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Sammanträdesdatum
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Plats och tid

Lokal Fullmäktigesalen, kl 13.32-16.43
Mötet ajournerades 15.06-15.15

Beslutande

Jenny Maltin (C)
Kim Hellström (SD), ordf
Èmilie Lundgren (S), vice ordf
Anna Berg von Linde (M)
Wioletta Kopanska Larsson (SD)
Annelie Frykholm (L)
Marcus Donnerhag (S)

Ej tjänstgörande
ersättare

Anna Roslund Hed, § 113

Övriga deltagare

Hans Dahlqvist, utbildningschef
Ulrika Bodenäs, kontorschef
Elisabet Viktorsson, kulturchef, §§ 105-120 (distans)
Niklas Fonskov, fritidschef
Minela Smajlovic, ekonom, §§ 105-111
Sara Rävås, nämndsekreterare
Richard Johnsson, Serkon, §§ 105-106 a)
Elin Arenhag, koordinator, §§ 105-112
Lena Hansson, rektor Svalöfs gymnasium, §§ 106 b)-109
Kristina Mårtensson, ekonom Svalöfs gymnasium, §§ 106 b)-109
David Svensson, vik kvalitetsstrateg, §§ 106 b)-114
Karin Sjunnesson, personalombud, §§ 105-117
Elisabeth Salonen Ripa (FI), insynsplats, §§ 105-112 (distans)
Kjell Stjernholm (MP), insynsplats (distans)
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Utses att justera

Jenny Maltin (C)

Justeringens tid
och plats
Justerade
paragrafer

Kommunledningskontoret, 2020-11-16 kl. 09.00
§§ 105-122

Sekreterare
Sara Rävås

Ordförande
Kim Hellström (SD)

Justerare
Jenny Maltin (C)

ANSLAG/BEVIS
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Underskrift
Sara Rävås
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Dnr -

§ 106 Information
Bildningsnämndens beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
a)
b)
c)
d)

Richard Johnsson på Serkon informerar om ny resursfördelningsmodell
Elin Arenhag informerar om lägesrapport barnomsorgskö (BIN 28-2020)
Lägesuppdatering Covid-19
Kulturchef Elisabet Viktorsson och fritidschef Niklas Fonskov informerar
om: Lovklubben
e) Ordförande Kim Hellström informerar om brådskande ordförandebeslut
att stänga öppna förskolan (BIN 160-2020)

Protokollet ska skickas till:
-
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Dnr BIN 154-2020

§ 107 Fjärrundervisning Svalöfs gymnasium
Bildningsnämndens beslut
1. Med anledning av pandemin övergår Svalöfs gymnasium till
fjärrundervisning för alla elever i årkurs 2 och 3 (som inte bor på
internatet) från och med 2020-11-16 fram till jullovet.
2. Den reguljära undervisningen för elever i särskolan, i årskurs 1 och för
de elever som bor på internatet fortsätter.
3. Undervisningen i praktiska kursmoment fortsätter, men i mindre
konstellationer.
4. Bildningsnämndens ordförande Kim Hellström bemyndigas fatta
eventuella kompletterande beslut med anledning av förändringen.

Sammanfattning av ärendet
Smittspridningen av covid-19 sker just nu med rekordfart i Skåne.
Folkhälsomyndigheten skriver:
”Den snabba ökningstakten i spridningen av covid-19 i region Skåne är
oroande. Den har gett ett ökat antal intagna i sjukvården och ett ökat antal
utredningar om covid-19 på särskilda boenden. Hela länet är drabbat. Därför
krävs det nu extra åtgärder utöver de som redan gäller i hela landet och som
grundar sig i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd.”
Det finns också en påtaglig smittspridning inom Svalövs kommun, där även
Svalöfs gymnasium drabbats. Det har gjort att oron på skolan tilltagit. Det är
utbildningschefens och rektors bedömning att läget nu är så allvarligt att det
påkallar försiktighetsåtgärder. Därför föreslås införandet av fjärrundervisning för
elever i årskurs 2 och 3 från med 2020-11-16 fram till jullovet. Däremot fortgår
undervisningen i de praktiska momenten, som ej kan genomföras digitalt. Dock
sker undervisningen i de praktiska momenten i mindre grupper. Eleverna i
särskolan undantas från fjärrundervisningen på grund av stödbehovet och
erbjuds även fortsättningsvis reguljär undervisning. Eleverna i årskurs 1
undantas och från fjärrundervisningen, liksom eleverna på internatet.
Anledningen till att de yngsta eleverna undantas är att de är relativt nya på
skolan och på gymnasiet, och fjärrundervisning skulle medföra en större
omställning för dem i ett redan nytt sammanhang. Eleverna på internat (ca 140
st) undantas också för att de ska ha möjlighet att tillgodogöra sig de praktiska
momenten. Om internatet stängs och eleverna reser hem till hemkommunerna,
kommer de att svårt att ta sig till skolan för att genomföra de praktiska inslagen.
Men genom att införa fjärrundervisning för alla elever i årskurs 2 och 3 (som
inte bor på internatet) glesar vi ut skolan och minskar risken för smittspridning
på väsentligt sätt.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-11-10
https://www.hd.se/2020-11-10/smittspridningen-i-skane-okar-med-rekordfart
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https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-ochpress/nyhetsarkiv/2020/oktober/beslut-om-skarpta-allmanna-rad-i-skane-lan/

