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Plats och tid

Lokal Strået, kommunhuset i Svalöv, kl 13.30 – 15.40
Ajournering 14.30 – 14.40

Beslutande

Krister Olsson (S)
Annie Karlsson (S) tjg ersättare för Fredrik Jönsson (C)
Linda Lindberg (SD)
Ann Pettersson (M)
Torbjörn Ekelund (L) ordförande

Ej tjänstgörande Anders Nilsson (SD)
Anneli Persson (S)
ersättare
Övriga deltagare Kerstin Lingebrant, utbildningschef

Johanna Olsson, vikarierande nämndsekreterare
Maria Lundström, utvecklingsstrateg
Maria Winkvist, specialpedagog
Björn Svensson, fritidschef
Elisabet Viktorsson, kulturchef, §§ 106 - 109
Minela Zuzo, ekonom
Magnus Lindkvist, rektor/verksamhetschef, §§ 106-107 a)
Lena Hansson, rektor/verksamhetschef, §§ 106-111

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Utses att justera Krister Olsson (S)
Justeringens tid 2015-12-02, kl. 13.00, Kommunförvaltningen
och plats
Justerade
paragrafer

106-107, 109 -115

Sekreterare
Johanna Olsson

Ordförande
Torbjörn Ekelund

Justerare
Krister Olsson

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

Utbildningsutskottet

Sammanträdesdatum 2015-11-30
Anslag under tiden
Förvaringsplats för
protokollet

Kommunförvaltningen

Underskrift
Johanna Olsson
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Dnr: -

§ 107 Information
Utbildningsutskottets beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
Förskola
Rektor/verksamhetschef Magnus Lindkvist informerar om:
a) Utmaningar i F-6 verksamheten i Röstånga
Specialpedagog Maria Winqvist informerar om:
b) Lägesrapport avseende förskoleplatser (1422-2015)
c) Rekrytering av personal till förskolelyftet
Fritidschef Björn Svensson informerar om:
d) Lokaler i Billeberga (482-2014)
Gymnasium
Rektor/verksamhetschef Lena Hansson informerar om:
e) Många elever och svårt att få tillgång till personal på jordbruket
Fritid
Fritidschef Björn Svensson informerar om:
f) Annons till ny fritidschef är ute
Kultur
Kulturchef Elisabet Viktorsson informerar om:
g) Region Skånes kulturparlament
h) Fridhemsfolkhögskola vill göra ett projekt som syftar till att skapa kultur och integration mellan
ungdomar 16-22 år
Ekonomi
Utbildningschef Kerstin Lingebrant informerar om:
i) Budget för utbildningsnämnden 2016. Beslut om budget fattas i utbildningsnämnden 2016 (Dnr
62-2015)
Övrigt
Utbildningschef Kerstin Lingebrant informerar om:
j) Ankomstklass i Kågeröd
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Torbjörn Ekelund (L) informerar om:
k) Deltagande i seminarium i Stockholm

Protokollet ska skickas till:
-

Ajournering kl. 14.30-14.40
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Dnr: 57-2015

§ 109 Ekonomisk uppföljning för utbildningsutskottet 2015
Utbildningsutskottets beslut
1. Uppföljning för utbildningsutskottet per 31 oktober noteras.

Sammanfattning av ärendet
Kommunförvaltningen har gjort en uppföljning för utbildningsutskottets verksamheter per den 31
oktober 2015. Både perioden och prognosen för 2015 visar på ett underskott.

Beslutsunderlag
Uppföljning för utbildningsutskottet per 31 oktober

Förslag till beslut på sammanträdet
Torbjörn Ekelund (L): Uppföljning för utbildningsutskottet per 31 oktober noteras.

Beslutsgång
Ordföranden tar upp sitt eget förslag till beslut och finner att utskottet beslutar enligt det.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (MAZO, KET)

Justerare
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Dnr: 1265-2015

§ 110 Bidrag till fristående huvudmän, interkommunal ersättning
samt intern ersättning inom förskola, fritidshem och grundskola år
2016 (skolpeng)
Utbildningsutskottets beslut
1. Ordföranden bemyndigas att besluta om skolpeng 2016.

