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Utses att justera Anna Berg von Linde (M) 

Justeringens tid 
och plats Kommunledningskontoret, 2020-04-14 kl. 12.00 

Justerade 
paragrafer §§ 30-40 

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 2020-04-06 

Anslaget under tiden  

Förvaringsplats  
för protokollet Kommunledningskontorets närarkiv 

Underskrift   

 
Sara Rävås  
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Dnr - 

§ 31 Information  

Bildningsnämndens beslut 
 

1. Informationen noteras.  

Sammanfattning av ärendet 

a) Information från verksamheten: Parkskolans rektor Gunilla Persson  

b) Fritidschef Niklas Fonskov informerar om: Månsabo 
fritidsgård/Nattvandrarna 

c) Marie Alemo, chef för centrala elevhälsan, informerar om: Information 
om avflyttade elever. 

d) Ordförande Kim Hellström informerar om: Brådskande 
ordförandebeslut, stängning av öppna förskolan med anledning av 
Covid-19 (BIN 160-2020). 

e) Utbildningschef Hans Dahlqvist informerar om: Uppdatering om 
situationen kring det nya Coronaviruset (Covid-19). 

 
Protokollet ska skickas till: 
- 
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Dnr BIN 373-2018 

§ 32 Begäran om överföring av investeringsanslag till år 
2020 

Bildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige 

1. Överföring på 125.000 kr för projekt inom bildningsnämndens 
verksamheter godkänns. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Överföring av investeringsanslag från 2018 till 2019 ska beslutas enligt 
kommunens rutiner i kommunfullmäktige. Det handlar om investeringar som är 
påbörjade, men som försenats. Totalt begärs 125.000 kr överförda för 
Bildningsnämndens verksamheter. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2020-04-06 
Begäran om överföring av investeringsanslag från 2019 till 2020 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Kim Hellström (SD), Marcus Donnerhag (S), Bedrija Halilovic (S) och Fredrik 
Jönsson (C): Förslag till kommunstyrelsen: 1. Överföring på 125.000 kr för 
projekt inom Bildningsnämndens verksamheter godkänns. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Kommunförvaltningen (HSDT, UABS, MAZO, JEBN) 
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Dnr BIN 156-2020 

§ 33 Skolpliktsärende  

Bildningsnämndens beslut 

1. Informationen noteras. 

2. Ordförande Kim Hellström bemyndigas att fatta beslut om föreläggande 
med eller utan vite i detta ärende, under förutsättning att det finns stöd i 
lag. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Utbildningschef Hans Dahlqvist informerar om ett barn, skrivet i Svalövs 
kommun, som har haft hög ogiltig frånvaro under en längre tid. Utredning av 
frånvaro är gjord och information om skyldigheter enligt skollagen har skickats 
till vårdnadshavare.  

Om vårdnadshavaren inte uppfyller sina skyldigheter kan Bildningsnämnden 
fatta beslut om föreläggande, vilket även kan förenas med vite. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Kim Hellström (SD), Anna Berg von Linde (M), Fredrik Jönsson (C), Marcus 
Donnerhag (S) och Wioletta Kopanska Larsson (SD): 1. Informationen noteras. 
2. Ordförande Kim Hellström bemyndigas att fatta beslut om föreläggande med 
eller utan vite i detta ärende, under förutsättning att det finns stöd i lag 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (HSDT, UABS) 
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Dnr BIN 36-2020 

§ 34 Upphävande av bildningsnämndens beslut 2020-
01-30, § 6 - Avtal mellan Svalöfs gymnasium och Team 
GT 

Bildningsnämndens beslut 

1. Bildningsnämndens beslut 2020-01-30, § 6, upphävs. 
 

Sammanfattning av ärendet 

På sammanträdet 2020-01-30 beslutade Bildningsnämnden att godkänna avtal 
med Svalöfs gymnasium och Team GT samt att uppdra åt utbildningschefen att 
teckna avtalet.  

Då Team GT valt att dra sig ur avtalet bör bildningsnämndens beslut 2020-01- 
30, § 6, Avtal mellan Svalöfs gymnasium och Team GT, upphävas. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2020-03-26 
Bildningsnämndens protokoll 2020-01-30, § 6 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Kim Hellström (SD), Fredrik Jönsson (C), Marcus Donnerhag (S) och Bedrija 
Halilovic (S): 1. Bildningsnämndens beslut 2020-01-30, § 6, upphävs. 

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 13-2020 

§ 35 Utsmyckning och underhåll av skulpturer i Svalövs 
kommun 

Bildningsnämndens beslut 

1. Arbetsordning för utsmyckning och underhåll av Svalövs skulpturer, 
daterad 2020-03-27, antas.  

2. Bildningsnämndens delegationsordning kompletteras under avsnitt 4 
Kultur och fritid med en ny punkt (punkt 6) med följande lydelse:  

Godkänna ändringar av årsplan och budget, i projektet utsmyckning och 
underhåll av skulpturer i Svalövs kommun, som understiger 50 % av 
projektets aktuella årsbudget. Delegat: bildningsnämndens ordförande. 

