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Sammanträdesdatum 
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Plats och tid Lokal Roten, kl 13.30-15.16 
Ajournering kl. 14.55-15.05 
 

Beslutande Fredrik Jönsson (C) 
Kim Hellström (SD), ordf 
Bedrija Halilovic (S), tjg ers för Èmilie Lundgren (S), vice ordf 
Anna Berg von Linde (M) 
Wioletta Kopanska Larsson (SD) 
Annelie Frykholm (L) 
Marcus Donnerhag (S) 
 

Ej tjänstgörande 
ersättare 

Jenny Maltin (C) 
Jenny Ulfvin (SD) 
Anders Bjerehjelm (KD) 
 

Övriga deltagare Hans Dahlqvist, utbildningschef 
Elisabet Viktorsson, kulturchef 
Niklas Fonskov, fritidschef   
Minela Smajlovic, ekonom, §§ 13-18 
Ulrika Bodenäs, kontorschef 
Sara Rävås, nämndsekreterare 
Göran Hagberg, rektor Linåkerskolan, §§ 13-14 d) 
Katarina Anjert, kvalitetsstrateg, §§ 13-14 d) 
Elin Arenhag, koordinator, §§ 13-14 
Karin Sjunnesson, personalombud, § 14 d) – 20 
 
Britta Abotsi (V), tjg ers för Alexander Marfavi (V) på insynsplats, §§ 14 
c) - 20 
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Utses att justera Marcus Donnerhag (S) 

Justeringens tid 
och plats Kommunledningskontoret, 2020-03-02, kl. 16.00 

Justerade 
paragrafer §§ 13-20 

Sekreterare   

 Sara Rävås  

Ordförande  
 

 Kim Hellström (SD)  

Justerare  
 

 Marcus Donnerhag (S)   

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Bildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 2020-02-27 

Anslaget under tiden  

Förvaringsplats  
för protokollet Kommunledningskontorets närarkiv 

Underskrift   

 
Sara Rävås  
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Dnr - 

§ 14 Information  

Bildningsnämndens beslut 
 

1. Informationen noteras.  

Sammanfattning av ärendet 

a) Elin Arenhag, koordinator, informerar om lägesrapport barnomsorg (Dnr 
28-2020) 

b) Kulturchef Elisabet Viktorsson informerar om: 

i. Hyra för DVD-filmer 

ii. Skadegörelse på biblioteket 

iii. Penninglegat 

c) Fritidschef Niklas Fonskov informerar om: 

i. Nytt bokningssystem fritid 

ii. Statsbidrag för sommarlovsaktiviteter 

iii. Sportlovsaktiviteter 

d) Linåkerskolans rektor Göran Hagberg informerar om: 
Gymnasiebehörighet 

e) Utbildningschef Hans Dahlqvist informerar om: 

i. Förskola Garvaren 

ii. Grundskola Parkskolan 

iii. Norrgården 

iv. Norlandia 

 
Protokollet ska skickas till: 
- 
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Dnr BIN 96-2020 

§ 15 Intern kontrollplan 2020 

Bildningsnämndens beslut 

1. Förslag till plan för intern kontroll 2020, daterad 2020-02-13, antas.  

2. Plan för intern kontroll 2020 överlämnas för kännedom till 
kommunstyrelsen. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Den interna kontrollplanen för 2019 för verksamhet Barnomsorg, Grundskola, 
Gymnasieskola har setts över och kontrollplan för 2020 innehåller följande 
förändringar:  

 Punkten Systematiskt kvalitetsarbete i skola och förskola utgör själva 
kärnan i sektor utbildnings verksamhet. Punkten tydliggörs så att den 
handlar om en uppföljning av resultaten i förskola och skola och inte om 
en uppföljning av arbetssätt och metod.  

 Kontrollmoment; Redovisning av samtalsstatistik från SYV på 
Linåkerskolan inklusive åtgärdsplaner stryks från intern kontrollplan 
2020.  

 Kontrollmoment; Redovisning av hur KAA-handläggaren följer upp 
kommunens aktivitetsansvar för ungdomar under 20 år stryks från intern 
kontrollplan.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2020-02-13 
Förslag till plan för intern kontroll 2020, daterad 2020-02-13 
Intern kontrollplan 2019 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Kim Hellström (SD) och Fredrik Jönsson (C): 1. Förslag till plan för intern 
kontroll 2020, daterad 2020-02-13, antas. 2. Plan för intern kontroll 2020 
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: 
Kommunförvaltningen (HSDT, UABS) 
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Dnr BIN 494-2019 

§ 16 Bidrag till fristående huvudmän, interkommunal 
ersättning samt intern ersättning inom förskola, 
fritidshem och grundskola verksamhetsår 2020 
(”Skolpeng 2020”) 

Bildningsnämndens beslut 

1. Nivån för bidrag till fristående huvudmän, interkommunal ersättning och 
intern ersättning inom pedagogisk omsorg, förskola, fritidshem, 
grundskola årskurs F-6 samt grundskola årskurs 7-9 fastställs enligt 
rapport ”Resursfördelning Svalövs kommun 2020”, daterad 2020-02-27. 

