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BILDNINGSNÄMNDEN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-09-22
Plats och tid Gruvlyckans förskola, Vännegatan 9, klockan 18:00-20.33
Ajournering 18.52-19.12
Beslutande Se närvarolista på sida 2.
Deltagande Linda Tholén, nämndsekreterare, §§ 118-126
tjänstemän Annika Hoppe, skolchef, §§ 118-126
Per-Olof Ganestam, rektor §§ 118-126
Pia Ahlin, biträdande rektor §§ 118-126
Cecilia Jönsson, biträdande rektor §§ 118-122
Magnus Persson, fältsekreterare §§ 118-120
Mikael Herega, fältsekreterare §§118-120
Plats och tid för Gruvlyckans förskola, onsdagen den 22 september klockan 20.45
justering

Sekreterare Linda Tholén §§ 118-126

Ordförande Murat Özbalci (C)

(1) Justerande Bodil Hellberg (L)

(2) Justerande Anton Holmberg (SD)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Beslutande organ
Sammanträdesdatum
Datum för anslagets uppsättande
Datum för anslagets nedtagande
Förvaringsplats för protokollet

Bildningsnämnden
2021-09-22
2021-09-22
2021-10-14
Bildningsförvaltningen

Underskrift Linda Tholén

Bildningsnämnden
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PROTOKOLL
2021-09-22

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

Ordförandes signatur

Avstår

Nej

Ja

Avstår

Namn Ledamöter
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)

Nej

Ja

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

Närvaro
Tjänstgörande

NÄRVAROLISTA

X
--X
X
----X
--X
X
-------

X
X
X
--X
X
---

X
X
X
X
X
---

11

(1) Justerandes signatur

(2) Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Bildningsnämnden
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PROTOKOLL
2021-09-22
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Ordförandes signatur

(1) Justerandes signatur

(2) Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Bildningsnämnden
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PROTOKOLL
2021-09-22
Bin § 118
Val av justerare
Bildningsnämndens beslut
Bodil Hellberg (L) och Anton Holmberg (SD) utses att justera dagens
protokoll.
Expedieras till:
Akt

Ordförandes signatur

(1) Justerandes signatur

(2) Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Bildningsnämnden
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PROTOKOLL
2021-09-22
Bin § 119
Fastställande av föredragningslista
Yrkanden
Bodil Hellberg (L) yrkar att lägga till ett ärende om konceptförskola i Kvidinge.
Proposition
Ordförande lägger lagt yrkande under proposition och finner att detta bifalles.
Bildningsnämndens beslut
Föredragningslistan fastställs med ovan justering.
Expedieras till:
Akt

Ordförandes signatur

(1) Justerandes signatur

(2) Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Bildningsnämnden
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PROTOKOLL
2021-09-22
Bin § 120
Presentation av ny fältsekreterare
Sammanfattning:
Magnus Persson och Mikael Hedega, ny fältsekreterare i kommunen
presenterar sig för bildningsnämnden och informerar om sitt arbete:
- Narkotikaförsäljning förekommer, fältsekreterarna visar sig för
förmedla att ungdomarna ”blir sedda” i syfte att försäljningen ska
upphöra.
- Skollovsjobb. Konceptet går ut på att ungdomar mellan 13-15 år som
arbetar ett antal veckor. Lönen är ca 500 kr i veckan och arbetet består
av lättare arbete 2 timmar om gången. Ungdomarna får då ett CV, de
blir tryggare i sig själv och när de fyller 16 år kan de komma tillbaka
som ledare så man kan guida de yngre. Detta har tidigare prövats i både
Perstorp och Helsingborg med goda resultat.
Bildningsnämndens beslut
Informationen noteras till protokollet.
Expedieras:
Akten

Ordförandes signatur

(1) Justerandes signatur

(2) Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Bildningsnämnden
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PROTOKOLL
2021-09-22
Bin § 121
Ekonomiuppföljning område väst
Sammanfattning:
Per-Olof Ganestam, rektor, presenterar ekonomiuppföljning för område Väst,
både för Hyllinge och Nyvångs skolor och förskolor.
- Förskolorna redovisar efter augusti månad ca 600 tkr i överskott, detta
beror på visst statsbidrag och ett coronastöd.
- Öppen fritids är i balans.
- Fritidshemmen redovisar ett underskott och detta är direkt kopplat till
volymer. På grund av pandemin har färre barn varit inskrivna på fritids.
- Förskoleklassen redovisar ett underskott på ca 200 tkr vilket beror på
högre personalkostnader där nyanställd personal får högre lön än
avgående samt att där går färre barn än beräknat.
- För grundskolan redovisas ett underskott på 400 tkr på grund av
lokalkostnader och högre personalkostnad till följd av person som gick i
pension och där efterträdare gick bredvid. Förvaltningen har sökt
statliga stöd för dessa kostnader men det är oklart till vilken summa
statsbidrag kommer att beviljas.
- Totalt redovisas ett prognosticerat underskott på 200 tkr på hela
rektorsområdet.
Bildningsnämndens beslut
Informationen noteras till protokollet.
Expedieras:
Akten