Sammanfattning av ärendet 

John-Ove Hansson har donerat ett stort antal skulpturer till Svalövs kommun. 
Enligt hans testamente ska Svalövs kommun erhålla en miljon kronor i 
penninglegat, vilket kommunen tackat ja till att ta emot. Villkor för legatet är 
bland annat att medlen nyttjas under fyra år för skötsel och vidare utsmyckning 
av Svalövs kommun och dess skulpturpark. Arbetet ska regleras enligt en 
arbetsordning.  

Varje år projektet pågår ska det enligt den föreslagna arbetsordningen tas fram 
en årsplan och budget. Det kan föreligga behov av justeringar av årsplan och 
budget under innevarande år. Ändringar som understiger 50 % av projektets 
aktuella årsbudget föreslås kunna godkännas av Bildningsnämndens 
ordförande på delegation. Detta kräver ett tillägg i bildningsnämndens 
delegationsordning och en ny punkt föreslås komplettera avsnitt 4 Kultur och 
fritid: 

 

Nr  Ärende  Lagrum  Delegat  

6 Godkänna ändringar av årsplan och budget, i 
projektet utsmyckning och underhåll av 
skulpturer i Svalövs kommun, som 
understiger 50 % av projektets aktuella 
årsbudget 

 Ordförande 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2020-03-27 
Arbetsordning för utsmyckning och underhåll av Svalövs skulpturer, daterad 
2020-03-27 
Accepterande av penninglegat, skrivelse daterad 2020-03-12 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Kim Hellström (SD), Bedrija Halilovic (S), Fredrik Jönsson (C), Wioletta 
Kopanska Larsson (SD) och Marcus Donnerhag (S): 1. Arbetsordning för 
utsmyckning och underhåll av Svalövs skulpturer, daterad 2020-03-27, antas. 2. 
Bildningsnämndens delegationsordning kompletteras under avsnitt 4 Kultur och 
fritid med en ny punkt (punkt 6) med följande lydelse:  

Godkänna ändringar av årsplan och budget, i projektet utsmyckning och 
underhåll av skulpturer i Svalövs kommun, som understiger 50 % av projektets 
aktuella årsbudget. Delegat: bildningsnämndens ordförande. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (HSDT, ETVN, UABS, SARA) 
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Dnr BIN 127-2020 

§ 36 Svar på remiss, mål och riktlinjer för det 
minoritetspolitiska arbetet i Svalövs kommun 

Bildningsnämndens beslut 

1. Bildningsnämnden ställer sig positiv till utarbetat förslag till mål och 
riktlinjer för det minoritetspolitiska arbetet i Svalövs kommun. 

 

Icke deltagande i beslut 

Marcus Donnerhag (S) och Bedrija Halilovic (S) deltar ej i beslutet.  

Sammanfattning av ärendet 

Den 1 januari 2019 trädde ett antal ändringar i lagen (2009:724) om nationella 
minoriteter och minoritetsspråk i kraft. Den nya paragrafen 5 b § anger en 
skyldighet för kommuner att anta mål och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska 
arbete.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2019-12-16, § 100, kommunstyrelsen 
att fatta följande beslut: 1) Kommunförvaltningen uppdras ta fram förslag till Mål 
och riktlinjer för kommunens minoritetspolitiska arbete i enlighet med § 5b i 
lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk för antagande i 
kommunfullmäktige. 2) Dokumentet skall behandlas senast vid 
kommunstyrelsens sammanträde i april 2020.  

Kommunstyrelsen beslutade 2020-01-13, § 13, i enlighet med arbetsutskottets 
förslag.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2020-02-25, § 12, att 1) Förslag till 
mål och riktlinjer för det minoritetspolitiska arbetet i Svalövs kommun, daterad 
2020-02-12, remitteras till Bildningsnämnden, Myndighetsnämnden, 
Samhällsbyggnadsnämnden, Socialnämnden och Vård- och omsorgsnämnden. 
2) Nämndernas remissvar ska vara kommunstyrelsens arbetsskott tillhanda 
senast vid dess sammanträde i april 2020. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2020-04-02 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-02-25, § 12 
Förslag till mål och riktlinjer för det minoritetspolitiska arbetet i Svalövs 
kommun, daterat 2020-02-12 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Kim Hellström (SD): 1. Bildningsnämnden ställer sig positiv till utarbetat förslag 
till mål och riktlinjer för det minoritetspolitiska arbetet i Svalövs kommun. 
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Beslutsgång 

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

Protokollsanteckning 

Marcus Donnerhag (S) och Bedrija Halilovic (S):  

Enligt nationell lagstiftning ska förvaltningsmyndigheter verka för att det finns 
tillgång till personal med kunskaper i finska, meänkieli respektive samiska.  

I språklagen anges att det allmänna har ett särskilt ansvar för att skydda och 
främja de nationella minoritetsspråken. I skollagen står det att en elev som 
tillhör någon av de nationella minoriteterna ska erbjudas 
modersmålsundervisning i elevens nationella minoritetsspråk.  

