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§ 71 Information
Förslag till beslut i bildningsnämnden
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
a) Presentation nya rektorer Svalövs tätort
b) Resultat av enkäter: förskola, grundskola och gymnasiet
c) Resultat Nationella prov åk 3, betyg åk 6, m.m.
d) Resultat Svalöfs gymnasium
e) Sommaraktiviteter 2021
f)

Justerare

Pandemibeslut som upphör
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Dnr BIN 202-2021, KS 347-2020

§ 72 Remissvar avseende mål och budget 2022, plan
2023-2024
Bildningsnämndens beslut
1. Förvaltningens förslag till yttrande antas som nämndens eget och
överlämnas till kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade den 7 juni 2021, att 1) skicka förslag till Mål och
Budget 2022 med plan 2023-2024 enligt denna förslagsskrivelse på remiss till
berörda nämnder. 2) Kommunstyrelsen beslutar vidare att nämndernas
remissvar ska inkludera: driftsramar, investeringsramar – prioriteringar från
bruttolistorna, mål och visare, taxor och avgifter. Svaret ska vara
kommunstyrelsen tillhanda senast den 31 augusti 2021.
I mål och budget 2022 ligger en effektivisering för sektor utbildning på 2,2
miljoner kronor. Därtill har aviserats att sektorerna inte kommer att erhålla
lönekompensation för 2022. Det skulle innebära att sektor utbildning skulle
behöva spara ytterligare ca 4,5 miljoner kronor under 2022 (beroende på hur
stora löneökningarna blir). Den totala effektiviseringen skulle landa på 6,5-7
miljoner kronor. I praktiken innebär det att sektor utbildning skulle behöva skära
ner på personal med ca 13-14 personer, därför att personal är i stort sett det
enda sektorn kan spara pengar på. Det i sig kommer att vara mycket svårt att
genomföra utan kvalitetsförsämringar och utan att den psykosociala
arbetsmiljön påverkas. Sektor utbildning har mycket bra resultat i
medarbetarenkäten, men dippar när det kommer till att hinna med arbetet på
ordinarie arbetstid. En nedskärning på 14 personer kommer att innebära en
ökad arbetsbelastning för de som är kvar (eller sänkt ambitionsnivå). Det
kommer även innebära att till exempel barngrupperna i förskolan blir större.
Effektiviseringskraven försvåras vidare av att budgeten gäller per kalenderår,
medan sektor utbildning huvudsakligen planerar sin verksamhet utifrån läsår.
Planeringen av läsåret 21/22 görs på våren 2021 utifrån de barn och elever
sektor utbildning beräknar ha kommande läsår. Personal tillsätts utifrån de
barngrupper och klasser sektor utbildning har när läsåret startar hösten 2021
och det är då svårt att göra stora förändringar i organisationen under våren
2022, då sektor utbildning i regel sitter med samma behov som under våren
som man gjorde under hösten. Det innebär i sin tur att merparten av
besparingarna måste genomföras under hösten 2022.
Sektor utbildning motsätter sig inte effektiviseringen på 2,2 miljoner. Kommunen
kan inte leva över sina tillgångar och alla sektorer måste ta ansvar. Däremot
äskar sektor utbildning pengar för lönekompensation mot bakgrund av att en
sammanlagd effektivisering på 6,5-7 miljoner kronor skulle få påtagliga
konsekvenser för kvaliteten i verksamheten. Den föreslagna totala
effektiviseringen skulle öka barngruppernas storlek och minska personalens
möjligheter att göra ett bra arbete och det skulle minska personalens
möjligheter att hinna med sitt arbete under ordinarie arbetstid.
Utöver tilldelad budgetram äskar sektor utbildning följande:

Justerare
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Utöver tilldelad budgetram

6 912

Kågerödslund förskolemodul

262

Skattkistan förskola
Kvarnliden förskola (nybygge)
Parskolan (nybygge)
Resursskola

60
?
?
1 100

Modersmålsundervisning

300

SFI undervisning

400

Kulturprofil

300

Kurator elevhälsa

370

Lönekompensation och Indexreglering 1%
(1% var utgångsläge för hela kommunen)

4 490

Förklaringar till äskande:

Justerare



Under våren 2021 upphandlades byggnationen av samlingslokal med
förskola för en avdelning. Under upphandlingsprocessen senarelades
inflyttningen från 1 januari 2022 till april 2022 för förskolan då
upphandlingen var försenad. I samband med att förseningen och ett ökande
antal sökande barn till höstterminen 2021 är nu förskolan i akut behov av ca
15-20 platser till hösten. Sektor utbildning ser också att med den nya
byggnationen i Kågerödslund finns ett långsiktigt behov som överträffar
antal platser, vilket innebär att den modul som idag är placerad i
Kågerödslund måste kvarstå tills vi har byggt ytterligare förskola i Kågeröd.
För 2022 kommer kostnaden av denna hyra att vara 21 800 kr/månad x 12
(262 000 kronor).



