om eleven vägrar att gå i skolan trots att vårdnadshavaren har gjort vad som
ankommer på denne i detta sammanhang.
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Det är bildningsnämnden som har bevisbördan att visa att vårdnadshavaren inte fullgjort sina
skyldigheter.
Vem ska vitesföreläggandet riktas till?
En första förutsättning för att ett vite ska kunna dömas ut är att den som fått föreläggandet
informerats om de krav som ställs på personen i fråga så att han/hon har haft möjlighet att
uppfylla dem.
Ett föreläggande om vite måste riktas till en namngiven person. Om det inte går att fastställa
vem av en elevs vårdnadshavare som bär huvudansvaret för att skolplikten inte fullgörs ska ett
föreläggande riktas individuellt till var och en av dem.
Bildningsnämndens beslut om föreläggande kan överklagas till förvaltningsrätten.
Vad ska vitesföreläggandet innehålla?
Vitesföreläggandet skall tydligt ange vilka åtgärder vårdnadshavaren ska vidta för att undgå
skyldighet att betala det fastställda vitesbeloppet. Det skall också framgå vid vilken tidpunkt
eller inom vilken tidsfrist åtgärden ska vidtas.
Om vårdnadshavaren trots vitesföreläggandet inte ser till att barnet kommer till skolan så
ansöker kommunen hos förvaltningsrätten om utdömande av vitet. Beslut om
vitesföreläggande inklusive samtliga handlingar i ärendet sänds till förvaltningsrätten
tillsammans med en ansökan om utdömande av vite.
Utdömande av vite
Om vårdnadshavare trots hot om vite inte ser till att barnet kommer till skolan så ansöker
kommunen hos förvaltningsrätten att vite ska dömas ut. I ansökan till förvaltningsrätten ska
de personer som vitesföreläggandet angår vara benämnda med namn och personnummer.
Vitet ska i ansökan vara fastställt till ett bestämt belopp och det ska framgå vilka
omständigheter som nämnden åberopar för att förvaltningsrätten ska döma ut vitet.
Förvaltningsrätten gör, när ansökan inkommit, en ny utredning av ärendet och kan då besluta
att vårdnadshavaren måste betala böter (engångsvite eller löpande vite).
Domstolen kräver in pengarna. Det är inte tillåtet för kommunen att skicka räkning till
vårdnadshavare.
Delgivning av beslut
Huvudprincipen är att beslutet i original eller i bestyrkt kopia ska överlämnas till adressaten
personligen. Om detta inte är möjligt ska beslutet skickas till vårdnadshavarna med
rekommenderat brev.
Vitesbeloppets storlek
Enligt viteslagen ska man vid bestämmandet av vitesbelopp utgå från vad som är känt om
personens ekonomiska förutsättningar och förhållanden i övrigt. Vitesbeloppet bestäms
utifrån vårdnadshavarens beräknade nettoårsinkomst vid tidpunkten när vitesbeloppet ska
bestämmas. I årsinkomsten räknas också in mer kontinuerligt utgående ersättning eller bidrag
som vårdnadshavaren erhåller. Det gäller t.ex. arbetslöshetsersättning, ekonomiskt bistånd,
studiebidrag, bostadsbidrag och underhållsbidrag. Vårdnadshavarens egna uppgifter om sin
årsinkomst ska godtas om de framstår som trovärdiga. I de fall vårdnadshavarens egna
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uppgifter inte framstår som trovärdiga, ska årsinkomsten uppskattas till ett rimligt belopp
utifrån senast taxerad inkomst och övriga tillgängliga uppgifter.
En riktlinje bör vara att vitesbeloppet per dag som barnet inte uppfyller skolplikten uppgår till
1 tusendel av respektive vårdnadshavares årsinkomst beräknat på nettolönen. I det fall ett
tidigare utdömt vite inte resulterat i att eleven fullgör sin skolplikt kan beloppet höjas med 0,5
procent.
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PROTOKOLL
2021-10-28
Bin §
Sammanträdesplan 2022
Sammanfattning
Nämnder, utskott och fullmäktige ska besluta om sina sammanträdestider för
kommande år. Varje politiskt organ beslutar sina egna tider, arbetsutskott för
sig och nämnden för sig.
Ordförande har enligt gällande styrdokument (reglemente) möjlighet/rätt att
flytta sammanträdestider och datum.
Beslutsunderlag
Beslut från BinAu 2021-10-13 § 97
Tjänsteskrivelse från Linda Tholén, nämndsekreterare, 2021-09-02

Bildningsnämndens beslut
Expedieras
Akten

Ordförandes signatur

(1) Justerandes signatur

(2) Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

<».
^

w

Bildningsnämndens
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Arbetsutskott

^

PROTOKOLL
2021-10-13

<»

