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Plats och tid Lokal Fullmäktigesalen, kl 13.30-15.12 
Ajournering 13.45-13.55 
 

Beslutande Fredrik Jönsson (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 

Jenny Ulfvin (SD) 
Anders Bjerehjelm (KD) 
 

Övriga deltagare Hans Dahlqvist, utbildningschef 
Ulrika Bodenäs, kontorschef 
Elisabet Viktorsson, kulturchef 
Niklas Fonskov, fritidschef   
Minela Smajlovic, ekonom, §§ 22-23 a) och § 27-29 
Sara Rävås, nämndsekreterare 
Elin Arenhag, koordinator, §§ 22-23 d) 
Lena Hansson, rektor Svalöfs gymnasium, §§ 22-23 e) 
Marie Alemo, chef för centrala elevhälsan, §§ 22-23 d) 
Mia Sandberg, specialpedagog centrala elevhälsan, §§ 22-23 d) 
Lisette Åkesson, skolpsykolog centrala elevhälsan, §§ 22-23 d) 
Yrsa Alm Holmqvist, förskolerektor i Tågarp/Billeberga, §§ 22-23 b) 
Karin Sjunnesson, personalombud, §§ 23-29 
 
Stefan Larsson, kommunchef, § 22 
Teddy Nilsson, kommunstyrelsens ordförande, § 22 
 
Tobias Olsson (MP), insynsplats 
Elisabeth Salonen Ripa (FI), insynsplats 
Britta Abotsi (V), tjg ers på insynsplats för Alexander Marfavi (V) 
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Utses att justera Fredrik Jönsson (C) 

Justeringens tid 
och plats Kommunledningskontoret, 2020-03-23, kl 12.00 

Justerade 
paragrafer §§ 21-29 

Sekreterare   

 Sara Rävås  

Ordförande  
 

 Kim Hellström (SD)  

Justerare  
 

 Fredrik Jönsson (C)   

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Bildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 2020-03-17 

Anslaget under tiden  

Förvaringsplats  
för protokollet Kommunledningskontorets närarkiv 

Underskrift   

 
Sara Rävås  
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§ 21  Beslutad ärendelista 

§ 22 Distansundervisning vid gymnasie- och vuxenskolor med anledning av 
Covid-19 .................................................................................................... 4 

§ 23 Information ................................................................................................. 5 
§ 24 Fullmakt för upphandling av biblioteksmedia ............................................ 6 
§ 25 Upphävande av handlingsplan för systematiskt kvalitetsarbete inom 

sektor utbildning ........................................................................................ 7 
§ 26 Avskaffande av kommunalt studiebidrag .................................................. 8 
§ 27 Revidering av Bidragsbestämmelser för föreningar i Svalövs kommun, 

kriterier för översyn .................................................................................... 9 
§ 28 Budget 2020 ............................................................................................ 12 
§ 29 Redovisning av delegationsbeslut........................................................... 13 
 
Ärende § 22 'Distansundervisning vid gymnasie- och vuxenskolor med 
anledning av Covid-19' tillkom vid sammanträdet. 
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 Dnr  

§ 22 Distansundervisning vid gymnasie- och 
vuxenskolor med anledning av Covid-19 

Paragrafen direktjusterades och återfinns i separat protokoll. 
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§ 23 Information  

Bildningsnämndens beslut 
 

1. Informationen noteras.  

Sammanfattning av ärendet 

a) Minela Smajlovic, ekonom, informerar om: Fördelning av skolpeng per 
enhet (Dnr BIN 494-2019) 

b) Presentation av Yrsa Alm Holmkvist, ny förskolerektor i 
Billeberga/Tågarp 

c) Elin Arenhag, koordinator, informerar om: Lägesrapport barnomsorg 
(Dnr BIN 28-2020) 

d) Marie Alemo, Centrala Elevhälsan, informerar om: Satsning för att 
motverka psykisk ohälsa - Youth aware of mental health (Yam)  

