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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)          

        
ERSÄTTARE         

Fredrik Karlsson (M)            
Florian Bobocea (S)         

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

Pernilla Nielsen (M)         
Sten Hugosson (SD)         

Johan Strand (S)          
        

Totalt          
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PROTOKOLL 
2021-11-25 

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

- Ärenden till och från de kommunala råden 
- Eventuella kursinbjudningar 

 
Proposition  
Ordförande lägger lagt yrkande under proposition och finner att detta bifalles.  
 
Bildningsnämndens beslut 
Föredragningslistan fastställs med ovan justering. 
 
Expedieras till:  
Akt 
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PROTOKOLL 
2021-11-25 

 
Bin §  
 
Information gällande Haganässkolan 
 
Sammanfattning: 
Eva Andersson, biträdande rektor för Haganässkolan, kommer till 
bildningsnämndens sammanträde för att presentera sin verksamhet, skolans 
arbete och utmaningar. 
 
Bildningsnämndens beslut 
Informationen noteras till protokollet. 
 
Expedieras:  
Akten 
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PROTOKOLL 
2021-11-25 

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 
Informationen noteras till protokollet. 
 
Expedieras:  
Akten 
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PROTOKOLL 
2021-11-25 

 
Bin §  
 
Ekonomiuppföljning KomVux 
 
Sammanfattning: 
Katrin Olsson, rektor för vuxenutbildningen, presenterar verksamhetens 
ekonomi efter oktober månad samt en prognos för helåret. 
 
Bildningsnämndens beslut 
Informationen noteras till protokollet. 
 
Expedieras:  
Akten 
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PROTOKOLL 
2021-11-25 

Bin §  
 
Ekonomiuppföljning område Öst 
 
Sammanfattning: 
Kerstin Andersson, rektor för område Öst, presenterar verksamhetens ekonomi 
efter oktober månad samt en prognos för helåret. 
 
Bildningsnämndens beslut 
Informationen noteras till protokollet. 
 
Expedieras:  
Akten 
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PROTOKOLL 
2021-11-25 

 
Bin §  
 
Redovisning av verksamhetsberättelse Centrala resursenheten 
 
Sammanfattning: 
Anne-Louise Eckerström, chef för centrala resursenheten, presenterar 
verksamhetsberättelsen. 
 
Bildningsnämndens beslut 
Informationen noteras till protokollet. 
 
Expedieras:  
Akten 
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PROTOKOLL 
2021-11-25 

Bin §  
 
Redovisning av skolans arbete mot psykisk ohälsa och suicidprevention 
 
Sammanfattning: 
På sammanträdet den 28 oktober väcktes ett ärende gällande psykisk ohälsa och 
hur skolorna arbetar med detta. Regionen och andra kommuner arbetar med 
frågan i olika projekt men det är inte känt hur vi arbetar med frågorna i Åstorp.  
 
Anne-Louise Eckerström, chef för centrala resursenheten, har besvarat ärendet 
utifrån nedan frågor: 
 

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

- Hur ska man hantera självmordstankar, ångest m.m? 
- Att det tas fram en rapport för vilka metoder som används och om det 

inte finns någon metod bör vi kontrollera med andra kommuner hur 
deras metoder fungerar. 

 
Beslutsunderlag 
Skriftlig redogörelse från Anne-Louise Eckerström, verksamhetschef 
elevhälsan 
 
Bildningsnämndens beslut 
Informationen noteras till protokollet. 
 
Expedieras:  
Akten 
 



Bildningsförvaltningen    
Eventuell avdelning  

 
Postadress: 265 80 Åstorp | Gatuadress: Storgatan 7 | E-post: kommun@astorp.se | Telefon: 042-640 00 | Fax: 042-506 23 

Org. nr. 212000-0936 | Bg 5103-2951 | Pg 11 01 50-0 | www.astorp.se 

2021-11-18 

 

 
 
 
 
Svar på ärende från Pernilla Nielsen (M) - Hur arbetar skolorna med 
psykisk ohälsa för unga och suicidprevention 
 
Skolorna behöver extra stöd vi arbetet med psykisk ohälsa. Hur arbetar 
Åstorps kommun med frågan? 
 
1. Vad görs i skolan och hur arbetar Åstorp med psykisk ohälsa hos 

unga och suicidprevention? 
 
Skolan har inget behandlande uppdrag men ska främja hälsa och 
förebygga ohälsa, uppmärksamma dåligt mående samt vid behov hänvisa 
vidare till rätt instans, exempelvis barn- och ungdomspsykiatrin, 
barnhabilitering och socialtjänst.  
 
I många fall är elevernas psykiska hälsa integrerat i det generella 
elevhälsoarbetet på skolorna. I det arbete som görs av såväl elevhälsa 
som av pedagoger och övrig personal eftersträvas att främja hälsa och 
förebygga ohälsa så att våra barn och unga mår bra och utvecklas optimalt 
utifrån sina förutsättningar. Vi arbetar bland annat med: 
 

• Barn och elevers trygghet, känslor, mående, självkänsla och 
självförtroende. Detta sker såväl i vardagen i klassrummet och på 
rasterna som det kan ske i exempelvis individuella kontakter med 
exempelvis kurator eller psykolog.  

• Goda och täta relationer med vårdnadshavare.  
• Likabehandling, värdegrund, nätetik, sex och samlevnad med 

mera.  
• Att hjälpa barn och elever att lyckas genom olika anpassningar 

och stöd där elevhälsans personal bidrar med sin specifika 
kompetens (psykologisk, psykosocial, medicinsk och special-
pedagogisk).   

• Att främja skolnärvaro. Vi har tydliga rutiner (Frånvarotrappan) 
och arbetar aktivt med detta. Inom kort kommer vi även att kunna 
erbjuda Skolpepp via mobila teamet som ett extra stöd i 
frånvaroarbetet.  
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• Att erbjuda olika informationsmöten för föräldrar t ex narkotika-
information från Polisen eller information kring psykisk ohälsa 
från Suicide Zero (inte på alla skolor). 

• RePulse – en manualbaserad metod där man med hjälp av en 
strukturerad individuell samtalskontakt (kommer snart som en 
gruppinsats också) ger stöd och verktyg till elever att hantera 
bristande impulskontroll, alternativt alltför hög grad av kontroll, 
och utveckla sociala färdigheter. 

• Föräldrautbildningar, vilket visat sig ha effekt på såväl föräldrars 
som deras barns mående.  

• Alla elever erbjuds hälsosamtal hos skolsköterska i åk 1, 4 och 7 
där ett dåligt fysiskt och/eller psykiskt mående kan identifieras.  

• På förskolorna arbetar vi med samspel, lek och kommunikation 
för att barnen ska må bra och för att främja psykisk hälsa. 

När det gäller suicidprevention finns upprättade riktlinjer – se 
https://intranat.astorp.se/wp-content/uploads/sites/6/2017/07/riktlinjer-
for-suicidprevention.pdf.  
 

2. Hur ska man hantera självmordstankar, ångest mm? 

Detta är en bred fråga men i Riktlinjer för suicidprevention finns en 
vägledning kring hur vi kan hantera det i skolan.  

3. Att det tas fram en rapport för vilka metoder som används och om 
det inte finns någon metod bör vi kontrollera med andra kommuner 
hur deras metoder fungerar.  

I Åstorps kommun arbetar vi inte utifrån någon specifik metod men, som 
beskrivits ovan, arbetar skolorna på olika sätt med elevernas psykiska 
hälsa, från organisationsnivå till individnivå.  
 
En metod man använt i Landskrona och Svalöv och kommer att införa i 
Helsingborg är YAM (Youth Aware of Mental health).  
 