ÅSTORP
Binau § 97

Sammanträdesplan 2022
Sammanfattnmg

Nämnder, utskott och fullmäktige ska besluta om sina sammanträdestider för
kommande år. Varje politiskt organ beslutar sina egna tider, arbetsutskott för
sig och nämnden för sig.
Ordförande har enligt gällande styrdokument (reglemente) möjlighet/rätt att
flytta sammanträdestider och datum.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Linda Tholén, nämndsekreterare, 2021-09-02
Yrkande

Ordförande yrkar att anta sammanträdestider för arbetsutskottet 2022 med
ändringen att arbetsutskottets sammanträde ändras från den 12 januari till den
11 januari och arbetsutskottet sammanträde den 7 december ändras till den 8
december.

att föreslå bildningsnämnden att anta sammanträdestider för
bildningsnämnden 2022.
Proposition

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

Att anta sammanträdestider för arbetsutskottet 2022 med ändringen att
arbetsutskottets sammanträde ändras från den 12 januari till den 11 januari
och arbetsutskottet sammanträde den 7 december ändras till den 8 december.

Att föreslå bildningsnämnden att anta sammanträdestider för
bildningsnämnden 2022.
Expedieras
Akten

Bildningsnämnden

Ordförandes signatur

U-/

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

1(1)

Kommunstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
Diarienummer

Bildningsnämnden
Sammanträdesplan 2022
Sammanfattning
Nämnder, utskott och fullmäktige ska besluta om sina sammanträdestider för kommande
år. Varje politiskt organ beslutar sina egna tider, arbetsutskott för sig och nämnden för sig.
Ordförande har enligt gällande styrdokument (reglemente) möjlighet/rätt att flytta
sammanträdestider och datum.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Linda Tholén, nämndsekreterare, 2021-09-02
Förslag till beslut
Att anta sammanträdestider för arbetsutskottet 2022.
Att föreslå bildningsnämnden att anta sammanträdestider för bildningsnämnden 2022.
Ärendet
För år 2022 har sammanträdesdatumen satts enligt gällande principer för respektive
nämnd/utskott. Arbetsutskottet sammanträder andra onsdagen i månaden och
bildningsnämnden fjärde onsdagen i månaden. Om ett föreslaget datum avviker från den
’normala’ principen beror detta på röd dag på, eller intill, datumet. Juli månad är normalt
en sammanträdesfri månad. Arbetsutskottet föreslås även fortsättningsvis att sammanträda
klockan 08.00 och bildningsnämnden 18.00.
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Sammanträdesplan 2022
KSFD

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

31
12

28
2

28
2

25
6

30
4

20
1

29
10

26
7
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5, 26

28
23
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---

12, 26

2,16

2,16

6,20
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1,15

-------

10,24

7,21

5,19

2,23

7,21

Deadline för inlämning KsAu

17

Kommunstyrelsens personalutskott
Kommunfullmäktiges Samhällsberedning

18

Socialnämnden
Socialnämndens arbetsutskott (* = utskottet
behandlar enbart individärenden)
Bildningsnämnden
Bildningsnämnden arbetsutskott
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott
Bygg- och miljönämnden

20
13,20
26
11
10
24

Kultur och fritidsnämnden
Kultur och fritidsnämndens arbetsutskott
BFAB, KVB och BITAB
BUTAB
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16

-----
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18
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---
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1, 15
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4
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2
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Räddningsnämnden
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PROTOKOLL
2021-10-28
Bin §
Motion (L) - Bygg ut Tingdalskolan till en fullvärdig F-6 skola med
idrottshall, slöjdsalar och hemkunskapssal
Dnr BiND 2017/28
Dnr KSFD 2017/87
Sammanfattning
Liberalerna inkom med en motion 2017-03-02 gällande behov av utbyggnad av
Tingdalskolan till en fullvärdig F-6 skola med idrottshall, slöjdsalar och
hemkunskapssal.
Liberalerna yrkar;
• att en projektering påbörjas utifrån bildningsnämndens beslut om
tillbyggnad av Tingdalskolan.
Beslutsunderlag
Beslut från BinAu 2021-10-13 § 98
Tjänsteskrivelse från Annika Hoppe, förvaltningschef 2021-09-17
Motion (L) - Bygg ut Tingdalskolan till en fullvärdig F-6 skola med idrottshall,
slöjdsalar och hemkunskapssal

Bildningsnämndens beslut
Expedieras
Akten
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Ordförandes signatur

(1) Justerandes signatur

(2) Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

^
<».'

