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Plats och tid

Lokal Strået, kl 13.30 – 15.20
Ajournering, kl. 14.50 – 15.00

Beslutande

Torbjörn Ekelund (FP), ordförande
Annie Carlsson (S)
Håkan Andersson (C) tjänstgörande ersättare för Christer Laurell (C)
Torsten Vigre (M)
Olof Röstin (M)

Övriga deltagare Kerstin Lingebrant, utbildningschef

Björn Svensson, fritidschef
Karolina Larsson, nämndsekreterare
Göran Torfgård, utvecklingsstrateg
Carl Johan Tykesson, ekonom §§ 12-15
Elisabet Viktorsson, kulturchef §§ 12-17
Lena Hansson rektor Svalöfs gymnasium §§ 12-13 d)
Johan Olsson, chef för skoljordbruket §§ 12-13 d)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
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Utses att justera Torsten Vigre
Justeringens tid Kommunförvaltningen 2014-03-17 kl. 13.15
och plats
Justerade
paragrafer

§§ 12 - 20

Sekreterare
Karolina Larsson

Ordförande
Torbjörn Ekelund

Justerare
Torsten Vigre

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

Utbildningsutskottet

Sammanträdesdatum 2014-03-10
Anslag under tiden
Förvaringsplats för
protokollet

Kommunledningskontoret

Underskrift
Karolina Larsson
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Dnr: -

§ 13 Information
Utbildningsutskottets beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
Förskola
Grundskola
Utbildningschef Kerstin Lingebrant informerar om:
a) Ansökan förstelärare (Dnr 219-2014)
b) Anmälan om skolsituationen för elev vid Parkskolan i Svalövs kommun, angående
modersmålsundervisning (Dnr 220-2014)
c) Granskning av rektors styrning och ledning (Dnr 305-2014)
Gymnasieskola
Verksamhetschef Lena Hansson och ansvarig för jordbruket Johan Olsson informerar om:
d) Bokslut 2013 för gymnasiet.
Fritid
Fritidschef Björn Svensson informerar om:
e) Konstgräsplan Svalöv (Dnr 710-2013)
f) Uppvärmning badet i Röstånga
g) Grusplan Röstånga
h) Utbyggnad entré campingen (Dnr 419-2013)
i) Belysning fotbollsplan Tågarp
Kultur
Kulturchef Elisabet Viktorsson informerar om:
j) Kulturplan och biblioteksplan

Protokollet ska skickas till:
-

Justerare
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Dnr: 120-2014

§ 14 Årsrapport för utbildningsutskottet 2013
Utbildningsutskottets beslut
1. Årsrapport för utbildningsutskottet 2013 godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Utbildningsutskottet behandlade årsrapporten för 2013 på sammanträdet 2014-02-17 § 8. Efter
att ärendet behandlats framkom att det fanns felaktigheter i ett par tabeller varför ärendet
behöver tas upp igen.
Ekonom Carl Johan Tykesson redogör på sammanträdet för de förändringar som har gjorts i
tabellen på sidan 48 (Svalöfs gymnasium) samt i tabellen på sidan 24 (vuxenutbildning).

Beslutsunderlag
Årsrapport för utbildningsutskottet 2013, reviderad version

Förslag till beslut på sammanträdet
Torbjörn Ekelund (FP): Årsrapport för utbildningsutskottet 2013 godkänns.

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

Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (KET, CNTN)

Justerare
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Dnr: 154-2014

§ 15 Budget 2014 för utbildningsutskottet
Utbildningsutskottets beslut
1. Budget för utbildningsutskottet år 2014 fastställs.
2. Kommunförvaltningen medges att göra redaktionella ändringar i dokumentet.

Icke deltagande i beslutet
Håkan Andersson (C) deltar inte i beslutet.

Sammanfattning av ärendet
Kommunförvaltningen har sammanställt förslag till budget 2014 för utbildningsutskottet. Med
utgångspunkt i beslutade mål och uppdrag beskrivs verksamheterna, dels övergripande dels per
skolområde, utifrån ekonomi, nyckeltal och framtid. I budgeten beaktas bland annat följande:
• Något färre barn i förskola men betydligt fler elever i grundskola jämfört med år 2013
• Färre elever i gymnasiet jämfört med år 2013
• Skolområdena finansieras via beslutad skolpeng och kompletterande anslag för bibliotek,
idrottshallar och tilläggsverksamhet.
• De ekonomiska resultaten för skolområden och Svalöfs gymnasium är budgeterade till
ekonomisk balans.
• Sammantaget är sektorns budgeterade ekonomiska resultat i nivå med beslutade ramar.

