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Sammanträdesdatum

2018-01-23

Plats och tid
Beslutande

Justerare

Kommunhuset, Svalöv, kl 13.30 – 16.46
Ajournering kl. 13.40 – 13.49
Ajournering kl. 14.40 – 14.54
Torbjörn Ekelund (L) ordf
Krister Olsson (S) tjg ers för Fredrik Jönsson (C)
Angelie Fröjd (M) §§ 3 - 12
Anna Berg von Linde (M) tjg ers för Angelie Fröjd (M) §§ 1 - 2
Kim Hellström (SD)
Jan Zielinski (S)
Annie Karlsson (S) tjg ers för Kristina Carlsson (FI)
Émilie Lundgren (S)

Ej tjänstgörande
ersättare

Anna Berg von Linde (M) §§ 3 - 12

Övriga deltagare

Hans Dahlqvist, utbildningschef
Elisabet Viktorsson, kulturchef §§ 1-2
Niklas Fonskov, fritidschef
Maria Lundström, utvecklingsstrateg
Karin Ekholm, Assistent §§ 1 -2, a - c
Minela Smajlovic, ekonom
Louise Linde, nämndsekreterare
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Utses att justera
Justeringens tid
och plats
Justerade
paragrafer

Émilie Lundgren (S)
Kommunledningskontoret, 2018-01-29, kl. 15.00
§§ 1 - 12

Sekreterare
Louise Linde

Ordförande
Torbjörn Ekelund (L)

Justerare
Émilie Lundgren (S)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
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Uppföljning av fördelning av statlig ersättning för nyanlända –
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Sammanträdesdatum

2018-01-23

Dnr -

§2

Information

Bildningsnämndens beslut
1. Informationen noteras.
2. Christina Anderssons avsägelse godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Förskola/Grundskola
Assistent Karin Ekholm informerar om:
a) Lägesrapport barnomsorg (Dnr 22-2018)
Utbildningschef Hans Dalhqvist informerar om:

b) Uppgradering av förskolechefsmandatet (Dnr 32-2018)
Svalöfs gymnasium
Utbildningschef Hans Dalhqvist informerar om:
c)

Elevärende

Fritid
Fritidschef Niklas Fonskov informerar om:
d) Konstgräsplan Röstånga – redovisning av nuläge (Dnr 232018)
e) Brand i Heleneborgshallen 2018-01-03
f)

Trygghetssatsning

g) Christina Andersson har inkommit med avsägelse avseende
uppdraget som lotterikontrollant. (Dnr 24-2018)

Beslutsunderlag
Christina Anderssons avsägelse, inkommen 2017-12-11.

Förslag till beslut på sammanträdet
Torbjörn Ekelund (L): 1. Informationen noteras. 2. Christina Anderssons
avsägelse godkänns.

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

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2018-01-23

Dnr 256-2017

§3

Revidering av skolpeng 2018

Bildningsnämndens beslut
1. Reviderat bidrag till fristående huvudmän och förhöjd interkommunal
ersättning inom förskola, fritidshem, grundskola årskurs F-6 samt
grundskola årskurs 7-9 antas att gälla från 2018-01-01.

Sammanfattning av ärendet
Bildningsnämnden beslutade 2017-12-29 om bidrag till fristående huvudmän
och interkommunal ersättning inom förskola, fritidshem och grundskola för
verksamhetsåret 2018. I denna beräkning har det framgått ett fel i kalkylbladet
som gjort att moms samt administrationsersättningen till fristående huvudmän
och andra kommunala huvudmän än Svalöv inte har varit 6 % respektive 3 %. I
och med nämnd felberäkning behöver bidrag till fristående huvudmän och
interkommunal ersättning inom förskola, fritidshem, grundskola årskurs F-6
samt grundskola årskurs 7-9 revideras.
Rapporten ”Resursfördelning Svalövs Kommun 2018” kompletteras även med
en beskrivning kring nya tilläggsbeloppet lovskola.

Beslutsunderlag
Förslagsskrivelse, daterad 2018-01-23
Rapport ”Resursfördelning Svalövs Kommun 2018” daterad 2018-01-23

Förslag till beslut på sammanträdet
Torbjörn Ekelund (L), Angelie Fröjdh (M), Jan Zielinski (S), Kim Hellström (SD)
och Émilie Lundgren (S): Reviderat bidrag till fristående huvudmän och förhöjd
interkommunal ersättning inom förskola, fritidshem, grundskola årskurs F-6
samt grundskola årskurs 7-9 antas att gälla från 2018-01-01.