Bildningsnämndens
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Arbetsutskott

M

PROTOKOLL
2021-10-13

<»

ÅSTORP
Binau § 98
Motion (L) - Bygg ut Tingdalskolan till en fullvärdig F-6 skola med
idrottshall, slöjdsalar och hemkunskapssal
Dnr BIND 2017/28
DnrKSFD2017/87
Sammanfattning
Liberalerna inkom med en motion 2017-03-02 gällande behov av utbyggnad
av Tingdalskolan till en fullvärdig F-6 skola med idrottshall, slöjdsalar och
hemkunskapssal.

Liberalerna yrkar;
att en projektering påbörjas utifrån bildningsnämndens beslut om
tillbyggnad av Tingdalskolan.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Annika Hoppe, förvaltningschef 2021-09-17
Motion (L) - Bygg ut Tingdalskolan till en fullvärdig F-6 skola med

idrottshall, slöjdsalar och hemkunskapssal
Ajournering

Mötet ajourneras för överläggning mellan partierna.
Yrkande

Bodil Hellberg (L) yrkar att föreslå bildningsnämnden att bifalla motionen.
Eva Nilsson (M) yrkar att föreslå bildningsnämnden att bifalla motionen.
Anton Holmberg (SD) yrkar att föreslå bildningsnämnden att bifalla
motionen.

Ordförande yrkar att föreslå bildningsnämnden att anse motionen besvarad
med hänvisning till tjänsteskrivelsen.
Gun Friberg (S) yrkar att föreslå bildningsnämnden att anse motionen
besvarad med hänvisning till tjänsteskrivelsen.
Proposition

Ordförande ställer Bodil Hellbergs (L) yrkande, med bifallsyrkande från Eva
Nilsson (M) och Anton Holmberg (SD) mot eget yrkande, med bifallsyrkande
från Gun Friberg (S), under proposition och finner att Bodil Hellbergs (L)
yrkande bifalles.
Arbetsutskottets beslut

Att föreslå bildningsnämnden att bifalla motionen.

Ordförandes signatur

^
/

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

At<
•«

Bildningsnämndens
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Arbetsutskott
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»
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PROTOKOLL
2021-10-13

ÅSTORP
Binau § 98, forts.
Expedieras
Akten

Bildningsnämnden

Ordförandes signatur

^

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Bildningsförvaltningen
Förvaltningskontor

Sida 1 av 2
2021-09-17
Tjänsteskrivelse
Diarienummer
Dnr BIND 2017/87

Annika Hoppe
Förvaltningschef
042 – 641 50
Annika.hoppe@astorp.se
Kommunfullmäktige
Motion (L) - Bygg ut Tingdalskolan till en fullvärdig F-6 skola med
idrottshall, slöjdsalar och hemkunskapssal
Dnr BiND 2017/28
Dnr KSFD 2017/87
Sammanfattning
Liberalerna inkom med en motion 2017-03-02 gällande behov av utbyggnad av
Tingdalskolan till en fullvärdig F-6 skola med idrottshall, slöjdsalar och
hemkunskapssal.
Liberalerna yrkar;
• att en projektering påbörjas utifrån bildningsnämndens beslut om
tillbyggnad av Tingdalskolan.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Annika Hoppe, förvaltningschef 2021-09-17
Motion (L) - Bygg ut Tingdalskolan till en fullvärdig F-6 skola med idrottshall,
slöjdsalar och hemkunskapssal
Ärendet
Liberalerna inkom med en motion 2017-03-02 gällande Tingdalskolans framtid
som en fullvärdig F-6 skola med idrottshall, slöjdsalar och hemkunskapssal.
Arbetet med att ta fram en långsiktig planering pågår kontinuerligt. En viktig del i
detta arbete är aktuella befolkningsprognoser för kommunen. Dessa bryts sedan
ner i delområdesprognoser som med större träffsäkerhet visar på respektive
områdes befolkningsutveckling. Andra viktiga delar i utredningsarbetet är
lokalernas volymkapacitet, lokalernas utformning och lokalernas status. Under
hösten 2021 kommer kommunen att genomföra en inventering av skolorna i
Åstorp i form av en kapacitetsutredning. Det innebär att upphandlad konsult tittar
på hur många elever som respektive skola kan ta emot i nuvarande lokaler. Sedan
kommer kapacitet kopplas ihop med befolkningsprognosen. Därefter är det möjligt
att göra en vederbörlig bedömning om det finns behov av en nybyggnation eller en
tillbyggnation.
Sedan aktuell motion lämnades in har en arbetsgrupp inom bildningsnämnden
bildats med fokus på lokalutveckling. I detta arbete har det tagits fram en
prioriteringsordning av vilka lokaler som behöver hanteras först utifrån aktuella
förutsättningar och behov i kommunen. Tingdalskolan ligger högt på denna lista
och arbete pågår i dagsläget med att identifiera och säkerställa skolans
pedagogiska och personella behov vad det gäller lokaler och lokalernas
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Bildningsförvaltningen
Förvaltningskontor