YAM är en hälsofrämjande och preventiv insats med syftet att förbättra 
den psykiska hälsan och minska självmordshandlingar. YAM är ett 
program för skolelever som främjar diskussion, utvecklingen av 
problemlösande förmåga och hur man handskas med sina egna och 
andras känslor, relationer och empati. Programmet har visat sig vara 
effektivt i en studie bland drygt 11 000 skolelever i tio EU-länder. 
 

https://intranat.astorp.se/wp-content/uploads/sites/6/2017/07/riktlinjer-for-suicidprevention.pdf
https://intranat.astorp.se/wp-content/uploads/sites/6/2017/07/riktlinjer-for-suicidprevention.pdf


 
 
 

 
 

Postadress: 265 80 Åstorp | Gatuadress: Storgatan 7 | E-post: kommun@astorp.se | Telefon: 042-640 00 | Fax: 042-506 23 
Org. nr. 212000-0936 | Bg 5103-2951 | Pg 11 01 50-0 | www.astorp.se 

Programmet riktas till elever 13-17 år och består av fem lektionstimmar 
uppdelade på tre veckor där diskussioner förs kring psykisk ohälsa, 
självhjälpsråd, stress och kriser, depression och självmordstankar, att 
kontakta en vän som har det svårt och kontaktuppgifter till stödfunktioner 
när någon behöver hjälp. 
 
Det finns alltid två personer i klassrummet – instruktör och medhjälpare 
alt. två instruktörer. Inga lärare eller övrig skolpersonal är närvarande i 
klassrummet under programmet.   
 
En annan metod som riktar sig mot elever i skolans lägre stadier är Good 
Behavior Game el. Höjaspelet som har använts i Malmö Stad. Det är ett 
konkret verktyg för lärare som syftar till att utveckla elevernas förmåga 
till självreglerande beteende och att främja motivationen till och 
samarbetet inom gruppen. Insatsen förväntas leda till ett klassrumsklimat 
som präglas av struktur och studiero för alla elever och i förlängningen 
ett gott mående. En pilotstudie är genomförd av Örebro universitet. Den 
visar på lärare upplever att lektionerna blivit mer kvalitativa och att 
elevernas koncentrationsförmåga och arbetsinsats har ökat. Lärarna har 
också konstaterat att de själva har utvecklat och förbättrat sitt 
förhållningssätt och ledarskap i klassrummet.  
 
Enligt Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU), 
behövs mer kunskap om vilka metoder som verkligen fungerar för att 
förbättra ungas psykiska hälsa. Man behöver genomföra insatser och 
interventionsstudier på svenska skolor och dessa studier behöver hålla 
tillräckligt hög vetenskaplig kvalitet, så att man kan veta om insatserna 
verkligen fungerar.  
 

 
Med vänlig hälsning 
Annelouise Eckerström 
 
Enhetschef 
Bildningsförvaltningen/Centrala resursenheten 
Åstorps kommun 
Storgatan 7 
042-640 53 
annelouise.eckerstrom@astorp.se 
www.astorp.se 
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PROTOKOLL 
2021-11-25 

Bin §  
 
Information om nyanländas lärande 
 
Sammanfattning: 
Jenny Lindahl, kvalitetscontroller, presenterar projektet Nyanländas lärande för 
bildningsnämnden. 
 
Bildningsnämndens beslut 
Informationen noteras till protokollet. 
 
Expedieras:  
Akten 
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PROTOKOLL 
2021-11-25 

Bin §  
 
Förvaltningens information 
Annika Hoppe, skolchef informerar om: 
 
 
 
Bildningsnämndens beslut 
Informationen noteras till protokollet. 
 
Expedieras:  
Akten 
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PROTOKOLL 
2021-11-25 

Bin §  
 
Månadsuppföljning för bildningsnämnden 2021-10-31 
Dnr BiND 2021/55 
 
Sammanfattning 
Bildningsnämnden redovisar en prognos på en budget i balans efter oktober 
månad. 
 
Beslutsunderlag 
Månadsuppföljning per 2021-10-31 
 
Yrkande 
Ordförande yrkar att godkänna månadsuppföljningen per 2021-10-31. 
 
Proposition 
Ordförande lägger eget yrkande under proposition och finner att detta 
bifalles.  
 
Bildningsnämndens beslut 
Bildningsnämnden beslutar att godkänna månadsuppföljningen per 2021-10-31. 
 
Expedieras:  
Akten 
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BIN Månadsuppföljning 
Bildningsnämnden 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Åstorps kommun 
BIN Månadsuppföljning 
Bildningsnämnden  Oktober 2021   

Beslutad av: 
Nämndsnamn 20xx-xx-xx 
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BIN Månadsuppföljning 
Bildningsnämnden 

Innehållsförteckning 
1 Sammanfattande kommentarer till nämnd ........................................................ 3 

2 Helårsprognos övergripande till nämnd ............................................................. 4 

3 Helårsprognos verksamhetsspecifik till nämnd .................................................. 6 
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3.5 Gymnasieskola .....................................................................................................................6 

3.6 Övriga verksamheter ............................................................................................................7 
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BIN Månadsuppföljning 
Bildningsnämnden 

1 Sammanfattande kommentarer till nämnd 
Bildningsnämnden rapporterar fortsatt en budget i balans efter oktober månad. 
Förskolan går med ett överskott om +4,5 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 +1,0 mkr. 
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Bildningsnämnden 

2 Helårsprognos övergripande till nämnd 
  Utfall Helårsprognos Årsbudget Avvikelse 

Statsbidrag 45 506,0 55 449,0 41 949,0 13 500,0 

Övriga intäkter 34 424,0 39 822,0 43 022,0 -3 200,0 

Summa intäkter 79 930,0 95 271,0 84 971,0 10 300,0 

Personalkostnader -297 633,0 -360 049,0 -352 249,0 -7 800,0 

Lokalkostnader -36 390,0 -43 589,0 -43 089,0 -500,0 

Övriga kostnader -138 011,0 -167 757,0 -165 757,0 -2 000,0 

Avskrivningar, räntor -5 522,0 -6 610,0 -6 610,0 0,0 

Summa kostnader -477 557,0 -578 004,0 -567 704,0 -10 300,0 

Summa Nettokostnader -397 627,0 -482 733,0 -482 733,0 0,0 

Statsbidrag 
Statsbidrag prognostiseras med en positiv avvikelse på +13,5 mkr i förhållande till budget. 
Den prognostiserade budgetavvikelsen vid årets slut fördelar sig enligt följande; 

• +2,5 mkr Sjuklöner avseende Corona 
• +2,3 mkr "Skolmiljarden" avseende Corona 
• +2,7 mkr Mindre barngrupper i förskolan 
• +1,4 mkr DELMOS delegationen mot segregation 
• +1,3 mkr Återsökningar för asylsökande barn 
• +0,7 mkr Nyanländas lärande 
• +0,6 mkr Lovskola utökad till följd av Corona 
• +0,5 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 -3,2 mkr kopplat till intäkter för 

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

Förändring mellan månaderna är +0,3 för barnomsorgsavgifter då efterkontroll genomförts 
avseende inkomster hos vårdnadshavare. 
  
Personalkostnader 
Personalkostnaderna prognostiseras med en negativ avvikelse på -7,8 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 
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Bildningsnämnden 

tilläggsbelopp och för barn i behov av särskilt stöd ökar. 
Förändring mellan månaderna -0,5 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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3 Helårsprognos verksamhetsspecifik till nämnd 
Verksamhet Utfall Helårsprognos Årsbudget Avvikelse 

Förskola -92,6 -115,4 -119,9 4,5 

Fritidshem -14,9 -18,8 -18,8 0,0 

Grundskola -172,7 -209,4 -203,4 -6,0 

Grundsärskola -11,4 -13,4 -13,9 0,5 

Gymnasieskola -68,5 -81,6 -81,6 0,0 

Övriga verksamheter -37,5 -44,2 -45,2 1,0 

Nettoresultat -397,6 -482,8 -482,8 0,0 

3.1 Förskola 
Prognosen för förskolan blir +4,5 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. Efterkontroller av inkomster har gett högre barnomsorgsintäkter 
vilket också bidragit till en förbättrad prognos. 