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

Justerare

Utdragsbestyrkande

5(18)

Bildningsnämnden

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-01-23

Dnr 25-2018

§4

Uppföljning av fördelning av statlig ersättning för
nyanlända - flykting

Bildningsnämndens förslag till beslut i kommunstyrelsen
1. Utvärderingen noteras.

Bildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen för beslut i
kommunfullmäktige
1. Fördelningen av statsbidrag från Migrationsverket ska tillsvidare
tillämpas så som den beskrivs i rapporten ”Fördelning statlig ersättning
för nyanlända – Flykting”. Utfallet av fördelningen ska årligen redovisas
till kommunens ledningsgrupp.

Sammanfattning av ärendet
En arbetsgrupp sammansatt av tjänstemän från samtliga berörda förvaltningar
tog under 2016 fram en rapport innehållande ett förslag till en fördelning av
statsbidrag för nyanlända (exkl. ensamkommande barn och ungdomar).
Resultatet blev rapporten ”Fördelning statlig ersättning för nyanlända –
Flykting”. Kommunfullmäktige beslutade 2016-11-28 att tillämpa den i rapporten
beskrivna fördelningsmodellen under 2016 och 2017. Förvaltningen uppdrogs
att återkomma senast i februari 2018 till kommunstyrelsen med en utvärdering
av hur modellen fungerat.
Samma arbetsgrupp som tog fram rapporten har nu gemensamt utvärderat hur
modellen fungerat sedan den började tillämpas. Resultatet av utvärderingen
presenteras i dokumentet ”Utvärdering av tillämpning av fördelning av statlig
ersättning för nyanlända – flykting”.
I samband med utvärderingen läggs ett förslag fram kring hur ersättningen ska
disponeras framöver.

Beslutsunderlag
Skrivelsen ”Utvärdering av tillämpning av fördelning av statlig ersättning för
nyanlända – flykting”, 2018-01-14.
Rapporten ”Fördelning statlig ersättning för nyanlända – Flykting” daterad 201611-03.
KF 161128 § 134 - Fördelning statlig ersättning nyanlända

Förslag till beslut på sammanträdet
Torbjörn Ekelunds (L), Angelie Fröjdhs (M), Jan Zielinskis (S) och Émilie
Lundgrens (S): Förslag till kommunstyrelsen: Utvärderingen noteras.
Torbjörn Ekelunds (L), Angelie Fröjdhs (M), Jan Zielinskis (S) och Émilie
Lundgrens (S): Förslag till kommunfullmäktige: Fördelningen av statsbidrag från
Migrationsverket ska tillsvidare tillämpas så som den beskrivs i rapporten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2018-01-23

”Fördelning statlig ersättning för nyanlända – Flykting”. Utfallet av fördelningen
ska årligen redovisas till kommunens ledningsgrupp.

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

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2018-01-23

Dnr 26-2018

§5

Uppföljning av fördelning av statlig ersättning för
nyanlända – ensamkommande barn och ungdomar

Bildningsnämndens förslag till beslut i kommunstyrelsen
1. Utvärderingen noteras.

Bildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen för beslut i
kommunfullmäktige
2. Fördelningen av statsbidrag från Migrationsverket ska tillsvidare
tillämpas så som den beskrivs i rapporten ”Fördelning statlig ersättning
för nyanlända – ensamkommande barn och ungdomar”. Utfallet av
fördelningen ska årligen redovisas till kommunens ledningsgrupp.

Sammanfattning av ärendet
En arbetsgrupp sammansatt av tjänstemän från samtliga berörda förvaltningar
tog under 2016 fram en rapport innehållande ett förslag till en fördelning av
statsbidrag för ensamkommande barn och ungdomar. Resultatet blev rapporten
”Fördelning statlig ersättning för nyanlända – ensamkommande barn och
ungdomar”. Kommunfullmäktige beslutade 2016-12-19 att tillämpa den i
rapporten beskrivna fördelningsmodellen under 2016 och 2017. Förvaltningen
uppdrogs att återkomma senast i februari 2018 till kommunstyrelsen ed en
utvärdering av hur modellen fungerat.
Samma arbetsgrupp som tog fram rapporten har nu gemensamt utvärderat hur
modellen fungerat sedan den började tillämpas. Resultatet av utvärderingen
presenteras i dokumentet ”Utvärdering av tillämpning av fördelning av statlig
ersättning för nyanlända – ensamkommande barn och ungdomar”.
I samband med utvärderingen läggs ett förslag fram kring hur ersättningen ska
disponeras framöver.