Sida 2 av 2
2021-09-17
Tjänsteskrivelse
Diarienummer
Dnr BIND 2017/87

Annika Hoppe
Förvaltningschef
042 – 641 50
Annika.hoppe@astorp.se
utformning. Bildningsförvaltningen avvaktar aktuell delområdesprognos för att
kunna göra en bedömning på volymerna framgent. En beställning till BFAB
kommer att lämnas in i september månad 2021, i syfte att få en utredning gällande
möjligheter att göra en ny- om eller tillbyggnad för en kapacitet på 450-550
elever.
Vid årsskiftet 2021/2022 kommer den nya idrottshallen att stå klar. I inventeringen
av lokalbehov kommer det också att utredas behov av hemkunskapssal och
slöjdsalar.
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
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
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Bildningsnämnden
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PROTOKOLL
2021-10-28
Bin §
Motion (SD) - Framtid för en ny modern och funktionsduglig Tingdalsskola
Dnr BiND 2021/123
Dnr KSFD 2019/53
Sammanfattning
Sverigedemokraterna inkom med en motion 2019-02-20 gällande behov och
möjligheter att bygga en ny modern och funktionsduglig Tingdalskola.
Sverigedemokraterna yrkar;
- att Åstorps kommun utreder kostnaden för en helt ny Tingdals skola,
anpassad för 600 elever och att projektering genomförs
- att Åstorps kommun även undersöker kostnad för en ny Tingdalskola
dimensionerad för 700 samt 800 elever
- att förändring i demografi i Åstorps kommun tas i beaktande och en
utredning av Tingdalskolans framtida lokalbehov och storlek utreds.
Beslutsunderlag
Beslut från BinAu 2021-10-13 § 99
Tjänsteskrivelse från Annika Hoppe, förvaltningschef 2021-09-17
Motion (SD) - Framtid för en ny modern och funktionsduglig Tingdalsskola

Bildningsnämndens beslut
Expedieras
Akten
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Ordförandes signatur

(1) Justerandes signatur

(2) Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

.<».

Bildningsnämndens

15(19)

fr

w

Arbetsutskott

^.t

PROTOKOLL
2021-10-13

<»

ÅSTORP
Binau § 99
Motion (SD) - Framtid for en ny modern och funktionsduglig
Tingdalsskola
Dnr BiND 2021/123
DnrKSFD2019/53
Sammanfattning

Sverigedemokraterna inkom med en motion 2019-02-20 gällande behov och
möjligheter att bygga en ny modem och funktionsduglig Tingdalskola.
Sverigedemokraterna yrkar;

att Åstorps kommun utreder kostnaden för en helt ny Tingdals skola,
anpassad för 600 elever och att projektering genomförs

att Åstorps kommun även undersöker kostnad för en ny Tingdalskola
dimensionerad för 700 samt 800 elever

att förändring i demografi i Åstorps kommun tas i beaktande och en
utredning av Tingdalskolans framtida lokalbehov och storlek utreds.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från Annika Hoppe, förvaltningschef 2021-09-17
Motion (SD) - Framtid för en ny modern och funktionsduglig Tingdalsskola
Yrkande

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

Eva Nilsson (M) yrkar att föreslå bildningsnämnden att bifalla motionen.
Bodil Hellberg (L) yrkar att föreslå bildningsnämnden att bifalla motionen.

Ordförande yrkar att föreslå bildningsnämnden att anse motionen besvarad
med hänvisning till tjänsteskrivelsen.
Gun Friberg (S) yrkar att föreslå bildningsnämnden att anse motionen
besvarad med hänvisning till tjänsteskrivelsen.
Proposition
Ordförande ställer Anton Holmbergs (SD) yrkande, med bifallsyrkande från

Eva Nilsson (M) och Bodil Hellberg (L) mot eget yrkande, med
bifallsyrkande från Gun Friberg (S), under proposition och finner att Anton
Holmbergs (SD) yrkande bifalles.
Arbetsutskottets beslut

Att föreslå bildningsnämnden att bifalla motionen.
Expedieras
Akten, Bildningsnämnden
Ordförandes signatur

.^.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Bildningsförvaltningen
Förvaltningskontor

