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Dnr: -

§ 69 Information
Utbildningsutskottets beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
Förskola
Utbildningschef Kerstin Lingebrant och förskolechef Susanne Ahlberg informerar om:
a) Ekdungens förskola har blivit certifierad enligt kvalitetsverktyget Qualis
Utbildningschef Kerstin Lingebrant informerar om:
b) Anmälan avseende förskolan Norrgården i Svalövs kommun, Skolinspektionen (Dnr 13232014)
c) Underrättelse från Specialpedagogiska skolmyndigheten om beslut avseende ansökan om
statsbidrag till särskilda insatser på skolområdet, ansökan avslås (Dnr 1336-2014)
Grundskola
Gymnasium
d) Anmälan om skolsituationen för en elev vid Svalövs gymnasium (Dnr 1343-2014)
Fritid
Fritidschef Björn Svensson informerar om:
e) Uppdrag ang matsal och idrottshall i Svalövs tätort (Dnr 370-2012)
Kultur
Kulturskolans chef Siri Sjögren informerar om:
f) Kulturskolans verksamhet
Ekonomi
Övrigt
Utbildningsutskottets ordförande Torbjörn Ekelund informerar om planer på kommande uppdrag
till förvaltningen:
g) Utredning om kulturskolans förutsättningar
h) Konsekvensbeskrivning av att införa en policy mot droger riktad till bidragsberättigade
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föreningar
Utvecklingsstrateg Maria Lundström informerar om:
i) Ungdomsråd i Svalövs kommun (Dnr 1338-2014)

Protokollet ska skickas till:
-
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Dnr: 144-2014

§ 70 Ekonomisk uppföljning för utbildningsutskottet per 2014-10-31
Utbildningsutskottets beslut
1. Uppföljning för utbildningsutskottet per 2014-10-31 noteras.

Sammanfattning av ärendet
Kommunförvaltningen har sammanställt en ekonomisk uppföljning per den sista oktober 2014 för
utbildningsutskottets verksamheter. Uppföljningen visar ett överskott för perioden med 4 717 000
kronor men prognosen visar på ett underskott vid årets slut med 1 005 000 kronor.

Beslutsunderlag
Ekonomisk uppföljning för utbildningsutskottet per 2014-10-31

Förslag till beslut på sammanträdet
Torbjörn Ekelund (FP): Uppföljning för utbildningsutskottet per 2014-10-31 noteras.

Beslutsgång
Ordförande tar upp sitt eget förslag till beslut och finner att utskottet antar det.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (KET, MAZO)
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Dnr: 1346-2014

§ 71 Förhöjt bidrag till fristående huvudmän, förhöjd
interkommunal ersättning samt intern ersättning inom förskola,
fritidshem och grundskola med anledning av beslutad kompensation
för löneökningar år 2014
Utbildningsutskottets beslut
1. Utbildningsutskottet beslutar om förhöjt bidrag till fristående huvudmän och förhöjd
interkommunal ersättning inom förskola, fritidshem, grundskola årskurs F-6 samt grundskola
årskurs 7-9 för löneökningskompensation gällande från 2014-04-01 enligt tabell i
tjänsteskrivelse daterad 2014-12-03.

Sammanfattning av ärendet
Svalövs kommun beslutar inför varje kalenderår om nivå för bidrag till fristående huvudmän som
bedriver verksamhet inom förskola, fritidshem, grundskola årskurs F-6 samt grundskola årskurs
7-9 i enlighet med Skollag (2010:800) 8 kap 21-23§§, 9 kap 19-21§§, 10 kap 37-39§§, kap 14
15-17§§. Svalövs kommun beslutar även om nivå för interkommunal ersättning för förskola,
fritidshem, grundskola årskurs F-6 samt grundskola årskurs 7-9 i enlighet med Skollag
(2010:800) 8 kap 17§, 9 kap 16§, 10 kap 34§, 14 kap 14§ och i enlighet med gällande
samverkansavtal kommuner emellan i Skåne.
När nivån för bidrag, interkommunal ersättning samt intern ersättning beslutas är inte eventuella
förändringar i budget under verksamhetsåret med och kompletteringar till budget som påverkar
verksamheten ska ge förändrad nivå på bidrag och interkommunal ersättning i motsvarande
utsträckning som den egna kommunala verksamheten blir påverkad av förändringar.
Kommunstyrelsen beslutade 2014-06-02 §98 om tilläggsanslag löneökningar för avtal per 1 april
2014. I och med nämnt beslut behöver utbildningsutskottet besluta om förhöjt bidrag, förhöjd
interkommunal ersättning och intern ersättning från och med 2014-04-01 enligt tabeller i
tjänsteskrivelse daterad 2014-12-03. I samband med uppräkningen av bidrag, interkommunal
ersättning samt intern ersättning har totalt 1 197 408 kr reducerats från totalbeloppet för
fritidshem, grundskola F-6 och grundskola 7-9. Bakgrunden till detta är att bidraget, den
interkommunala ersättningen och den interna ersättningen har varit för högt motsvarande
samma belopp. Information kring avdraget i samband med förhöjt bidrag, förhöjd interkommunal
ersättning och intern ersättning har kommit ut till berörda under januari till februari 2014.