e) Lena Hansson, rektor Svalöfs gymnasium, informerar om: Sökbilden på 
gymnasiet 

f) Kulturchef Elisabet Viktorsson informerar om: Nominering till Region 
Skånes Kulturpris – inget pris delas ut i år 

g) Utbildningschef Hans Dahlqvist informerar om: 

i. Kommunens arbete med smittberedskap 

ii. Uppdatering, sponsoravtal med Team GT (Dnr BIN 36-2020) 

h) Bildningsnämndens ordförande Kim Hellström informerar om: 

i. Förvaltningen undersöker möjligheten att hålla nämndsmöten 
ute i verksamheten – uppskjutet till hösten. 

ii. Bildningsnämndens sammanträde i april flyttas från 7 april till 6 
april.  

 
Protokollet ska skickas till: 
- 
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Dnr BIN 19-2017 

§ 24 Fullmakt för upphandling av biblioteksmedia 

Bildningsnämndens beslut 

1. Utbildningschef bemyndigas att underteckna fullmakt för deltagande i 
Helsingborgs stads upphandling av biblioteksmedia. 

2. Utbildningschef bemyndigas att underteckna fullmakt för ombud vid 
överprövning av Helsingborgs stads upphandling av biblioteksmedia.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Avtalsperiod för biblioteksmedia löper ut och Helsingborgs stad ska göra ny 
upphandling av biblioteksmedia som Svalövs bibliotek avser att delta i. Då 
kostnaden för biblioteksmedia överstiger utbildningschefens beloppsgräns för 
delegationsbeslut måste nämnden besluta om att bemyndiga utbildningschef att 
underteckna. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2020-03-09 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Kim Hellström (SD), Fredrik Jönsson (C), Marcus Donnerhag (S), Wioletta 
Kopanska Larsson (SD) och Anna Berg von Linde (M): 1. Utbildningschef 
bemyndigas att underteckna fullmakt för deltagande i Helsingborgs stads 
upphandling av biblioteksmedia. 2. Utbildningschef bemyndigas att underteckna 
fullmakt för ombud vid överprövning av Helsingborgs stads upphandling av 
biblioteksmedia. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
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Dnr KS 704-2014, BIN 146-2020 

§ 25 Upphävande av handlingsplan för systematiskt 
kvalitetsarbete inom sektor utbildning 

Bildningsnämndens beslut 

1. Utbildningsutskottets beslut 2014-06-16, § 42, upphävs.  

2. Förvaltningen uppdras att bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete som 
ligger i linje med Skolverkets allmänna råd. 

 

Sammanfattning av ärendet 

2014 fattade nämnden beslut om hur förvaltningen ska arbeta med systematiskt 
kvalitetsarbete. Detta beslut är dels daterat, dels är huret att betrakta som 
verkställighet. Skolverksamhetens arbete med systematiskt kvalitetsarbete är 
inskrivet i skollagen och det ges utförliga riktlinjer för detta arbete i Skolverkets 
allmänna råd. Förvaltningen föreslår därav att beslutet taget av 
utbildningsutskottet 2014-06-16, § 42, upphävs, och rekommenderar samtidigt 
nämnden att fatta beslut om att förvaltningen uppdras att bedriva ett 
systematiskt kvalitetsarbete som ligger i linje med Skolverkets allmänna råd. . 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2020-03-06 
Utbildningsutskottets protokoll 2014-06-16, § 42 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Kim Hellström (SD), Fredrik Jönsson (C), Èmilie Lundgren (S), Marcus 
Donnerhag (S) och Annelie Frykholm (L): 1. Utbildningsutskottets beslut 2014-
06-16, § 42, upphävs. 2. Förvaltningen uppdras att bedriva ett systematiskt 
kvalitetsarbete som ligger i linje med Skolverkets allmänna råd. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
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Dnr BIN 147-2020 

§ 26 Avskaffande av kommunalt studiebidrag 

Bildningsnämndens beslut 

1. Det kommunala studiebidraget avskaffas från och med 2020-03-17. 
 

Sammanfattning av ärendet 

Svalövs kommun erbjuder kommunalt studiebidrag som riktar sig till elever som 
är bosatta i Svalövs kommun och som studerar vid Komvux, folkhögskolor eller 
andra läroanstalter. Dessa elever har till och med vårterminen det läsår eleven 
fyller 20 år möjlighet att ansöka om att erhålla bidrag för obligatoriska läromedel 
samt måltidskostnader. 