Sida 1 av 2
2021-09-17
Tjänsteskrivelse
Diarienummer
Dnr BIND 2021/66

Annika Hoppe
Förvaltningschef
042 – 641 50
Annika.hoppe@astorp.se
Kommunfullmäktige
Motion (SD) - Framtid för en ny modern och funktionsduglig Tingdalsskola
Dnr BiND 2021/123
Dnr KSFD 2019/53
Sammanfattning
Sverigedemokraterna inkom med en motion 2019-02-20 gällande behov och
möjligheter att bygga en ny modern och funktionsduglig Tingdalskola.
Sverigedemokraterna yrkar;
• att Åstorps kommun utreder kostnaden för en helt ny Tingdals skola,
anpassad för 600 elever och att projektering genomförs
• att Åstorps kommun även undersöker kostnad för en ny Tingdalskola
dimensionerad för 700 samt 800 elever
• att förändring i demografi i Åstorps kommun tas i beaktande och en
utredning av Tingdalskolans framtida lokalbehov och storlek utreds.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Annika Hoppe, förvaltningschef 2021-09-17
Motion (SD) - Framtid för en ny modern och funktionsduglig Tingdalsskola
Ärendet
Sverigedemokraterna inkom med en motion 2019-02-20 gällande Tingdalskolans
framtid som en modern och funktionsduglig skola. Sverigedemokraterna yrkar att
kommunen gör beräkningar på kostnaderna för en Tingdalskola med elevvolymer
på 600, 700 och 800 elever. Sverigedemokraterna yrkar också på att förändringar i
demografin tas i beaktande och att en utredning av Tingdalskolans framtida
lokalbehov och storlek utreds.
Arbetet med att ta fram en långsiktig planering pågår kontinuerligt. En viktig del i
detta arbete är aktuella befolkningsprognoser för kommunen. Dessa bryts sedan
ner i delområdesprognoser som med större träffsäkerhet visar på respektive
områdes befolkningsutveckling. Andra viktiga delar i utredningsarbetet är
lokalernas volymkapacitet, lokalernas utformning och lokalernas status. Under
hösten 2021 kommer kommunen att genomföra en inventering av skolorna i
Åstorp i form av en kapacitetsutredning. Det innebär att upphandlad konsult tittar
på hur många elever som respektive skola kan ta emot i nuvarande lokaler. Sedan
kommer kapacitet kopplas ihop med befolkningsprognosen. Därefter är det möjligt
att göra en vederbörlig bedömning om det finns behov av en nybyggnation eller en
tillbyggnation.
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Bildningsförvaltningen
Förvaltningskontor

Sida 2 av 2
2021-09-17
Tjänsteskrivelse
Diarienummer
Dnr BIND 2021/66

Annika Hoppe
Förvaltningschef
042 – 641 50
Annika.hoppe@astorp.se
Sedan aktuell motion lämnades in har en arbetsgrupp inom bildningsnämnden
bildats med fokus på lokalutveckling. I detta arbete har det tagits fram en
prioriteringsordning av vilka lokaler som behöver hanteras först utifrån aktuella
förutsättningar och behov i kommunen. Tingdalskolan ligger högt på denna lista
och arbete pågår i dagsläget med att identifiera och säkerställa skolans
pedagogiska och personella behov vad det gäller lokaler och lokalernas
utformning. Bildningsförvaltningen avvaktar aktuell delområdesprognos för att
kunna göra en bedömning på volymerna framgent. En beställning till BFAB
kommer att lämnas in i september månad 2021, i syfte att få en utredning gällande
möjligheter att göra en ny- om eller tillbyggnad för en kapacitet på 450-550
elever. Enligt den senaste befolkningsprognosen behöver inte skolan ha en
kapacitet på 600, 700 eller 800 elever
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
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
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Bildningsnämnden
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PROTOKOLL
2021-10-28
Bin §
Motion (SD) - Björnekullaskolans framtid
Dnr BiND 2020/122
Dnr KSFD 2020/255
Sammanfattning
Sverigedemokraterna inkom med en motion 2020-08-10 gällande
Björnekullaskolans framtid. Sverigedemokraterna yrkar att kommunen, med
befintliga underlag, presenterar en plan för hur man ska lösa
Björnekullaskolans framtid och att det gemensamma underlaget skyndsamt
presenteras för kommunstyrelsen och bildningsnämnden gällande flytt av skola
eller nybyggnation.
Beslutsunderlag
Beslut från BinAu 2021-10-13 § 100
Tjänsteskrivelse från Annika Hoppe, förvaltningschef 2021-09-17
Motion från Anton Holmberg (SD), Hampus Svensson (SD), Richard Mattsson
(SD) och Anneli Servin (SD)
Bildningsnämndens beslut
Expedieras
Akten
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Ordförandes signatur

(1) Justerandes signatur

(2) Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

<».
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w

Bildningsnämndens
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Arbetsutskott

^<

PROTOKOLL
2021-10-13

^»'

ÅSTORP
Binau § 100
Motion (SD) - Björnekullaskolans framtid
Dnr BiND 2020/122
Dnr KSFD 2020/255