Förslag till beslut på sammanträdet
Kim Hellström (SD), Jenny Maltin (C), Èmilie Lundgren (S), Anna Berg von
Linde (M), Wioletta Kopanska Larsson (SD), Annelie Frykholm (L) och Marcus
Donnerhag (S): 1. Med anledning av pandemin övergår Svalöfs gymnasium till
fjärrundervisning för alla elever i årkurs 2 och 3 (som inte bor på internatet) från
och med 2020-11-16 fram till jullovet. 2. Den reguljära undervisningen för elever
i särskolan, i årskurs 1 och för de elever som bor på internatet fortsätter. 3.
Undervisningen i praktiska kursmoment fortsätter, men i mindre konstellationer.
4. Bildningsnämndens ordförande Kim Hellström bemyndigas fatta eventuella
kompletterande beslut med anledning av förändringen.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslagen till beslut och finner att nämnden beslutar i
enlighet med dessa.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (HSDT, UABS, SARA)
Tib@svalov.se
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Dnr BIN 509-2020

§ 108 Organisation Svalöfs Gymnasium läsåret 20212022
Bildningsnämndens beslut
1. Organisation för Svalöfs gymnasium 2021-2022 enligt bilaga godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Bildningsnämnden fattar årligen beslut om organisation på Svalöfs gymnasium
avseende program och inriktningar samt antalet platser.
Svalöfs gymnasium, har fem nationella program; Naturbruksprogrammet,
Fordons- och transportprogrammet, Bygg-och anläggningsprogrammet,
Naturvetenskapsprogrammet och Samhällsvetenskapsprogrammet. Det finns
också de fyra introduktionsprogrammen som förbereder för fortsatta
gymnasiestudier. Skolan erbjuder Skog, mark och djur och Fordonsvård och
godshantering på de fyraåriga gymnasiesärskoleprogrammen. Skolan erbjuder
även internatboende.
I organisationen för 2021-2022 föreslås inga förändringar i programmen.
Däremot föreslås tre nya inriktningar:


Fordon- och transportprogrammet: inriktning Lastbil och mobila
maskiner.



Samhällsvetenskapsprogrammet: inriktning Beteendevetenskap.



Naturvetenskapsprogrammet: inriktning Samhällsvetenskap.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-11-05
Bilaga, förslag till organisation Svalöfs gymnasium 2021/2022

Förslag till beslut på sammanträdet
Kim Hellström (SD), Jenny Maltin (C), Èmilie Lundgren (S), Anna Berg von
Linde (M), Wioletta Kopanska Larsson (SD), Annelie Frykholm (L) och Marcus
Donnerhag (S):1. Organisation för Svalöfs gymnasium 2021-2022 enligt bilaga
godkänns.

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 510-2020

§ 109 Bidrag till fristående huvudmän, interkommunal
ersättning samt intern ersättning inom gymnasieskolan
år 2021
Bildningsnämndens beslut
1. Bidrag till fristående huvudmän, interkommunal ersättning samt intern
ersättning inom gymnasieskolan år 2021 beslutas enligt tabell i bilaga 1.

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. 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.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-11-05
Tabell i bilaga 1

Förslag till beslut på sammanträdet
Kim Hellström (SD), Jenny Maltin (C), Èmilie Lundgren (S), Anna Berg von
Linde (M), Wioletta Kopanska Larsson (SD), Annelie Frykholm (L) och Marcus
Donnerhag (S): 1. Bidrag till fristående huvudmän, interkommunal ersättning
samt intern ersättning inom gymnasieskolan år 2021 beslutas enligt tabell i
bilaga 1.

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

Justerare
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Dnr BIN 511-2020

§ 110 Bidrag till fristående huvudmän, interkommunal
ersättning samt intern ersättning inom förskola,
fritidshem och grundskola verksamhetsår 2021
(Skolpeng 2021)
Bildningsnämndens beslut
1. Under förutsättning att budget 2021, plan 2022-2023 fastställs av
kommunfullmäktige beslutar Bildningsnämnden om nivå för bidrag till
fristående huvudmän, interkommunal ersättning och intern ersättning
inom förskola, fritidshem, grundskola årskurs F-6 samt grundskola
årskurs 7-9 för 2021 enligt bilaga 1.

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
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-11-11, inkl bilaga 1 - Peng, bidrag, IKE 2021

Förslag till beslut på sammanträdet
Kim Hellström (SD), Anna Berg von Linde (M) och Wioletta Kopanska Larsson
(SD): 1. Under förutsättning att budget 2021, plan 2022-2023 fastställs av
kommunfullmäktige beslutar Bildningsnämnden om nivå för bidrag till fristående
huvudmän, interkommunal ersättning och intern ersättning inom förskola,
fritidshem, grundskola årskurs F-6 samt grundskola årskurs 7-9 för 2021 enligt
bilaga 1.

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 494-2019

§ 111 Förhöjt bidrag till fristående huvudmän, förhöjd
interkommunal ersättning samt intern ersättning inom
förskola, fritidshem och grundskola med anledning av
beslutad kompletteringskompensation 2020
(Skolpeng 2020)
Bildningsnämndens beslut
1. Under förutsättning att budget 2021, plan 2022-2023 fastställs av
kommunfullmäktige beslutar Bildningsnämnden om förhöjt bidrag till
fristående huvudmän och förhöjd interkommunal ersättning inom
förskola, fritidshem, grundskola årskurs F-6 samt grundskola årskurs 7-9
för kompletteringskompensation från 2020-04-01 enligt tabell i
tjänsteskrivelse, daterad 2020-11-11.