Beslutsunderlag
Förslagsskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2014-12-03

Förslag till beslut på sammanträdet
Torbjörn Ekelund (FP) och Fredrik Jönsson (C): Utbildningsutskottet beslutar om förhöjt bidrag till

Justerare

Utdragsbestyrkande

Utbildningsutskottet

Sammanträdesprotokoll
2014-12-10

Sida 8/20

fristående huvudmän och förhöjd interkommunal ersättning inom förskola, fritidshem, grundskola
årskurs F-6 samt grundskola årskurs 7-9 för löneökningskompensation gällande från 2014-04-01
enligt tabell i tjänsteskrivelse daterad 2014-12-03.

Beslutsgång
Ordförande tar upp sitt eget förslag till beslut och finner att utskottet antar det.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (KET, MAZO)
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Dnr: 1344-2014

§ 72 Bidrag till fristående huvudmän, interkommunal ersättning
samt intern ersättning inom förskola, fritidshem och grundskola år
2015
Utbildningsutskottets beslut
1. Bidrag till fristående huvudmän, interkommunal ersättning samt intern ersättning inom
förskola, fritidshem och grundskola år 2015 för barn och elever med hemkommun Svalövs
kommun, beslutas enligt tabell i bilaga, daterad 2014-12-09.
2. Nivå för bidrag och ersättning för anordnande av verksamhet och utbildning för barn och
elever med hemkommun Svalövs kommun till fristående huvudmän, interkommunal ersättning
samt intern ersättning till Svalövs kommuns egna verksamheter inom förskola, fritidshem och
grundskola beslutas enligt tabell i bilaga, daterad 2014-12-09.

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. De
verksamheter som Svalövs kommun är huvudman för är resultatenheter som erhåller ersättning
för varje barn och elev och kommunen bör därför även besluta om nivå för intern ersättning vid
samma tillfälle.
Då barnet/eleven tillgodogör sig verksamhet/utbildning hos en annan kommunal huvudman
ersätts huvudmannen motsvarande hemkommunens budgeterade självkostnader,
interkommunal ersättning, och tillgodogör sig barnet/eleven verksamhet/utbildning hos en
fristående huvudman ersätts denne med hemkommunens budgeterade självkostnader i form av
bidrag beräknat enligt skollagen.

Beslutsunderlag
Reviderad bilaga, daterad 2014-12-09
Förslagsskrivelse från kommunförvaltningen inklusive bilaga, daterad 2014-12-03

Förslag till beslut på sammanträdet
Torbjörn Ekelund (FP), Fredrik Jönsson (C) och Krister Olsson (S): 1. Bidrag till fristående
huvudmän, interkommunal ersättning samt intern ersättning inom förskola, fritidshem och
grundskola år 2015 för barn och elever med hemkommun Svalövs kommun, beslutas enligt
tabell i bilaga, daterad 2014-12-09. 2. Nivå för bidrag och ersättning för anordnande av
verksamhet och utbildning för barn och elever med hemkommun Svalövs kommun till fristående
huvudmän, interkommunal ersättning samt intern ersättning till Svalövs kommuns egna
verksamheter inom förskola, fritidshem och grundskola beslutas enligt tabell i bilaga, daterad
2014-12-09.
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Beslutsgång
Ordförande tar upp sitt eget m.fl. förslag till beslut och finner att utskottet antar det.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (KET, MAZO)
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Dnr: 1345-2014

§ 73 Bidrag till fristående huvudmän, interkommunal ersättning
samt intern ersättning inom gymnasieskolan år 2015
Utbildningsutskottets beslut
1. Bidrag till fristående huvudmän, interkommunal ersättning samt intern ersättning inom
gymnasieskolan år 2015 beslutas enligt tabell i bilaga 1.
2. Förvaltningen uppdras att tillskriva Migrationsverket att ersättningsmedel därifrån ej räcker
till i gymnasieskolan eller någon av de andra skolformerna.

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.