Sammanfattning
Sverigedemokraterna inkom med en motion 2020-08-10 gällande
Björnekullaskolans framtid. Sverigedemokraterna yrkar att kommunen, med
befintliga underlag, presenterar en plan för hur man ska lösa
Björnekullaskolans framtid och att det gemensamma underlaget skyndsamt
presenteras för kommunstyrelsen och bildningsnämnden gällande flytt av
skola eller nybyggnation.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från Annika Hoppe, förvaltningschef 2021-09-17
Motion från Anton Holmberg (SD), Hampus Svensson (SD), Richard
Mattsson (SD) och Anneli Servin (SD)
Yrkande

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

Bodil Hellberg (L) yrkar att föreslå bildningsnämnden att bifalla till motionen.
Eva Nilsson (M) yrkar att föreslå bildningsnämnden att bifalla till motionen.
Proposition

Ordförande lägger Anton Holmbergs (SD) yrkande, med bifallsyrkande från
Eva Nilsson (M) och Bodil Hellberg (L) under proposition och finner att detta
bifalles.
Arbetsutskottets beslut

Att föreslå bildningsnämnden att bifalla motionen.
Expedieras
Akten

Bildningsnämnden

Ordförandes signatur

^
/

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Bildningsförvaltningen
Förvaltningskontor

Sida 1 av 2
2021-09-17
Tjänsteskrivelse
Diarienummer
Dnr BIND 2020/122

Annika Hoppe
Förvaltningschef
042 – 641 50
Annika.hoppe@astorp.se
Kommunfullmäktige
Motion (SD) - Björnekullaskolans framtid
Dnr BiND 2020/122
Dnr KSFD 2020/255
Sammanfattning
Sverigedemokraterna inkom med en motion 2020-08-10 gällande
Björnekullaskolans framtid. Sverigedemokraterna yrkar att kommunen, med
befintliga underlag, presenterar en plan för hur man ska lösa Björnekullaskolans
framtid och att det gemensamma underlaget skyndsamt presenteras för
kommunstyrelsen och bildningsnämnden gällande flytt av skola eller
nybyggnation.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Annika Hoppe, förvaltningschef 2021-09-17
Motion från Anton Holmberg (SD), Hampus Svensson (SD), Richard Mattsson
(SD) och Anneli Servin (SD)
Ärendet
Sverigedemokraterna inkom med en motion 2020-08-10 gällande
Björnekullaskolans framtid. Sverigedemokraterna yrkar att kommunen, med
befintliga underlag presenterar en plan för hur man ska lösa Björnekullaskolans
framtid och att det gemensamma underlaget skyndsamt presenteras för
kommunstyrelsen och bildningsnämnden gällande flytt av skola eller
nybyggnation.
Arbetet med att ta fram en långsiktig planering pågår kontinuerligt. En viktig del i
detta arbete är aktuella befolkningsprognoser för kommunen. Dessa bryts sedan
ner i delområdesprognoser som med större träffsäkerhet visar på respektive
områdes befolkningsutveckling. Andra viktiga delar i utredningsarbetet är
lokalernas volymkapacitet, lokalernas utformning och lokalernas status. Under
hösten 2021 kommer kommunen att genomföra en inventering av skolorna i
Åstorp i form av en kapacitetsutredning. Det innebär att upphandlad konsult tittar
på hur många elever som respektive skola kan ta emot i nuvarande lokaler. Sedan
kommer kapacitet kopplas ihop med befolkningsprognosen. Därefter är det möjligt
att göra en vederbörlig bedömning om det finns behov av en nybyggnation,
tillbyggnation eller eventuell omstrukturering av lokaler inom befintlig byggnad.
När det gäller Björnekullaskolans framtid finns det också behov av att ta hänsyn
till skolans geografiska placering och dess närhet till järnvägen, vid en eventuell
nybyggnation eller ombyggnation.
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Bildningsförvaltningen
Förvaltningskontor

Sida 2 av 2
2021-09-17
Tjänsteskrivelse
Diarienummer
Dnr BIND 2020/122

Annika Hoppe
Förvaltningschef
042 – 641 50
Annika.hoppe@astorp.se
Sedan aktuell motion lämnades in har en arbetsgrupp inom bildningsnämnden
bildats med fokus på lokalutveckling. I detta arbete har det tagits fram en
prioriteringsordning av vilka lokaler som behöver hanteras först utifrån aktuella
förutsättningar och behov i kommunen.
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
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
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Bildningsnämnden
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PROTOKOLL
2021-10-28
Bin §
Beslutslogg
Varje månad redovisas en beslutslogg för bildningsnämnden. I loggen
redovisas vilka beslut som har fattats och hur dessa ska verkställas.
Beslutsunderlag
Beslutslogg oktober månad 2021.