Beslutsunderlag
Skrivelsen ”Utvärdering av tillämpning av fördelning av statlig ersättning för
nyanlända – ensamkommande barn och ungdomar”, 2018-01-14.
Rapporten ”Fördelning statlig ersättning för nyanlända – ensamkommande barn
och ungdomar” daterad 2016-11-29.
KF 161219 § 153 - Fördelning av statlig ersättning för ensamkommande barn

Förslag till beslut på sammanträdet
Torbjörn Ekelunds (L), Angelie Fröjdhs (M), Jan Zielinskis (S) och Émilie
Lundgrens (S): Förslag till kommunstyrelsen: Utvärderingen noteras.
Torbjörn Ekelunds (L), Angelie Fröjdhs (M), Jan Zielinskis (S) och Émilie
Lundgren (S): Förslag till kommunfullmäktige: Fördelningen av statsbidrag från
Migrationsverket ska tillsvidare tillämpas så som den beskrivs i rapporten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2018-01-23

”Fördelning statlig ersättning för nyanlända – ensamkommande barn och
ungdomar”. Utfallet av fördelningen ska årligen redovisas till kommunens
ledningsgrupp. Beslutsgång

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

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2018-01-23

Dnr 31-2018

§6

Information gällande granskning av utbildning
förnyanlända i Svalövs kommun utförd av PwC

Bildningsnämndens beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
Svalövs kommuns revisorer gav under fjolåret PwC i uppdrag att granska
förutsättningarna för nyanlända elever inom grund- och gymnasieskolan.
Intervjuer med personal genomfördes i november 2017 och den slutliga
revisionsrapporten kommer att presenteras för revisorerna den 24 januari 2018.

Beslutsunderlag
Förslagsskrivelse, daterad 2018-01-17

Förslag till beslut på sammanträdet
Torbjörn Ekelund (L), Angelie Fröjdh (M), Jan Zielinski (S) och Émilie Lundgren
(S), Kim Hellström (SD): Informationen noteras.

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

Justerare

Utdragsbestyrkande
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2018-01-23

Dnr 4-2017

§7

Uppföljning internkontroll 2017

Bildningsnämndens beslut
1. Uppföljning av intern kontrollplan för 2017 godkänns.
2. God intern kontroll har uppnåtts inom bildningsnämndens verksamheter
under 2017.
3. Uppföljning av intern kontrollplan för 2017 överlämnas för kännedom till
kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet
Bildningsnämnden antog 2017-04-24, § 34, den interna kontrollplanen för 2017.
Förvaltningen har genomfört en uppföljning av planen och bedömer att det
uppnåtts en god intern kontroll inom bildningsnämndens verksamhetsområde.
Detta tack vare ett strukturerat arbete utifrån kommunfullmäktiges beslutade
modell.

Beslutsunderlag
Förslagsskrivelse, daterad 2018-01-16
Bilaga
Bildningsnämndens protokoll 2017-04-24, § 34

Förslag till beslut på sammanträdet
Torbjörn Ekelund (L), Angelie Fröjdh (M), Jan Zielinski (S), Émilie Lundgren (S)
och Kim Hellström (SD): 1. Uppföljning av intern kontrollplan för 2017
godkänns. 2. God intern kontroll har uppnåtts inom bildningsnämndens
verksamheter under 2017. 3. Uppföljning av intern kontrollplan för 2017
överlämnas för kännedom till kommunstyrelsen.