Beslutsunderlag
Budget 2014 för utbildningsutskottet

Förslag till beslut på sammanträdet
Torbjörn Ekelund (FP), Olof Röstin (M), Annie Carlsson (S) och Torsten Vigre (M): Budget för
utbildningsutskottet år 2014 fastställs. Kommunförvaltningen medges att göra redaktionella
ändringar i dokumentet.

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

Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (KET, CNTN)

Ajournering: kl. 14.50 – 15.00
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Dnr: 689-2013

§ 16 Granskning av Svalöfs gymnasium, styrning och ledning
Utbildningsutskottets beslut
1. Uppföljningen noteras.

Sammanfattning av ärendet
PwC granskade på uppdrag av Svalövs kommuns revisorer Svalöfs gymnasiums ledning och
styrning. Förvaltningen presenterade ett yttrande, 2013-09-02 § 68, som Utbildningsutskottet
noterade, Kommunstyrelsen antog som sitt eget och som Kommunfullmäktige noterade. I
samma paragraf uppdrogs åt förvaltningen att till utskottet presentera en särskild uppföljning
efter 6 månader.
Granskningen påtalade vikten av ekonomiska rutiner. Från och med april 2013 har kommunens
rutiner fungerat och samarbetet mellan uppföljning på gymnasiet och det kommunövergripande
ekonomiska reglementet har följts.
Den kommunövergripande kvalitetsredovisningen, huvudmannens riktlinjer, har ännu inte fullt
utarbetats. Samtliga chefer inom sektor Utbildning startade i januari en utbildning med
Linnéuniversitetet med mål att fördjupa och förbättra kvalitetsarbete och analys. Detta arbete
kommer att vara slutfört i slutet av 2014.

Beslutsunderlag
Förslagsskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2014-03-04
Utbildningsutskottet protokoll 2013-09-02 § 68
Yttrande över rapporten, daterat 2013-08-26
Granskning av Svalöfs gymnasium, styrning och ledning, PwC, juni 2013

Förslag till beslut på sammanträdet
Torbjörn Ekelund (FP), Annie Carlsson (S), Håkan Andersson (C), Torsten Vigre (M) och Olof
Röstin (M): Uppföljningen noteras.

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

Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (KET)

Justerare
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Dnr: 300-2014

§ 17 Nominering till Region Skånes kulturpris 2014
Utbildningsutskottets beslut
1. Niclas Nornemark nomineras till Region Skånes kulturpris 2014.

Sammanfattning av ärendet
Region Skånes kulturpris ska främja utvecklingen av kulturlivet i Skåne genom att lyfta fram och
premiera enskilda individers bidrag till förnyelse och utveckling av kulturlivet genom konstnärligt
skapande i vid bemärkelse. Priset kan delas mellan högst två personer. Prissumman för 2014 är
100 000 kronor.
Kulturpriset tilldelas en nu verksam person som i sitt konstnärliga skapande bidragit till förnyelse
och utveckling av kulturlivet. Personen ska ha anknytning till Skåne.
Pristagare kan nomineras av enskild person och organisation men inte sökas. Sista dag för att
föreslå kulturpristagare 2014 är den 28 mars 2014. Priset delas ut hösten 2014.
Kommunförvaltningen föreslår i en skrivelse att Svalövs kommun ska nominera Niclas
Nornemark till priset. Niclas är känd som drivkraften bakom Kulturhuset i Svalöv.

Beslutsunderlag
Skrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2014-03-03
E-post från Region Skåne, daterad 2014-02-07

Förslag till beslut på sammanträdet
Torbjörn Ekelund (FP), Annie Carlsson (S), Håkan Andersson (C), Torsten Vigre (M) och Olof
Röstin (M): Niclas Nornemark nomineras till Region Skånes kulturpris 2014.

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

Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (ETVN)
Region Skåne
Niclas Nornemark

Justerare
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Dnr: 165-2013

§ 18 Uppdrag, analys och prognos avseende framtida behov av
platser i förskola i Röstånga
Utbildningsutskottets beslut
1. Skrivelsen godkänns med ändringen att uppdraget ges till kommunförvaltningen samt att
uppgifter om kontaktperson stryks.