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 Skollagen.
Kompensationen i tabellen baserar sig på det budgetförslag som finns för
budget 2021, plan 2022-2023 och gäller under förutsättningar att budgeten
beslutas i kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-11-11

Förslag till beslut på sammanträdet
Kim Hellström (SD), Anna Berg von Linde (M) och Wioletta Kopanska Larsson
(SD): 1. Under förutsättning att budget 2021, plan 2022-2023 fastställs av
kommunfullmäktige beslutar Bildningsnämnden om förhöjt bidrag till fristående
huvudmän och förhöjd interkommunal ersättning inom förskola, fritidshem,
grundskola årskurs F-6 samt grundskola årskurs 7-9 för
kompletteringskompensation från 2020-04-01 enligt tabell i tjänsteskrivelse,
daterad 2020-11-11.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar i enlighet
med detta.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (MAZO, HSDT, JEBN, EAKN)
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Dnr BIN 512-2020

§ 112 Regler, taxor och e-tjänster för förskola och
fritidshem i Svalövs kommun 2021
Bildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen för beslut i
kommunfullmäktige
1. Regler, taxor och e-tjänster för kommunala förskolor och fritidshem i
Svalövs kommun Del 1 antas från och med 2021-01-01.
2. Del 2 avseende taxor uppdateras när beslut från Skolverket kommer.
3. Dokumentet riktlinjer för barnomsorg på obekväm arbetstid som gäller
från och med 2016-07-01 tas bort och inkluderas från och med 2021- 0101 i Regler, taxor och e-tjänster för kommunala förskolor och fritidshem i
Svalövs kommun 2021.

Sammanfattning av ärendet
Regler, taxor och e-tjänster för barnomsorg i Svalövs kommun revideras årligen
och beslutas i kommunfullmäktige. Dokumentet består av två delar. Del 1 är
Regler och e-tjänster (s.1-11), del 2 (s.12-16) är taxor. Följande ärende gäller
beslut kring del 1. Del 2 uppdateras när Skolverket lämnat ut aktuella taxor för
2021, vilket sker i början på december.
I förslag för 2021 har främst ändring/korrektur av textformuleringar i dokumentet
gjorts. Dessa innebär ingen förändring av regelverket.

Beslutsunderlag
Regler, taxor och e-tjänster för kommunala förskolor och fritidshem i Svalövs
kommun 2021, förslag daterad 2020-11-12
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-11-02
Regler, taxor och e-tjänster för kommunala förskolor och fritidshem i Svalövs
kommun 2021, förslag daterad 2020-11-02
Regler, taxor och e-tjänster för kommunala förskolor och fritidshem i Svalövs
kommun 2020
Riktlinjer för barnomsorg på obekväm arbetstid daterad 2016-07-01, antagna av
bildningsnämnden 2016-06-14, § 54

Förslag till beslut på sammanträdet
Kim Hellström (SD): Förslag till kommunstyrelsen: 1. Regler, taxor och etjänster för kommunala förskolor och fritidshem i Svalövs kommun Del 1 antas
från och med 2021-01-01. 2. Del 2 avseende taxor uppdateras när beslut från
Skolverket kommer. 3. Dokumentet riktlinjer för barnomsorg på obekväm
arbetstid som gäller från och med 2016-07-01 tas bort och inkluderas från och
med 2021- 01-01 i Regler, taxor och e-tjänster för kommunala förskolor och
fritidshem i Svalövs kommun 2021.
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Èmilie Lundgren (S): 4. Att barn som är papperslösa/gömda ska få ta del av
förskola och fritids på samma villkor som alla andra barn i kommunen.
Kim Hellström (SD): Avslag på Èmilie Lundgrens tilläggsyrkande.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslagen till beslut avseende punkt 1-3 och finner att
nämnden beslutar i enlighet med dessa.
Ordförande tar upp Èmilie Lundgrens tilläggsyrkande och finner att nämnden
avslår det.

Protokollsanteckning
Èmilie Lundgren (S): Vi Socialdemokrater anser att alla barn ska ha samma
rättigheter till förskola/fritids. De barn som inte kan välja eller påverka sin egna
situation ska inte stå utanför samhället och utbildning. Förskolan har ett
undervisningsuppdrag och det är där utbildningen börjar för alla barn och därför
blir de barn som inte är delaktiga i förskolan sämre rustade för skolan. Då
barnkonventionen nu är lag är det extra viktigt att kommunerna tar sitt ansvar
för de barn som är mest utsatta i samhället. Enligt skollagen är det upp till varje
kommun att besluta om inkludering av de barn som står utanför samhället.
Vi vuxna har ett ansvar för alla barn och ska fatta beslut utifrån alla barns bästa.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (ENAG, HSDT, UABS, SARA)
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Dnr BIN 513-2020

§ 113 Årsrapport sektor utbildning läsåret 2019/2020
Bildningsnämndens beslut
1. Sektor utbildnings årsrapport 2019/2020 godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Sektor utbildning redovisar årligen betygsresultat, meritvärden, måluppfyllelse,
utvecklingsprocesser för Bildningsnämnden. Årsrapporten för läsåret 2019/2020
innehåller sammanställningar av och diskussion om denna information för
respektive enhet och för Sektor utbildnings verksamheter som en helhet. För
respektive verksamhet följer också sammanfattningar av de processmål som
skolledare beskrivit i verksamhetsutvecklingsplaner och enkätresultat. Sektor
utbildnings förslag är att Bildningsnämnden godkänner informationen i
årsrapporten.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-11-02
Årsrapport 2019/2020