Nytt tilläggsavtal för hyra på Skattkistans förskola på 60 000 kr/år från 2021.



Vilka kostnader kommer eventuellt att finnas kopplat till nybyggnationen av
Kvarnliden och Parkskolan 2022?



Resursskola. I ramen är 1 MSEK 2022 och 2.1 MSEK 2023 totalt 3,1
MSEK. I beräkningar uppgår kostnaden till 4.2 MSEK.



2016 fattades det beslut om schablonersättningsfördelning inom Svalövs
kommun. Inom bildningsnämndens verksamhetsområde har dessa medel
finansierats undervisning av modersmål inom grundskolan 300 000 kr, SFI
undervisning 400 000, kulturprofilen på Svalans fsk 300 000. Elevantalet
inom modersmål är oförändrat eller fortsatt högt och behöver finansieras av
kommunala medel istället, då vi ser att intäkterna från
schablonersättningsfördelning avtar.



Enligt ny SOU rekommenderas att ingen kurator har mer än 400 elever. I
Svalövs kommun har kuratorerna ca 600 elever. I utökad budgetram har
utrymme skapats för en halvtid. Elevhälsan är i behov av en heltid.



Utebliven lönekompensation kommer att vara mycket svårt att genomföra
utan kvalitetsförsämringar och utan att den psykosociala arbetsmiljön
påverkas negativt.
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Driftsbudget bildningsnämnden

Utöver föreslagen effektivisering i driftsbudgeten har det också aviserats att
lönekompensationen till sektorerna uteblir 2022, vilket innebär en ytterligare
effektivisering på ca 4,5 miljoner kronor beroende på hur stora löneökningarna
blir.

Investeringsbudget bildningsnämnden
Bifogas i separat bilaga.

Mål och visare
Kommunens fullmäktigemål nedbrutna i sektor utbildnings visare
Rubrik

Målvärde

Uppnått värde

Förskolan
Jag tycker om att vara på förskolan (barn)

95 %

88 %

Mitt barn trivs i förskolan (vårdnadshavare

95 %

92 %

Grundskolan

Justerare

Jag trivs i skolan (F-6, barn).

85 %

Jag tycker det är roligt att lära mig saker i
skolan (F-6, barn

85 %

Jag har förtroende för personalen på skolan
(F-6, vårdnadshavare).

85 %

83%
83%
78%

Andel behöriga till nationellt program på
gymnasiet (7-9). Målvärde: I paritet med
snittet i riket.

I paritet med
rikssnittet

Positiv avvikelse i SALSA (7-9).

Positiv
avvikelse i
SALSA (79).

85,8%
SALSA-värdet är relativt
andra skolors resultat och
beräknas av Skolverket,
som
inte
redovisat
resultaten för 2021.

Utdragsbestyrkande
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Jag kan rekommendera mina kompisar att
börja i min skola. (7-9).

85 %

57 %

Gymnasieelever med examen inom 3 år.

75 %

81 %

Jag kan rekommendera mina kompisar att
börja i min skola.

85 %

76 %

Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i
alla ämnen.

85 %

75 %

Alla studerande ska trivas på Svalöfs
gymnasium

85 %

84 %

Skolarbetet ska utmana studerande och
väcka deras lust att lära sig mer

85 %

72 %

Gymnasiet

Taxor
Barnomsorgsavgifter baserar sig på maxtaxa och nivåer kommer till kommunen
först i november. Svalövs kommun rättar sig efter nationella nivåer.

Beslutsunderlag
Remissvar, daterat 2021-08-11
Ramar för Mål och Budget 2022 med plan 2023-2024
Investeringsbudget och bruttolista
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-06-03

Förslag till beslut på sammanträdet
Kim Hellström (SD): 1. Förvaltningens förslag till yttrande antas som nämndens
eget och överlämnas till kommunstyrelsen.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar i enlighet
med detta.