3.2 Fritidshem 
Prognosen för fritidshemmet landar på en budget i balans (0). Något minskade intäkter för 
barnomsorgsavgifter till följd av att barnen inte är inskrivna i verksamhet i samma 
utsträckning som budgeterat. 

3.3 Grundskola 
Prognosen för grundskolan landar på -6,0 mkr (-6,0). Underskottet har stabiliserats och ligger 
kvar på samma nivå som föregående månad. Genomgående för underskottet är negativa 
avvikelser inom olika personalgrupper, verksamma i det direkta arbetet med eleverna. 
De enheter som fortsatt aviserar ett större budgetunderskott är Rågen, Hyllinge, Tingdal och 
Kvidinge. Även barn placerade på Specialpedagogiska skolmyndigheten, institution och 
dövskola är kostnadsdrivande. 

3.4 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. 

3.5 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. 
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BIN Månadsuppföljning 
Bildningsnämnden 

3.6 Övriga verksamheter 
Övriga verksamheter har efter september månad ett överskott om +1,0 mkr (+1,5). 
Förändringen härleds främst till centralt överskott. 



Bildningsnämnden 
 
 
 
 

 
Ordförandes signatur (1) Justerandes signatur  (2) Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
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PROTOKOLL 
2021-11-25 

Bin §  
 
Beställning av förskola i Hyllinge 
Dnr BIND 2021/124 
 
Sammanfattning 
Processen med ett framtagande av en ny konceptförskola i Hyllinge har kommit 
till ett skede, då bildningsnämnden behöver fatta beslut om en formell 
beställning av en ny förskola. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från BinAu 2021-11-17 § 111 
Beställningsdokument för beställning av ny förskola 
Tjänsteskrivelse från förvaltningschef, 2021-10-05 
Protokoll från BinAu 2021-10-13 § 102 
Placeringsförslag (skiss) för förskola 
Presentation från medborgardialog 2021-11-13 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar 
att beställa en ny konceptförskola i Hyllinge i enlighet med 
beställningsdokumentet, med beräknad utökad hyreseffekt om ca 300 000 
kronor per år och investeringsbelopp om ca 40 mnkr. 
att föreslå kommunstyrelsen att bevilja igångsättningstillstånd. 
 
Att bildningsförvaltningen får i uppdrag att säga upp hyresavtalet för Folkets 
Hus, Hyllinge. 

 
Proposition 
Ordförande lägger eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles. 
 
Bildningsnämndens beslut 
att beställa en ny konceptförskola i Hyllinge i enlighet med 
beställningsdokumentet, med beräknad utökad hyreseffekt om ca 300 000 
kronor per år och investeringsbelopp om ca 40 mnkr. 
att föreslå kommunstyrelsen att bevilja igångsättningstillstånd. 
 
Att bildningsförvaltningen får i uppdrag att säga upp hyresavtalet för Folkets 
Hus, Hyllinge. 
 
Expedieras:  
Akten 



^
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M
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ÅSTORP

Bildningsnämndens
Arbetsutskott
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PROTOKOLL
2021-11-17

Binau §111

Beställning av förskola i Hyllinge
Dnr BIND 2021/124

Sammanfattning
Processen med ett framtagande av en ny konceptförskola i Hyllinge har
kommit till ett skede, då bildningsnämnden behöver fatta beslut om en formell
beställning av en ny förskola.

Beslutsunderlag
Protokoll från BinAu2021.IO-13 § 102
Beställningsdokument för beställning av ny förskola
Tjänsteskri velse från förvaltningschef, 2021-10-05
Placeringsförslag (skiss) för förskola
Presentation från medborgardialog 2021-11-13

Yrkanden

Ordförande yrkar att föreslå bildningsnämnden
att beställa en ny konceptförskola i Hyllinge i enlighet med
beställningsdokumentet, med beräknad utökad hyreseffekt om ca 300 000
kronor per år och investeringsbelopp om ca 40 mnkr.
att föreslå kommunstyrelsen att bevilja igångsättningstillstånd.

Att bildningsförvaltningen får i uppdrag att säga upp hyresavtalet för Folkets
Hus, Hyllinge.

Bodil Hellberg (L) yrkar att det läggs till i beställningsmallen att
investeringskostnaden uppgår till ca 40 mnkr.

Beslutsgång
Ordförande prövar om det är arbetsutskottets mening att besluta enligt lagda
yrkanden och finner att så är fallet.

Arbetsutskottets beslut

Att det läggs till i beställningsmallen att investeringskostnaden uppgår till ca
40mnkr.

Arbetsutskottets förslag till Bildningsnämndens beslut
Att beställa en ny konceptförskola i Hyllinge i enlighet med
beställningsdokumentet, med beräknad utökad hyreseffekt om ca 300 000
kronor per år och investeringsbelopp om ca 40 mnkr.
att föreslå kommunstyrelsen att bevilja igångsättningstillstånd.

Ordförandes signatur Justerandes signatur

M^"
Utdragsbestyrkande



^
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^
<

ÅSTORP

Bildningsnämndens
Arbetsutskott

6(8)

PROTOKOLL
2021-11-17

Binau§lll,forts.

Att bildningsförvaltningen får i uppdrag att säga upp hyresavtalet för Folkets
Hus, Hyllinge.

Expedieras:
Akten
Bildningsnämnden

Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Arbetsutskott
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PROTOKOLL
2021-10-13

Binau §102

Beställning av förskola i Hyllinge
DnrBiND2021/124

Sammanfattning
Processen med ett framtagande av en ny konceptförskola i Hyllinge har
kommit till ett skede, då bildningsnämnden behöver fatta beslut om en formell
beställning av en ny förskola.

Beslutsunderlag
B eställningsdokument
Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Aimika Hoppe 2021-10-05

Yrkande

Eva Nilsson (M) yrkar att det ska hållas en medborgardialog i Hyllinge med
representanter från kommunen för att inhämta kommuninvånarnas
synpunkter. Denna ska ske innan bildningsnämnden beslutar i ärendet och
allra senast när kommunstyrelsen beslutar i ärendet.

Ordförande yrkar att återremittera ärendet för att bifoga underlag från
lokalstrategen avseende skissen gällande platsen för förskolan samt att det ska
hållas en medborgardialog för medborgarna i Hyllinge.

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

Arbetsutskottets beslut

Att återremittera ärendet för att bifoga underlag från lokalstrategen avseende
skissen gällande platsen för förskolan samt att det ska hållas en
medborgardialog för medborgarna i Hyllinge.

Expedieras
Akten

Ordförandes signatur

-^
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Annika Hoppe 
Förvaltningschef 
042 – 641 50  
Annika.hoppe@astorp.se  
 
 
Bildningsnämnden 
 
Beställning av förskola i Hyllinge 
Dnr BIND 2021/124 
 
Sammanfattning 
Processen med ett framtagande av en ny konceptförskola i Hyllinge har 
kommit till ett skede, då bildningsnämnden behöver fatta beslut om en 
formell beställning av en ny förskola. 
 
Förslag till beslut 
Att bildningsnämnden beslutar  
att beställa en ny konceptförskola i Hyllinge i enlighet med 
beställningsdokumentet, med beräknad utökad hyreseffekt om ca 300 000 
kronor per år och investeringsbelopp om ca 40 mnkr. 
att föreslå kommunstyrelsen att bevilja igångsättningstillstånd. 
 