Förslag till beslut på sammanträdet
Kim Hellström (SD), Jenny Maltin (C), Èmilie Lundgren (S), Anna Berg von
Linde (M), Wioletta Kopanska Larsson (SD), Annelie Frykholm (L) och Marcus
Donnerhag (S): 1. Sektor utbildnings årsrapport 2019/2020 godkänns.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar i enlighet
med detta.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (HSDT, UABS, SARA, DDSN)
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Dnr BIN 292-2020

§ 114 Revidering av Villkor för godkännande och rätt till
kommunalt bidrag för enskild förskola, enskilt
fritidshem och pedagogisk omsorg i Svalövs kommun
Bildningsnämndens beslut
1. Revidering av Villkor för godkännande och rätt till kommunalt bidrag för
enskild förskola, enskilt fritidshem och pedagogisk omsorg i Svalövs
kommun redovisas till bildningsnämnden under våren 2021.

Sammanfattning av ärendet
I samband med tillsyn av fristående förskola identifierades behov av att revidera
kommunens ”Villkor för godkännande och rätt till kommunalt bidrag för enskild
förskola, enskilt fritidshem och pedagogisk omsorg i Svalövs kommun”. Sektor
Utbildning fick i bildningsnämndens protokoll 2020-06-09, § 61 i uppdrag att
revidera villkoren.
Bildningsnämnden beslutade 2020-08-13, § 78, att ärendet skulle redovisas till
bildningsnämnden i november 2020.
Samtidigt ska Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av
privata utförare snart upp i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för beslut.
Då villkoren och programmet tangerar varandra rekommenderar förvaltningen
att revideringen av villkoren avvaktar slutförandet av ärendet med program för
privata utförare. Revideringen förväntas kunna vara klar våren 2021.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-11-05
Bildningsnämndens protokoll 2020-06-09, § 61
Bildningsnämndens protokoll 2020-08-13, § 78

Förslag till beslut på sammanträdet
Kim Hellström (SD), Jenny Maltin (C) och Èmilie Lundgren (S): 1. Revidering av
Villkor för godkännande och rätt till kommunalt bidrag för enskild förskola,
enskilt fritidshem och pedagogisk omsorg i Svalövs kommun redovisas till
bildningsnämnden under våren 2021.

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 508-2020

§ 115 Undervisning av vuxna på kulturskolan
Bildningsnämndens beslut
1. Kulturskolan medges undervisa vuxna i mån av plats.
2. Terminsavgift (10 tillfällen à 30 min): 2000 kronor.
3. Enstaka lektioner (30min): 300 kronor per lektion.

Sammanfattning av ärendet
Kulturskolan har under pandemin kunnat skönja ett minskat söktryck till sina
utbildningsplatser. Det för med sig att intäkterna minskar samtidigt som
personalresurserna underutnyttjas.
Kulturskolan får då och då frågor från elevers föräldrar, studenter på
folkhögskolan och andra intresserade om de kan få undervisning på instrument.
Då kulturskolan vänder sig till Svalövs barn och unga har vi inte kunnat
tillgodose dessa önskemål, även om vi tillfälligtvis kan ha en ledig plats. Just
under Coronapandemin ser vi, som sagt, att antal köande till elevplats gått ner.
Enstaka luckor i lärares schema har uppstått och vi ser tillfället att i denna
situation kunna erbjuda en bra kulturaktivitet över generationsgränserna till
någon annan, boende i Svalövs kommun.
Kommuner som har vuxenundervisning idag upplever att det är positivt. I
närområdet gäller detta t.ex. Klippan, Höör, Hörby, Staffanstorp och
Landskrona. Dessa kommuner har sedan länge utrymme för vuxna i mån av
plats, till samma eller något högre pris som barn och unga. Vi tänker att vi i
Svalöv skulle kunna ta in en handfull vuxna på detta sätt. Detta under
förutsättning att en vuxen inte tar en plats som kunde gått till ett barn. Därför
tycker vi också att det är lämpligt att ompröva tilldelad vuxenplats varje termin.
Om det finns barn/unga i kö, så är det till dem platsen ska gå.
Då vuxenplatsen inte tar upp en plats för barn och unga, utan istället tillfälligt
fyller en lucka i en lärares schema, blir tillskottet av avgiften en pluspost. Barn
betalar 900 kr/termin (20 min/v). Vi tänker att ett vuxenupplägg med 10 tillfällen
à 30 min/termin kan kosta: 2000 kr. Enstaka lektion à 30 min: 300 kr.
Kö för vuxenplats går lätt att administrera i kulturskolans befintliga
elevregistreringssystem, SpeedAdmin. Där är det lätt att kategorisera och
sortera inkommande anmälningar. Det är direkt i detta system man anmäler sig,
legitimerar sig och signerar med hjälp av BankID.
De statsbidrag kulturskolan söker och erhåller från Kulturrådet kan inte
användas av vuxna, utan är riktade till barn och unga.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-11-05
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Förslag till beslut på sammanträdet
Kim Hellström (SD), Jenny Maltin (C), Èmilie Lundgren (S), Anna Berg von
Linde (M), Wioletta Kopanska Larsson (SD), Annelie Frykholm (L) och Marcus
Donnerhag (S): 1. Kulturskolan medges undervisa vuxna i mån av plats.
2. Terminsavgift (10 tillfällen à 30 min): 2000 kronor. 3. Enstaka lektioner
(30min): 300 kronor per lektion.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslagen till beslut och finner att nämnden beslutar i
enlighet med dessa.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (AALK, HSDT, UABS, SARA)
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Dnr BIN 26-2020