Bildningsnämndens beslut
Expedieras till:
Akten

Ordförandes signatur

(1) Justerandes signatur

(2) Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

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

Samtliga avslutade ärenden kan lämnas ut via nämndsekreterare

Beslutsinstans,
datum och §
2019-08-21, § 78
2019-10-16, § 90
Binau 2021-10-13 §
98

Dnr

Beskrivning av ärendet

Beslut som fattades

Status

Uppföljning

2019/104

Motion om Tingdalsskolan

-

Färdig för
politisk
behandling

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

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

2019/177

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

2020-01-22, § 13

2020/21

Fsk Prästamarken i Kvidinge

2020-02-19, § 21

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.

1)Ålägga BIF att undersöka
möjligheten att bygga fsk i
första han på Prästamarken,
på ett område som inte är
aktuellt för arkeologiska
fynd.

Ansvarig/Utförare

Ett förslag till motionssvar är
framtaget och behandlades av
BinAu i oktober. Förslag till
nämndsbeslut är att bifalla
motionen.

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

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

2) Att BIF ska redovisa
möjliga alternativa platser
att bygga fsk på.

2020-04-15, § 44

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

2020-04-15, § 51

2020-10-21 § 130

2020/44

Budget 2021

Utredning av möjliga Färdig för
effektiviseringar
politisk
(Sammanslagning
behandling
städ och vaktmästeri)

Binau 2020-06-03, §
60
Bin 2021-06-23 § 95

2020/48

Förslag till ändring i kulturskolans avgift

Att föreslå
Expedierat till
kommunstyrelsen
KS/KF
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

Förvaltningen har
undersökt möjligheten
att samordna
vaktmästarna inom
kultur och fritids och
inom
bildningsförvaltningen
och kommit fram till att
arbetsuppgifterna och
kompetensen skiljer sig
åt i för hög grad för att
en samordning vara
möjlig. Förslag till
nämnden är att anse
ärendet besvarat.
BIF önskar inte att ha några
avgifter för kulturskolan
gällande undervisningen.
Bildningsnämnden beslutade i
juni att föreslå
kommunfullmäktige att
upphäva avgifterna. Ärendet
ska hanteras i samband med
budgeten i KF i oktober.

Bin 2020-06-17

2020/97

prov under en
tvåårsperiod och
därefter utvärderas
för ett nytt
ställningstagande av
bildningsnämnden.
Frågan skickas till
förvaltningen för
beredning.

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

Återkommand
Åstorpsalliansen yrkar att
Förvaltningen
e ärende
Bildningsnämnden fyra gånger
per läsår får en:
- uppdatering av aktuell
situation vad gäller
- antal platser som förskolorna
är planerade för
- inskrivna barn
- aktuell kö
- i förekommande fall barn som
byter kommun och övergång till
förskoleklass.
Ärendet presenterades första
gången i oktober under
förvaltningen informerar. Nästa
sammanställning sker i
december.
Ett förslag på motionssvar är
Förvaltningen
framtaget. Förslag från
arbetsutskottet i oktober är att
bifalla motionen.

BinAu 2021-10-13 §
100

2020/122

Motion (SD) – Björnekullaskolans framtid -

Färdig för
politisk
behandling

BinAu 2021-10-13 §
99

2020/123

Motion (SD) – Framtid för en ny och
funktionsduglig tingdalsskola

-

Färdig för
politisk
behandling

BinAu 2021-10-13 §
101

2020/118

Motion (SD) – Bygg ut grundskolan i
Kvidinge

-

Återremitterat Arbetsutskottet beslutade att
Förvaltningen
återremittera ärendet för att
inhämta mer information
gällande arbetet som utförts av
konsulter,
kapacitetsutredningar och
kommande demografi

Ett förslag på motionssvar är
Förvaltningen
framtaget. Förslag från
arbetsutskottet i oktober är att
bifalla motionen.

Bildningsnämnden

20(24)

