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Justerare

Plats och tid

Kommunhuset, Svalöv, kl 13.30 – 15:36
Ajournering kl. 14:37 – 14:48

Beslutande

Torbjörn Ekelund (L), ordf
Fredrik Jönsson (C), vice ordf
Mikael Nilsson (M)
Linda Lindberg (SD)
Jan Zielinski (S)
Amanda Ripa (FI)
Bedrija Halilovic (S)

Ej tjänstgörande
ersättare

Birgitta Zadenius (L)
Eva Olofsson (C)
Angelie Fröjd (M)
Krister Olsson (S)

Övriga deltagare

Roland Tufvesson, tf utbildningschef
Elisabet Viktorsson, kulturchef §§ 106 - 109
Niklas Fonskov, fritidschef
Maria Lundström, utvecklingsstrateg
Maria Winqvist, utvecklingsstrateg
Minela Smajlovic, ekonom
Louise Linde, nämndsekreterare
Ragnhild Nilsson, handläggare av barn i behov av stöd §§ 106-108
Cecilia Hallberg, personalombud
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och plats
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Bedrija Halilovic (S)
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§§ 106 – 117

Sekreterare
Louise Linde

Ordförande
Torbjörn Ekelund (L)
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Bedrija Halilovic (S)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Bildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2016-11-28

Anslaget under tiden

2016-12-02 – 2016-12-27

Förvaringsplats
för protokollet

Kommunledningskontoret

Underskrift
Louise Linde

Justerare

Utdragsbestyrkande

2(16)

Bildningsnämnden

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOL
Sammanträdesdatum

2016-11-28

§ 106 Beslutad ärendelista
§ 107
§ 108
§ 109
§ 110
§ 111
§ 112
§ 113
§ 114
§ 115
§ 116
§ 117

Justerare

Information................................................................................................. 4
Initiativärende, Kostnadsredovisning: Barn i behov av särskilt stöd ......... 5
Ekonomisk uppföljning för bildningsnämnden per den sista oktober ....... 6
Bidrag till fristående huvudmän, interkommunal ersättning samt intern
ersättning inom gymnasieskolan år 2017 ................................................. 7
Regler, taxor och e-tjänster för barnomsorg i Svalövs kommun............... 8
Projektplan för familjecentral ..................................................................... 9
Motion, Skolavslutning i kommunens kyrkor ........................................... 10
Initiativärende, svenskundervisning till personer utan
uppehållstillstånd ..................................................................................... 12
Inbjudan till uppföljningsmöte av SKL:s handlingsplan "Stärkt skydd för
barn och unga” ........................................................................................ 14
Sammanträdestider för bildningsnämnden 2017 .................................... 15
Delegeringsredovisning ........................................................................... 16

Utdragsbestyrkande

3(16)

Bildningsnämnden

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOL
Sammanträdesdatum

2016-11-28

Dnr -

§ 107 Information
Bildningsnämndens beslut
1. Informationen noteras

Sammanfattning av ärendet
Förskola
a) Lägesrapport barnomsorg (dnr 129-2016)
b) Uppdrag, analys av kösystemet inom barnomsorgen (dnr 4-2015)
Grundskola
c) Delegeringsbeslut gällande engelska skolan (dnr 430-2016)
Kultur
d) Kulturpengar för ökad tillgänglighet
Fritid
e) Dialog med Röstånga idrottsplats och Röstånga camping
Övrigt
f) Höjda kostnader för kollektivtrafik
g) Idrottspolitiskt program

Förslag till beslut på sammanträdet
Torbjörn Ekelund (L), Jan Zielinski (S), Bedrija Halilovic (S) och Mikael Nilsson
(M): Informationen noteras

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar enligt
det.
Protokollet ska skickas till:
-

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 224-2016

§ 108 Initiativärende, Kostnadsredovisning: Barn i behov
av särskilt stöd
Bildningsnämndens beslut
1. Förvaltningens skrivelse godkänns som svar på initiativärendet.

