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Utses att justera Anna Berg von Linde (M) 

Justeringens tid 
och plats Kommunledningskontoret, 2020-12-15 kl 16.00 

Justerade 
paragrafer §§ 123-135 

Sekreterare   

 Sara Rävås  

Ordförande  
 

 Kim Hellström (SD)  

Justerare  
 

 Anna Berg von Linde (M)   

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Bildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 2020-12-14 

Anslaget under tiden  

Förvaringsplats  
för protokollet Kommunledningskontorets närarkiv 

Underskrift   

 
Sara Rävås  
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§ 123 Beslutad ärendelista 
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§ 125 Budget 2021 med plan 2022-2023 för bildningsnämnden ........................ 5 
§ 126 Ekonomisk uppföljning per 31 oktober 2020 ............................................. 6 
§ 127 Plan för intern kontroll 2021 ...................................................................... 7 
§ 128 Uppdrag till samhällsbyggnadsnämnden angående Kågerödslund samt 

angående utredning av förutsättningar att bygga 2+2 förskoleavdelningar 
i Kågeröds tätort ........................................................................................ 8 

§ 129 Uppdrag, utredning resursskola .............................................................. 10 
§ 130 Tillfälligt undantag från regler i bidragsbestämmelser för föreningar i 

Svalövs kommun gällande LOK- stöd för perioden 1/7 till 31/12-2020 .. 12 
§ 131 Förlängning av årsplan för skulpturer ..................................................... 14 
§ 132 Remissvar på samrådsförslag för renhållningsordning 2021-2025 för 

Landskrona stad och Svalövs kommun .................................................. 15 
§ 133 Redovisning av delegationsbeslut........................................................... 16 
§ 134 Justering av avgift för förskola ................................................................ 17 
§ 135 Planering av flytt av kulturskolan till nytt allaktivitetshus ........................ 19 
 
Ärendena § 134 Justering av avgift för förskola samt § 135 Planering av flytt av 
kulturskolan till nytt allaktivitetshus lades till vid sammanträdet. 
 
Sammanträdet fortsatte i ett separat sekretessprotokoll. 
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Dnr - 

§ 124 Information  

Bildningsnämndens beslut 
 

1. Informationen noteras.  

Sammanfattning av ärendet 

a) Elin Arenhag informerar om lägesrapport barnomsorgskö (BIN 28-2020) 
b) Nina Lanje informerar om: Skottlandsmodellen 
c) Lägesuppdatering Covid-19  
d) Utbildningschef Hans Dahlqvist informerar om: 

i) Skolinspektionens kvalitetsgranskning 
ii) Tilläggsavtal skolskjuts 
iii) Uppföljning frånvaroärende 

e) Ordförande Kim Hellström informerar om brådskande ordförandebeslut: 
i) Avseende tillfällig stängning av folkbiblioteken i Svalövs kommun 

(BIN 541-2020) 
ii) Avseende årsplan för skulpturer 2020 (BIN 13-2020) 
iii) Avseende skollunch för gymnasieelever folkbokförda i Svalövs 

kommun (BIN 154-2020) 
 

 
Protokollet ska skickas till: 
- 
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Dnr BIN 426-2020 

§ 125 Budget 2021 med plan 2022-2023 för 
bildningsnämnden 

Bildningsnämndens beslut 

1. Budget 2021 med plan 2022-2023 för bildningsnämnden godkänns. 

Deltar ej 

Èmilie Lundgren (S), Marcus Donnerhag (S) och Jenny Maltin (C) deltar ej i 
beslutet. 