Sedan 2016 har en elev ansökt och fått bidraget beviljat. I dagsläget har 
kommunen inga elever som mottar bidraget.  

Då Svalövs kommun erbjuder ett bidrag som är utöver kommunens åtagande 
samt att antalet elever som ansökt om bidraget varit lågt under de senaste åren 
föreslår förvaltningen att det kommunala studiebidraget avskaffas.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2020-03-06 
Kultur- och utbildningsnämndens protokoll 1997-03-25, § 46 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Kim Hellström (SD), Anna Berg von Linde (M), Fredrik Jönsson (C), Marcus 
Donnerhag (S), Èmilie Lundgren (S), Wioletta Kopanska Larsson (SD) och 
Annelie Frykholm (L): 1. Det kommunala studiebidraget avskaffas från och med 
2020-03-17. 

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 38-2020 

§ 27 Revidering av Bidragsbestämmelser för föreningar 
i Svalövs kommun, kriterier för översyn 

Bildningsnämndens beslut 

1. Förslag till kriterier för revideringen av bidragsbestämmelser för 
föreningar i Svalövs kommun enligt tjänsteskrivelse, daterad 2020-03-
10, antas.  

2. Bildningsnämndens beslut 2020-02-27, § 19 punkt 3, ändras på så sätt 
att uppdraget och förslag till nya bidragsbestämmelser för föreningar 
presenteras senast vid bildningsnämndens sammanträde i oktober 
2020.  

3. Översynen ska titta på möjligheten att ge aktivitetsbidrag till föreningar 
som erbjuder verksamhet för personer över 65 år och i så fall vilken 
kostnad detta skulle medföra för kommunen. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Svalövs kommuns gällande bidragsregler skall efter beslut uppdateras för att 
harmonisera med det Fritids- & Idrottspolitiska programmet. I detta arbete ingår 
att skapa riktlinjer, transparens och tydlighet. Ett omtag, eftersom en del avtal/ 
överenskommelser som löpt på under ett antal år med otydlighet och oklara 
riktlinjer måste arbetas bort.  

Revideringen av bidragsbestämmelser för föreningar i Svalövs kommun 
föreslås genomföras i enlighet med nedanstående kriterier.  

Kriterier för översyn av bidragsbestämmelser  

 Bestämmelserna ska präglas av transparens, tydlighet och 
långsiktighet. Det ska vara tydligt på vilka grunder bidrag beviljas, i 
vilken omfattning och att detta gäller tills vidare.  

 Enkelhet och användarvänlighet med föreningarna i fokus ska 
eftersträvas. Med bl.a. digitalisering ska ansökan, administration och 
redovisning vara så enkel som möjligt för föreningarna, utan att för den 
skull kunna missbrukas.  

 Jämlikhet mellan föreningar ska eftersträvas. Detta kan handla om olika 
typer av föreningar, verksamhet för pojkar respektive flickor m.m.  

 De nya bestämmelserna ska kopplas till det fritids- och idrottspolitiska 
programmet och dess värdegrund samt till barnkonventionen. Att 
föreningen verkar i enlighet med värdegrunden är en förutsättning för att 
beviljas bidrag. 

 Översynen ska beakta möjligheten att stödja evenemang i större 
utsträckning än idag, både engångs-evenemang och återkommande 
sådana.  
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 Översynen ska beakta möjligheten att lämna stöd till unga som 
genomför satsningar riktade till andra unga, utan att vara anslutna till en 
förening.  