Beslutsunderlag
Förslagsskrivelse från kommunförvaltningen inklusive bilaga, daterad 2014-12-03

Förslag till beslut på sammanträdet
Torbjörn Ekelund (FP), Krister Olsson (S), Ann Pettersson (M), Fredrik Jönsson (C) och Linda
Lindberg (SD): 1. Bidrag till fristående huvudmän, interkommunal ersättning samt intern
ersättning inom gymnasieskolan år 2015 beslutas enligt tabell i bilaga 1. 2. Förvaltningen
uppdras att tillskriva Migrationsverket att ersättningsmedel därifrån ej räcker till i gymnasieskolan
eller någon av de andra skolformerna.
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Beslutsgång
Ordförande tar upp sitt eget m.fl. förslag till beslut och finner att utskottet antar det.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (KET, MAZO)
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Dnr: 1328-2014

§ 74 Organisation Gymnasieskolan läsåret 2015-2016
Utbildningsutskottets beslut
1. Föreslagen organisation för nationella program och inriktningar på Svalöfs gymnasium för
läsåret 2015-2016 godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Inför ansökning och antagning till gymnasiet läsåret 2015/2016 ska Svalövs kommun besluta om
organisation för Svalöfs gymnasium. Alla elever i Skåne och delar av Blekinge söker utbildningar
i gymnasieskolan på samma villkor och får fritt välja mellan de program som finns inom
samverkansområdet. Kommunerna inom Skåne Nordväst strävar efter att ha ett utbud av
program som är anpassat efter elevernas önskemål, näringslivets behov och strategiskt viktiga
utbildningar för regionens utveckling. För att denna samverkan ska fungera måste respektive
kommun ha en god framförhållning och planering.
Skollagen 16 kap 12 § föreskriver att kommunen ska besluta om program och inriktningsgaranti.
Utbildningsutbudet för kommande år beslutas i hemkommunen. Sista ansökningsdag till
gymnasieskolan är 15 februari 2015. Fastställande av organisation och antal utbildningsplatser
ska beslutas i hemkommunen senast mars 2015 inför slutlig antagning till gymnasiet

Beslutsunderlag
Förslagsskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2014-11-27
Förslag till organisation för Svalöfs gymnasium 2015-2016.

Förslag till beslut på sammanträdet
Torbjörn Ekelund (FP), Krister Olsson (S), Ann Pettersson (M) och Linda Lindberg (SD):
Föreslagen organisation för nationella program och inriktningar på Svalöfs gymnasium för läsåret
2015-2016 godkänns.

Beslutsgång
Ordförande tar upp sitt eget m.fl. förslag till beslut och finner att utskottet antar det.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (KET, LHN)
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Dnr: 1342-2014

§ 75 Kvalitetsredovisning och nulägesbeskrivning för läsåret 2013-14
samt utvecklingsområden för de kommunala skolorna i Svalöv
Utbildningsutskottets beslut
1. Rapporten noteras.

Sammanfattning av ärendet
Samtliga verksamheter inom sektor utbildning (förskolor, grundskolor, fritidshemmen,
gymnasieskolan, särskolan, kulturskolan) ska enligt Skollagen (2010:800) arbeta med
systematiskt kvalitetsarbete. Detta arbete redovisas årligen genom att samtliga
verksamhetschefer skriver en kvalitetsrapport för sitt område. Förvaltningen skriver därefter en
kommunövergripande rapport vilken redovisar nuläget och presenterar gemensamma
utvecklingsområden för skolverksamheterna.
Den skriftliga kvalitetsrapporten kompletteras årligen av en kvalitetsdialog i juni månad.

Beslutsunderlag
Förslagsskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2014-12-02
Handlingsplan för systematiskt kvalitetsarbete, daterad 2014-12-02
Kvalitetsrapport, daterad 2014-12-02

Förslag till beslut på sammanträdet
Torbjörn Ekelund (FP), Krister Olsson (S), Ann Pettersson (M), Linda Lindberg (SD) och Fredrik
Jönsson (C): Rapporten noteras.

Beslutsgång
Ordförande tar upp sitt eget m.fl. förslag till beslut och finner att utskottet antar det.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (KET, MALM)
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Dnr: 370-2012

§ 76 Namn till den nya idrottshallen i Svalöv
Utbildningsutskottets beslut
1. Utbildningsutskottet beslutar om namn på den nya anläggningen vid sitt sammanträde i
mars 2015.