Sammanfattning av ärendet
Linda Lindberg (SD) har inkommit med ett initiativärende, daterat 2016-06-14. I
initiativärendet ges förvaltningen i uppdrag att: Skyndsamt ta fram en
specificerad kostnadsredovisning för posten: barn i behov av särskilt stöd i
förskola samt barn i särskilt behov av stöd i grundskola, presentera en
nulägesbild över kostnaden för ovan nämnda poster, presentera
jämförelsestatistik över kostnaderna för åren 2011 – 2016 för varje
grundskoleenhet samt att elevhälsa närvarar vid redovisningen av ovan
önskade poster.

Beslutsunderlag
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2016-11-21
Bildningsnämndens protokoll 2016-06-14, § 61
Initiativärende, Kostnadsredovisning: Barn i behov av särskilt stöd, daterad
2016-06-14

Förslag till beslut på sammanträdet
Torbjörn Ekelund (L), Fredrik Jönsson (C), Linda Lindberg (SD), Jan Zielinski
(S), Mikael Nilsson (M), Bedrija Halilovic (S) och Amanda Ripa (FI):
Förvaltningens skrivelse godkänns som svar på initiativärendet.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar enligt
det.

Protokollet ska skickas till:
Linda Lindberg (SD)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 7-2016

§ 109 Ekonomisk uppföljning för bildningsnämnden per
den sista oktober
Bildningsnämndens beslut
1. Uppföljning för bildningsnämnden per den sista oktober 2016 noteras.

Sammanfattning av ärendet
Kommunförvaltningen har sammanställt en ekonomisk uppföljning för
bildningsnämndens verksamheter per den sista oktober 2016.

Beslutsunderlag
Ekonomisk uppföljning per den sista oktober 2016, daterad 2016-11-18

Förslag till beslut på sammanträdet
Torbjörn Ekelund (L): Uppföljning för bildningsnämnden per den sista oktober
2016 noteras.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar enligt
det.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (RTN, MAZO)
_
Ajournering kl. 14:37 – 14:48

Justerare

Utdragsbestyrkande

6(16)

Bildningsnämnden

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOL
Sammanträdesdatum

2016-11-28

Dnr 435-2016

§ 110 Bidrag till fristående huvudmän, interkommunal
ersättning samt intern ersättning inom gymnasieskolan
år 2017
Bildningsnämndens beslut
Bidrag till fristående huvudmän, i nter kommunal ersättning s amt i ntern ers ättning i nom g ymnasies kol an år 2017 beslutas enligt tabell i bilag a 1.

1. Bidrag till fristående huvudmän, interkommunal ersättning samt intern
ersättning inom gymnasieskolan år 2017 beslutas enligt tabell i bilagan
Gymnasiepriser 2017, daterad 2016-11-18 .

Sammanfattning av ärendet
Inför varje nytt kalenderår ska kommunen besluta om bidragsbelopp och
interkommunal ersättning för de program som kommunen erbjuder i den egna
kommunala skolan. Då eleven läser ett gymnasieprogram hos en annan
kommunal huvudman ersätts huvudmannen motsvarande dennes budgeterade
självkostnader, interkommunal ersättning. För elev som läser ett
gymnasieprogram hos en fristående huvudman som inte hemkommunen
erbjuder i den egna skolan utgår bidrag enligt Skolverkets riksprislista.

Beslutsunderlag
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2016-11-18
Bilaga 1, Gymnasiepriser 2017, daterad 2016-11-18

Förslag till beslut på sammanträdet
Torbjörn Ekelund (L), Fredrik Jönsson (C), Linda Lindberg (SD), Jan Zielinski
(S), Mikael Nilsson (M) och Bedrija Halilovic (S): Bidrag till fristående
huvudmän, interkommunal ersättning samt intern ersättning inom
gymnasieskolan år 2017 beslutas enligt tabell i bilagan Gymnasiepriser 2017,
daterad 2016-11-18.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar enligt
det.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (RTN, MAZO)

Justerare
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Sammanträdesdatum
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Dnr 436-2016

§ 111 Regler, taxor och e-tjänster för barnomsorg i
Svalövs kommun
Bildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen för beslut i
kommunfullmäktige
1. Regler, taxor och e-tjänster för Svalövs kommun antas att gälla från den
1 januari 2017.