Sammanfattning av ärendet
Kommunförvaltningen har genomfört en analys och tagit fram en prognos som bl.a. visar att
antalet barn i åldern 0-5 år i Röstånga förväntas öka med 33 % till år 2025. Tillskottsbehovet av
platser beräknas bli 47 stycken år 2025.
Utbildningsutskottet beslutade på sitt sammanträde 2014-02-17 § 9 att ärendet överlämnas till
AB SvalövsLokaler för att förbereda en beställning av ny-/tillbyggnad, med beaktande av frågor
som kostnad, läge, eventuell detaljplaneändring, färdigställandetidpunkt m.fl. Förvaltningen
uppdrogs också att till nästa sammanträde återkomma till utbildningsutskottet med ett förslag på
uppdragsformulering och plan för genomförande av förstudie omfattande minst ett tydliggörande
av behovet i termer av lokalyta, grov beräkning av investeringsvolym, kostnadsberäkning av
investering samt förslag på finansieringslösningar.
Kommunförvaltningen har tagit fram ett förslag till uppdragsbeskrivning.

Beslutsunderlag
Skrivelse från kommunförvaltningen daterad 2014-03-03
Utbildningsutskottets protokoll 2014-02-17 § 9

Förslag till beslut på sammanträdet
Torbjörn Ekelund (FP) och Olof Röstin (M): Skrivelsen godkänns med ändringen att uppdraget
ges till kommunförvaltningen samt att uppgifter om kontaktperson stryks.

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

Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (GNTD, KET)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr: 319-2014

§ 19 Samverkansavtal för vuxenutbildning i Skåne Nordväst
Utbildningsutskottets beslut
1. Samverkansavtal med bilagor godkänns och ordförande uppdras att underteckna
Tilläggsavtal för vuxenutbildning i Skåne Nordväst avseende fritt sök och interkommunal
ersättning inom gymnasial vuxenutbildning.

Sammanfattning av ärendet
Kommunerna inom Skåne Nordväst samverkar inom vuxenutbildning för att höja utbildningsnivån
i regionen. Det första samverkansavtalet mellan kommunerna undertecknades 2012. Avtalets
syfte var att gemensamt stödja och utveckla utbildningar som bedöms strategiskt viktiga för hela
regionen och att de studerande fritt får söka utbildningar inom hela samverkansområdet. I detta
första avtal var det hemkommunen som fattade beslut om individen beviljades utbildning och fritt
sök innebar då att individen bereddes möjlighet att studera i annan kommun. Till detta avtal finns
två tilläggsavtal, Samverkansavtal 2012 för lärlingsutbildning för vuxna och Samverkansavtal
2012 och 2013 för Yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning.
Nu önskar verksamheterna ytterligare stärka samverkan genom Tilläggsavtal till
Samverkansavtal för vuxenutbildning i Skåne Nordväst daterat 18 juni 2012 avseende fritt sök
och interkommunal ersättning inom gymnasial vuxenutbildning. Avtalets syfte är att öka
möjligheten till individuell anpassning av studier vad avser kursutbud, studietakt och
utbildningsform samt till optimering av resursutnyttjande i de samverkande kommunerna.
Avtalet innebär att studerande som har rätt att delta i gymnasial vuxenutbildning och som av
hemkommunen beviljats studier äger rätt att studera i valfri kommun inom samverkansområdet.

Beslutsunderlag
Förslagsskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2014-03-03
Tilläggsavtal för vuxenutbildning i Skåne Nordväst avseende fritt sök och interkommunal
ersättning inom gymnasial vuxenutbildning
Samverkansavtal 2012 och 2013 för Yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning
Samverkansavtal 2012 avseende Lärlingsutbildning för vuxna
Samverkansavtal för vuxenutbildning i Skåne Nordväst

Förslag till beslut på sammanträdet
Torbjörn Ekelund (FP), Annie Carlsson (S), Håkan Andersson (C), Torsten Vigre (M) och Olof
Röstin (M): Samverkansavtal med bilagor godkänns och ordförande uppdras att underteckna
Tilläggsavtal för vuxenutbildning i Skåne Nordväst avseende fritt sök och interkommunal
ersättning inom gymnasial vuxenutbildning.
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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)
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Dnr: 149-2014, 226-2014, 232-2014, 2332014, 234-2014, 235-2014, 299-2014, 3102014, 312-2014

§ 20 Remisser från Skolinspektionen avseende ansökningar om
godkännande från fristående gymnasieskolor
Utbildningsutskottets beslut
1. Svalövs kommun avstår ifrån att yttra sig.