Sammanfattning av ärendet
I juni 2014 påbörjades byggnationen av en ny idrottshall i Svalöv. Anläggningen kommer utöver
idrottshall även att inrymma danslokal, kampsportlokal, tillagningskök och matsal. Avsikten är att
anläggningen även ska kunna användas vid olika typer av arrangemang såväl idrottsliga,
kulturella som vid mässor. Anläggningen kommer att tas i drift i samband med skolstarten höstterminen 2015. På utbildningsutskottets sammanträde 2014-11-17 togs frågan om namn upp
under informationspunkten. Beslutet blev då att uppdra åt förvaltningen att ta fram en
processplan kring hur namnfrågan konkret ska hanteras.
Förvaltningens förslag är att allmänheten erbjuds möjlighet att lämna in namnförslag. Möjligheten
ska kommuniceras via kommunens hemsida och sida i Lokaltidningen. Namnförslagen ska vara
förvaltningen tillhanda senast 2015-02-28. Förvaltningen tar av dessa fram 3 – 5 namnförslag
och överlämnar dessa till utbildningsutskottet. Utbildningsutskottet kommer därefter på sitt
sammanträde i mars att besluta om namn på den nya anläggningen. Utbildningsutskottets
förslag till namn kommer därefter att lämnas över till kommunstyrelsen för fastställande.

Beslutsunderlag
Förslagsskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2014-11-28

Förslag till beslut på sammanträdet
Torbjörn Ekelund (FP), Fredrik Jönsson (C), Linda Lindberg (SD), Ann Pettersson (M) och Krister
Olsson (S): Utbildningsutskottet beslutar om namn på den nya anläggningen vid sitt
sammanträde i mars 2015.

Beslutsgång
Ordförande tar upp sitt eget m.fl. förslag till beslut och finner att utskottet antar det.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (KET, BSN)
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Dnr: 370-2012

§ 77 Konstnärlig utsmyckning vid den nya idrottshallen i Svalöv
Utbildningsutskottets beslut
1. Förvaltningen uppdras att arbeta vidare med den konstnärliga utsmyckningen av den nya
idrottshallen i Svalöv enligt det redovisade förslaget i tjänsteskrivelse daterad 2014-11-28.

Sammanfattning av ärendet
Kommunen har tidigare fattat beslut om att 0,5 % av byggkostnaden vid ny- och ombyggnation
av kommunala lokaler ska avsättas för konstnärlig utsmyckning. Inom ramen för projektet med
en ny idrottshall i Svalöv har därför 300 000 kronor avsatts för konstnärlig utsmyckning.
Förvaltningen, AB SvalövsLokaler samt arkitekterna (Magasin A, Landskrona) har diskuterat
frågan.
På den nuvarande idrottshallen finns ett konstverk som Katarina Gustavsson, Sireköpinge,
gjort. Detta konstverk finansierades till största del av en privat insamling. Konstverket
monterades på plats 1988. Verket kommer att flyttas över till den nya idrottshallen och placeras
på den fasad som vetter mot Heleneborgsskolan. Den nya konstnärliga utsmyckningen kommer
att fokusera på ljus. Förslaget är att det på den öppna platsen utanför entrén till hallen placeras
ett verk som har två funktioner, dels som utsmyckning och dels som belysning. Avsikten är att
denna del av den konstnärliga utsmyckningen ska vara klar till invigningen i
augusti/september 2015.
Det har även funnits ett önskemål om att göra eleverna delaktiga i den konstnärliga
utsmyckningen av hallen. En idé som då framkommit är att fortsätta på temat kring ljus och
skapa en utsmyckning i den pergolagång som kommer att binda samman Heleneborgsskolans
gård med en av entréerna till idrottshallen.

Beslutsunderlag
Förslagsskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2014-11-28

Förslag till beslut på sammanträdet
Torbjörn Ekelund (FP) Fredrik Jönsson (C), Ann Pettersson (M), Krister Olsson (S), Linda
Lindberg (SD): Förvaltningen uppdras att arbeta vidare med den konstnärliga utsmyckningen av
den nya idrottshallen i Svalöv enligt det redovisade förslaget i tjänsteskrivelse daterad 2014-1128.

Beslutsgång
Ordförande tar upp sitt eget m.fl. förslag till beslut och finner att utskottet antar det.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Utbildningsutskottet

Sammanträdesprotokoll
2014-12-10

Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (KET, BSN)

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sida
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Utbildningsutskottet

Sammanträdesprotokoll
2014-12-10

Sida
18/20

Dnr: 370-2012

§ 78 Inventarier till matsalen i nya idrottshallen i Svalöv
Utbildningsutskottets beslut
1. Utbildningsutskottet anhåller i kompletteringsbudgeten för 2015 hos kommunstyrelsen om
att 400 000 kronor avsätts i investeringsbudgeten för 2015 för inköp av möbler till matsalen i
den nya idrottshallen i Svalöv.

