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Sammanträdesdatum

2021-03-09

Plats och tid

Lokal Fullmäktigesalen, kl. 13.30–16.10
Mötet ajournerades kl. 15.09-15.25

Beslutande

Jenny Maltin (C) (distans)
Kim Hellström (SD), ordf
Èmilie Lundgren (S), vice ordf (distans)
Anna Berg von Linde (M) (distans)
Wioletta Kopanska Larsson (SD), §§ 14-15 (distans)
Jenny Ulfvin (SD), tjg ers för Wioletta Kopanska Larsson (SD),
§§ 16-21 (distans)
Torbjörn Ekelund (L) (distans)
Marcus Donnerhag (S) (distans)

Ej tjänstgörande Jan Rosengren (C) (distans)
Anna Hed Roslund (S), §§ 14-18 (distans)
ersättare
Linda Reidy (M), §§ 14-18 (distans)
Jenny Ulfvin (SD), §§ 14-15 (distans)
Therése Ravander (KD) (distans)

Insynsplatser

Britta Abotsi (V), ers för Alexander Marfavi (V) (distans)
Tobias Olsson (MP) (distans)
Elisabeth Salonen Ripa (FI) (distans)

Övriga deltagare Hans Dahlqvist, utbildningschef

Niklas Fonskov, fritidschef
Elisabet Viktorsson, kulturchef §§ 14-17 (distans)
Minela Smajlovic, ekonom (distans)
Karin Ekholm, assistent Billeshögsskolan, §§ 14-15 a) (distans)
Anna Bengtsson, rektor Billeshögsskolan, §§ 14-15 b) (distans)
Göran Hagberg, rektor Linåkerskolan, §§ 14-15 e) (distans)
Lena Hansson, rektor Svalöfs gymnasium, §§ 14-15 g) (distans)
Lotta Jansson, SYV Svalöfs gymnasium, §§ 14-15 g) (distans)
Sara Rävås, nämndsekreterare
Robin Wiklöf, nämndsekreterare, §§ 14-18
Karin Sjunnesson, personalrepresentant
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Utses att justera
Justeringens tid
och plats
Justerade
paragrafer

Torbjörn Ekelund (L)
Kommunledningskontoret, 2021-03-11 kl. 16.30
§§ 14-21

Sekreterare
Sara Rävås

Ordförande
Kim Hellström (SD)

Justerare
Torbjörn Ekelund (L)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ
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Anslaget under tiden
Förvaringsplats
för protokollet

Kommunledningskontorets närarkiv

Underskrift
Sara Rävås
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Dnr -

§ 15 Information
Bildningsnämndens beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
a) Karin Ekholm informerar om lägesrapport barnomsorgskö (BIN 1142021)
b) Information från verksamheten: Rektor Anna Bengtsson om
Billeshögsskolan
c) Ekonom Minela Smajlovic informerar om förändring av gymnasiepriser
d) Rektor Lena Hansson och SYV Lotta Jansson informerar om:
i) Sökbilden Svalöfs gymnasium, natur- resp. samhällsprogrammet
ii) Beredskap Komvux utifrån rådande förutsättningar
e) Rektor Göran Hagberg informerar om:
i) Beredskap lovskola/sommarskola
ii) Fotbollsakademin på Linåkerskolan
f) Utbildningschef Hans Dahlqvist informerar om:
i) Möjligheterna att bygga ut runt Linåkerskolan
ii) Pågående rekryteringar samt tf utbildningschef
g) Ordförande Kim Hellström informerar om: Brådskande ordförandebeslut
h) Presentation av ny nämndsekreterare Robin Wiklöf
Protokollet ska skickas till:
-

Justerare
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Dnr BIN 112-2021

§ 16 Nominering till Region Skånes kulturpris 2021
Bildningsnämndens beslut
1. Elin Nordén och Mats Andersson, Teckomatorps humorfabrik, nomineras
till Region Skånes kulturpris 2021.