§ 116 Revidering av delegationsordning för
bildningsnämnden
Bildningsnämndens beslut
1. Bildningsnämndens delegationsordning kompletteras under avsnitt 2.2
Administrativa ärenden med en ny punkt (punkt 14) med följande
lydelse:
Rätt att teckna personuppgiftsbiträdesavtal (PUB-avtal). Delegat:
Utbildningschef efter samråd med dataskyddsombud.
2. Bildningsnämndens delegationsordning kompletteras med ett nytt avsnitt
”Skolskjuts” med innehåll enligt förslag i tjänsteskrivelse, daterad 202011-04. Ändringen börjar gälla 2021-01-01.

Sammanfattning av ärendet
Rätten att teckna personuppgiftsbiträdesavtal förslås delegeras till
utbildningschef efter samråd med dataskyddsombud.
Kommunfullmäktige har 2020-08-31, § 163, beslutat att ansvar och budget för
skolskjutsar överförs till bildningsnämnden fr.o.m. 2021-01-01.
Bildningsnämndens delegationsordning behöver därav kompletteras med ett
avsnitt om skolskjuts med innehåll motsvarande det som legat under
Samhällsbyggnads delegationsordning tidigare. Innehållet finns detaljerat i
tjänsteskrivelse, daterad 2020-11-04.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-11-04

Förslag till beslut på sammanträdet
Kim Hellström (SD), Jenny Maltin (C) och Èmilie Lundgren (S):
1. Bildningsnämndens delegationsordning kompletteras under avsnitt 2.2
Administrativa ärenden med en ny punkt (punkt 14) med följande lydelse: Rätt
att teckna personuppgiftsbiträdesavtal (PUB-avtal). Delegat: Utbildningschef
efter samråd med dataskyddsombud. 2. Bildningsnämndens delegationsordning
kompletteras med ett nytt avsnitt ”Skolskjuts” med innehåll enligt förslag i
tjänsteskrivelse, daterad 2020-11-04. Ändringen börjar gälla 2021-01-01.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslagen till beslut och finner att nämnden beslutar i
enlighet med dessa.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (HSDT, UABS, SARA)
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Dnr BIN 499-2019

§ 117 Svar på motion, Flexibel arbetstid för anställda
inom förskolan
Bildningsnämndens beslut
1. Ordförandes yttrande, daterat 2020-11-02, antas som
bildningsnämndens eget.

Bildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen för beslut i
kommunfullmäktige
1. Motionens första yrkande bifalls, med hänvisning till bildningsnämndens
yttrande, daterat 2020-11-02
2. Motionens andra yrkande avslås, med hänvisning till
bildningsnämndens yttrande, daterat 2020-11-02.

Sammanfattning av ärendet
Fredrik Jönsson (C) och Eva Inhammar (C) inkom 2019-11-10 med motionen
”Flexibel arbetstid för anställda inom förskolan”.
I motionen yrkar centerpartiet följande:


Att kommunen utreder förutsättningarna för att införa flexibel arbetstid
för anställda inom förskolan



Vid positiva svar i utredningen, är målsättningen att införa det under
höstterminen 2020.

Motionen överlämnades 2019-12-04 till bildningsnämnden samt
kommunstyrelsens personalutskott för behandling.
Bildningsnämndens ordförande föreslår i sitt yttrande, daterat 2020-11-02, att
motionens första yrkande ska bifallas och att motionens andra yrkande ska
avslås.

Beslutsunderlag
Förslagsskrivelse, daterad 2020-11-04
Remittering av motion, daterad 2019-12-04
Motion, inkommen 2019-11-10

Förslag till beslut på sammanträdet
Kim Hellström (SD): 1. Ordförandes yttrande, daterat 2020-11-02, antas som
bildningsnämndens eget.
Kim Hellström (SD), Jenny Maltin (C), Wioletta Kopanska Larsson (SD) och
Annelie Frykholm (L): Förslag till kommunstyrelsen: 1. Motionens första yrkande
bifalls, med hänvisning till bildningsnämndens yttrande, daterat 2020-11-02

Justerare
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Kim Hellström (SD), Wioletta Kopanska Larsson (SD) och Annelie Frykholm (L):
Förslag till kommunstyrelsen: 2. Motionens andra yrkande avslås, med
hänvisning till bildningsnämndens yttrande, daterat 2020-11-02.
Jenny Maltin (C): förslag till kommunstyrelsen: 2. Motionens andra yrkande
bifalls.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslagen till beslut avseende förslag till beslut i
bildningsnämnden samt förslag till kommunstyrelsen punkt 1 och finner att
nämnden beslutar i enlighet med dessa.
Ordförande ställer eget m.fl. förslag till beslut mot Jenny Maltins förslag till
beslut och finner att nämnden beslutar enligt ordförandes m.fl. förslag till beslut.
Protokollet ska skickas till:
Kommunstyrelsen
Kommunförvaltningen (HSDT, UABS, SARA)

Justerare
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Dnr BIN 443-2020

§ 118 Remissvar, sponsringspolicy
Bildningsnämndens beslut
1. Bildningsnämnden ställer sig positiv till utarbetat förslag till
sponsringspolicy.