Sammanfattning av ärendet
Skolverket har på uppdrag av regeringen fattat beslut om nytt belopp för
maxtaxan inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet. Att
taket förändras i förhållande till föregående år beror på att inkomsttaket har
reglerats. Eftersom taket höjs innebär det att de högsta avgifterna höjs.
För invånarna innebär avgiftsökningen ett belopp på mellan 16-49 kr/barn och
månad. De nya högsta avgifterna ska tillämpas från den 1 januari 2017.
Övriga förändringar som föreslås i regelverket står under följande rubriker;
sekretess, pedagogisk omsorg, kö, omsorgstid, öppettider, abonnemang,
omsorg på obekväm arbetstid, barnomsorgstaxa enligt maxtaxa.

Beslutsunderlag
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2016-11-14.
Regler, taxor och e-tjänster för barnomsorg i Svalövs kommun, daterad 201611-14

Förslag till beslut på sammanträdet
Torbjörn Ekelund (L), Fredrik Jönsson (C), Jan Zielinski (S), Mikael Nilsson (M),
Bedrija Halilovic (S) och Amanda Ripa (FI): Regler, taxor och e-tjänster för
Svalövs kommun antas att gälla från den 1 januari 2017.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar enligt
det.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (RTN, MAWT)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 288-2016

§ 112 Projektplan för familjecentralen
Bildningsnämndens beslut
1. Informationen noteras

Sammanfattning av ärendet
Socialtjänsten och utbildningsförvaltningen har tillsammans med Region Skåne
arbetat fram en projektplan för den planerade Familjecentralen i Svalövs
kommun.

Beslutsunderlag
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2016-11-14
Projektplan för Familjecentralen, daterad 2016-11-14

Förslag till beslut på sammanträdet
Torbjörn Ekelund (L), Bedrija Halilovic (S), Jan Zielinski (S), Fredrik Jönsson
(C) och Amanda Ripa (FI): Informationen noteras

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar enligt
det.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (RTN, MAWT)

Justerare
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Dnr 226-2016

§ 113 Motion, Skolavslutning i kommunens kyrkor
Bildningsnämndens beslut
1. Nämnden antar ordförandes skrivelse som sin egen.

Bildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen för beslut i
kommunfullmäktige
2. Motionen avslås med hänvisning till bildningsnämndens yttrande.

Reservationer
Linda Lindberg (SD) reserverar sig till förmån för eget förslag.

Sammanfattning av ärendet
Linda Lindberg (SD) och Teddy Nilsson (SD) föreslår i en motion daterad 201605-16 att: 1. Kommunfullmäktige ger våra rektorer stöd och rekommendationer
att fira skolavslutningar i våra lokala kyrkor. 2. Kommunfullmäktige ger
kommunstyrelsen i uppdrag att informera Svalövs församlingar om vårt intresse
av att fira traditionsenliga skolavslutningar i dess kyrkor enligt skollagens
riktlinjer.
Ordförande i bildningsnämnden har skrivit ett svar där han bl.a. skriver att
lagens utformning och Skolverkets uttolkning gör att frågan inte kan beslutas på
kommunalpolitisk nivå utan att bryta mot Skolverkets
tillämpningsbestämmelser. Motionen föreslås därför avslås.