PROTOKOLL
2021-10-28
Bin §
Redovisning av delgivningar
Sammanfattning
- Beslut från Kommunfullmäktige 2021-09-27 § 147
- Beslut från Kommunfullmäktige 2021-09-27 § 148
- Beslut från Kommunfullmäktige 2021-09-27 § 149
- Beslut från Kommunfullmäktige 2021-09-27 § 155
- Beslut från Kommunfullmäktige 2021-09-27 § 156
- Anmälan om kränkande behandling Björnekullaskolan september
- Anmälan om kränkande behandling Hyllinge skola 2021-09-01
- Anmälan om kränkande behandling Hyllinge skola 2021-09-01
- Anmälan om kränkande behandling Hyllinge skola 2021-09-06
- Anmälan om kränkande behandling Hyllinge skola Läsår 20-21
- Anmälan om kränkande behandling Kvidingeskola 2021-08-27
- Anmälan om kränkande behandling Nyvång skola 2021-09-02
- Anmälan om kränkande behandling Nyvång skola 2021-09-06
- Anmälan om kränkande behandling Solgårdens förskola 2021-09-03
- Anmälan om brott mot skolplikten Kvidinge skola åk 3, 2021-09-10
- Anmälan om brott mot skolplikten Kvidinge skola åk 5, 2021-09-10
- Anmälan om brott mot skolplikten Tingdalskolan, F-klass, 2021-09-13
- Anmälan om kränkande behandling Haganäs Skola 2021-09-27
- Anmälan om kränkande behandling Haganäs Skola 2021-09-28
- Anmälan om kränkande behandling Hyllinge Skola 2021-09-13
- Anmälan om kränkande behandling Hyllinge Skola 2021-09-13
- Anmälan om kränkande behandling Hyllinge Skola 2021-09-15
- Anmälan om kränkande behandling Hyllinge Skola 2021-09-21
- Anmälan om kränkande behandling Hyllinge Skola 2021-09-27
- Anmälan om kränkande behandling Hyllinge Skola 2021-09-28
- Anmälan om kränkande behandling Hyllinge Skola 2021-09-28
- Anmälan om kränkande behandling Hyllinge Skola 2021-10-01
- Anmälan om kränkande behandling Hyllinge Skola 2021-10-01
- Anmälan om kränkande behandling Hyllinge skola 2021-09-14
- Anmälan om kränkande behandling Hyllinge skola 2021-09-23
- Anmälan om kränkande behandling Hyllinge skola 2021-09-23
- Beslut om avstängning från undervisning område Väst, 2021-09-24
Protokoll
Binau 2021-10-13 §§ 91-103
Bildningsnämndens beslut

Ordförandes signatur

(1) Justerandes signatur

(2) Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Bildningsnämnden

21(24)

PROTOKOLL
2021-10-28
Bin §
Redovisning av delegationsbeslut
Sammanfattning
- Beslut om bidrag till enskilt bedrivna skolor, Noblaskolan, 2021-09-14,
delegat förvaltningschef, dnr BiND 2021/116
- Beslut om bidrag till enskilt bedrivna skolor, Fridaskolan, 2021-09-14,
delegat förvaltningschef, dnr BiND 2021/117
- Beslut om bidrag till enskilt bedrivna skolor, Slottshöjdens skola, 202109-14, delegat förvaltningschef, dnr BiND 2021/118
Bildningsnämndens beslut

Ordförandes signatur

(1) Justerandes signatur

(2) Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Bildningsnämnden

22(24)

PROTOKOLL
2021-10-28
Bin §
Frågor till och från de kommunala råden

Bildningsnämndens beslut
Expedieras till:
Akten

Ordförandes signatur

(1) Justerandes signatur

(2) Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Bildningsnämnden

23(24)

PROTOKOLL
2021-10-28
Bin §
Eventuella kursinbjudningar
Sammanfattning
Den 16 november 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.
Bildningsnämndens beslut
Expedieras till:
Akten

Ordförandes signatur

(1) Justerandes signatur

(2) Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Bildningsnämnden

24(24)

PROTOKOLL
2021-10-28
Bin §
Eventuella övriga ärenden
Sammanfattning

Bildningsnämndens beslut
Att
Expedieras till:
Akten

Ordförandes signatur

(1) Justerandes signatur

(2) Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Konceptförskola Kvidinge
Placeringen på Söderåsvägen har visat sig vara problematisk ur olika perspektiv. Många i
Kvidinge är emot placeringen vid badet. Nu diskuteras också att placera Räddningsstationen i
området.
Stor osäkerhet kring framtida överklagande gällande detaljplanen. Mycket osäkert när
detaljplanen kan vinna laga kraft. Det politiska styret har inte velat ha en medborgardialog i
ärendet fastän önskemål om detta har framkommit från flera håll.
Bildningsnämnden behöver en förskola i Kvidinge. Utfasningen av förskoleenheterna Trollskogen
och Fröhuset behöver planläggas.
En placering av förskola på Prästamarken har länge varit planerad, men så kom de arkeologiska
undersökningarna i vägen. Men det finns områden på Prästamarken som inte är aktuella för vidare
utgrävningar.
Därför yrkar Åstorpsalliansen

- att Bildningsnämnden ger Bildningsförvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten att gå fram
med en beställning att placera konceptförskolan på den del av Prästamarken som är möjlig
med hänsyn till fortsatta arkeologiska utgrävningar.

- att Bildningsförvaltningen planlägger utfasningen av Trollskogen och Fröhuset.
- att Bildningsnämnden genomför en medborgardialog under nämndens och förvaltningens

ledning med focus på att förklara och motivera placeringen av förskolan på Prästamarken.

Bodil Hellberg
Liberalerna

Eva Nillson
Moderaterna

Linda Arenhag
Kristdemokraterna