Sammanfattning av ärendet
Inför varje nytt kalenderår ska kommunen besluta om bidragsbelopp och interkommunal
ersättning per barn och elev inom verksamheterna förskola, fritidshem och grundskola.
Då underlaget för att fatta beslut om skolpeng ännu ej är klart föreslås ordföranden bemyndigas
fatta beslut om skolpeng 2016.

Förslag till beslut på sammanträdet
Torbjörn Ekelund (L), Krister Olsson (S), Linda Lindberg (SD), Ann Pettersson (M) och Annie
Karlsson (S): Ordföranden bemyndigas att besluta om skolpeng 2016.

Beslutsgång
Ordföranden tar upp sitt eget m.fl. förslag till beslut och finner att utskottet beslutar enligt det.

Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (KET, MAZO)

Justerare
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Dnr: 1366-2015

§ 111 Bidrag till fristående huvudmän, interkommunal ersättning
samt intern ersättning inom gymnasieskolan år 2016
Utbildningsutskottets beslut
1. Bidrag till fristående huvudmän, interkommunal ersättning samt intern ersättning inom
gymnasieskolan år 2016 beslutas enligt tabell i bilaga 1.

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. Svalövs
kommun har en gymnasieskola, Svalöfs gymnasium, och ska således besluta om bidragsnivå
och nivå för interkommunal ersättning för de program och inriktningar som skolan anordnar.
Svalöfs gymnasium är en resultatenhet som erhåller ersättning för varje elev på samma villkor
som en fristående huvudman eller annan kommun som anordnar utbildning för elever med
hemkommun Svalöv och kommunen bör därför även besluta om nivå för intern ersättning vid
samma tillfälle.
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.
Bidraget för de program som Svalövs kommun erbjuder i den egna verksamheten beslutas i
enlighet med skollag (2010:800) 16 kap 52-55 §§ och 17 kap 31-36 §§ samt rekommendationer
från Skolverket. Bidraget och den interkommunala ersättningen grundas på huvudmannens
budgeterade självkostnader.
Under hösten 2016 startar Svalöfs Gymnasium bygg- och anläggningsprogrammet. Eftersom
beräkningar för kommunens självkostnader ännu inte är gjorda används Skolverkets
riksprisbeloppet inklusive måltider som programpris.

Beslutsunderlag
Bidrag till fristående huvudmän, interkommunal ersättning samt intern ersättning inom
gymnasieskolan år 2016

Förslag till beslut på sammanträdet
Torbjörn Ekelund (L), Krister Olsson (S), Ann Pettersson (M), Annie Karlsson (S) och Linda
Lindberg (SD): Bidrag till fristående huvudmän, interkommunal ersättning samt intern ersättning
inom gymnasieskolan år 2016 beslutas enligt tabell i bilaga 1.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Utbildningsutskottet

Sida 9/15

Sammanträdesprotokoll
2015-11-30

Beslutsgång
Ordföranden tar upp sitt eget m.fl. förslag till beslut och finner att utskottet beslutar enligt det
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (KET, MAZO)
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Dnr: 280-2015

§ 112 Barnomsorg på obekväm arbetstid
Utbildningsutskottets beslut
1. Utbildningsutskottet noterar rapporten.
2. Regel rörande krav på minst 30 timmars omsorg per månad stryks.
3. Utbildningschefen bemyndigas, efter samråd med aktuell områdeschef, att besluta om
avsteg från grundregel rörande lägsta ålder på tre år för barn i barntillsyn på obekväm
arbetstid.
4. Områdeschef bemyndigas besluta om avsteg från grundregel att föräldrars arbetsschema
skall inlämnas minst en månad i förväg. Dock skall alltid arbetsschema inlämnas minst två
veckor i förväg.
5. Regelverket i övrigt överses av förvaltningen som återkommer med eventuellt ytterligare
behov av justering i regelverket.
6. Verksamheten blir permanent.