Sammanfattning av ärendet
Enligt Konsumentverket är sponsring ett vanligt förekommande fenomen inom
skolan (se Konsumentverket: ”Sponsring i skolan. Vägledning för utarbetande
av lokal policy för sponsring”). Det gör också att det finns ett behov av en tydlig
sponsringspolicy som skolverksamheten kan följa.
Med sponsring avses affärsmässigt samarbete till ömsesidig nytta för parterna,
varigenom en sponsor tillhandahåller den sponsrade parten
(sponsormottagaren) kontanta medel, personella resurser, tjänster eller lokaler i
utbyte mot exponering av företagsnamn eller varumärke.
Konsumentverket har, i samarbete med Skolverket och Svenska
kommunförbundet, framarbetat riktlinjer för sponsringspolicy inom skolan.
Sponsringen får inte innebära att barn och elever utsätts för ett ökat
kommersiellt tryck. I riktlinjerna framhålls vidare att sponsringen inte får komma
i konflikt med skollagstiftningens värdegrund och krav på saklighet och
allsidighet. Den får inte heller komma i konflikt med objektivitetsprincipen och
likställighetsprincipen. Man måste även, särskilt när det gäller grundskola,
komma ihåg att det finns en skolplikt som innebär att barn och ungdomar inte
kan välja bort den påverkan som det sponsrade budskapet kan innebära.
Hänsyn måste tas till barnens mognad. Ju yngre barn desto större skäl att iaktta
försiktighet med sponsrade aktiviteter. Den offentliga verksamheten skall
huvudsakligen finansieras med skatter. Finansiering av verksamhet med hjälp
av sponsormedel får därför endast utgöra ett mindre komplement till samhällets
finansiering. Sponsring kan innebära köp av varor eller tjänster. Tillbörlig
hänsyn måste därför tas till reglerna för offentlig upphandling. Sponsring får
heller inte medföra risk för misstanke om muta eller otillbörliga personliga
syften. En central fråga vid bedömningen av ett kommersiellt samarbete är
utformningen av den motprestation som sponsorerna förväntar sig. En
motprestation kan vara att ge utrymme för exponering av företagets produkter.
Det vanligaste ”priset” för sponsorstödet är, enligt Konsumentverket, att
företagets och/eller varans namn exponeras på olika sätt i skolan; på material,
på utrustning, på skyltar, varuautomater m.m.
Sammanfattningsvis är det sektor utbildnings uppfattning att kommunen
behöver en sponsringspolicy och den framarbetade sponsringspolicyn ligger väl
i linje med Konsumentverkets riktlinjer. Sektor utbildning ställer sig därmed
bakom förslaget till sponsringspolicy.

Justerare

Utdragsbestyrkande

20(28)

Sida

Bildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-11-12

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-11-03
Arbetsutskottets protokoll 2020-09-29, § 64
Förslag till Sponsringspolicy, daterad 2020-09-18
”Sponsring i skolan. Vägledning för utarbetande av lokal policy för sponsring”
(Konsumentverket).

Förslag till beslut på sammanträdet
Kim Hellström (SD), Jenny Maltin (C), Èmilie Lundgren (S), Anna Berg von
Linde (M), Wioletta Kopanska Larsson (SD), Annelie Frykholm (L) och Marcus
Donnerhag (S): 1. Bildningsnämnden ställer sig positiv till utarbetat förslag till
sponsringspolicy.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar i enlighet
med detta.
Protokollet ska skickas till:
Kommunstyrelsen
Kommunförvaltningen (HSDT, UABS, SARA)
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Dnr BIN 514-2020

§ 119 Remissvar, allaktivitetshus
Bildningsnämndens beslut
1. Bildningsnämnden ställer sig positiv till utarbetat förslag till
allaktivitetshus.
2. Bildningsnämnden understryker vikten av att Kulturskolans behov av
ändamålsenliga lokaler beaktas vid bildandet av ett kommande
allaktivitetshus.
3. Bildningsnämnden understryker vikten av att folkbildningsperspektivets
betydelse förtydligas och förstärks så att det verkligen blir ett
allaktivitetshus.

Deltar ej
Èmilie Lundgren (S) och Marcus Donnerhag (S) deltar ej i beslutet.