Sammanfattning av ärendet 

Mål och budget 2021 med plan 2022-2023 fastställdes av kommunfullmäktige 
2020-11-30, § 229. Kommunförvaltningen har tagit fram förslag till budget 2021 
för bildningsnämndens verksamheter. Budgeten innehåller av 
kommunfullmäktige beslutade mål, visare och ekonomiska ramar för 
verksamheterna. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2020-12-07 
Budget 2021 med plan 2022-2023 för Bildningsnämnden, daterad 2020-03-12 
Mål och budget 2021 med plan 2022-2023, beslutad i Kommunfullmäktige 
2020-11-30, § 229 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Kim Hellström (SD), Anna Berg von Linde (M) och Wioletta Kopanska Larsson 
(SD): 1. Budget 2021 med plan 2022-2023 för bildningsnämnden godkänns. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (MAZO, HSDT, EAKN, JEBN) 
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Dnr BIN 282-2020 

§ 126 Ekonomisk uppföljning per 31 oktober 2020 

Bildningsnämndens beslut 

1. Ekonomisk uppföljning per 31 oktober 2020 godkänns. 
 

Sammanfattning av ärendet 

Ekonomisk uppföljning/prognos per den 31 oktober 2020 har förbättrats till ett 
positivt prognostiserat resultat med 131 tkr vid årets slut. Bildningsnämnden har 
sedan delårsbokslutet erhållit bidrag från staten för sjuklöner som uppkommit 
april-juli som har förbättrat resultatet. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2020-12-01 
Uppföljning/prognos per 31 oktober 2020 för Bildningsnämnden 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Kim Hellström (SD): 1. Ekonomisk uppföljning per 31 oktober 2020 godkänns. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (MAZO, HSDT, JEBN) 
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Dnr BIN 1-2021 

§ 127 Plan för intern kontroll 2021 

Bildningsnämndens beslut 

1. Förslag till plan för intern kontroll 2021, daterad 2020-12-07, antas.  

2. Plan för intern kontroll 2021 överlämnas för kännedom till 
kommunstyrelsen. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Den interna kontrollplanen för 2020 för verksamhet Barnomsorg, Grundskola, 
Gymnasieskola har setts över och förvaltningen föreslår att intern kontrollplan 
för 2021 innehåller samma kontrollmoment som 2020 års interna kontrollplan. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2020-12-07 
Förslag till plan för intern kontroll 2021, daterad 2020-12-07 
Intern kontrollplan 2020 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Kim Hellström (SD): 1. Förslag till plan för intern kontroll 2021, daterad 2020-
12-07, antas. 2. Plan för intern kontroll 2021 överlämnas för kännedom till 
kommunstyrelsen 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslagen till beslut och finner att nämnden beslutar i 
enlighet med dessa. 

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Kommunförvaltningen (HSDT, UABS) 
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Dnr BIN 560-2020 

§ 128 Uppdrag till samhällsbyggnadsnämnden angående 
Kågerödslund samt angående utredning av 
förutsättningar att bygga 2+2 förskoleavdelningar i 
Kågeröds tätort 

Bildningsnämndens beslut 

1. Bildningsnämnden uppdrar åt Samhällsbyggnadsnämnden att i samband 
med återuppförandet av Kågerödslund skapa en förskoleavdelning med 
inriktning på utomhuspedagogik utifrån programskiss daterad 2020-11-
25. 

2. Bildningsnämnden uppdrar åt Samhällsbyggnadsnämnden att 
skyndsamt utreda förutsättningarna för att bygga 2+2 
förskoleavdelningar i Kågeröds tätort. 

 

Reservation 

Èmilie Lundgren (S), Marcus Donnerhag (S) och Jenny Maltin (C) reserverar sig 
mot avslaget på punkt 3 till förmån för Èmilie Lundgrens tilläggsyrkande. 

Sammanfattning av ärendet 

Beslutspunkt 1: Frågan om hur återuppbyggandet av Kågerödslund ska 
gestaltas har diskuterats ända sedan branden. Vid avstämningsmöte i ärendet 
2020-11-26 fastställdes inriktningen för återuppbyggnaden. I avstämningsmötet 
deltog Teddy Nilsson (kommunstyrelsens ordförande), Stefan Pettersson, 
(samhällsbyggnadsnämndens ordförande), Kim Hellström (bildningsnämndens 
ordförande), Stefan Larsson (kommunchef), Mats Dahlberg 
(samhällsbyggnadschef), Hans Dahlqvist (utbildningschef), Robert Ahlquist, 
lokalstrateg samt Helena Heintz (nämndsekreterare, mötessekreterare). Syftet 
med avstämningsmötet var att godkänna ritningar inför entreprenadupphandling 
samt att stämma av vidare hantering av ärendet i bildningsnämnden och 
samhällsbyggnadsnämnden. Mötets mening var att 1/3 av lokalen ska vara 
förskola med uteprofil, 2/3 ska vara samlingslokal.  