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

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2018-01-23

Dnr 27-2018

§8

Information om lärotider, timplan och lovskola

Bildningsnämndens beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
Skolverket har ändrat timplanerna för garanterat timantal för elever i
grundskolan. Kommunens skolor anpassar sig till de nya timplanerna och
identifierar vilka förändringar som är nödvändiga i form av tjänsteförändringar
och fortbildningsinsatser samt vilka eventuella merkostnader som
förändringarna kan innebära.
Skolverket har också beslutat om obligatorisk sommarlovsskola för elever i
årskurs 8 som riskerar underkänt i något ämne i årskurs 9, samt för elever i
årskurs 9 som avslutat grundskolan med underkänt betyg i något ämne, för att
dessa elever ska kunna komplettera sina betyg och bli behöriga till
gymnasiestudier.
Svalövs kommun erbjuder sedan flera år lovskola på flera enheter inklusive
Linåkerskolan.

Beslutsunderlag
SFS 2017:1236
SL 2010:800, Kap 10, § 3 samt § 23a-f
Timplanejämförelse 2016-2018

Förslag till beslut på sammanträdet
Torbjörn Ekelund (L), Angelie Fröjdh (M), Jan Zielinski (S) och Émilie Lundgren
(S): Informationen noteras.

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

Protokollet ska skickas till:
-

Justerare

Utdragsbestyrkande
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2018-01-23

Dnr -

§9

Information om namninsamling för att
vidareutbilda barnskötare till förskolelärare.

Bildningsnämndens beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
Utbildningschef Hans Dahlqvist informerar om att kommunens barnsköterare
har startat en namninsamling som syftar till att förmå kommunen att
vidareutbilda anställda barnskötare till förskolelärare.

Förslag till beslut på sammanträdet
Torbjörn Ekelund (L), Angelie Fröjdh (M), Jan Zielinski (S) och Émilie Lundgren
(S): Informationen noteras.

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

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2018-01-23

Dnr 364-2017

§ 10 Yttrande över Kostpolicy med tillhörande
måltidsriktlinjer för perioden 2017-2022
Bildningsnämndens beslut
1. Förvaltningens yttrande antas som nämndens eget och överlämnas till
samhällsbyggnadsnämnden.
2. Kostpolicyn förtydligas gällande vad som avses med religiösa och
etiska önskemål.
3. Utvärdering av kostpolicyn ska ske årligen, en utredning av
utvärderingskostnaden ska också genomföras.

Sammanfattning av ärendet
2016 har arbetet med att ta fram ett förslag gällande måltidsinriktning initierats
på uppdrag av kommunstyrelsen.
2017 beslöt samhällsbyggnadsnämnden att bifalla förslaget till projektplan
gällande arbetsgång för ny kostpolicy med tillhörande riktlinjer. Under 2017 har
arbetet med att ta fram ett förslag till uppdaterad kostpolicy med dess riktlinjer
initierats i arbetsgrupper sektorsvis och med återkoppling till projektgrupp inom
samhällsbyggnadsnämnden.
Information gällande projektplan, arbetsgång och framtagande av ny kostpolicy
med tillhörande riktlinjer har presenterats som information till vård- och
omsorgsnämnden samt bildningsnämnden.
Kommunstyrelsen fattade 2017-11-13 beslut att återremittera ärendet till
samhällsbyggnadsnämnden, för remiss till de i kommunfullmäktige
representerade politiska partierna för yttrande senast den 2018-01-31.
Sektor utbildning har granskat förslaget till kostpolicy och upplever den som
positiv ur ett helhetsperspektiv och ett bra verktyg att utgå från. Det saknas
dock konsekvensanalys och beskrivning av ekonomiska kostnader för visa
föreslagna förändringar och mål.

Beslutsunderlag
Förslag till yttrande, 2018-01-15
Kommunstyrelsens protokoll 2017-11-13, § 178
Förslag till Kostpolicy med tillhörande riktlinjer för perioden 2017-2022.

Förslag till beslut på sammanträdet
Torbjörn Ekelund (L), Angelie Fröjdh (M), Annie Karlsson (S), Kim Hellström
(SD), Jan Zielinski (S) och Krister Olsson (S): 1. Förvaltningens yttrande antas
som nämndens eget och överlämnas till samhällsbyggnadsnämnden.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2018-01-23