Att bildningsförvaltningen får i uppdrag att säga upp hyresavtalet för 
Folkets Hus, Hyllinge. 
 
Beslutsunderlag 
Beställningsdokument  
Tjänsteskrivelse Annika Hoppe 
 
Ärendet 
I Hyllinge finns behov av att tillskapa fler förskoleplatser som en följd av att 
bygglovet för Galaxen löper ut, Örtagården avvecklas samt kommande 
bostadsexploateringar. Förskolan är en nyckelfärdig konceptförskola som 
avropas på SKRs och Addas ramavtal, Förskolebyggnader 2018. Förskolan 
som avses är koncepttyp B, Skanskas modell med plats för 120 barn.  
 
I beställningsdokumentet, som är en del av beslutsunderlaget beskrivs 
underlag och förutsättningar för denna beställning.  
 
Ansvariga för de olika faserna i projektet är: 
Budgetprocessen – Karin Larsson 
Beställningsfasen – Annika Hoppe 
Förprojekteringen – Karin Larsson 
Upphandlingsfasen – Karin Larsson 
Genomförandefasen – Karin Larsson 
 

Tjänsteskrivelse 
Datum 2021-10-05 
Version  1 
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Ärendet har samverkats med lokala ombud för de fackliga organisationerna i 
Hyllinge samt med huvudskyddsombuden som varit med i processen. 
 
Inga intressekonflikter bedöms föreligga 
 
Avgående hyreskostnader beräknas till ca 1 700 000 kr, vilket innebär att 
ramutökning krävs med ca 320 000 kr/år. Ramutökningen behandlades i 
budget 2022 - 2024 i kommunfullmäktige i oktober. I samband med att 
kommunstyrelsen beslutar om igångsättningstillstånd fattas också beslut om 
en styrgrupp för projektet ska inrättas. 
 
Bildningsnämndens arbetsutskott beslutade 2021-10-13 att återremittera 
ärendet för att det skulle hållas en medborgardialog i ärendet för 
medborgarna i Hyllinge. Medborgardialogen hölls den 13 november och 
representanter från bildningsnämnden, bildningsförvaltningen, 
samhällsbyggnadsförvaltningen, kommunala bolagen och 
kommunstyrelseförvaltningen var på plats. Medborgardialogen besöktes av 
ett antal politiker, men enbart av två personer från allmänheten och dessa 
lämnade inga synpunkter på förslaget.  
 
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: 
Bin 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Beställning  
Ny förskola, Hyllinge 
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Inledning 
 
Detta dokument ska användas vid beställning av ny,- till,- och ombyggnationer i Åstorp 
kommun. Beställningen fylls i av beställande förvaltning tillsammans med lokalstrateg och 
beslutas i facknämnd för att därefter skickas till kommunstyrelsen som beviljar 
igångsättningstillstånd. 
 
 
 
Projektspecifika uppgifter: 
 
Projektets namn: Ny konceptförskola Hyllinge 
 
Beställare: Bildningsförvaltningen 
 
Beslutsdatum: 2021-10-05 
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1.1 Behovsbeskrivning 
 
1.1.1 Vad ligger till grund för beställningen? 
 
I Hyllinge finns idag Galaxens förskola vars tillfälliga bygglov löper ut 2023 utan möjlighet 
till förlängning. 
Örtagårdens förskola som av åldersmässiga skäl måste renoveras om den ska användas i 
verksamheten. 
Folkets Hus med avdelning Stubben ägs av extern hyresvärd vilket är en osäkerhetsfaktor. 
 
Behovet består i nya förskolelokaler för att hantera avvecklingen av Galaxen samt utöka 
kapaciteten av förskoleplatser, dels för att lösa nuvarande överinskrivningar men också för att 
hantera kommande befolkningsutveckling samt att förbättra barnens utemiljö. 
 
 
1.1.2 Vilket behov ska beställningen lösa? 
 
Ny förskola med cirka 120 platser och där tillhörande utemiljö. Förskolan är planerad att 
byggas enligt Skls konceptförskola, koncepttyp B, Skanskas modell.  
 
Den nya förskolan ska lösa behovet av fler förskoleplatser samt möjliggöra goda 
förutsättningar för barnens utemiljö. Behovet av nya förskoleplatser grundar sig i att Galaxen 
(30 platser) och Örtagården (40 platser) avvecklas, överinskrivningar på Folket hus (20 
platser) flyttar till den nya förskolan. Bygglovet för Galaxen löper ut 2023-03-01. Örtagården 
är en äldre byggnad med kommande renoveringsbehov och Folkets Hus var från början en 
tillfällig lösning. Det pågår arbete med två större nybyggnadsområden i Hyllinge som inte i 
sin helhet tagits med i delområdesprognos 2021-2030 men som bör få påverkan på antalet 
förskolebarn. Den nya förskolan kommer skapa utrymme att hantera ett ökat antal barn.  
 
1.1.3 Nyttoanalys för verksamheten och för kommunen 
 
Platserna på Galaxen behöver ersättas i andra lokaler från 2023 samtidigt som Örtagården 
framöver kommer att kräva investeringar i befintliga lokaler för att på sikt fortsätta att fungera 
som förskola. Detta i kombination med de större nybyggnadsprojekt som pågår skapar 
förutsättningar för en ny förskola. Förbättrade miljöer vad gäller såväl den pedagogiska 
miljön för barnen och arbetsmiljön för personalen. Även utemiljön kommer förbättras. 
Föreslagen lösning är ekonomiskt mer fördelaktig sett till lokalkostnad/barn än nuvarande 
lokaler. Genom möjligheten att i det korta perspektivet behålla Örtagården som ett 
gummiband för kommunen som helhet skapas bättre förutsättningar att minska antalet 
överinskrivningar på redan befintliga förskolor.  
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1.2 Lösningsförslag 
 
1.2.1 Finns det framtagna skisser? 
 
Förskolebyggnaden avropas på SKR ramavtal Förskolebyggnader 2018 och är en 
nyckelfärdig konceptförskola. Den modell det gäller är koncepttyp B, Skanskas modell. 
Ritningar finns framtagna, se bild nedan. Dessa ritningar kommer, efter personalens 
delaktighet att förändras något. Förändringarna handlar om att några innerväggar kommer att 
tas bort samt att tillföra utesov. Dialog om detta förs just nu med Skanska.  
Förskolan är totalt 1285 kvm BTA. Förskolan är planerad att byggas inom fastigheten 
Hyllinge 3:88. Gällande detaljplan medger detta. 

 
Figur 1: Planlösning Skanskas modell B, konceptförskola 
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1.2.2 Lokalprogram 
 
Nej, konceptet är ett färdigt koncept varför lokalprogram inte anses behövas.  
 
1.2.3 Nyckeltal 
 
Ytor/Nyckeltal  
BTA: 1285 m2  
BYA (Footprint): 1323 m2  
BRA: 1207 m2  
Antal barn: 108 - 120 st  
BRA/barn: 11,18 kvm/barn vid 108 barn och 10 kvm/barn vid 120 barn. 
Barnyta: 8,6 kvm/barn vid 108 barn och 7,8kvm /barn vid 120 inskrivna barn. 
Friyta/barn:  
Med Örtagården: 45 kvm/barn beräknat på 160 barn (Kryddan och ny fsk) 
Utan Örtagården: 49 kvm/barn beräknat på 160 barn (Kryddan och ny fsk) 
 
1.3 Alternativ och konsekvenser 
 
1.3.1 Har alternativa lösningar studerats? Om ja, vilka och vad blev resultatet 

av dessa? Om nej, varför inte? 
 
Inga andra alternativ har studerats då föreslagen lösning anses vara en långsiktigt hållbar 
lösning både ur ett verksamhets- som ekonomiskt perspektiv. Föreslagen lösning hanterar inte 
enbart den akuta situationen kopplat till Galaxen, Örtagården och Folkets Hus, utan tar även 
höjd för kommande exploateringar.  
 