Sammanfattning av ärendet
Svalövs kommun har getts tillfälle att yttra sig över nio remisser avseende ansökningar om
godkännande av fristående gymnasieskolor.

Beslutsunderlag
Remiss: Dnr 32-2014:1051 - Ansökan från JENSEN education College AB om godkännande som
huvudman för en fristående gymnasieskola i Helsingborgs kommun, inkommen 2014-02-27
Remiss: Dnr 32-2014:983 - Ansökan från Föreningen Fogdaröd omsorg, vård och utbildning utan
personligt ansvar om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Höörs
kommun fr.o.m. läsåret 2015/2016, inkommen 2014-02-27
Remiss: Dnr 32-2014:594 - Ansökan från Sveriges Naturbruksgymnasium AB om godkännande
som huvudman för en fristående gymnasieskola i Klippans kommun fr.o.m. läsåret 2015/2016,
inkommen 2014-02-24
Remiss: 2014:1030 - Ansökan från Hermods AB om godkännande som huvudman för en
fristående gymnasieskola i Helsingborgs stad fr.o.m. läsåret 2015/2016, inkommen 2014-02-13
Remiss: Dnr 2014:1014 - Ansökan från Hermods AB har hos Skolinspektionen ansökt om
godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Helsingborgs stad fr.o.m. läsåret
2015/2016, inkommen 2014-02-13
Remiss: Dnr 32-2014:1021 - Ansökan från Nya Designgymnasiet AB om godkännande som
huvudman för en fristående gymnasieskola i Helsingborgs stad fr.o.m. läsåret 2015/2016,
inkommen 2014-02-18
Remiss: Dnr 32-2014:1021 - Ansökan från Drottning Blankas Gymnasieskola AB om
godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Helsingborgs kommun fr.o.m.
läsåret 2015/2016, inkommen 2014-02-17
Remiss: Dnr 32-2014:970 - Ansökan från Lärande i Sverige AB om godkännande som huvudman
för en fristående gymnasieskola i Helsingborgs stad fr.o.m. läsåret 2015/2016, inkommen
2014-02-13
Remiss: Dnr 32-2014:828 Ansökan från IT Gymnasiet Sverige AB om godkännande som
huvudman för en fristående gymnasieskola i Helsingborgs stad fr.o.m. läsåret 2015/2016,
inkommen 2014-02-11
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Förslag till beslut på sammanträdet
Torbjörn Ekelund (FP) och Torsten Vigre (M): Svalövs kommun avstår ifrån att yttra sig.

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

Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (KET)
Skolinspektionen

Justerare
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Dnr: 351-2014

§ 21 Yttrande angående skolgång för elev
Utbildningsutskottets beslut
1. Svalövs kommun anser att eleverna ska fullgöra sin skolplikt på Billeshögsskolan, enligt
beskrivning i tjänsteskrivelse daterad 2014-03-07.

Sammanfattning av ärendet
Oenighet föreligger mellan två föräldrar om vilken skola deras barn ska gå i. Mamman har begärt
ett yttrande från Svalövs kommun i ärendet.
Enligt tidigare skollag 4 kap 8 §, nuvarande skollag 10 kap 25 § samt Föräldrabalken 6 kap 3 §
tolkar Skolverket att hemkommunen kan bestämma var barnet ska ha sin skolgång.
Hemkommunen ska utgå från barnets bästa och förhålla sig neutral i vårdnadshavarnas konflikt.
En möjlighet är att erbjuda plats på den skola som ligger närmast bostaden där eleven är
folkbokförd, men det är också möjligt att erbjuda plats på annan skolenhet.

Beslutsunderlag
Förslagsskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2014-03-07
Tjänsteskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2014-03-07

Förslag till beslut på sammanträdet
Torbjörn Ekelund (FP): Svalövs kommun anser att eleverna ska fullgöra sin skolplikt på
Billeshögsskolan, enligt beskrivning i tjänsteskrivelse daterad 2014-03-07.

Beslutsgång
Ordförande tar upp sitt eget förslag för beslut och finner att utskottet antar det.

Protokollet ska skickas till:
Rektor på Billeshögsskolan

Paragrafen justeras omedelbart.

Justerare

Utdragsbestyrkande