Sammanfattning av ärendet
I samband med projekteringen av den nya idrottshallen fattades aldrig något beslut om att avsätta investeringsmedel till matsalsmöbler. Matsalen kommer att dimensioneras för 130 platser och
nyttjas av eleverna på Heleneborgsskolan. Matsalen ska även kunna användas vid arrangemang
och liknande tillställningar.
På Månsaboskolan finns det idag ungefär 80 sittplatser i matsalen och angränsande rum. 40 av
dessa utgörs av gamla matsalsmöbler som flyttats över från matsalen på dåvarande
Central¬sko-lan. I samband med detta kasserades de gamla matsalsmöblerna på
Månsaboskolan då de var uttjänta. Resterande 40 platser utgörs idag av ett hopplock av udda
bord och stolar och där sto-lar¬na inte går att hänga upp under borden. Dessa kan inte flyttas
över till den nya matsalen. Teoretiskt skulle 40 platser kunna skapas ge¬nom att de gamla
möblerna flyttas till den nya mat-salen. Denna kommer då att få 90 – 100 nya platser med en helt
annan kvalitet på möblerna. Avsikten är att de nya borden ska ha en skiva som absorberar ljud
från tallrikar, glas och bestick för att få en bättre akustik och ljudvolym i lo¬kalen. Med tanke på
att det är en helt ny anläggning som ska tas i drift förefaller det motiverat med enhetliga möbler i
matsalen. Ur ett verksamhets-perspektiv finns också önskemål om att köpa in lösa akustikväggar
som kan användas för av-skärmningar för att möta vissa elevernas behov av avskildhet i
sam¬band med skolluncherna. Rektor Hans Larsson på Heleneborgsskolan har tagit in
prisuppgift på nya möbler och skärm-väggar och detta belopp uppgår till 400 000 kronor.
De 40 brukbara platser som nämnts ovan är dock inte i så dåligt skick att de ska kasseras. Ett
alternativ kan vara att flytta över dessa till andra verksamheter. Det behövs till exempel en del
bord och sto¬lar på aktivitetshusen på Persbo och Torgskolan. Där skulle dessa möbler komma
väl till pass. En inventering kan också göras i övriga verksamheter för att se var möblerna kan
komma till bäst nytta.

Beslutsunderlag
Förslagsskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2014-12-01

Justerare

Utdragsbestyrkande

Utbildningsutskottet

Sammanträdesprotokoll
2014-12-10

Sida
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Förslag till beslut på sammanträdet
Torbjörn Ekelund (FP), Fredrik Jönsson (C), Krister Olsson (S), Linda Lindberg (SD) och Ann
Pettersson (M): Utbildningsutskottet anhåller i kompletteringsbudgeten för 2015 hos
kommunstyrelsen om att 400 000 kronor avsätts i investeringsbudgeten för 2015 för inköp av
möbler till matsalen i den nya idrottshallen i Svalöv.

Beslutsgång
Ordförande tar upp sitt eget m.fl. förslag till beslut och finner att utskottet antar det.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (KET, BSN, JBN)

Justerare

Utdragsbestyrkande

Utbildningsutskottet

Sammanträdesprotokoll
2014-12-10

Sida
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Dnr: 280-2012

§ 79 Barnomsorg på obekväm arbetstid
Utbildningsutskottets beslut
1. Redovisningen noteras och förvaltningen uppdras att göra en utvärdering efter
vårterminens slut och redovisa denna för utskottet i augusti 2015.

Sammanfattning av ärendet
Utbildningsutskottet beslutade 2013-11-25, § 94, att uppdra till förvaltningen att starta
barnomsorg på obekväm arbetstid tid utifrån det behov som finns, att fortlöpande följa upp
verksamheten samt att utvärdera den efter 6 månaders verksamhet.
Förvaltningens utredning visar att det har varit ett svagt intresse och för närvarande erhåller
endast ett barn omsorg på obekväm arbetstid.

Beslutsunderlag
Förslagsskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2014-12-02
Utbildningsutskottets protokoll, 2013-11-25, § 94

Förslag till beslut på sammanträdet
Torbjörn Ekelund (FP), Fredrik Jönsson (C), Linda Lindberg (SD), Krister Olsson (S) och Ann
Pettersson (M): Redovisningen noteras och förvaltningen uppdras att göra en utvärdering efter
vårterminens slut och redovisa denna för utskottet i augusti 2015.

Beslutsgång
Ordförande tar upp sitt eget m.fl. förslag till beslut och finner att utskottet antar det.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (KET, MALM)

Justerare

Utdragsbestyrkande