1.3.2 Vad blir konsekvensen om investeringen inte genomförs? 
 
Kommunen kan ej tillgodose behovet av förskoleplatser i Hyllinge. 
Fortsatt bygglov för Galaxens förskola kommer ej att godkännas då den är placerad på 
prickad mark. Det finns en osäkerhet att få förlängt hyreskontrakt för avdelningen på Folkets 
hus som hyrs av extern aktör. Detta innebär att ett stort antal barn står utan förskoleplatser. 
 
1.3.3 Får investeringen konsekvenser för andra lokaler? 
 
Ja, Galaxen, Örtagården samt avdelningen Stubben avvecklas, totalt 90 platser.  
Galaxen avetableras och hyresavtalet med Folkets Hus Hyllinge sägs upp. Örtagården ska på 
sikt rivas men kommer initialt att fungera som ett gummiband för kommunen som helhet i 
avvaktan på redan planerade förskoleplatser på Haganäsområdet och i Kvidinge.   
 
1.4 Tidplan 
 
Utifrån bygglovets upphörande behöver en ny förskola stå klar senast 2023-03-01 
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1.5 Ekonomi 
 

1.5.1 Finns investeringen upptagen i den kommunövergripande 
lokalförsörjningsplanen? 

 
Nej, det gör den inte men i lokalförsörjningplanen finns upptaget att en lösning för Galaxens 
förskola omgående behöver komma till stånd. Dock fanns ingen lösning framtagen när 
lokalförsörjningsplanen upprättades. Den nya förskolan i Hyllinge är dock intagen i 
budgetförslag för 2023. 
 
1.5.2 Finns bedömd hyreskostnad? 
 
Preliminär hyreskostnad är beräknad till ca 2 mnkr/ år, vilket innebär 1556 kr/kvm BTA. 
Hyran är inklusive lås, larm och energi.  
Totalt avgående hyreskostnad för Galaxens förskola, Örtagårdens förskola samt Folkets hus, 
avdelningen Stubben är cirka 1700 tkr. 
Ramutökning med hyresbehov om 320 tkr/år, finns intaget i budgetförslag för 2023. 
 

 
Avgående fsk Tillkommande fsk 

Hyra ink. energi, larm m.m. 1 700 000 2 000 000 

Kr/barn 19 535 17 342 

 
Ingen hyreskostnad kommer att debiteras för Örtagårdens förskola om det inte finns pågående 
verksamhet där. Finns behov av att ta byggnaden i bruk, är hyreskostnaden 50 000 kr/månad.  
 
Beräknad investeringskostnad är ca 40 miljoner kronor.  
 
 
1.5.3 Hur ska hyreseffekter och driftseffekter finansieras? Finns hyreseffekt 

och driftsmedel avsatta i budget?   
 
Hyreseffekter är begärda i budgetunderlaget inför 2022 - 2024. Driftseffekter för 
verksamheten beräknas hanteras genom omfördelning inom befintlig verksamhet samt 
tillskott för volymökningar.  
 
 
1.5.4 Föranleder investeringen följdinvesteringar i form av t.ex. inventarier, IT-

utrustning m.m? 
 
Ja, investeringen medför behov av följdinvesteringar såsom inventarier och IT- utrustning 
m.m. Detta har äskats i budgetunderlaget inför 2022 - 2024.   
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1.6 Övrigt 
 
1.6.1 Har facken fått lämna synpunkter på eventuella skisser?  
 
Huvudskyddsombuden har deltagit i processen 
Lokala skyddsombud är informerade. 
 
 
Beställare 
 
 
……………………………………… 
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FÖRSKOLEGÅRD HYLLINGE FÖRSKOLA
KONCEPTSKISS 2021.11.15 

SWECO ARCHITECTS

RITAT AV EMMA SVENSSON

PROJEKT 30032841

Förskolestängsel
Entré gård /Entré 

ZON 3
DEN NYFIKNA/
VILDA

ZON 2
DEN VIDLYFTIGA/
AKTIVITETSBASERADE

ZON 2
DEN VIDLYFTIGA/
AKTIVITETSBASERADE

ZON 1
DEN KREATIVA 
OCH TRYGGA

ZON 1
DEN KREATIVA 
OCH TRYGGA

KONCEPT GÅRD 
 
Den totatala ytan delas på två förskolor, befintliga ”Kryddan” och 
den nya förskolan.  

Trygg och kreativ zon anger ytor närmast byggnaden. Här finns 
plats för mer lugn lek, inskolning m m. Här är nära till byggnadens 
funktioner och vuxna och man hittar sand-och vattenlek, lekhus 
och plats för vila. Varje gård får sin egen trygga zon. 

Vidlyftig och aktiv zon ligger i den yttre delen av den trygga zo-
nen. Här finns plats för mer vidlyftiga lekar och aktiviteter som 
kan kväva vuxenhjälp som t ex hinderbana, gunga och rutchkana. 
Närhet till förråd för material och utrustning. 

Längst bort kan mer självständiga äldre barn leka själva i den 
nyfikna/vilda zonen. Här finns plats för lite mer fartfyllda och 
tuffa lekar. Här är mer vild karaktär, större lek-buskage, grönt och 
naturnära. Bollspel, kojbyggen och cykelslinga är några av går-
dens lekar här. Här finns också en kullar som ger höjdskillnad för 
spring och lek. 
I alla delar av gården finns platser i olika former för samling och 
vila. 

FRIYTOR
”Kryddans gård” går att dela av i två delar för att minska behovet 
av översyn vid tex mindre antal barn eller innan stängning.  Den-
na yta kan även användas av den nya förskolan. Kryddans gård är 
2000kvm och ger de 50 barnen 40kvm per barn.  
 
Ytan för den nya gården är ca 4300 kvm. Totalt ger det en friyta 
på ca 35 kvm per barn räknat på 120 barn. 
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KONCEPTSKISS 2021.11.12

SWECO ARCHITECTS

RITAT AV EMMA SVENSSON

PROJEKT 30032841

SKALA 1:250 (A1) Förskolestängsel
Entré gård /Entré 

GESTALTNING
Den nya byggnaden är placerad på tomten så att transport 
kan ske från Örtgatan. Hämta- och lämna parkering samt per-
sonalparkering finns redan idag på tomten bredvid. Denna 
parkering försörjer alla tre förskolorna i förslaget. Parkeringen 
förses med ett räcke för att hindra barn att springa ut i vägen. 
Dagens parkering utanför ”Kryddan” görs om till cykelparke-
ring och platser för rörelsehindrade. Transporter till ”Kryd-
dan” löses med en transportzon i form av en vändplan mellan 
den nya förskolan och ”Kryddan”.  Leveranser till den tredje 
förskolan, ”Skogsgläntan” ska i förslaget ske via en befintlig 
lastzon som idag inte används.  
 
Byggnadens placering och vinkel ger goda möjlgheter för 
uppsikt och överblickbarhet både för barn och vuxna.
Gården för den nya förskolan sitter ihop med gården som 
kommer tillhöra befintliga förskolan ”Kryddan”. Båda gårdarna 
stängslas och man går mellan dem via grindar. Gårdarna ska 
belysas så att utevistelse är möjlig även på årets mörkare de-
lar. 

Vegetationen är det mest värdefulla solksyddet och ska vara 
varierad och ha olika höjd för ge stabilitet och växterna ger 
varandra skydd vid t ex etablering. Som solskydd finns även 
en pergolor över sittplatser.  

Lekbuskage består av snabbväxande arter som tål slitage från 
barnen. Plats för bärbuskar av olika slag ska finnas och un-
der buskar finns marktäckande perenner. Träd har variation 
i blad, färg, blomning och fruktsättning. Inslag av barrväxter 
ska finnas för grönska vintertid.