Sammanfattning av ärendet
Enligt tjänsteskrivelsen Aktivitetshus i Svalövs kommun saknas sedan många
år en mötesplats för unga i kommunens regi. Kommunstyrelsen gav 2020-04-20
§ 108 förvaltningen i uppdrag att genomföra en utredning av ett aktivitetshus i
Svalövs kommun utifrån ett antal utredningsdirektiv. Under våren och
sommaren har arbetet med utredningen pågått. Utredningens slutsats är att en
start av ett aktivitetshus skulle gynna Svalövs kommun. Kvarnhuset föreslås
som plats för aktivitetshuset ehuru det även ska bildas satelliter runt om i
kommunen för att sprida verksamheten till olika kommundelar. Kommunens roll
blir att stå för stabiliteten och tillsammans med andra aktörer skapa
verksamhet. Aktivitetshuset riktar sig till samtliga kommuninvånare och huset
bör få i uppdrag att se till att olika grupper tar plats, kommer till tals och är
delaktiga i att utforma och använda huset. Genom ett aktivitetshus i Svalövs
kommun skapas förutsättningar för att ytterligare bygga upp kommunens
skyddsnät och bredda dialogen med medborgarna. Detta är ytterst en
folkhälsofråga men handlar också om kommunens attraktivitet som
boendekommun. I linje med Svalövs kommuns nyligen antagna vision 2040
skulle ett aktivitetshus främja mötesplatser och aktiviteter som knyter samman
människor i olika åldrar.
Kommunstyrelsen fattade 2020-10-12, § 259, följande beslut: 1.
Kommunstyrelsens remitterar förslaget på ett allaktivitetshus i Svalövs kommun
i enlighet med promemoria daterad 6 oktober 2020 till bildningsnämnden,
samhällsbyggnadsnämnden, socialnämnden och vård- och omsorgsnämnden.
Nämndernas yttrande ska vara kommunstyrelsen tillhanda 2020-11-01.
Undantag ges för bildningsnämnden som ska ha lämnat sitt yttrande senast 12
november.
Sektor utbildning ställer sig generellt positiv till utarbetat förslag. Det är en brist i
utredningen att folkbildningsperspektivet inte diskuterats med den som är
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ansvarig för folkbildningen i kommunen, det vill säga kulturchefen. Det är viktigt
att så sker i arbetet framåt och att folkbildningens roll i aktivitetshuset
förtydligas. Det finns en risk annars att det mer blir en fritidsgård än ett
allaktivitetshus. Sektor utbildning framhåller vidare 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.

Beslutsunderlag
Remissvar, daterad 2020-11-05
Kommunstyrelsens protokoll 2020-10-12, § 259
Tjänsteskrivelse: Aktivitetshus i Svalövs kommun, daterad 2020-10-06
Utredning, ett allaktivitetshus i Svalövs kommun, daterad 2020-10-06

Förslag till beslut på sammanträdet
Kim Hellström (SD), Jenny Maltin (C), Anna Berg von Linde (M), Wioletta
Kopanska Larsson (SD) och Annelie Frykholm (L): 1. Bildningsnämnden ställer
sig positiv till utarbetat förslag till allaktivitetshus. 2. Bildningsnämnden
understryker vikten av att Kulturskolans behov av ändamålsenliga lokaler
beaktas vid bildandet av ett kommande allaktivitetshus. 3. Bildningsnämnden
understryker vikten av att folkbildningsperspektivets betydelse förtydligas och
förstärks så att det verkligen blir ett allaktivitetshus.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslagen till beslut och finner att nämnden beslutar i
enlighet med dessa.
Protokollet ska skickas till:
Kommunstyrelsen
Kommunförvaltningen (HSDT, ETVS, UABS, SARA)
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Dnr BIN 515-2020

§ 120 Remissvar, Bolagsbildning Svalövs Utveckling AB
Bildningsnämndens beslut
1. Bildningsnämnden ställer sig positiv till Bolagsbildning Svalövs
Utveckling AB.
2. Bildningsnämnden understryker vikten av att bolagets relation till sektor
utbildning beaktas, då det nya bolaget ska bedriva utbildning, utveckling
och forskning inom fordonsteknik.

Reservation
Èmilie Lundgren (S) och Marcus Donnerhag (S) reserverar sig till förmån för
eget förslag till beslut.
Jenny Maltin (C) reserverar sig till förmån för eget förslag till beslut.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige fattade 2020-09-28, § 180, beslut om att bilda Svalövs
kommunhus AB och därmed bilda en koncern enligt utredningen från Rådhuset
Aragus. Nu föreslår det politiska styret att Svalövs kommunkoncern utökas med
ytterligare bolag i form av Svalövs Utveckling AB. Bolaget skall som föremål för
sin verksamhet att bedriva utbildning, utveckling och forskning inom
fordonsteknik, öka Svalöv kommuns attraktivitet som boende- besöks- och
företagarkommun samt därmed förenlig verksamhet inom Svalövs kommun.
Bolaget föreslås att som start vara helägt kommunalt aktiebolag men har som
ambition att dela ägandet och därmed styrelseposterna med ytterligare
intressenter.
Intentionerna bakom bolagsbildningen bedöms av sektor utbildning ligga väl i
linje med den med Ring Knutstorp tidigare framarbetade avsiktsförklaringen
samt även i linje med den politiskt beslutade visionen för Svalövs kommun.
Ring Knutstorp är en viktig del av kommunens varumärke och ytterligare
satsningar på utbildning och forskning torde stärka både Ring Knutstorp och
Svalövs kommun. Sektor utbildning ställer sig därför positiv till den föreslagna
bolagsbildningen, men vill betona vikten av att sektor utbildning har en väsentlig
roll i förverkligandet av bolaget, som ju är tänkt att bedriva utbildning och
forskning inom fordonsteknik. Bolagets tänkta verksamhet ryms med andra
inom ramen för sektor utbildnings uppdrag, och relationen mellan sektor
utbildning och det nya bolaget behöver diskuteras och preciseras.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-11-03
Förslag till Bolagsordning för Svalövs Utveckling AB
Förslag till Ägardirektiv för Svalövs Utveckling AB
Tjänsteskrivelse, Bolagsbildning Svalövs utvecklings AB, daterad 2020-10-06
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Förslag till beslut på sammanträdet
Kim Hellström (SD), Anna Berg von Linde (M), Wioletta Kopanska Larsson (SD)
och Annelie Frykholm (L): 1. Bildningsnämnden ställer sig positiv till
Bolagsbildning Svalövs Utveckling AB. 2. Bildningsnämnden understryker
vikten av att bolagets relation till sektor utbildning beaktas, då det nya bolaget
ska bedriva utbildning, utveckling och forskning inom fordonsteknik.
Èmilie Lundgren (S), Jenny Maltin (C) och Marcus Donnerhag (S): 1. Avslag.