Beslutspunkt 2: Sektor utbildning har aviserat en platsbrist inom förskolan i 
Kågeröd från och med våren 2021. I beaktande därav är det sektor utbildnings 
mening att samhällsbyggnadsnämnden bör ges i uppdrag att undersöka 
förutsättningarna för att upprätta en ny förskola i Kågeröd med fyra avdelningar, 
men där verksamheten etableras i två etapper. Vi börjar med två avdelningar 
med möjlighet att komplettera med ytterligare två avdelningar (2+2). 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2020-12-08 
Mötesanteckningar 2020-11-26  
Programskiss till samrådsmöte, daterad 2020-11-25  
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Kim Hellström (SD), Èmilie Lundgren (S) och Jenny Maltin (C): 
1. Bildningsnämnden uppdrar åt Samhällsbyggnadsnämnden att i samband 
med återuppförandet av Kågerödslund skapa en förskoleavdelning med 
inriktning på utomhuspedagogik utifrån programskiss daterad 2020-11-25. 2. 
Bildningsnämnden uppdrar åt Samhällsbyggnadsnämnden att skyndsamt 
utreda förutsättningarna för att bygga 2+2 förskoleavdelningar i Kågeröds tätort. 

Èmilie Lundgren (S), Marcus Donnerhag (S) och Jenny Maltin (C): 3. Ärendet 
ska återrapporteras vid bildningsnämndens sammanträde i februari 2021. 

Kim Hellström (SD): Avslag på Èmilie Lundgrens m fl tilläggsyrkande. 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslagen till beslut avseende punkt 1 och 2 och finner att 
nämnden beslutar i enlighet med dessa. 

Ordförande tar sedan upp Èmilie Lundgrens mfl tilläggsyrkande till beslut och 
finner att nämnden avslår det. 

 

Protokollet ska skickas till: 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Kommunförvaltningen (HSDT, UABS, SARA, HAHZ, LELE, MSDG) 
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Dnr BIN 285-2020 

§ 129 Uppdrag, utredning resursskola 

Bildningsnämndens beslut 

1. Bildningsnämnden ställer sig positiv till att det startas en resursskola i 
Svalövs kommun med plats för 10-12 elever. 

2. Bildningsnämnden uppdrar åt sektor utbildning att vidare utreda var i 
kommunen en resursskola bör placeras. 

3. Bildningsnämnden uppdrar åt sektor utbildning att vidare utreda vilka 
lokaler som kan tas i anspråk av resursskolan eller om det behövs 
byggas helt nya lokaler. 

4. Bildningsnämnden uppdrar åt sektor utbildning att vidare utreda de 
ekonomiska konsekvenserna av en resursskoleverksamhet. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Sektor utbildning har av bildningsnämnden uppdragits att utreda 
förutsättningarna för att starta och driva en resursskola i Svalövs kommun (dnr 
285-20). Utredningen ska belysa både för- och nackdelar med en resursskola 
samt väga in ekonomiska konsekvenser. Uppdraget ska återrapporteras senast 
vid bildningsnämndens sammanträde i december 2020.  

Utredningen har genomförts, dock har de ekonomiska konsekvenserna ännu 
inte analyserats. Det beror bland annat på att alla parametrar inte är kända. 
Utredningen presenterar framför allt ett principiellt resonemang kring för- och 
nackdelar med en resursskola med avstamp i befintlig forskning.  