Detta är bara en del av vad som står i lagarna och även om Svalövs kommun 
inte är en förvaltningsmyndighet så ska vi verka för att lagarna tolkas och följs 
på det sätt som står.  

Att ändra och skriva in ord som ”under förutsättning och/eller ”vid behov” 
och/eller ”i det fall förvaltningen har tillgång” förminskar lagtexterna och 
kommunens ansvar i frågan. Det lyfter även bort en fråga om både jämställdhet 
och jämlikhet. 

Svalövs kommun ska ta ansvar för att skydda och främja minoritetsspråk vilket 
för oss är en självklarhet och då är det också vårt ansvar att följa vad 
lagstiftningen säger.  

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (HSDT, UABS, SARA) 
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Dnr BIN 84-2020 

§ 37 Svar på remiss, Remisspromemoria om behörighet 
i ämnet samiska samt vissa läroplansändringar för ökad 
trygghet och studiero 

Bildningsnämndens beslut 

1. Förvaltningens yttrande, daterat 2020-03-26, antas som nämndens eget. 
 

Sammanfattning av ärendet 

Svalövs kommun har av utbildningsdepartementet beretts möjlighet att yttra sig 
över remisspromemorian ”om behörighet i ämnet samiska samt vissa 
läroplansändringar för ökad trygghet och studiero”. Svalövs kommun har valt att 
endast yttra sig kring den del som rör läroplansändringar för ökad trygghet och 
studiero.  

Förvaltningen ställer sig positiv till intentionen att förtydliga och komplettera 
läroplanerna för specialskolan, grundsärskolan och gymnasiesärskolan i syfte 
att skapa förutsättningarna för en tryggare lärmiljö som främjar lärande.  

Förvaltningen är även positiv till en tydlig ansvarsfördelning. Det är dock en 
balansgång, att inte lägga ett för tungt ansvar på eleverna. För de elever som 
behöver tydliga stödstrukturer kan ett ansvar de inte har fått förutsättningar att 
bära bli en belastning. Det kan med andra ord bli problematiskt att lägga ett 
utökat ansvar på eleverna i grundsärskola, gymnasiesärskolan och 
specialskolan, och bisatsen ”utifrån sina förutsättningar” behöver tas på största 
allvar för att vi inte ska spä på en redan tilltagande kunskapssegregation i 
svenskt skolväsende. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2020-03-26 
Förvaltningens yttrande, daterat 2020-03-26 
Remisspromemoria om behörighet i ämnet samiska samt vissa 
läroplansändringar för ökad trygghet och studiero, inkommen 2020-01-29 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Kim Hellström (SD), Fredrik Jönsson (C) och Marcus Donnerhag (S): 1. 
Förvaltningens yttrande, daterat 2020-03-26, antas som nämndens eget. 

Beslutsgång 

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

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (HSDT, UABS) 
Utbildningsdepartementet 
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Dnr BIN 126-2020 

§ 38 Svar på remiss, Regional kulturplan för Skåne 
2021-2024 

Bildningsnämndens beslut 

1. Förvaltningens yttrande, daterat 2020-03-27, antas som nämndens eget. 

Sammanfattning av ärendet 

Remissversion av Regional kulturplan för Skåne 2021-2024 har skickats till de 
skånska kommunerna och ska vara besvarad senast den 15 april. I den 
regionala kulturplanen fastställs målbild och riktning för den regionala 
kulturpolitiken under perioden. Den är ett underlag till dialogen mellan regionen, 
kommunerna och staten.  

Förvaltningen har sammanställt ett yttrande med synpunkter och kommentarer 
till remissversionen av den regionala kulturplanen för Skåne 2021-2024. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2020-03-27 
Förvaltningens yttrande, daterat 2020-03-27 
Remissversion, regional kulturplan för Skåne 2021-2024 
Remissbrev, förfrågan om yttrande från Region Skånes kulturnämnd 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Kim Hellström (SD), Fredrik Jönsson (C), Bedrija Halilovic (S), Marcus 
Donnerhag (S) och Wioletta Kopanska Larsson (SD): 1. Förvaltningens 
yttrande, daterat 2020-03-27, antas som nämndens eget. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (HSDT, ETVN) 
Regions Skånes kulturnämnd 
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Dnr BIN 180-2020 

§ 39 Redovisning av inkomna synpunkter, kvartal 1 
2020 

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 ska hanteras. Enligt 
dessa rutiner ska nämndsadministrationen för varje kvartal redovisa inlämnade 
synpunkter till ansvarigt politiskt organ. 

Inkomna synpunkter under kvartal 1 2020 redovisas vid bildningsnämndens 
sammanträde 2020-04-06. 

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: 

- 
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Dnr BIN 11-2020 

§ 40 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 den gällande delegationsordningen. 

Beslutsunderlag 

Redovisning av fattade delegationsbeslut, 2020-03-11 – 2020-03-29 

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: 
- 
 