Beslutsunderlag
Svar från bildningsnämndens ordförande, daterat 2016-10-19
Remittering av motion, daterad 2016-06-08
Motion från Linda Lindberg (SD), daterad 2016-05-16

Förslag till beslut på sammanträdet
Torbjörn Ekelund (L), Jan Zielinski (S), Fredrik Jönsson (C), Bedrija Halilovic
(S), Amanda Ripa (FI) och Mikael Nilsson (M): 1. Nämnden antar ordförandes
skrivelse som sin egen. 2. Motionen avslås med hänvisning till
bildningsnämndens yttrande.
Linda Lindberg (SD): Bifall till motionen

Beslutsgång
Ordförande tar upp Torbjörn Ekelund m.fl. förslag till beslut och finner att
nämnden beslutar enligt dessa.
Därefter tar ordförande upp Linda Lindbergs förslag till beslut och finner att
nämnden avslår det.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Protokollet ska skickas till:
Linda Lindberg (SD) och Teddy Nilsson (SD)

Justerare
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Dnr 399-2016

§ 114 Initiativärende, svenskundervisning till personer
utan uppehållstillstånd
Bildningsnämndens beslut
1. Initiativärendet anses besvarat.

Sammanfattning av ärendet
Amanda Ripa (FI) har inkom med ett initiativärende, daterat 2016-10-25. Där
hon föreslår att: Bildningsnämnden tar initiativ till att Svalövs kommun blir en
föregångare och som huvudman anordnar svenskundervisning för personer
som saknar uppehållstillstånd och som är över 18 år.
I förvaltningens skrivelse framkommer bland annat att under 2015 gav
regeringen uppdraget att förbättra asylsökandes kunskaper i svenska språket åt
studieförbunden. I Svalövs kommun bedriver Studieförbundet Vuxenskolan,
efter konversationer med utbildningsförvaltningen, vardagssvenska med två
grupper i Svalöv. Varje grupp träffas vid 10 tillfällen och får totalt 40
studietimmar. I dagsläget medverkar 24 personer utan uppehållstillstånd.

Beslutsunderlag
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2016-11-21
Initiativärende från Amanda Ripa (FI), daterat 2016-10-25

Förslag till beslut på sammanträdet
Torbjörn Ekelund (L) och Fredrik Jönsson (C): Initiativärendet anses besvarat.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner nämnden beslutar enligt det.

Protokollsanteckning ifrån Amanda Ripa (FI):
”Med anledning av svaret på mitt initiativärende: jag är medveten om att det inte
är möjligt för kommunen att söka bidrag för svenskundervisning enligt samma
förordning som studieförbunden men med tanke på det väl tilltagna statsbidrag
på 27,4 miljoner som kommunen har erhållit genom vårt stora
flyktingmottagande, tycker jag det är oerhört märkligt att den typ av
undervisning som jag förespråkar i mitt initiativärende inte redan bedrivs. För 1 1,2 miljoner per år hade vi kunnat anställa två lärare på heltid, och då räknar jag
ändå med en månadslön som är större än den många lärare har, som hade
kunnat ge betydligt mer än dessa 10 undervisningstillfällen som
Studieförbundet kunnat erbjuda, till betydligt fler än 24 personer.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Det är bara en liten minoritet av de nyanlända som fått åtnjuta detta. Dessutom
har jag inte kunnat hitta någon information om denna undervisning, varken på
kommunens eller Studieförbundets hemsida (jag kanske tittar på fel ställe) men
jag känner att detta går verkligen att marknadsföra på ett bättre och mer
demokratiskt sätt. Många som inte fått möjlighet att ta del av detta känner sig
förbigångna. Mina syriska vänner hade till exempel ingen aning om att denna
typ av undervisning bedrivs och hade mer än gärna deltagit om de bara visste
om att den finns.”
Protokollet ska skickas till:
Amanda Ripa (FI)
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Dnr 437-2016

§ 115 Inbjudan till uppföljningsmöte av SKL:s
handlingsplan "Stärkt skydd för barn och unga”
Bildningsnämndens beslut
1. Ordförande medges att delta vid uppföljningsmöte av SKL:s
handlingsplan ”Stärkt skydd för barn och unga” den 17 eller 18 januari
2017.