Asfaltsytor finns nära huset och som slingor på gårdarna. 
Regn och smältvatten som inte infiltrerar i planterings- och 
gräsytor kommer att samlas upp i brunnar på asfaltsgångens 
låga delar. Det kommer att finnas dagvattenbrunnar på flera 
ställen för att säkerställa att det inte blir stående vatten. 

Gården ges möjlighet till varierad lek, utlopp för nyfikenhet 
och rörelse. Med något i varje del som lockar sprids barnen 
och ger möjlighet för både fartfyllda lekar och plats för vila. 
Här finns även plats för egna aktiviteter, kreativitet och fri lek. 
Extra fokus på tillgänglighet ska göras på den nya förskolans 
gård. 



Ny Förskola i Hyllinge
Medborgardialog

2021-11-13



Nuläge
I dagsläget finns 160 barn inskrivna i 
Hyllinge förskolor

• Dessa barn är fördelade på fyra 
förskolor som är placerade nära 
varandra i samma kvarter.

• Galaxens förskola har ett bygglov som 
upphör mars månad 2023 vilket innebär 
att ca 25 barn kan komma att stå helt 
utan förskoleplats.

• Förskoleavdelning Stubben är  inhyrd i 
Folkets Hus och har ca 25 inskrivna 
barn, detta är en tillfällig lösning med 
oviss framtid.



Nuläge
• Örtagårdens förskola är placerad i en 

äldre byggnad med ca 40 barn 
inskrivna. Denna förskola kommer inom 
kort att avvecklas.



Framtid, mars 2023

Varför behövs en ny förskola:

• För att möta det behov av förskoleplatser som finns i Hyllinge med tanke på de förskolebyggnader som 
inte kan användas efter mars 2023. Kommunen behöver även bygga en ny förskola med hänsyn till 
den framtida nybyggnation som planeras i Hyllinge

• När den nya förskolan står klar ska Galaxens, Stubbens och Örtagårdens barn och pedagoger flytta dit. 
Då kommer 90 barn att placeras i lokalerna som rymmer upp till 120 barn. Detta genererar plats för 
ytterligare 30 barn

• Att den nya förskolan placeras på Örtgatan är av stor vikt för att samtliga förskolor ska vara placerade i 
nära anslutning till varandra. Detta för att barnens utemiljö blir gemensam för förskolorna vilket gör att 
den organisation och det samarbete som finns i dag och som byggts upp under en längre tid kan 
bibehållas. Barn och personal möts och hjälps åt över gränserna



Inomhusmiljö
• I lokalerna finns flera gemensamma 

ytor t.ex. ateljéer för kreativt skapande 
där barn från olika avdelningar kan 
träffas och tillsammans utforska olika 
material

• Lokalerna erbjuder möjlighet för musik, 
rörelse och teater så att barnen får 
möjlighet att kommunicera med hela 
kroppen. En scen för framträdande 
kommer att finnas för allas förfogande 
på en central plats på förskolan 

Utkast



Inomhusmiljö
• De yngre barnen kommer att äta sina måltider på 

sina avdelningar utifrån att deras behov av lugn 
och ro är större än de äldre barnens.

• Barn, från ca 4 år, kommer att äta i en gemensam 
matsal, detta gör att de lekytor som finns på de 
äldre barnens avdelningar kan stå orörda med 
pågående aktiviteter medan de äter i matsalen.

• För de barn som behöver sova under sin vistelse 
kommer sovstunden att förläggas utomhus i 
speciella sovrum som ligger i direkt anslutning till 
de yngre barnens avdelningar.

• Om det behövs på grund av speciella behov kan 
barnen sova inomhus.

Utkast



Utomhusmiljö
• Att den nya förskolan placeras på 

Örtgatan är av stor vikt för att samtliga 
förskolor ska vara placerade i nära 
anslutning till varandra för att barnens 
utemiljö blir gemensam för förskolorna.

• Barn och personal möts, samspelar och 
då finns möjlighet för att hjälpas åt över 
gränserna.

• Utomhusmiljön kan planeras utifrån 
lugna, rörliga och utforskande zoner 
vilket skapar en dynamisk och rolig 
miljö för barn i alla åldersgrupper.

Utkast



Utomhusmiljö
• De yngre barnen kan vistas i de trygga 

zonerna som ligger närmast 
förskolebyggnaderna.

• Ju äldre barnen blir och behöver större 
utmaningar kan de använda de rörliga 
och de utforskande zonerna.

• Både inomhus och utomhus ska miljön 
vara anpassad för de barn och vuxna 
som har någon form av 
funktionsnedsättning.

Koncept



Tack för att ni lyssnade

Vi tar frågor i storgrupp först och sedan går det även bra att 
komma fram och ställa frågor till oss enskilt utifrån våra 
respektive områden!

Mejl: kommun@astorp.se
Telefon: 042 – 640 00

mailto:kommun@astorp.se
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PROTOKOLL 
2021-11-25 

Bin §  
 
Övergång till gymnasiebiljett för elever berättigade till busskort 
Dnr BiND 2021/129 
 
Sammanfattning 
I dagsläget är elever under vissa förutsättningar beviljade ett busskort från 
kommunen för att ta sig kollektivt till och från skolan. Bildningsförvaltningen 
har fått förfrågan från Skånetrafiken gällande att gå över till 
”Gymnasiebiljetten” för de elever som är berättigade busskort från kommunen. 
I dagsläget gäller gymnasieelevernas skolkort enbart under dagtid på vardagar 
och gymnasiebiljetten bedöms vara till fördel för de elever som också önskar 
att ta sig till andra aktiviteter på sin fritid då gymnasiebiljetter gäller även 
kvällar, helger och lov.  
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från BinAu 2021-11-17 § 112 
Tjänsteskrivelse från rektor, 2021-11-08 
 
Yrkande 
Ordförande yrkar att anta Skånetrafikens erbjudande om gymnasiebiljett. 
 
Proposition 
Ordförande lägger eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles. 
 
Bildningsnämndens beslut 
Att anta Skånetrafikens erbjudande om gymnasiebiljett. 
 
Expedieras:  
Akten 
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ÅSTORP

Bildningsnämndens
Arbetsutskott

7(8)

PROTOKOLL
2021-11-17

Binau § 112

Övergång till gymnasiebiljett for clever berättigade till busskort
Dnr BiND 2021/129

Sammanfattning
I dagsläget är elever under vissa förutsättningar beviljade ett busskort från
kommunen för att ta sig kollektivt till och från skolan. Bildningsförvaltningen
har fått förfrågan från Skånetrafiken gällande att gå över till
"Gymnasiebiljetten" för de elever som är berättigade busskort från
kommunen. I dagsläget gäller gymnasieelevernas skolkort enbart under dagtid
på vardagar och gymnasiebiljetten bedöms vara till fördel för de elever som
också önskar att ta sig till andra aktiviteter på sin fritid då gymnasiebilj etter
gäller även kvällar, helger och lov.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från rektor, 2021-11-08

Yrkande

Ordförande yrkar att föreslå bildningsnämnden att anta Skånetrafikens
erbjudande om gymnasiebiljett.

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

Arbetsutskottets beslut

Att föreslå bildningsnämnden att anta Skånetrafikens erbjudande om
gymnasiebiljett.