Utredningen resulterar i en rekommendation att starta en resursskola i Svalövs 
kommun i syfte att stödja den grupp elever som har de största stödbehoven, 
elever som vi idag inte fullt ut har kompetens att möta på ett adekvat sätt. 
Utifrån en överblick av behoven i våra skolor föreslås en resursskola ha 
förutsättningar att ta emot 10-12 elever. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2020-12-08 
Utredning av behovet av en resursskola i Svalövs kommun (2020-12-08), av 
David Lopez Svensson (kvalitetskoordinator) och Hans Dahlqvist 
(utbildningschef). 
Bildningsnämndens protokoll 2020-06-09, § 60 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Kim Hellström (SD), Wioletta Kopanska Larsson (SD) och Jenny Maltin (C): 1. 
Bildningsnämnden ställer sig positiv till att det startas en resursskola i Svalövs 
kommun med plats för 10-12 elever. 2. Bildningsnämnden uppdrar åt sektor 
utbildning att vidare utreda var i kommunen en resursskola bör placeras. 3. 
Bildningsnämnden uppdrar åt sektor utbildning att vidare utreda vilka lokaler 
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som kan tas i anspråk av resursskolan eller om det behövs byggas helt nya 
lokaler. 4. Bildningsnämnden uppdrar åt sektor utbildning att vidare utreda de 
ekonomiska konsekvenserna av en resursskoleverksamhet. 

Èmilie Lundgren (S) och Marcus Donnerhag (S): 1. Avslag. 

 

Èmilie Lundgren (S) och Marcus Donnerhag (S): 1. Att återföra besparingar för 
barn i behov av särskilt stöd. 2. Att återföra besparingar för ökad måluppfyllelse. 
3. Anställa och kompetensutveckla fler pedagoger. 

Kim Hellström (SD): Avslag på Èmilie Lundgrens mfl yrkanden. 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp egna förslag till beslut och ställer dem emot Èmilie 
Lundgrens m fl avslagsyrkande och finner att nämnden beslutar i enlighet med 
ordförandes förslag till beslut. 

Ordförande tar vidare upp Èmilie Lundgrens mfl yrkande ett och ett och finner 
att nämnden avslår dem. 

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (HSDT, UABS, SARA, DDSN) 
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Dnr BIN 281-2020 

§ 130 Tillfälligt undantag från regler i 
bidragsbestämmelser för föreningar i Svalövs kommun 
gällande LOK- stöd för perioden 1/7 till 31/12-2020 

Bildningsnämndens beslut 

1. Svalövs föreningar erbjuds minst samma LOK-stöd för perioden 1/7- 
2020 till 31/12-2020 som de erhöll motsvarande period 2019.  

2. De föreningar som ej var bidragsberättigade under 2019 utreds separat 
och LOK-stödet beräknas utifrån en rimlighetsbedömning med hänsyn till 
uteblivna sammankomster under perioden.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Det lokala aktivitetsstödet till föreningar baseras på antalet sammankomster. 
Många föreningar har sedan coronapandemin tagit fart, på inrådan av 
Folkhälsomyndigheten och föreningarnas Riksförbund varit tvungna att ställa in 
arrangemang och sammankomster.  

Detta innebär att LOK-stödet till föreningarna även för perioden 1/7 till 31/12 - 
2020 kommer minska kraftigt, då situationen gällande smittspridning och 
restriktioner har förvärrats sedan tidigare bidragsperiod.  

Kommunfullmäktige i Svalöv beslutade 2020-08-31, § 160, att bifalla förslag 
från bildningsnämnden om att föreningar för perioden 1/1-2020 till 30/6-2020 
skulle erhållas samma ersättning LOK-stöd som motsvarande period 2019. 
Kommunfullmäktige gav i samma beslut bildningsnämnden mandat att fatta 
motsvarande beslut för perioden 1/7-2020 till 31/12-2020 om den svåra 
situationen för föreningarna kvarstår.  

Därför är förvaltningens förslag att tillse att de föreningar som lämnar in 
ansökan om LOK-stöd för perioden 1/7-2020 till 31/12-2020 kommer erhålla 
minst samma bidragssumma som under samma period 2019.  