Deltar ej i beslutet
Torbjörn Ekelund (L)
Émilie Lundgren (S)
Jenny Maltin (C)
Marcus Donnerhag (S)
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (MAN, LELE, HSDT)
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Justerare
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Dnr 181-2021

§ 73 Ekonomisk uppföljning per den siste juni 2021
Bildningsnämndens beslut
1. Ekonomisk uppföljning per den siste juni 2021 godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Bildningsnämndens prognos för 2021 är en budget i balans med ett litet
överskott på 173 tkr.
Lunnaskolan och Midgård skola prognostiserar negativa underskott om 1700 tkr
respektive 1200 tkr. De stora underskotten beror till största del på ett stort
elevunderskott i relation till budget och även svårigheter att anpassa
personalstyrkan till eleverna. Inom fritidshemmen har man sett att flera föräldrar
inte nyttjar fritidshem i samma utsträckning som tidigare då de arbetar hemifrån
och istället väljer att ha barnen hemma. Även ett större underskott
prognostiseras för hyra för garvarens förskola där bildningsnämnden tagit över
lokaler men som inte finns budgeterat för samt byte av elevsystem.
För att balansera dessa underskott kommer utbildningschef att hålla inne på
centrala medel som i andra fall hade tillfallit verksamheterna, bland annat medel
för högre måluppfyllelse och tilläggsbudget för heltid som norm. Parkskolan
prognostiserar ett överskott med 250 tkr då de inte kommer återanställa en
personal som slutar under sommaren. Heleneborgsskolan prognostiserar ett
överskott med 620 tkr på grund av felbudgetering inom området.
Elevbortfallet som syns i våra skolor påverkar även den centrala budgeten för
barn och elevkostnader. Denna budget prognostiserar ett överskott med 3099
tkr. Inom förskolan ser vi flera barn i verksamheten än budgeterat och inom
grundskolan ser vi färre elever. Merparten av bortfallet inom grundskolan ligger
inom fritidshemsverksamheten.
Kulturskolan prognostiserar ett överskott med 100 tkr då större inköp av
musikinstrument gjordes under förra året och inte behöver göras i lika stor
omfattning i år. Fritid prognostiserar ett överskott med 269 tkr, till största del är
prognosen covid-relaterad. Man har inte kunnat genomföra vissa arrangemang
under våren och föreningarna har inte kunnat söka lika mycket bidrag. Även
avvecklingen av föreningslokalerna på Månsaboskolan inför flytt till
allaktivitetshuset medför ett överskott i prognosen.
För Svalöfs gymnasium har början av året handlat om anpassningar av
verksamheten till förändringar i rekommendationerna gällande
distansundervisning och stängning av internatet. Stängningen av internatet har
resulterat i uteblivna hyresintäkter och medför en negativ prognos på 885 tkr.
På grund av distansundervisning inom transportprogrammet har man för att
eleverna skulle hinna med det obligatoriska antalet körtimmar, utökat
undervisningen för lärarna när väl undervisningen kunde komma igång. Detta
har medfört en merkostnad på 117 tkr.

Justerare
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Bildningsnämnden totalt
Nettokostnader (tkr)
Intäkter brutto
kostnader brutto
Nettokostnad

Bokslut
2020
-391 954
822 881
430 927

Aktuell
Avvikelse
Budget helårsprognos Budget/prognos
helår 2021
2021
juni
-390 575
839 529
448 954

-387 580
836 361
448 781

-2 995
3 168
173

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-08-11

Förslag till beslut på sammanträdet
Kim Hellström (SD) och Torbjörn Ekelund (L): 1. Ekonomisk uppföljning per den
siste juni 2021 godkänns.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar i enlighet
med detta.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (HSDT, EABP, MASC)

Justerare
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Dnr BIN 189-2021

§ 74 Tillfällig förstärkning av statligt stöd till
skolväsendet 2021
Bildningsnämndens beslut
1. Den tillfälliga förstärkningen på 376 351 kronor fördelas till
förskoleverksamheten.
2. Medlen fördelas proportionerligt till kommunal och fristående
verksamhet baserat på antalet barn i kommunal respektive fristående
förskoleregi.