Beslutsgång
Ordförande ställer eget m.fl. förslag till beslut mot Èmilie Lundgrens mfl
avslagsyrkande och finner att nämnden beslutar i enlighet med ordförandes
förslag till beslut.

Protokollsanteckning
Èmilie Lundgren (S) och Marcus Donnerhag (S): SD styret i Svalöv upprepar
med sitt arbetssätt utan information, mer än med bolagsbildning, ägardirektiv
och bolagsordning skapa ännu ett bolag. Detta bolag skall då även vara ett
första steg till att bolagisera utbildningssektorn genom att frikoppla en del.
Framgång för Svalöv föreslår att Svalövs kommunkoncern utökas med
ytterligare bolag, Svalövs Utveckling AB med anledning av ovan. Bolaget skall
som föremål för sin verksamhet att bedriva utbildning, utveckling och forskning
inom fordonsteknik, öka Svalöv kommuns attraktivitet som boende- besöks- och
företagarkommun samt därmed förenlig verksamhet inom Svalövs kommun.
Bolaget föreslås att som start vara helägt kommunalt aktiebolag men har som
ambition att dela ägandet och därmed styrelseposterna med ytterligare
intressenter.
Svalövs kommun skall med medborgarnas skattepengar stödja en enskild
näringsidkare genom att dela ägandet med denne. Mer vet vi inte.
Vi yrkar avslag i frågan så den kan beredas på ett sätt så att kommunstyrelsen
och kommunfullmäktige får reda på allt faktaunderlag som skall ligga till grund
för denna bolagsbildning. Såsom ekonomiska åtaganden, personella
åtaganden, verksamhetens åtaganden, enskild näringsidkares åtaganden. En
risk- och konsekvensanalys.
Protokollet ska skickas till:
Kommunstyrelsen
Kommunförvaltningen (HSDT, UABS, SARA)

Justerare
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Dnr BIN 11-2020

§ 121 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, 2020-10-06 – 2020-11-04

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

Utdragsbestyrkande
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Dnr BIN 160-2020

§ 122 Tillfällig stängning av öppna förskolan med
anledning av Covid-19
Bildningsnämndens beslut
1. Från och med 2020-11-20 till och med 2020-12-31 stängs Svalövs
kommuns öppna förskola.

Sammanfattning av ärendet
Covid-19, även kallat Coronaviruset, är en infektionssjukdom som orsakas av
ett virus. WHO deklarerade den 11 mars att Covid-19 nu är en pandemi och att
sjukdomen finns eller snart kommer att finnas i alla världsdelar och kommer
sannolikt att drabba all världens länder.
Från och med 2020-10-27 har Folkhälsomyndigheten och Region Skåne gått ut
med skärpta råd för att bromsa smittspridningen i Skåne. Alla behöver undvika
butiker och kollektivtrafik och endast umgås med personer som man normalt
träffar i vardagen. Skärpningen i Skåne görs för att stoppa den snabba
smittspridningen där det genomsnittliga antalet positiva fall per dag mer än
fördubblats på bara ett par veckor. Fler patienter vårdas på sjukhus och mitta
har kommit in på fler särskilda boenden i skånska kommuner. På grund av
rådande läge behöver kommunen vidta möjliga åtgärder för att minimera
smittspridningen inom kommunen. Då även personalläget är ansträngt i
kommunens förskolor kan personal från öppna förskolans verksamhet förstärka
andra verksamheter istället.
Efter samråd med utbildningschefen beslutade bildningsnämndens ordförande
Kim Hellström 2020-10-27 genom ett brådskande ordförandebeslut att stänga
Svalövs kommuns öppna förskola från och med 2020-10-29 till och med 202011-19. Då läget kvarstår föreslås nu att öppna förskolan hålls stängd året ut.

Förslag till beslut på sammanträdet
Kim Hellström (SD), Jenny Maltin (C), Èmilie Lundgren (S), Anna Berg von
Linde (M), Wioletta Kopanska Larsson (SD), Annelie Frykholm (L) och Marcus
Donnerhag (S): 1. Från och med 2020-11-20 till och med 2020-12-31 stängs
Svalövs kommuns öppna förskola.

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

Justerare

Utdragsbestyrkande

27(28)

Sida

Bildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-11-12

§ 120 Remissvar, Bolagsbildning Svalövs Utveckling AB
Reservation
Det saknas en utredning/beslutsunderlag som beaktar bl.a. ekonomi och
verksamhet. Utan en sådan, är det i praktiken omöjligt att bedöma vilka effekter
ett utvecklingsbolag skulle få för kommunen och dess invånare.
Kommunstyrelsen uppmanas därför att utreda konsekvenserna av
bolagsbildningen. Därefter är Centerpartiet berett att ta ställning till ett förslag till
yttrande från Bildningsnämnden.
Jenny Maltin (C)
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