Expedieras:
Akten

B ildningsnämnden

Ordförandes signatur Justerandes signatur

M
Utdragsbestyrkande
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Tjänsteskrivelse 
Diarienummer 

BiND 2021/ 

Bildningsnämnden 
 
Övergång till gymnasiebiljett för elever berättigade till busskort 
Dnr BiND 2021/129 
 
Sammanfattning 
I dagsläget är elever under vissa förutsättningarna beviljade ett busskort från 
kommunen för att ta sig kollektivt till och från skolan. Bildningsförvaltningen har 
fått förfrågan från Skånetrafiken gällande att gå över till ”Gymnasiebiljetten” för 
de elever som är berättigade busskort från kommunen. I dagsläget gäller 
gymnasieelevernas skolkort enbart under dagtid på vardagar och gymnasiebiljetten 
bedöms vara till fördel för de elever som också önskar att ta sig till andra 
aktiviteter på sin fritid då gymnasiebiljetter gäller även kvällar, helger och lov.  
 
Förslag till beslut 
Att bildningsnämnden beslutar att anta Skånetrafikens erbjudande om 
gymnasiebiljett. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från rektor, 2021-11-08 
 
 
Ärendet 
Skånetrafiken har kontaktat ansvarig tjänsteman på bildningsförvaltningen med en 
förfrågan om kommunen önskar att erbjuda kommunens skolelever ett busskort 
som även gäller kvällar, helger och lov. I dagsläget står kommunen för ett busskort 
som delas ut till gymnasieelever som är bosatta i Åstorps kommun och som 
studerar på gymnasienivå på heltid. Övriga krav är att det är minst sex kilometers 
färdväg till skolan och att man inte uppbär något inackorderingsbidrag. 
Kommunen ansvarar för gymnasieelevers resor till och från skolan till och med 
vårterminen det år man fyller 20 år.  Busskortet gäller enbart under vardagar 
dagtid.  
 
Skånetrafikens erbjudande innebär att eleverna även kan komma att använda sitt 
busskort på fritiden till samma kostnad för kommunen som det busskort som 
kommunen idag bekostar. I dagsläget ligger kostnaden på ca fem miljoner kronor 
om året då kommunen betalar en månadskostnad tio gånger per år. I dagsläget 
finansierar kommunen drygt 650 busskort som kommunen. Förslaget innebär 
således ingen merkostnad för kommunen. 
 
Samverkan mellan enheter/förvaltningar: Ej aktuellt 
 
Intressekonflikter: Föreligger inte 
 
Uppföljning: Beslutet förväntas verkställas fr o m skolstart i augusti 2022 
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Tjänsteskrivelse 
Diarienummer 

BiND 2021/ 

 
Beaktande av barnperspektivet 
Förändringen bedöms vara positiv för ungdomarna, då de kan använda sitt 
busskort även på fritiden vilket möjliggör att man även kan ta sig till andra 
aktiviteter. 
 
Expedieras till  
Akten 
Bildningsnämnden 
 
Katrin Olsson 
Rektor 
042 643 56  
katrin.olsson@astorp.se 
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PROTOKOLL 
2021-11-25 

Bin §  
 
Kontaktpolitiker för skolorna 
 
Sammanfattning 
Syftet med att utse kontaktpersoner är att ge möjlighet för de förtroendevalda 
att få en inblick i verksamheten som nämnden ansvarar för.  
Utsedd kontaktperson har möjlighet att göra ett besök per verksamhet/år 
personen är vald för. Ett besök berättigar till arvode, högst 8 timmar. Timmarna 
kan dock delas upp på flera tillfällen under ett år. 
 
Beslutsunderlag 
Förslag på lista av kontaktpolitiker. 
 
Yrkande 
Ordförande yrkar att anta Skånetrafikens erbjudande om gymnasiebiljett. 
 
Proposition 
Ordförande lägger eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles. 
 
Bildningsnämndens beslut 
Kontaktpolitiker för bildningsnämndens verksamheter utses enligt följande: 
 
Expedieras:  
Akten 
 
 



Björnekullaskolan/Grundsärskola 
Magnus Johansson (S) 
Anton Holmberg (SD) 
Fredrik Karlsson (M) 
Murat Özbalci (C) 
 

 

Hyllinge skola 
Rickard Mattsson (SD) 
Thomas Fredriksson (S) 
Fredrik Karlsson (M) 
Johan Strand (S) 
 

 

Nyvång skola 
Sten Hugosson (SD) 
Eva Nilsson (M) 
Gun Friberg (S) 
Richard Mattsson 
 

 

Haganässkolan 
Murat Özbalci (C) 
Bodil Hellberg (L) 
Florian Bobocera (S) 
Petra Jansdotter (SD) 
 

 

Rågenskolan 
Anna-Lena Olsson (SD) 
Stefan Olofsson (S) 
Linda Arenhag (KD) 
 
 

 

Tingdalsskolan 
Gun Friberg (S) 
Anton Holmberg (SD) 
Bengt Nilsson (M) 
Bengt Tollstadius (C) 
 

 

 

 

 



Kvidinge skola 
Bengt Nilsson (M) 
Thomas Fredriksson (S) 
Harri Rosqvist (SD)  
Anna Lena Olsson (SD) 
 

 

KomVux 
Bengt Tollstadius (C) 
Bodil Hellberg (L) 
Florian Bobocera (S) 
Harri Rosqvist (SD) 
 

 

Montessori/Kyrktuppen 
Magnus Johansson (S) 
Anton Holmberg (SD) 
Pernilla Nielsen (M) 
 
 

 

Kulturskolan 
Stefan Olofsson (S) 
Linda Arenhag (KD) 
Sten Hugosson (SD) 
Eva Nilsson (M) 
 

 

Centrala resursenheten 
Petra Jansdotter (SD) 
Pernilla Nielsen (M) 
Johan Strand (S) 
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PROTOKOLL 
2021-11-25 

 
Bin §  
 
Beslutslogg 
Varje månad redovisas en beslutslogg för bildningsnämnden. I loggen 
redovisas vilka beslut som har fattats och hur dessa ska verkställas. 
 
Beslutsunderlag 
Beslutslogg november månad 2021. 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar att godkänna beslutsloggen. 
 
Proposition  
Ordförande lägger lagda yrkanden under proposition och finner att detta 
bifalles.  
 
Bildningsnämndens beslut 
Att godkänna beslutsloggen. 
 
Expedieras till:  
Akten 
 
 
 



 

  

 

 

Bildningsnämndens beslutslogg – ARKIV 

Röd markering = Inkommet/ej behandlat 

Återkommande ärende 

Gul markering = Utreds/under beredning 

Färdigt för politiskt behandling 

Återremitterat/avvaktar 

Expedierat till KS/KF 

Grön markering = Verkställt/avslutat 

 

Samtliga avslutade ärenden kan lämnas ut via nämndsekreterare 

 

 



 

Beslutsinstans, 
datum och §  

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

2019-08-21, § 78 
2019-10-16, § 90 
Binau 2021-10-13 § 
98 
Bin 2021-10-28 § 
138 

2019/104 Motion om Tingdalsskolan - Expedierat till 
KS/KF 

Ärendet återremitterat från KS 
till BIN då frågan inte är 
färdigutredd. KS kan ej 
behandla frågan innan BIN 
fattat slutligt beslut. 
 
Ett förslag till motionssvar är 
framtaget och behandlades av 
BinAu i oktober. Förslag från 
bildningsnämnden är att anse 
motionen besvarad. 
 

Förvaltningen 

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

2019/177 Begära utdrag ur belastningsregistret för 
anställda. 

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

Under 
beredning 

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

Förvaltningen 

2020-01-22, § 13 
 
 
 
 
 
 
 
 
2020-02-19, § 21 
 
 
 
 

2020/21 Fsk Prästamarken i Kvidinge 1)Att BIN uppdrar åt KS att 
initiera en utredning med 
syfte att undersöka andra 
lämpliga platser i Kvidinge 
för en ny fsk. 
2) Att BIN löpande ska 
informeras om en tidsplan. 
 