Sammanfattning av ärendet
Under februari 2021 betalades första delen av den så kallade skolmiljarden ut
till samtliga kommuner i landet. Bidraget syftar till att öka förutsättningen för alla
barn och elever att få den utbildning de har rätt till, trots pandemin. Vid ändring
av Skolverkets regleringsbrev för budgetåret 2021 beslutade regeringen att
tillskjuta uppdraget ytterligare 250 miljoner kronor. Medlen ska användas till
insatser i kommunala och fristående förskolor och skolor. Pengarna fördelas till
kommunerna proportionellt utifrån antalet barn och unga i åldern 6–19 år.
I den förra tilldelningsomgången erhöll Svalövs kommun 1 500 546 kronor, som
fördelades till grundskolan. Denna tilldelningsomgång får Svalövs kommun 376
351 kronor. Dessa pengar bör fördelas till förskoleverksamheten, som också
haft betydande kostnadsökningar på grund av pandemin. Förvisso fördelas
pengarna från staten till kommunerna proportionellt utifrån antalet
barn och unga i åldern 6–19 år i kommunen, men enligt Skolverket kan medlen
användas för insatser i hela skolväsendet, ”exempelvis inom förskolan, grundoch gymnasieskolan samt vuxenutbildningen”. Skolverket betonar att vi som
kommun själva bestämmer, utifrån våra behov, hur medlen ska fördelas.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-08-20
Skolverket: https://www.skolverket.se/skolutveckling/statsbidrag/extraskolmiljard
Beräkning underlag, Tillfällig förstärkning av statligt stöd till skolväsendet 2021,
skolmiljarden, daterad 2021-08-02
Lista bidrag, Tillfällig förstärkning av statligt stöd till skolväsendet 2021,
skolmiljarden, beräknat om statsbidrag, daterad 2021-06-30

Förslag till beslut på sammanträdet
Kim Hellström (SD), Émilie Lundgren (S), Jenny Maltin (C), Marcus Donnerhag
(S), Torbjörn Ekelund (L) och Jenny Ulfvin (SD): 1. Den tillfälliga förstärkningen
på 376 351 kronor fördelas till förskoleverksamheten. 2. Medlen fördelas
proportionerligt till kommunal och fristående verksamhet baserat på antalet barn
i kommunal respektive fristående förskoleregi.

Justerare

Utdragsbestyrkande

11(24)

Bildningsnämnden

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-08-17

Beslutsgång
Ordföranden tar upp förslagen till beslut och finner att nämnden beslutar i
enlighet med dessa.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (MAZO, HDT, EAKN, JEBN, EABP, IKR, DDSN)

Justerare
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Dnr BIN 426-2021, SBN 498-2020

§ 75 Remissvar, Svalövs kommuns Energi- och
klimatplan 2021-2030
Bildningsnämndens beslut
1. Bildningsnämnden har inget att erinra mot den föreslagna Energi- och
klimatplanen för 2021-2030 del 1.

Sammanfattning av ärendet
Samtliga nämnder och bolag har getts möjlighet att yttra sig över Plan- och
exploateringsenhetens internremiss, Svalövs kommuns Energi- och klimatplan
2021-2030 del 1. Remisstiden har förlängts till och med den 31 augusti 2021.
Arbetet med energi- och klimatplanens första del har resulterat i övergripande
målsättningar för de sex fokusområdena: Övergripande mål, Produktion och
distribution av energi, Transporter, Konsumtion: Fastigheter och byggnation
samt Kolinlagring.
Svalövs kommun ligger i Sveriges södra el-område, SE4, där användningen av
energi är fyra gånger större än produktionen. Detta tillsammans med en
begränsad överföringskapacitet, och en ökande elanvändning driven av
elektrifiering av industri och transportsektorn, skapar utmaningar i
energiförsörjningen.
Energi- och klimatplanen är främst inriktad på att minska klimatpåverkan samt
säkra en långsiktigt hållbar energiförsörjning, dels i kommunen som geografisk
enhet dels för kommunen som organisation.
Delar av planen utgör ”Energiplan” enligt lagen om kommunal energiplanering,
andra delar utanför lagkrav kan ses som en sektorsplan som utgör en del i
arbetet med att uppnå kommunens övergripande mål samt eftersträva
kommunens övergripande vision. Målen i planen har tagits fram med
utgångspunkt i internationella och nationella målsättningar men justerats efter
de specifika förutsättningar och behov som finns i Svalövs kommun.
Lokalt och regionalt energi- och klimatarbete spelar en stor roll och påverkar
möjligheten att nå internationella och nationella mål. I Svalövs vision lyfts, mod,
framåtanda, innovation, delaktigtighet och hållbar utveckling som viktiga ledord,
dessa har varit styrande i utvecklingen av denna energi och klimatplan.
Svalövs kommun ska vara en föregångare inom energi- och klimatområdet.
Hela Svalövs kommuns organisation har ett gemensamt ansvar för att målen i
energi- och klimatplanen uppnås. Detta betyder att varje nämnd och
bolagsstyrelse ansvarar för att identifiera vilka mål verksamheten kan bidra till
och besluta om de åtgärder som leder till störst effekt och samhällsnytta och
ska utifrån sitt respektive grunduppdrag och sina förutsättningar i budgeten
integrera energi- och klimatplanens innehåll i verksamhetsplaneringen.
Planen omfattar samtliga förvaltningar och helägda bolag. Planen ska vara
vägledande i beslut gällande energi och klimatpåverkan, men ska även fungera
som inspiration för alla som bor och verkar i kommunen. Utmaning som ligger