Torbjörn Ekelund (L), Angelie Fröjdh (M), Annie Karlsson (S), Kim Hellström
(SD), Jan Zielinski (S) och Krister Olsson (S): 2. Kostpolicyn förtydligas
gällande vad som avses med religiösa och etiska önskemål.
Annie Karlsson (S), Kim Hellström (SD), Krister Olsson (S), Jan Zielinski (S)
och Émilie Lundgren (S): 3. Utvärdering av kostpolicyn ska ske årligen, en
utredning av utvärderingskostnaden ska också genomföras.
Angelie Fröjdh (M): Avslag på Annie Karlssons m.fl. förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordförande tar upp Torbjörn Ekelunds m.fl. förslag till beslut och finner att
nämnden beslutar enligt dessa.
Därefter ställer ordförande Annie Karlssons m.fl. förslag till beslut mot Angelie
Fröjdhs förslag och finner att nämnden beslutar i enlighet med Annie Karlssons
m.fl. förslag till beslut.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (MAZO, LELE, MNVR)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 279-2017

§ 11 Beslut angående delegation i ärenden om
skolskjuts till BUP-skola
Bildningsnämndens beslut
1. Bildningsnämndens delegeringsordning kompletteras med punkten 3,
kapitel 3.5) Barn/elever i särskilt behov av stöd: Handläggning av
ansökningar från interna skolenheter samt fristående skolhuvudmän
avseende taxiresor till BUP-skolan delegeras till elevhälsochef.
Ersättning för resor som inte föregåtts av ansökan beviljas ej.

Sammanfattning av ärendet
I skollagen kan man inte utläsa något om elevers rätt till skolskjuts i de fall
undervisning sker på BUP-skolan.
Undervisning på BUP-skolan äger rum dagligen medan utredning pågår, oftast
under en tid av fyra till sex veckor men ibland längre. Personalen på BUP avgör
tidsrymden och det kan kommunen inte påverka. Skolkostnaden betalas av
kommunen. Ofta sköter föräldrarna om transporten. I de fall där det är lämpligt
kan elever också färdas med allmänna kommunikationer.
Elever som med hänsyn till sitt funktionshinder inte kan resa på egen hand och
där föräldrarna saknar möjlighet att skjutsa sitt barn har hittills på rutin beviljats
taxi till BUP-skolan. Svalövs kommun måste som en konsekvens av detta
erbjuda taxi även till elever från fristående skola enligt skollagen 10 kap 40 §.
Detta har emellanåt medfört mycket stora kostnader för kommunen.

Beslutsunderlag
Förslagsskrivelse, daterad 2018-01-22

Förslag till beslut på sammanträdet
Torbjörn Ekelund (L), Angelie Fröjdh (M), Kim Hellström (SD), Jan Zielinski (S),
Émilie Lundgren (S) och Krister Olsson (S): Bildningsnämndens
delegeringsordning kompletteras med punkten 3, kapitel 3.5) Barn/elever i
särskilt behov av stöd: Handläggning av ansökningar från interna skolenheter
samt fristående skolhuvudmän avseende taxiresor till BUP-skolan delegeras till
elevhälsochef.
Ersättning för resor som inte föregåtts av ansökan beviljas ej.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar enligt
detta
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (LELE, MEAO, HSDT, MEAO)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Bildningsnämnden
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-01-23

Dnr 155-2017

§ 12 Redovisning av inkomna synpunkter, kvartal 4
2017
Bildningsnämndens beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
Kommunförvaltningen tog under hösten 2012 fram en rutinbeskrivning för hur
synpunkter från allmänheten som lämnats in till kommunen ska hanteras. Enligt
dessa rutiner ska nämndsadministrationen för varje kvartal redovisa inlämnade
synpunkter till ansvarigt politiskt organ.
En sammanställning av de synpunkter som inkom till bildningsnämnden kvartal
4, 2017 har tagits fram. Tre synpunkter har kommit in.

Beslutsunderlag
Förslagsskrivelse, daterad 2018-01-15
Sammanställning av synpunkter till kommunstyrelsens arbetsutskott kvartal 4,
2017

Förslag till beslut på sammanträdet
Torbjörn Ekelund (L): Informationen noteras.

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

Justerare

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-01-23

Dnr 28-2018

§ 13 Redovisning av delegeringsbeslut
Bildningsnämndens beslut
1. Redovisning av delegationsbeslut 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 201801-23

Förslag till beslut på sammanträdet
Torbjörn Ekelund (L), jan, ang, kim, eme: Redovisning av delegationsbeslut
godkänns

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

Justerare

Utdragsbestyrkande
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