1)Ålägga BIF att undersöka 
möjligheten att bygga fsk i 
första han på Prästamarken, 
på ett område som inte är 
aktuellt för arkeologiska 
fynd. 

Återremitterat
/Avvaktar 

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

KS/ Förvaltningen 



 

 
 
 
 
2020-04-15, § 44 
 
 
 
 
 
 
 
2020-04-15, § 51 
 
 
 
 

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

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

Färdigbeslutat 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. 

 

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

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

Färdig/besluta
d 

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. 
 

 



 

prov under en 
tvåårsperiod och 
därefter utvärderas 
för ett nytt 
ställningstagande av 
bildningsnämnden. 

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

 Frågan skickas till 
förvaltningen för 
beredning. 

 

Återkommand
e ärende 

Åstorpsalliansen yrkar att 
Bildningsnämnden fyra gånger 

per läsår får en: 
-  uppdatering av aktuell 

situation vad gäller 
- antal platser som förskolorna 

är planerade för 
- inskrivna barn 

- aktuell kö 
- i förekommande fall barn som 
byter kommun och övergång till 

förskoleklass. 
 

Ärendet presenterades första 
gången i oktober under 

förvaltningen informerar. Nästa 
sammanställning sker i 

december. 

Förvaltningen 
 

BinAu 2021-10-13 § 
100 
Bin 2021-10-28 § 
140 

2020/122 Motion (SD) – Björnekullaskolans framtid - Expedierat till 
KS/KF 

Ett förslag på motionssvar är 
framtaget. Förslag från 
bildningsnämnden i oktober är 
att anse motionen besvarad. 
 

Förvaltningen 

BinAu 2021-10-13 § 
99 
Bin 2021-10-28 § 
139 

2020/123 Motion (SD) – Framtid för en ny och 
funktionsduglig tingdalsskola 

- Expedierat till 
KS/KF 

Ett förslag på motionssvar är 
framtaget. Förslag från 
bildningsnämnden i oktober är 
att anse motionen besvarad. 
 

Förvaltningen 

BinAu 2021-10-13 § 
101 

2020/118 Motion (SD) – Bygg ut grundskolan i 
Kvidinge 

- Återremitterat Arbetsutskottet beslutade att 
återremittera ärendet för att 
inhämta mer information 
gällande arbetet som utförts av 
konsulter, 
kapacitetsutredningar och 
kommande demografi. 
Förvaltningen har inte fått 
tillbaka kapacitetsutredning, 

Förvaltningen 



 

den ska återkopplas 18 
november. 
Delområdesprognosen är 
redovisad och visar inte en 
befolkningsökning som 
föranleder en ny skola i 
Kvidinge. 
 

Bin 2021-10-28 § 
145 

2021/121 Väckt ärende från Bodil Hellberg (L) 
Konceptförskola Kvidinge 

-att Bildningsnärnnden ger 
Bildningsförvaltningen i 
uppdrag att utreda 
möjligheten att gå fram med 
en beställning att placera 
konceptförskolan på den del 
av Prästarnarken 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 
fokus på att förklara och 
motivera placeringen av 
förskolan på Prästarnarken. 

Inkommet/Ej 
behandlad 

Avvakta medborgardialog för 
vidare hantering. 
 

Förvaltningen 

 2021/128 Granskning från kommunrevisionen – 
Kommunens arbete med Agenda 2030 

Bildningsnämnden ska 
besvara en granskning från 
kommunrevisionen senast 
den 2022-02-11 utifrån 
följande punkter: 
• Att kommunstyrelsen 

och nämnderna 
genomför 
väsentlighetsanalyser 
och identifierar vilka 
mål och delmål i 
Agenda 2030 som är 
relevanta för den egna 
verksamheten.  

Inkommet/Ej 
behandlad 

 Förvaltningen 



 

 

 

• Att kommunstyrelsen 
och nämnderna inför 
arbetet med 
kommande 
verksamhetsplaner 
och budget använder 
väsentlighetsanalyser 
för att utifrån 
inriktningsmålen 
identifiera och 
formulera mätbara 
nyckeltal. Här är det 
viktigt att väga in den 
ambitionshöjning som 
Agenda 2030 innebär.  
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PROTOKOLL 
2021-11-25 

 
Bin §  
 
Redovisning av delgivningar 
 
Sammanfattning 
Anmälan om kränkande behandling enligt följande: 
 
Område Öst 
Tingdalsskolan: 1 stycken 
Kvidinge skola: 3 stycken 
 
Område Väst 
Hyllinge Skola: 26 stycken 
Nyvång skola: 3 stycken 
 
Område Centrum: 
Haganässkolan: 12 stycken 
Piongårdens förskola: 2 stycken 
 
Björnekullaskolan: 2 stycken 
 
Avstängning från undervisning i grundskola enligt följande: 
Hyllinge Skola: 1 stycken 
Björnekullaskolan: 5 stycken 
 
Protokoll 
Binau 2021-11-10 §§ 104-109 
BinAu 2021-11-17 §§ 110-113 
 
Bildningsnämndens beslut 
Redovisningen av delgivningar godkänns. 
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PROTOKOLL 
2021-11-25 

Bin §  
 
Redovisning av delegationsbeslut 
 
Sammanfattning 

- Lokal överenskommelse lokalt samråd psykiatri nordväst, dnr AVT 
2021-169, delegat förvaltningschef 

 
Bildningsnämndens beslut 
Redovisningen av delegationsbesluten godkänns. 
 
Expedieras till:  
Akt 
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PROTOKOLL 
2021-11-25 

Bin §  
 
Frågor till och från de kommunala råden 
 
Sammanfattning 
Samhällsberedningen har inkommit med en fråga till socialförvaltningen och 
bildningsförvaltningen gällande om det är möjligt att se över möjligheterna att 
drogtesta elever på högstadiet i större skala? 
 
Beslutsunderlag 
Beslut från Samhällsberedningen 2021-11-10 § 32 
 
Bildningsnämndens beslut 
Att  
 
Expedieras till: 
Akten 



^
<»•

<̂
<

ÅSTORP

KOMMUNFULLMÄKTIGES
SAMHÄLLSBEREDNING

6(9)

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum 2021-11 -10

KfSb § 32

Redovisning av arbetet for en narkotikafri skola

Sammanfattning
På sammanträdet den 12 oktober väckte Tobias Borg ett ärende gällande hur
kommunens skolor arbetar för en narkotikafri skola.

Kommunens fältsekreterare Magnus Persson har besvarat frågan skriftligen.

Beslutsunderlag
Väckt ärende av Tobias Borg (L)

Samhällsberedningens beslut
Samhällsberedningen ställer följande frågor till Socialförvaltningen och
Bildningsförvaltningen och önskar att det klargörs hur man samverkar för
att snabbt kunna agera när man misstänker missbruk eller psykisk ohälsa hos
barn. På grund av man upplever långa vägar till att reaktion vill
Samhällsberedningen ställa följande frågor gällande:

Avtalet med Maria NV, är det utformat på bästa sätt utifrån Åstorps
behov?
Öppenvården Navet, hade en väl fungerade verksamhet med
möjlighet för snabba provtagningar, varför slutade man med detta?
Finns det tankar att återgå till detta arbetssätt?
Har man sett över möjligheten till att drogtesta på högstadiet i större
skala?

•

Expedieras:
Akten

Socialförvaltningen
Bildningsförvaltningen

Justerandes signatur

-~\

Utdragsbestyrkande
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2021-11-25 

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 
Att kostnad för sammanträdesarvode och förlorad arbetsförtjänst vid 
utbildningen den 16 november ska belasta bildningsnämndens budget i den 
mån deltagaren har inte uppdrag i kommunfullmäktige.  
 
Expedieras till: 
Akten 
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PROTOKOLL 
2021-11-25 

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