Justerare

Utdragsbestyrkande

13(24)

Bildningsnämnden

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-08-17

framför oss är att hitta en väg framåt med en energiförsörjning som tillgodoser
Svalövs kommuns behov utan negativ inverkan på klimatet.
Utbildningssektorn är mån om att på bästa sätt delta i arbetet med att minska
klimatpåverkan och säkra en långsiktigt hållbar energiförsörjning i
verksamheten. Sektor utbildning ställer sig bakom föreslagen plan.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-08-10
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2021-04-28, § 89
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2021-05-19, § 114
Energi- och klimatplan Svalövs kommun 2021-2030 del 1

Förslag till beslut på sammanträdet
Kim Hellström (SD): 1. Bildningsnämnden har inget att erinra mot den
föreslagna Energi- och klimatplanen för 2021-2030 del 1.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar i enlighet
med detta.

Deltar ej i beslut
Torbjörn Ekelund (L)
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (HSDT, RNWF)
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Dnr BIN 427-2021, KS 75-2021

§ 76 Remissvar, Digitaliseringsstrategi
Bildningsnämndens beslut
1. Bildningsnämnden antar remissvar daterad 2021-07-08 som sitt eget
och överlämnar till kommunstyrelsens arbetsutskott.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott fattade den 4 maj 2021 beslut att föreliggande
förslag till Digitaliseringsstrategi remitteras till samtliga nämnder, styrelser,
bolag, ungdomsrådet och rådet för handikappade och pensionärer. Yttrandet
ska vara kommunstyrelsen tillhanda den 20 augusti 2021 inför behandling i
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i september månad 2021.
TF digitaliserings- och IT-chef Michael Wide har under en tid arbetat med
framtagande av förslag till Digitaliseringsstrategi. Syftet med denna strategi är
att ange ett vad. Ett stöd till kommunens nämnder och verksamheter och visa
hur kommunens mål nås med hjälp av digitalisering. Verksamheternas
handlingsplaner ska koppla till strategin där digitaliseringsarbetet bryts ner till
ett hur. Utvecklingsarbeten, aktiviteter och projekt ska planeras utefter vår
digitaliseringsstrategi.
Målen i den föreslagna strategin är:
Digital kompetens
Digital kompetens avser de aspekter på individnivå som digitaliseringen måste
adressera. Det handlar om att möjliggöra individens förmåga att vara en del av
det digitaliserade samhället. Varje verksamhetsområde har sina särskilda
förutsättningar att arbeta för att stärka den digitala kompetensen.
Digital trygghet
Ett demokratiskt samhälle förutsätter att medborgarna känner tillit, förtroende
och trygghet till de offentliga organisationerna. Kommunen hanterar uppgifter
som innehåller personuppgifter och ibland känsliga personuppgifter. Det är
därför av yttersta vikt att kommuninvånarna och företagen känner digital
trygghet och tillit till Svalövs kommuns digitaliseringsarbete.
Digital innovation
Digitaliseringen kommer att innebära förändringar som att kommunikation kan
ske snabbare, enklare och allt mer automatiserat. Den arbetstid som i nuläget
läggs på att samla in och analysera information samt att skriva och expediera
beslut kan väsentligt kortas. Detta skapar möjligheter för kommunen att ersätta
vissa arbetsuppgifter med automatiserade digitaliserade tjänster.
Digitaliseringen ställer inte bara krav på teknisk utveckling utan i hög grad på att
verksamheterna utvecklas i takt med att arbetsverktygen förändras. Stora
förändringar kräver gemensamma arbetsinsatser. Svalövs kommuns
verksamheter ska därför skapa processer som kan identifiera behov inom
digitaliseringen och tillvarata idéer från arbetstagare, kommuninvånare och
företag inom området digitala innovationer.
Digital ledning
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Chefer och medarbetare behöver utveckla en kultur som uppmuntrar till att
utveckla verksamheten. Politiker och förvaltningarnas ledningsgrupper behöver
vara drivande i arbetet för en digitaliserad kommun.
En observation som har gjort vad gäller föreslagna digitaliseringsstrategi är att
när man i planen skriver att alla utvecklingsarbeten, aktiviteter och projekt ska
planeras utefter vår digitaliseringsstrategi, så kan det framstå som att
digitaliseringen är målet och inte medlet. Utvecklingsarbeten bör planeras
utifrån behov och verksamhetsnytta, där digitalisering är medel och inte mål.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-07-08
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, daterad 2021-05-04
Förslag på digitaliseringsstrategi, daterad 2021-04-20