För nya föreningar som ej var bidragsberättigade under 2019 är förslaget att 
förvaltningen utreder dessa separat om vilket LOK-stöd de rimligt är berättigade 
till, med hänsyn till uteblivna sammankomster under perioden. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2020-12-05 
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-08-31, § 160 
Bidragsbestämmelser för föreningar i Svalövs kommun 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Kim Hellström (SD), Jenny Maltin (C), Èmilie Lundgren (S) och Marcus 
Donnerhag (S): 1. Svalövs föreningar erbjuds minst samma LOK-stöd för 
perioden 1/7- 2020 till 31/12-2020 som de erhöll motsvarande period 2019.  
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2. De föreningar som ej var bidragsberättigade under 2019 utreds separat och 
LOK-stödet beräknas utifrån en rimlighetsbedömning med hänsyn till uteblivna 
sammankomster under perioden. 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslagen till beslut och finner att nämnden beslutar i 
enlighet med dessa. 

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (HSDT, UABS, KABD, NSFV)) 
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Dnr BIN 13-2020 

§ 131 Förlängning av årsplan för skulpturer 

Bildningsnämndens beslut 

1. Årsplan för skulpturer 2020 förlängs till 2021-03-31. 
 

Sammanfattning av ärendet 

På grund av förseningar som uppstått i och med pågående pandemi, behöver 
förvaltningen extra tid för att färdigställa uppdrag beslutade i årsplan för 
skulpturer 2020. 

Under sommaren och hösten har förvaltningen arbetat med att ta fram underlag 
och verkställa ljussättning av skulpturer och utplacering av skyltar vid 
skulpturer, i enlighet med bildningsnämndens beslut daterat 2020-06-09. 
Provbelysning av skulpturer har endast kunnat genomföras under mörka kvällar 
och där har då uppstått förseningar, då man har varit tvungen att ställa in på 
grund av smitta. Dessutom har vissa delar blivit försenade till leverans från 
fabrik på grund av pandemins effekter på produktionen. Ny beräknad tid för 
färdigställande av uppdraget är därför första kvartalet 2021. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2020-12-07 
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) och Marcus Donnerhag (S): 1. Årsplan för skulpturer 2020 
förlängs till 2021-03-31. 

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 555-2020 

§ 132 Remissvar på samrådsförslag för 
renhållningsordning 2021-2025 för Landskrona stad och 
Svalövs kommun 

Bildningsnämndens beslut 

1. Bildningsnämnden har inget att invända mot förslag på 
renhållningsordning 2021-2025 för Landskrona stad och Svalövs 
kommun, men är positiva till att det tagits fram en ny renhållningsordning 
för kommunerna. 

 

Sammanfattning av ärendet 

LSR har tillsammans med Landskrona stad och Svalövs kommun tagit fram ett 
förslag till ny renhållningsordning för båda kommunerna. 
Renhållningsordningen består av en för de båda kommunerna gemensam 
avfallsplan med tillhörande bilagor, och renhållningsföreskrifter för Landskrona 
stad samt för Svalövs kommun.  

Syftet med avfallsplanen är att visa vilka ambitioner Landskrona stad och 
Svalövs kommun har för att förebygga uppkomsten av avfall och att när avfall 
ändå uppstår omhänderta det långsiktigt hållbart. Renhållningsföreskrifterna i 
sin tur reglerar förhållandet mellan kommunerna och invånarna rörande 
avfallshanteringen.  

Förvaltningen har tagit del av avfallsplanens huvuddokument och 
åtgärdsplanen i bilaga 1 och finner att de områden som dokumenten berör 
ligger utanför Bildningsnämndens sakområde. Dock ser förvaltningen att de 
områden och de ambitioner som dokumenten beskriver är av stor betydelse och 
är därför positiva till att det tagits fram en ny renhållningsordning för 
kommunerna. 

Beslutsunderlag 

Remissvar, daterat 2020-12-02 
Samrådsförslag för renhållningsordning 2021-2025 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Kim Hellström (SD): 1. Bildningsnämnden har inget att invända mot förslag på 
renhållningsordning 2021-2025 för Landskrona stad och Svalövs kommun, men 
är positiva till att det tagits fram en ny renhållningsordning för kommunerna. 