Sammanfattning av ärendet
Region Skåne har bjudit in Svalövs kommun att nominera en person som
genom sitt konstnärliga skapande i vid bemärkelse ha bidragit till förnyelse och
utveckling av kulturlivet. Utdelningen sker under hösten.
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.
Kulturpriset tilldelas en nu verksam person, med anknytning till Skåne, som i sitt
konstnärliga skapande bidragit till förnyelse och utveckling av kulturlivet. Priset
kan delas mellan högst två personer.
Beslut om vem som får kulturpriset tas av Region Skånes kulturnämnd.
Prissumman är 100 000 kronor.
Organisationer eller enskilda personer kan nominera pristagare. Förslag och en
kort motivering ska vara inkomna senast den 9 april 2021.

Beslutsunderlag
Förvaltningens förslag till nominering
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-03-01

Förslag till beslut på sammanträdet
Kim Hellström (SD), Èmilie Lundgren (S) och Torbjörn Ekelund (L) 1. Elin
Nordén och Mats Andersson, Teckomatorps humorfabrik, nomineras till Region
Skånes kulturpris 2021.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar i enlighet
med detta.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (HSDT, ETVN)
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Dnr BIN 13-2020

§ 17 Förlängning av årsplan för skulpturer
Bildningsnämndens beslut
1. Årsplan för skulpturer 2020 förlängs till 2021-05-31.
2. Årsplan för skulpturer 2021 ska behandlas i bildningsnämnden vid nästa
ordinarie sammanträde.

Sammanfattning av ärendet
På grund av förseningar som uppstått i och med pågående pandemi, samt
sjukdom, behöver förvaltningen extra tid för att färdigställa uppdrag beslutade i
årsplan för skulpturer 2020. Av samma skäl har processen med att ta fram en
årsplan för skulpturer 2021 försenats.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-03-05
Årsplan 2020 för utsmyckning och underhåll av Svalövs skulpturer, antagen
2020-06-09
Arbetsordning för utsmyckning och underhåll av Svalövs skulpturer, antagen
2020-04-06

Förslag till beslut på sammanträdet
Kim Hellström (SD), Èmilie Lundgren (S), Torbjörn Ekelund (L), Jenny Maltin
(C) och Marcus Donnerhag (S): 1. Årsplan för skulpturer 2020 förlängs till 202105-31. 2. Årsplan för skulpturer 2021 ska behandlas i bildningsnämnden vid
nästa ordinarie sammanträde.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslagen till beslut och finner att nämnden beslutar i
enlighet med dessa.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (HSDT, ETVN)

Justerare
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Dnr BIN 282-2020

§ 18 Helårsbokslut 2020 för bildningsnämnden
Bildningsnämndens beslut
1. Helårsbokslut 2020 för bildningsnämnden godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Bildningsnämndens resultat för 2020 är positivt med 3,8 miljoner kronor.
Verksamheterna har kämpat med både oförutsedda kostnader och intäkter och
kortsiktigt fått göra anpassningar för att möta de riktlinjer som uppkommit i
pandemins spår. Stundtals har verksamheterna fått arbeta med personalbrist,
stänga ner verksamheter och ta ett större steg i den digitala världen. Staten har
kompenserat verksamheterna med 4,6 miljoner kronor för ökade sjuklöner.
För Svalöfs gymnasium har stora delar av året handlat om anpassning av
verksamheten till undervisning på distans och stängning av internatet på våren
och under en del av hösten.
Centrala medel för högre måluppfyllelse har inte nyttjats under 2020, detta
medför ett överskott med 1600 tkr för året.
Den centrala elevhälsan har under en lägre period arbetat förebyggande med
barn och elever samt personal i våra verksamheter och genomfört
effektivisering i ansökningsförfarande avseende tilläggsbelopp.

Beslutsunderlag
Helårsbokslut 2020 för bildningsnämnden

Förslag till beslut på sammanträdet
Kim Hellström (SD) och Torbjörn Ekelund (L): 1. Helårsbokslut 2020 för
bildningsnämnden godkänns.