Förslag till beslut på sammanträdet
Kim Hellström (SD) och Torbjörn Ekelund (L): 1. Bildningsnämnden antar
remissvar daterad 2021-07-08 som sitt eget och överlämnar till
kommunstyrelsens arbetsutskott.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar i enlighet
med detta.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (HSDT, RNWF, EABP)

Justerare

Utdragsbestyrkande

16(24)

Bildningsnämnden

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-08-17

Dnr BIN 38-2020

§ 77 Sammanställning av remissvar gällande revidering
av bidragsbestämmelser för föreningar i Svalövs
kommun
Bildningsnämndens beslut
1. Information om inkomna remissvar gällande förslag till reviderade
bestämmelser för föreningsbidrag noteras.

Sammanfattning av ärendet
Bildningsnämnden gav den 17 mars 2020, förvaltningen i uppdrag att revidera
gällande bidragsbestämmelser.
Bildningsnämnden gav den 10 september 2020, förvaltningen i uppdrag att
presentera det färdiga förslaget senast vid bildningsnämndens sammanträde i
oktober 2021.
Bildningsnämnden beslutade den 13 april 2021, att remittera förslag till
reviderade bestämmelser för föreningsbidrag till kommunstyrelsen,
samhällsbyggnadsnämnden, vård- och omsorgsnämnden samt samtliga
föreningar i kommunens föreningsregister. Sista svarsdag var den 14 juni 2021.
Av tjänsteskrivelsen daterad 12 augusti 2021 följer en sammanfattning av de
vanligast förekommande synpunkter som förvaltningen bedömer särskilt bör
bemötas eller som bör föranleda ändringar eller ytterligare utredning.
Bildningsnämnden föreslås notera sammanfattning av inkomna remissvar.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-08-12
Remissvar från Billeberga Scoutkår
Remissvar från föreningen Teckomatorp Tillsammans
Remissvar från Hälsomagasinet
Remissvar från Kågeröds Ridhusförening
Remissvar från Kågerödslunds intresseförening
Remissvar från Naturskyddsföreningen Svalöv
Gemensamt remissvar från PRO Svalöv och PRO Teckomatorp
Remissvar från PRO Kågeröd
Remissvar från PRO Stenestad
Remissvar från SPF Seniorerna Konga- Kågeröd
Gemensamt remissvar från föreningen Folkets Hus i Svalöv, Föreningen
Folkets hus i Teckomatorp, Torshalls Bygdegårdsföreningen och Röstånga
Bygdegårdsförening
Remissvar från Föreningen Skånelin
Remissvar från Klåveröds skidklubb
Remissvar från Svalövs Riksteaterförening
Remissvar från Svalövs Badmintonklubb
Remissvar från Svalövs Gymnastikförening
Remissvar från Söderåsens FK
Remissvar från Teckomatorp SK
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Remissvar från Trädgårdsföreningen Ärtan
Remissvar från Trolleholms Ryttarförening
Remissvar från vård- och Omsorgsnämnden
Remissvar från samhällsbyggnadsnämnden
Remissvar från kommunstyrelsen
Yttrande från Centerpartiet Svalöv
Yttrande från Riksteatern Skåne

Förslag till beslut på sammanträdet
Kim Hellström (SD): 1. Information om inkomna remissvar gällande förslag till
reviderade bestämmelser för föreningsbidrag noteras.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar i enlighet
med detta.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningens (NSFV, HSDT, EABP)
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Dnr BIN 441-2021

§ 78 Revidering av regelverk för skolskjuts för elev i
förskoleklass, grundskola och grund- och
gymnasiesärskola
Bildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen för beslut i
kommunfullmäktige
1. Förslag till regelverk för skolskjuts för elev i förskoleklass, grundskola
och grund- och gymnasiesärskola, daterade 2021-08-09 fastställs att
gälla fr.o.m. 2021-10-01.