Beslutsgång 

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

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (HSDT, UABS, SARA) 
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Dnr BIN 11-2020 

§ 133 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, 2020-11-05 – 2020-12-07 

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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Dnr BIN 243-2020 

§ 134 Justering av avgift för förskola 

Bildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige  

1. De som hållit sina barn hemma under perioden 2020-12-06 – 2021-01- 
07 avgiftsbefrias retroaktivt för en månad.  

2. Eftersom informationen gått ut med kort varsel gäller punkt 1 även för de 
som hållit sina barn hemma från och med 2020-12-09.  

3. Kompensation för intäktsbortfall på grund av avgiftsreducering samt 
kostnader för eventuell utökning av administration för hantering av 
avgiftsreducering utgår till bildningsnämnden. 

 

Sammanfattning av ärendet 

På grund av Covid-19 gick utbildningschefen under mars månad ut med en 
vädjan till vårdnadshavare i förskola att hålla sina barn hemma för att avlasta en 
ansträngd förskoleverksamhet. Då dessa insatser från vårdnadshavare är av 
stor betydelse för kommunens verksamheter och även smittspridningen i 
kommunen förslog bildningsnämnden kommunfullmäktige att reducera avgiften 
för förskola med 100% under juli månad 2020. Kommunfullmäktige fattade 
2020-05-25, § 109, följande beslut: 1. Avgiften för förskola reduceras med 100 
% under juli månad 2020. 2. Kompensation för intäktsbortfall på grund av 
avgiftsreducering samt kostnader för eventuell utökning av administration för 
hantering av avgiftsreducering utgår till bildningsnämnden.  

Under hösten har smittspridningen av Covid-19 ökat och förskoleverksamheten 
är mycket ansträngd. Med anledning av detta gick utbildningschefen 2020-12- 
03 ut med ytterligare en vädjan till vårdnadshavare att hålla sina barn hemma 
under perioden 2020-12-06 till 2021-01-07.  

De som håller sina barn hemma under denna period föreslås avgiftsbefrias för 
en månad. Eftersom vädjan från utbildningschefen gick ut nära inpå starten av 
den satta perioden föreslås ett undantag för de som hade sina barn i förskolan 
7 och 8 december men sedan höll sina barn hemma resten av perioden. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2020-12-10 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Kim Hellström (SD), Anna Berg von Linde (M), Èmilie Lundgren (S), Jenny 
Maltin (C), Marcus Donnerhag (S) och Wioletta Kopanska Larsson (SD): 
Förslag till kommunstyrelsen: 1. De som hållit sina barn hemma under perioden 
2020-12-06 – 2021-01- 07 avgiftsbefrias retroaktivt för en månad. 2. Eftersom 
informationen gått ut med kort varsel gäller punkt 1 även för de som hållit sina 
barn hemma från och med 2020-12-09. 3. Kompensation för intäktsbortfall på 
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grund av avgiftsreducering samt kostnader för eventuell utökning av 
administration för hantering av avgiftsreducering utgår till bildningsnämnden. 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslagen till beslut och finner att nämnden beslutar i 
enlighet med dessa. 

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Kommunförvaltningen (HSDT, UABS, SARA) 
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Dnr BIN 514-2020 

§ 135 Planering av flytt av kulturskolan till nytt 
allaktivitetshus 

Bildningsnämndens beslut  

1. Bildningsnämnden ställer sig positiv till att kulturskolan inkluderas i den 
fortsatta planeringen av ett allaktivitetshus i Svalövs kommun. 

Sammanfattning av ärendet 

Sektor utbildning betonar vikten av att Kulturskolans behov av ändamålsenliga 
lokaler beaktas vid bildandet av ett kommande allaktivitetshus. Kulturskolans 
verksamhet är idag belägen i Linåkerskolans källare, vilket ger verksamheten en 
perifer prägel. Det finns en stark önskan från kulturskolan att flytta till bättre 
lämpade lokaler, som kan bidra till kulturskolans fortsatta utveckling. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2020-12-14 
Remissvar angående allaktivitetshus i Svalövs kommun 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Kim Hellström (SD), Èmilie Lundgren (S) och Marcus Donnerhag (S): 
1. Bildningsnämnden ställer sig positiv till att kulturskolan inkluderas i den 
fortsatta planeringen av ett allaktivitetshus i Svalövs kommun 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (HSDT, UABS, SARA) 
 
 