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

Justerare
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Dnr BIN 113-2021

§ 19 Plan för uppföljning av verksamhet som utförs av
privata utförare
Bildningsnämndens beslut
1. Bildningsnämnden beslutar att inte anta någon ytterligare plan för
uppföljning av verksamhet som utförs av privata utförare under 2021,
utöver det beslut om uppföljning av fristående förskolor och fritidshem
som finns sedan tidigare.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige antog i november 2020 Program för uppföljning och insyn
av verksamhet som utförs av privata utförare. Enligt planen ska respektive
nämnd definiera inom sitt ansvarsområde vilka privata aktörer som omfattas av
programmet och en plan för hur dessa verksamheter ska följas upp ska antas.
Under mars 2021 ska nämnden anta plan för uppföljning av verksamhet som
utförs av privata utförare för år 2021. De verksamheter som omfattas av
programmet inom bildningsnämndens ansvarsområde under 2021 är fristående
förskolor och fritidshem där kommunen utifrån skollag och läroplaner utför
tillsyner. Bildningsnämnden har sedan tidigare tagit beslut kring frekvensen av
dessa tillsyner (protokoll 2020-06-09, § 65) och utifrån detta beslutar
bildningsnämnden att inte anta någon ytterligare plan för uppföljning av
verksamhet som utförs av privata utförare under 2021.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-03-01
Kommunfullmäktiges beslut 2020-11-30, § 231
Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare
Bildningsnämndens beslut 2020-06-09, § 65

Förslag till beslut på sammanträdet
Kim Hellström (SD), Torbjörn Ekelund (L) och Èmilie Lundgren (S): 1.
Bildningsnämnden beslutar att inte anta någon ytterligare plan för uppföljning av
verksamhet som utförs av privata utförare under 2021, utöver det beslut om
uppföljning av fristående förskolor och fritidshem som finns sedan tidigare.

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

Justerare
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Dnr BIN 38-2021

§ 20 Förlängning av begränsning av resande med
kommunens skolbussar
Bildningsnämndens beslut
1. Beslut om att kommunens skolbussar enbart är öppna för
skolskjutsberättigade elever samt elever vid skola i Svalövs kommun
som bor i annan kommun men inom 3 km från skolbusshållplats,
förlängs fram till den 30 april 2021.

Sammanfattning av ärendet
Bildningsnämnden beslutade 2021-02-09, § 9 att förlänga samhällsbyggnadsnämndens beslut 2020-10-29, § 166 om att begränsa resande med
kommunens skolbussar som en åtgärd för att begränsa smittspridningen utifrån
rådande pandemi. Bildningsnämnden förslås nu besluta om ännu en
förlängning till och med 30 april 2021 då förutsättningarna inte förändrats och
smittspridningen är fortsatt hög i Sverige och Skåne.
Enligt regelverket för skolskjuts är kommunens skolbussar öppna för
allmänheten i mån av plats. Detta nyttjas främst av skolskjutsberättigade elever
som kan ta med kompisar hem på bussen på eftermiddagarna, så kallad
kompisåkning, och av elever vid kommunens skolor som bor strax utanför
kommungränsen med närhet till skolbusshållplats. Det senare är framför allt
relevant för Billeshögskolan, där ett mindre antal elever bor i Landskrona
kommun, och Midgårds skola, där ett mindre antal elever bor i Klippans
kommun.
Med anledning av rådande pandemi har Bergkvara, som utför den arrangerade
skolskjutsen med bussar i kommunen, framfört önskemålet att begränsa antalet
resande i skolbussarna för att lättare kunna hålla avstånd. Ett sätt att göra detta
utan att mitt i terminen påverka elevers möjlighet att ta sig till skolan är att
begränsa möjligheten till kompisåkning och allmänhetens resande. Enbart
skolskjutsberättigade elever samt elever i kommunal skola som bor utanför
kommungränsen men inom 3 km från skolbusshållplats tillåts då åka med.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-03-01
Bildningsnämndens protokoll 2021-02-09, § 9
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2020-10-29, § 166

Förslag till beslut på sammanträdet
Kim Hellström (SD) och Èmilie Lundgren (S): 1. Beslut om att kommunens
skolbussar enbart är öppna för skolskjutsberättigade elever samt elever vid
skola i Svalövs kommun som bor i annan kommun men inom 3 km från
skolbusshållplats, förlängs fram till den 30 april 2021.

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

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

Sammanfattning av ärendet
Kommunförvaltningen har sammanställt en redovisning över beslut som fattats
med stöd av gällande delegationsordning.

Beslutsunderlag
Redovisning av fattade delegationsbeslut, 2021-02-02 – 2021-03-01

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:
-

Justerare
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