Sammanfattning av ärendet
Regelverket för skolskjuts för elev i förskoleklass, grundskola samt grund- och
gymnasiesärskola i Svalövs kommun utgår från bestämmelserna om skolskjuts
i skollagen (2010:800) och omfattar elever i grundskola inklusive förskoleklass,
grundsärskola och gymnasiesärskola. Bestämmelser om skolskjuts finns i 9
kap. 15 b-e och 21, 21 a §§ skollagen (förskoleklassen), 10 kap. 32-33 och 40
§§ skollagen (grundskolan), 11 kap. 31-32 och 39 §§ skollagen (grundsärskolan) och 18 kap. 30-31 och 35 §§ skollagen (gymnasiesärskolan).
Bildningsnämnden övertog 2021 ansvaret för skolskjuts från
Samhällsbyggnadsnämnden. I regelverket för skolskjuts (antaget av
kommunfullmäktige den 25 februari 2019) finns skrivelser som därför inte längre
är aktuella och är i behov av revidering. Dessa är ”Överklagande till
samhällsbyggnadsförvaltningen” och ”Delegerad tjänsteman på
samhällsbyggnadsförvaltningen”. Vid tillämpning av regelverket har också ett
behov av förtydligande framkommit, vilket gäller elever som flyttar under termin.
Förslaget är att Bildningsnämnden godkänner att formuleringen nedan läggs till
bestämmelser under rubrik 2.2, som följer:
Elev som under pågående termin flyttar till ny folkbokföringsadress inom
Svalövs kommun och till annan skolas upptagningsområde har rätt att gå kvar
på den gamla skolan om plats finns, men rätten till skolskjuts upphör. Rätten till
skolskjuts kvarstår dock om det inte innebär att organisatoriska eller
ekonomiska svårigheter uppstår för Svalövs kommun. Om flytten däremot är
inom samma upptagningsområde och skolskjutsbehov kvarstår eller upphör ska
detta omgående anmälas till kommunen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-08-09
Regelverk för skolskjuts för elev i förskoleklass, grundskola och grund- och
gymnasiesärskola, daterade 2021-08-09
Regelverk för skolskjuts för elev i förskoleklass, grundskola samt grund- och
gymnasiesärskola daterat 2019-02-25.
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Förslag till beslut på sammanträdet
Kim Hellström (SD) förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige:
1. Förslag till regelverk för skolskjuts för elev i förskoleklass, grundskola och
grund- och gymnasiesärskola, daterade 2021-08-09 fastställs att gälla fr.o.m.
2021-10-01.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar i enlighet
med detta.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (DDSN. HSDT, LELE, MAN, RNWF)
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
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Dnr BIN 245-2021

§ 79 Svar på initiativärende ”Stärk kommunens
mötesplatser i Pandemin”
Bildningsnämndens beslut
1. Initiativärendet anses besvarat.
2. Bildningsnämndens beslut överlämnas för kännedom till
kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden.

Reservationer
Émilie Lundgren (S) och Marcus Donnerhag (S) reserverar sig mot beslutspunkt
1 till förmån för eget förslag till beslut.