Sammanfattning av ärendet
Utbildningsutskottet beslutade 2015-08-10 § 64, att uppdra till förvaltningen att utvärdera
projektet när verksamheten på Garvaren varit igång i 6 månader, dvs. november månad.
Utvärderingen visar att man kan överväga en förändring om verksamheten ska fortsätta. Det
beror på att barn skjutsas med taxi från olika förskolor till Garvaren för att få kvällsomsorg. Om
omsorgen, vilket varit fallet relativt ofta hittills, bara berör ett barn per tillfälle och barnet inte ska
stanna över hela natten så kan man räkna på om det inte är mer ekonomiskt försvarbart att
kvällsbarnet stannar på sin förskola med personal där, istället för att åka taxi till Garvaren. Det
skulle innebära större trygghet för barnet (att få stanna i sin bekanta miljö) samt underlätta för
den administrationen med taxibeställningar, personalförsörjning och eventuella ombokningar.

Beslutsunderlag
Utvärdering av barnomsorg på obekväm arbetstid
Utbildningsutskottet protokoll 2015-08-10 § 64

Förslag till beslut på sammanträdet
Torbjörn Ekelund (L), Krister Olsson (S), Ann Pettersson (M), Annie Karlsson (S) och Linda
Lindberg (SD): 1. Utbildningsutskottet noterar rapporten. 2. Regel rörande krav på minst 30
timmars omsorg per månad stryks. 3. Utbildningschefen bemyndigas, efter samråd med aktuell
områdeschef, att besluta om avsteg från grundregel rörande lägsta ålder på tre år för barn i
barntillsyn på obekväm arbetstid. 4. Områdeschef bemyndigas besluta om avsteg från
grundregel att föräldrars arbetsschema skall inlämnas minst en månad i förväg. Dock skall alltid
arbetsschema inlämnas minst två veckor i förväg. 5. Regelverket i övrigt överses av

Justerare

Utdragsbestyrkande

Utbildningsutskottet

Sammanträdesprotokoll
2015-11-30

Sida
11/15

förvaltningen som återkommer med eventuellt ytterligare behov av justering i regelverket.
6. Verksamheten blir permanent.

Beslutsgång
Ordföranden tar upp sitt eget m.fl. förslag till beslut och finner att utskottet beslutar enligt det
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (KET, MALM)
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Dnr: 94-2013

§ 113 Torgskolan i Teckomatorp - aktivitetshus (allaktivitetshus)
Utbildningsutskottets beslut
1. Rapporten noteras.

Sammanfattning av ärendet
En utvärdering av projektet aktivitetshus på Torgskolan i Teckomatorp har genomförts.
Utvärderingen visar att det finns tre punkter att ta ställning till. Den första är att det nuvarande
hyreskontraktet löper ut 2016-12-31 och om kontraktet inte ska förlängas måste kontraktet sägas
upp senast 2016-03-31. Det är även så att om hyreskontraktet sägs upp ska kommunen agera
gentemot de föreningar som har verksamhetslokaler på Torgskolan idag. Den tredje punkten att
ta ställning till är att vid en förlängning av hyreskontraktet behöver man bestämma om projektet
ska övergå i ordinarie verksamhet med nuvarande inriktning eller om något ska ändras i
förutsättningarna.

Beslutsunderlag
Utvärdering av projektet aktivitetshus på Torgskolan i Teckomatorp

Förslag till beslut på sammanträdet
Torbjörn Ekelund (L) och Annie Karlsson (S): Rapporten noteras.