Sammanfattning av ärendet
I juni 2015 antog SKL:s handlingsplanen "Stärkt skydd för barn och unga". I
handlingsplanen engageras skola och hälsovård med syftet förebygga
orosanmälningar. Genom tidiga insatser kan myndighetsutövningen
koncentrera sig på sitt huvuduppdrag: att arbeta med barnskydd och insatser till
barn i behov av omfattande stöd.
Den 17 och 18 januari 2017 bjuder SKL in till ett uppföljningsmöte gällande
kommunernas arbete med implementeringen av handlingsplanen. Inbjudan
riktar sig åt förtroendevalda och tjänstemän inom socialtjänst och skola. Ifrån
sektor Social omsorg deltar verksamhetschef för individ- och familjeomsorg,
Mikael Lindberg och chef för utrednings- och uppföljningsenheten, Jill Ohlin.
Ifrån Socialnämnden deltar vice ordförande Håkan Andersson (C) samt Anneli
Persson (S).

Beslutsunderlag
Inbjudan till uppföljningsmöte av handlingsplanen "Stärkt skydd för barn och
unga”, daterad 2016-11-03

Förslag till beslut på sammanträdet
Torbjörn Ekelund (L), Jan Zielinski (S) och Bedrija Halilovic (S): Ordförande
medges att delta vid uppföljningsmöte av SKL:s handlingsplan ”Stärkt skydd för
barn och unga” den 17 eller 18 januari 2017.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar enligt
det.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (RTN)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 438-2016

§ 116 Sammanträdestider för bildningsnämnden 2017
Bildningsnämndens beslut
1. Bildningsnämnden sammanträder år 2017 under följande dagar: 23/1,
23/2, 20/3, 24/4, 29/5, 21/6, 21/8, 18/9, 9/10, 6/11 och 11/12.
2. Ordförande äger rätt att kalla till ett extra sammanträde, liksom att om
det föreligger särskilda skäl för det, ställa in ett sammanträde eller
ändra dagen eller tiden för sammanträdet.

Sammanfattning av ärendet
Bildningsnämnden ska besluta om sina sammanträdestider för 2017.
Kommunförvaltningen har tagit fram ett förslag i vilket hänsyn tagits till
helgdagar samt planerade sammanträden för kommunfullmäktige,
kommunstyrelsen, nämnder m.m.
Det noteras att ordföranden enligt förslaget äger rätt att kalla till ett extra
sammanträde, liksom att om det föreligger särskilda skäl för det, ställa in ett
sammanträde eller ändra dagen eller tiden för sammanträdet.
Ett extra sammanträde ska enligt kommunallagen hållas om minst en tredjedel
av nämndens ledamöter begär det eller om ordförande anser att det behövs.

Beslutsunderlag
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2016-11-18

Förslag till beslut på sammanträdet
Torbjörn Ekelund (L) och Jan Zielinski (S): 1. Bildningsnämnden sammanträder
år 2017 under följande dagar: 23/1, 23/2, 20/3, 24/4, 29/5, 21/6, 21/8, 18/9,
9/10, 6/11 och 11/12. 2. Ordförande äger rätt att kalla till ett extra sammanträde,
liksom att om det föreligger särskilda skäl för det, ställa in ett sammanträde eller
ändra dagen eller tiden för sammanträdet.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslagen till beslut och finner att nämnden beslutar enligt
dessa.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (RTN, LELE)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 77-2016

§ 117 Delegeringsredovisning
Bildningsnämndens beslut
1. Redovisningen av delegeringsbeslut godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Kommunförvaltningen har sammanställt en redovisning över beslut som fattats
med stöd av den gällande delegeringsordningen.

Beslutsunderlag
Delegeringsbeslut för redovisning vid bildningsnämndens sammanträde 201611-28.

Förslag till beslut på sammanträdet
Torbjörn Ekelund (L), Jan Zielinski (S), Bedrija Halilovic (S) och Mikael Nilsson
(M): Redovisningen av delegeringsbeslut godkänns.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar enligt
det.
Protokollet ska skickas till:
-

Justerare

Utdragsbestyrkande

16(16)