 Översynen ska utgå från att vinstdrivande verksamhet inte ska kunna 
beviljas bidrag samt hur detta kan säkerställas.  

 Översynen ska samordnas med sektor samhällsbyggnad och gata/park 
avseende de nya avtal om kommunens idrottsplatser som ska skrivas.  

 Förslag till nya bidragsbestämmelser för föreningar presenteras senast 
vid bildningsnämndens sammanträde i oktober 2020.  

 Nya avtal ska kunna skrivas med föreningarna under hösten 2020 och 
träda i kraft 1 januari 2021.  

Processen för framtagande av nya bidragsbestämmelser kommer att präglas av 
dialog och delaktighet. Det är avgörande att föreningarna involveras i 
översynen och får bidra med synpunkter och idéer. Ett antal dialogmöten 
planeras därför under våren för att fånga upp vad som är viktigt för föreningarna 
vid en översyn. Även omvärldsbevakning är en viktig del av översynen – hur 
gör andra kommuner och vad kan vi lära av dem?   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2020-03-10 
Bildningsnämndens protokoll 2020-02-27 § 19 
Bidragsbestämmelser för föreningar i Svalövs kommun 
Fritids- och idrottspolitiskt program för Svalövs kommun 2019-2025 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Kim Hellström (SD), Fredrik Jönsson (C), Èmilie Lundgren (S), Marcus 
Donnerhag (S), Anna Berg von Linde (M), Wioletta Kopanska Larsson (SD) och 
Annelie Frykholm (L): 1. Förslag till kriterier för revideringen av 
bidragsbestämmelser för föreningar i Svalövs kommun enligt tjänsteskrivelse, 
daterad 2020-03-10, antas. 2. Bildningsnämndens beslut 2020-02-27, § 19 
punkt 3, ändras på så sätt att uppdraget och förslag till nya 
bidragsbestämmelser för föreningar presenteras senast vid bildningsnämndens 
sammanträde i oktober 2020. 

Fredrik Jönsson (C), Kim Hellström (SD), Èmilie Lundgren (S), Marcus 
Donnerhag (S), Anna Berg von Linde (M), Wioletta Kopanska Larsson (SD) och 
Annelie Frykholm (L): Tilläggsyrkande: 3. Översynen ska titta på möjligheten att 
ge aktivitetsbidrag till föreningar som erbjuder verksamhet för personer över 65 
år och i så fall vilken kostnad detta skulle medföra för kommunen. 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp ordförande Kim Hellströms (SD) förslag till beslut samt 
Fredrik Jönssons (C) tilläggsyrkande och finner att nämnden beslutar i enlighet 
med dessa. 
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Protokollsanteckning 

Kim Hellström (SD): "Då Centerns yrkande ligger helt i linje med vår plan 
yrkar jag bifall till det." 

 

Protokollet ska skickas till: 
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Dnr BIN 286-2019 

§ 28 Budget 2020 

Bildningsnämndens beslut 

1. Budget 2020 för bildningsnämnden, daterad 2020-03-12, godkänns. 

Icke deltagande i beslut 

Fredrik Jönsson (C) deltar ej i beslutet. 

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

Sammanfattning av ärendet 

Resultat-, balans-och finansieringsbudget för 2020 med plan 2021-2022 
fastställdes av kommunfullmäktige 2019-11-26, § 202. Kommunförvaltningen 
har tagit fram förslag till budget 2020 för bildningsnämndens verksamheter. 
Budgeten innehåller av kommunfullmäktige beslutade mål, visare och 
ekonomiska ramar för verksamheterna. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2020-03-12 
Budget 2020 för bildningsnämnden, daterad 2020-03-12 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Kim Hellström (SD), Anna Berg von Linde (M), Wioletta Kopanska Larsson (SD) 
och Annelie Frykholm (L): 1. Budget 2020 för bildningsnämnden, daterad 2020-
03-12, 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 11-2020 

§ 29 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, 2020-02-20 – 2020-03-10 samt 
2019-12-18 - 2019-12-27 

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: 
- 
 