Sammanfattning av ärendet
Emelié Lundgren (S) m.fl. har den 6 maj 2021 inkommit med ett initiativärende
med förslag att Svalövs kommun initierar och skapar ett tillfälligt Covid 19föreningsstöd till de ideella krafter som driver mötesplatser inom kommunen, att
Svalövs kommun är behjälpliga med lån för eventuella akuta underhåll i någon
av möteslokalerna, samt att ett tillfälligt Covid19-föreningsstöd tas bort när
pandemin släpper taget.
Då läget har stabiliserats gällande pandemin ser förvaltningen i dagsläget inte
behovet att skapa ett tillfälligt Covid stöd. Däremot ses behov av att vid en ev.
ny pandemivåg vara beredda på att se över och snabbt kunna besluta om olika
typer av stöd till kommunens föreningar och samlingslokaler.
Likalydande initiativsvar inkom till bildningsnämnden, kommunstyrelsen och
samhällsbyggnadsnämnden. Kommunstyrelsen beslutade att överlämna
ärendet till bildningsnämnden för handläggning, medan
samhällsbyggnadsnämnden överlämnade ärendet till bildningsnämnden för
beredning.
I svaret framgår följande. I mars månad 2020 blev pandemin en del i allas vår
vardag, med restriktioner och inskränkningar i vårt sätt att umgås och träffas.
Under åren 2020 samt 2021 har kommunens samlingslokaler (Folketshus i
Svalöv samt Teckomatorp, Torshalls- samt Röstånga bygdegård) erhållit
kommunalt Riktat verksamhetsbidrag fördelat på dessa samlingsplatser med
315 000 kr/ år. Riktat krisstöd från Bygdegårdarnas riksförbund har även sökts
och erhållits av samlingslokalerna.
Kommunförvaltningen har följt utvecklingen under pandemin samt följt upp
föreningarnas verksamhetsberättelser inlämnade i samband med den årliga
föreningsrapporteringen, för att på bästa sätt kunna förbereda och stötta
föreningslivet under pandemin.
Förvaltningen har under perioden för pandemin inte fått någon konkret ansökan
om akut behov av lån eller finansiellt stöd från kommunens samlingslokaler.
Gällande lån till organisation och föreningar, gäller Svalövs kommuns policy för
borgensåtagande, antagen den 15 juni 2015, där ekonomienheten och
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verksamheten ska ge ifrån sig ett yttrande inför den politiska behandlingen och
beslut fattas av kommunfullmäktige.
I nuläget ser det ut som att verksamheterna kan öppna upp sin verksamhet så
smått och återgå till det normala, där restriktionerna lättas upp och en ljusning i
pandemin skymtar.
Då läget har stabiliserats gällande pandemin ser förvaltningen i dagsläget inte
behovet att skapa ett tillfälligt Covid 19-stöd.
Däremot ses behov av att vid en eventuellt ny pandemivåg vara beredda på att
se över och snabbt kunna besluta om olika typer av stöd till kommunens
föreningar och samlingslokaler.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2021Initiativärende - Stärk kommunens mötesplatser i Pandemin, daterad 2021-0506
Bildningsnämndens beslut, 2021-05-18 § 54
Policy för borgensåtagande, daterad 2015-06-15

Förslag till beslut på sammanträdet
Kim Hellström (SD) och Torbjörn Ekelund (L): 1. Initiativärendet anses besvarat.
Émilie Lundgren (S) och Marcus Donnerhag (S): 1. Initiativärendet bifalls.
Kim Hellström (SD): 2. Bildningsnämndens beslut överlämnas för kännedom till
kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden.

Beslutsgång
Ordförande tar upp punkten 2 till beslut och finner att nämnden beslutar i
enlighet med detta.
Ordförande ställer eget förslag avseende punkt 1 till beslut mot Émilie
Lundgrens (S) med fleras förslag punkt 1 och finner att nämnden beslutar i
enlighet med ordförandes förslag.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (MAN, LELE, NAFN, RNWF)
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Dnr BIN 187-2021

§ 80 Redovisning av inkomna synpunkter, kvartal 2
2021
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 via
Synpunktshanteraren på www.svalov.se, alternativt på för ändamålet avsedd
blankett, ska hanteras. Enligt dessa rutiner ska nämndadministrationen för varje
kvartal redovisa inlämnade synpunkter till ansvarigt politiskt organ.
Under kvartal 2 2021 inkom 2 synpunkter för bildningsnämnden via
Synpunktshanteraren.
Datum
2021-04-07

2021-05-26

Synpunkten avser

Åtgärd

Avslutat

Elevers epa-traktorer
stör på KlaraBo´s
privathyrda
parkeringsplatser.
Fotbollsakademin,
synpunkt från en elevs
farmor om att
samarbetet med MFF
har avslutats.

Anonym, kräver inget
svar.

2021-04-07

Rektorn, Linåkerskolan
hänvisar till tidigare
svar från bitr. rektor.
Där har man svarat att
samarbetet med MFF
är avslutat men att
kvalitén på akademin
fortfarande finns kvar.

2021-05-26

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-08-10.

Förslag till beslut på sammanträdet
Kim Hellström (SD): 1. Informationen noteras.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar i enlighet
med detta.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (HSDT, EABP)
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Dnr BIN 3-2021

§ 81 Redovisning av delegationsbeslut
Bildningsnämndens beslut
1. Redovisning av delegationsbeslut godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Redovisning av fattade delegationsbeslut 2021-06-15 – 2021-08-09.

Beslutsunderlag
Underlag av fattade delegationsbeslut 2021-06-15 – 2021-08-09

Förslag till beslut på sammanträdet
Kim Hellström (SD): 1. Redovisning av delegationsbeslut godkänns.

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