 

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. 

Ärendet bordlades vid bildningsnämndens sammanträde 2020-01-30, § 4. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2020-01-30 
Rapport ”Resursfördelning Svalövs Kommun 2020”, daterad 2020-02-27 
Rapport ”Resursfördelning Svalövs Kommun 2020”, daterad 2020-01-30 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Kim Hellström (SD) och Fredrik Jönsson (C): 1. Nivån för bidrag till fristående 
huvudmän, interkommunal ersättning och intern ersättning inom pedagogisk 
omsorg, förskola, fritidshem, grundskola årskurs F-6 samt grundskola årskurs 
7-9 fastställs enligt rapport ”Resursfördelning Svalövs kommun 2020”, daterad 
2020-02-27. 

Beslutsgång 

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

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (MAZO, HSDT) 
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Dnr BIN 195-2019 

§ 17 Bokslut 2019 

Bildningsnämndens beslut 

1. Bokslutsrapport 2019 för bildningsnämnden godkänns. 
 

Sammanfattning av ärendet 

Rapporten redogör för 2019 års bokslut för bildningsnämnden. Avvikelsen i 
bokslutet jämfört med budgeten är positivt med 755 tkr vilket motsvarar 0,2 % 
av budgeten och följer den prognos bildningsnämnden har haft under hösten. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2020-02-20 
Bokslutsrapport 2019 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Kim Hellström (SD), Fredrik Jönsson (C) och Bedrija Halilovic (S): 1. 
Bokslutsrapport 2019 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)  
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Dnr BIN 495-2019 

§ 18 Gymnasiepriser 2020 

Bildningsnämndens beslut 

1. Bildningsnämndens beslut 2019-12-18, § 107 upphävs och Bidrag till 
fristående huvudmän, interkommunal ersättning samt intern Ersättning 
inom gymnasieskolan år 2020, daterad 2020-02-19, fastställs. 

 

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.  

I bildningsnämndens beslut 2019-12-18, § 107 saknades kolumnen ”Intern 
peng” för programmen IMPRE och IMIND därför beslutas gymnasiepriserna för 
2020 om på nytt. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2020-02-19 
Bidrag till fristående huvudmän, Interkommunal ersättning samt intern 
ersättning inom gymnasieskolan år 2020, daterad 2020-02-19 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Kim Hellström (SD) och Fredrik Jönsson (C): 1. Bildningsnämndens beslut 
2019-12-18, § 107 upphävs och Bidrag till fristående huvudmän, interkommunal 
ersättning samt intern Ersättning inom gymnasieskolan år 2020, daterad 2020-
02-19, fastställs. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (MAZO, HSDT) 
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Dnr BIN 38-2020 

§ 19 Revidering av bidragsbestämmelser för föreningar 
i Svalövs kommun 

Bildningsnämndens beslut 

1. Förvaltningen uppdras se över och uppdatera bidragsbestämmelser för 
föreningar i Svalövs kommun.  

2. Kriterier för översynen behandlas vid bildningsnämndens sammanträde 
i mars 2020.  

3. Uppdraget och förslag till nya bidragsbestämmelser för föreningar 
presenteras senast vid bildningsnämndens sammanträde i augusti 
2020.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Bidragsbestämmelserna för föreningar i Svalövs kommun är grunden för vilka 
föreningar som kan söka bidrag från kommunen samt vilka typer av bidrag som 
finns att söka för de olika föreningarna. De nu gällande bidragsbestämmelserna 
antogs av kommunfullmäktige 2009-12-21, § 146 och började gälla den 1 
januari 2010.  

Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2019-01-28, § 8, antogs vidare Fritids-
och idrottspolitiskt program för Svalövs kommun 2019-2025. 
Bidragsbestämmelserna för föreningar i Svalövs kommun hade nu behövt 
revideras för att harmonisera med det fritids- och idrottspolitiska programmet. 
Därmed föreslås att förvaltningen uppdras att se över samt ge förslag på 
uppdaterade bidragsbestämmelser.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2020-02-19 
Bidragsbestämmelser för föreningar i Svalövs kommun 
Fritids- och idrottspolitiskt program för Svalövs kommun 2019-2025 
Kommunfullmäktiges protokoll 2009-12-21, § 146 
Kommunfullmäktiges protokoll 2019-01-28, § 8 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Kim Hellström (SD), Fredrik Jönsson (C), Bedrija Halilovic (S) och Marcus 
Donnerhag (S): 1. Förvaltningen uppdras se över och uppdatera 
bidragsbestämmelser för föreningar i Svalövs kommun. 2. Kriterier för 
översynen behandlas vid bildningsnämndens sammanträde i mars 2020. 3. 
Uppdraget och förslag till nya bidragsbestämmelser för föreningar presenteras 
senast vid bildningsnämndens sammanträde i augusti 2020. 
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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 11-2020 

§ 20 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, 2020-01-27 – 2020-02-19 

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: 
- 
 