Ordförandes signatur

(1) Justerandes signatur

(2) Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Bildningsnämnden

8(14)

PROTOKOLL
2021-09-22
Bin § 122
Uppföljning av enkät gällande förskolorna
Sammanfattning:
Cecilia Jönsson, biträdande rektor, presenterar förskolans enkätsvar.
-

-

-

-

Eleverna har fått besvara frågor gällande trygghet, inflytande,
utevistelser och rädsla för andra barn och svaren visar att de flesta
skolområden har höjt resultatet jämfört med förra året.
Vad gäller frågan om inflytande på Hyllinge och Nyvång förskola har
dock resultatet försämrats med åtta procentenheter på Hyllinge och 30
procentenheter på Nyvångs förskola. På övriga skolområden har
eleverna uppgett att de känner ett större inflytande nu än under
föregående år, där resultatet har höjts med som mest 24 procentenheter
(Haganäs förskolor).
Eleverna uppger att de överlag är nöjda med utevistelsen och resultaten
ligger mellan 87 % - 100 % nöjdhet.
Även vad gäller tryggheten på förskolan redovisas goda resultat, på
mellan 82 och 96 %.
Förvaltningens analys av svaren visar att vårdnadshavare inte anser sig
nöjda med information från förskolan, att det inte har hållits
utvecklingssamtal och att man önskar mer insyn i dokumentation kring
sina barn. Samtidigt upplever vårdnadshavarna att det sker utveckling
och lärande. Svaren i område väst skiljer sig åt, där barnens svar visar
att de inte har mindre inflytande och delaktighet än vad
vårdnadshavarnas bild är.
Det finns en skillnad mellan könen, pojkarnas svar visar att de tycker att
förskolan är mer spännande än flickornas svar.
Förvaltningen har identifierat att orsakerna till ovanstående kan vara att
Tieto inte alltid har fungerat tillfredställande och pandemins effekter.
Förskolan arbetar aktivt med kompetensdagar och med undervisningen
och analyser.

Beslutsunderlag
Sammanställda enkätsvar gällande förskolan
Bildningsnämndens beslut
Informationen noteras till protokollet.
Expedieras:
Akten

Ordförandes signatur

(1) Justerandes signatur

(2) Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Bildningsnämnden
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PROTOKOLL
2021-09-22
Bin § 123
Förvaltningens information
Annika Hoppe, skolchef informerar om:
- Covid-19 – Folkhälsomyndigheten erbjuder 12-15 åringar att vaccinera
sig. Förvaltningen har fått direktiv från Smittskydd Skåne så detta
kommer starta under vecka 41. Skolan lämnat in siffror på antal barn i
denna åldersgrupp. Chefen för elevhälsovården är utsedd att samordna
detta arbete. Smittspridningen i Åstorp är fortfarande lägre än i Skåne
och Skåne ligger lägre i snitt jämfört med resten av Sverige.
Smittspridningen bland yngre har minskat. Hyllinge skola och
Björnekullaskolan hade stor frånvaro vid skolstarten och Hyllinge skola
stängdes mellan den 10-14 september. Många elever är frånvarande i
årskurs 4 på Rågenskolan.
- Skolinspektionen har gjort intervjuer med rektor, elever och lärare
utifrån distansundervisningen och myndigheten anser att omställningen
från närundervisning till distansundervisning har fungerat väldigt väl.
Värdegrundsarbetet blev svårare att genomföra men man arbetade mer
med nätetiken.
- Medarbetarenkäten – enkäten är gjord utifrån medarbetarindex utifrån
motivation, ledarskap och målstyrningen. Bildningsnämnden redovisar
ett grönt resultat, vilket innebär att enkätsvaren visar att medarbetarna är
nöjda.
- Redovisning av förskolekö, se nästa sida. Totalt planeras det att finnas
833 förskoleplatser på kommunens förskolor och fram tills den 15
september 2021 har samtliga förskolor förutom Haganässkolan och
Kvidinge förskola platser lediga. Som mest står 18 barn i kö
(Haganäsområdet) fram till december månad. Totalt står 54 barn i kö till
kommunens förskolor fram till årsskiftet.
Pia Ahlin, biträdande rektor, informerar om:
- Framtida arbete och mål för förskolan kopplade till
kommunfullmäktiges och bildningsnämndens mål.
- På de olika avdelningarna arbetar både förskolelärare och barnskötare.
Det finns olika mötesforum som hålls kontinuerligt, bland annat
Bornholmsmodellen, samt aktivt och pedagogiskt ledarskap.
- Förskolans utmaningar är bland annat att barn med särskilda behov får
rätt stöd och hjälp, övergångar mellan avdelningar och till förskoleklass
samt barn med andra modersmål.
Bildningsnämndens beslut
Informationen noteras till protokollet.
Expedieras:
Akten