Beslutsgång
Ordföranden tar upp sitt eget m.fl. förslag till beslut och finner att utskottet beslutar enligt det
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (KET, BSN)
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Dnr: 1106-2015

§ 114 Samordnad upphandling av simundervisning i Svalövs kommun
Utbildningsutskottets beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
Simundervisning ingår som en obligatorisk del av ämnet idrott i grundskolan. För att eleverna ska
uppnå målet godkänt i ämnet idrott måste eleven kunna simma. Idag ligger ansvaret för
organiseringen av simundervisningen på respektive rektor, även om frågan ofta delegerats till
idrottslärarna. Det kan upplevas som besvärligt att organisera simundervisningen på grund av att
kommunen inte har tillgång till någon egen simhall. Skolorna är utlämnade till
grannkommunernas goda vilja att upplåta tid för simundervisningen för elever från Svalöv.
Skolorna har valt att organisera detta på olika sätt för att det på bästa sätt rymmas inom
verksamhetsplaneringen. En parallell till detta är hur skolorna organiserat språkvalet i skolår 6.
Det är skolorna själva som hittat en lämplig form för hur detta ska organiseras. Det kan vara
såväl opraktiskt som direkt olämpligt att ett politiskt beslut fattas om hur en enskild skola ska
organisera sin simundervisning. Däremot är det en fråga som förvaltningen kan diskutera internt
tillsammans med rektorerna i ledningsgruppen. I denna diskussion måste för och nackdelar med
en samordnad upphandling ventileras. Det är inte självklart att en samordnad upphandling är det
bästa alternativet. Den enskilda skolans möjlighet att påverka när, var och hur
simundervisningen organiseras kan genom en samordnad upphandling komma att begränsas.
Kostnadsaspekten måste också vägas in, det behöver inte med automatik innebära en lägre
kostnad genom en samordnad upphandling. Det kan till och med vara fördelaktigt att det är en
enskild skola som tar diskussionen då det kan vara lättare att pussla in simundervisningen så att
det passar för båda parter.

Beslutsunderlag
Förslagsskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2015-11-17
Utbildningsutskottets protokoll 2015-09-07 § 78
Initiativärende, Samordnad upphandling av simundervisning i Svalövs kommun

Förslag till beslut på sammanträdet
Torbjörn Ekelund (L), Krister Olsson (S) och Ann Pettersson (M): Informationen noteras.

Beslutsgång
Ordföranden tar upp sitt eget m.fl. förslag till beslut och finner att utskottet beslutar enligt det.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Utbildningsutskottet

Sammanträdesprotokoll
2015-11-30

Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (BSN, KET)
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Dnr: 805-2015

§ 115 Motion, Frukostservering i skolan
Utbildningsutskottets beslut
1. Utskottet antar ordförandes skrivelse som sin egen.

Utbildningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i
kommunfullmäktige
1. Motionen avslås med hänvisning till Utbildningsutskottets yttrande.

Sammanfattning av ärendet
Agneta Lenander (V) föreslår i en motion daterad 2015-05-25 att ett projekt på en skola,
exempelvis Linåkersskolan startar med frukostservering.
Utbildningsutskottets ordförande har svarat på motionen. I motionen skriver han bland annat att
med anledning av att kostnaden för ett sådant projekt kommer uppgå till över 1 miljon kronor per
år samt att effekten av ett sådant projekt är svagt utforskat, är det bättre att allokera pengarna till
mer utforskade områden som exempelvis att kompetensutveckla lärare.

Beslutsunderlag
Svar på motion ”Frukost, en hälsoinvestering för framtiden”
Skrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2015-09-18
Remittering av motion, Frukostservering i skolan
Kommunfullmäktiges protokoll 2015-06-15 § 119
Motion, Frukostservering i skolan

Förslag till beslut på sammanträdet
Torbjörn Ekelund (L) och Krister Olsson (S): Utskottet antar ordförandes skrivelse som sin egen.
Torbjörn Ekelund (L) och Krister Olsson (S) förslag till kommunstyrelsen för beslut i
kommunfullmäktige: Motionen avslås med hänvisning till Utbildningsutskottets yttrande.

Beslutsgång
Ordföranden tar upp sitt eget m.fl. förslag till beslut och finner att utskottet beslutar enligt det.
Protokollet ska skickas till:
Motionärerna

Justerare

Utdragsbestyrkande