Ordförandes signatur

(1) Justerandes signatur

(2) Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Bildningsnämnden
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PROTOKOLL
2021-09-22

Ordförandes signatur

(1) Justerandes signatur

(2) Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Bildningsnämnden
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PROTOKOLL
2021-09-22
Bin § 124
Redovisning av delgivningar
Sammanfattning
- Ordförandebeslut att årskurs 8 B på Hyllinge skola ska bedriva
distansundervisning under perioden 2021-09-10 – 2021-09-14, dnr
BiND 2021/2
- Anmälan om kränkande behandling, Haganässkolan 2021-09-03
- Anmälan om kränkande behandling, Haganässkolan, 2021-09-03
- Anmälan om kränkande behandling, Haganässkolan, 2021-09-03
- Anmälan om kränkande behandling, Haganässkolans grundsärskola,
2021-08-30
- Anmälan om kränkande behandling, Hyllingeskolan, 2021-08-26
- Anmälan om kränkande behandling, Hyllingeskolan, 2021-08-30
- Anmälan om kränkande behandling, Hyllingeskolan, 2021-08-30
- Anmälan om kränkande behandling, Hyllingeskolan, 2021-08-31
- Anmälan om kränkande behandling, Nyvångsskolan, 2021-08-18
- Anmälan om kränkande behandling, Kvidingeskolan, 2021-08-27
Bildningsnämndens beslut
Redovisningen av delgivningar godkänns.

Ordförandes signatur

(1) Justerandes signatur

(2) Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Bildningsnämnden
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PROTOKOLL
2021-09-22
Bin § 125
Övriga ärenden
Väckt ärende från Bodil Hellberg (L) m.fl. – Konceptförskola Kvidinge
Dnr BiND 2021/121
Sammanfattning
Bodil Hellberg, Eva Nilsson (M) och Linda Arenhag (KD) väcker ett ärende
gällande konceptförskola i 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.
Beslutsunderlag
Initiativärende från Bodil Hellberg (L), Eva Nilsson (M) och Linda Arenhag
(KD)
Yrkande
Ordförande yrkar att bordlägga ärendet i väntan på kommunfullmäktiges beslut
i ärendet gällande beställning av konceptförskola den 27 september.
Beslutsgång
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles.

Ordförandes signatur

(1) Justerandes signatur

(2) Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Bildningsnämnden
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PROTOKOLL
2021-09-22
Forts. Bin § 125
Bildningsnämndens beslut
Att bordlägga ärendet i väntan på kommunfullmäktiges beslut i ärendet
gällande beställning av konceptförskola den 27 september.
Expedieras:
Akten

Ordförandes signatur

(1) Justerandes signatur

(2) Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Bildningsnämnden
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PROTOKOLL
2021-09-22
Bin § 126
Övriga ärenden
Sammanfattning
Bildningsnämnden diskuterar om det ska hållas ett informationsmöte med
anledning av planerad byggnation i Kvidinge. På detta informationsmöte är det
tänkt att representanter från bildningsnämnden och dess förvaltning samt
representanter från samhällsbyggnadsförvaltningen. På grund av de rådande
restriktionerna är det olämpligt att hålla detta möte fysiskt och nämnden
diskuterar möjligheterna att hålla ett informationsmöte digitalt.
Bildningsnämndens beslut
Att ordförande ges i uppdrag att med kommunchefen undersöka möjligheten att
planera ett informationsmöte i lämplig form, med anledning av byggnation av
förskola på Söderåsvägen.
Expedieras:
Akten

Ordförandes signatur

(1) Justerandes signatur

(2) Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

