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Utses att justera Annelie Frykholm (L) 

Justeringens tid 
och plats Kommunledningskontoret, 2020-02-03, kl.16.30 

Justerade 
paragrafer §§ 1-12 

Sekreterare   

 Sara Rävås  

Ordförande  
 

 Kim Hellström (SD)  

Justerare  
 

 Annelie Frykholm (L)   

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Bildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 2020-01-30 

Anslaget under tiden  

Förvaringsplats  
för protokollet Kommunledningskontorets närarkiv 

Underskrift   

 
Sara Rävås  
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Dnr - 

§ 2 Information  

Bildningsnämndens beslut 
 

1. Informationen noteras.  

Sammanfattning av ärendet 

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

b) Svalöfs gymnasiums rektor Lena Hansson informerar om:  

i. Naturbrukskonferens på Svalöfs gymnasium 1-3/4 

ii. Yrkes-SM 22-24/5, Familjen Helsingborg som arrangerar.  

c) Utbildningschef Hans Dahlqvist informerar om: 

i. Information om blöjor – beslut av kammarrätten.  

ii. Skolområden – uppdelning av tätorten 

d) Kulturchef Elisabet Viktorsson informerar om: 

i. Kulturweekend – 6-9/2, gemensam satsning för Familjen 
Helsingborg 

ii. Projekten Kvicka bibliotek och Inkludera flera 

 
Protokollet ska skickas till: 
- 
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Dnr BIN 195-2019 

§ 3 Extra ekonomisk uppföljning avseende 
Bildningsnämndens ekonomiska ställning per den 31 
december 

Bildningsnämndens beslut 

1. Extra ekonomisk uppföljning avseende bildningsnämndens ekonomiska 
ställning per den 31 december godkänns. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen gav 2019-09-16, § 175, bildningsnämnden följande uppdrag: 
Bildningsnämnden skall lämna en extra ekonomisk uppföljning avseende 
Bildningsnämndens ekonomiska ställning per den 31 december. Denna rapport 
skall vara kommunstyrelsen tillhanda senast i samband med kommunstyrelsens 
ordinarie sammanträde i februari 2020. 

Beslutsunderlag 

Ekonomisk uppföljning per den sista december 2019 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-09-16, § 175 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Kim Hellström (SD) och Anna Berg von Linde (M): 1. Extra ekonomisk 
uppföljning avseende bildningsnämndens ekonomiska ställning per den 31 
december godkänns. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Kommunförvaltningen (SARA) 
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Dnr BIN 494-2019 

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

Bildningsnämndens beslut 

1. Ärendet bordläggs. 

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 2020-01-30 
Rapport ”Resursfördelning Svalövs Kommun 2020” i bilaga 1 daterad 2020-01-
30 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Kim Hellström (SD), Èmilie Lundgren (S), Marcus Donnerhag (S), Anna Berg 
von Linde (M) och Jenny Maltin (C): 1. Ärendet bordläggs. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (MAZO, HSDT) 
 

Sammanträdet ajournerades 14.24–14.38 
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Dnr BIN 27-2020 

§ 5 Angående förfrågan om medlemskap i 
Kommunalförbundet AV Media Skåne 

Bildningsnämndens beslut 

1. Förvaltningens yttrande, daterat 2020-01-19, antas som nämndens eget 
och överlämnas till kommunstyrelsen.  

Bildningsnämndens förslag till beslut i kommunstyrelsen 

1. AV-medias framställan om medlemskap i Kommunalförbundet AV 
Media Skåne avslås med hänvisning till bildningsnämndens yttrande, 
daterat 2020-01-19. 

 

Sammanfattning av ärendet 

AV Media var ett företag som bland annat tillhandahöll film, litteratur och 
strömmad media. AV Media har ombildats till Kommunalförbundet AV Media 
Skåne och har nu ställt frågan till Svalövs kommun om vi vill ansöka om 
medlemskap i Kommunalförbundet. 

Vid sitt sammanträde 2019-10-28 § 82 remitterade Kommunstyrelsens 
arbetsutskott ärendet om medlemskap i Kommunalförbundet AV Media Skåne 
till bildningsnämnden. 

Förvaltningen har sammanställt ett yttrande som landar i förslaget att förfrågan 
om medlemskap från kommunalförbundet AV Media Skåne ska avslås. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2020-01-19 
Förvaltningens förslag till yttrande, daterat 2020-01-19 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2019-10-28, § 82 
Förbundsordning, inkommen 2019-10-01 
Förfrågan om medlemskap i Kommunalförbundet AV Media Skåne, inkommen 
2019-10-01  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Kim Hellström (SD), Èmilie Lundgren (S), Wioletta Kopanska Larsson (SD) och 
Jenny Maltin (C): 1. Förvaltningens yttrande, daterat 2020-01-19, antas som 
nämndens eget och överlämnas till kommunstyrelsen. 

Kim Hellström (SD), Èmilie Lundgren (S), Wioletta Kopanska Larsson (SD) och 
Jenny Maltins (C) förslag till kommunstyrelsen: 1. AV-medias framställan om 
medlemskap i Kommunalförbundet AV Media Skåne avslås med hänvisning till 
bildningsnämndens yttrande, daterat 2020-01-19. 
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Beslutsgång 

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

Protokollet ska skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Kommunförvaltningen (SARA)  
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Dnr BIN 36-2020 

§ 6 Avtal mellan Svalöfs gymnasium och Team GT 

Bildningsnämndens beslut 

1. Avtalet godkänns. Utbildningschefen uppdras att teckna avtalet. 

2. Inkomsten som genereras genom avtalet skall knytas till 
fordonsprogrammets tävlingsteknikerutbildning. Återredovisning av hur 
pengarna använts skall presenteras för nämnden vid varje läsårsslut. 

Reservation 

Èmilie Lundgren (S) och Annelie Frykholm (L) reserverar sig mot beslutet. 
 

Sammanfattning av ärendet 

Svalöfs gymnasium utbildar tävlingstekniker och gör det framgångsrikt. Det har 
bland annat lett till att elever från Svalöfs gymnasium fått anställning inom det 
internationella racingteamet Team GT. Detta team vill nu inleda ett samarbete 
med Svalöfs gymnasium och ett avtalsförslag har arbetats fram. Enligt avtalet 
förbinder sig Team GT att välkomna två studenter från Svalöfs gymnasium vid 
varje arbetsplatsförlagd studieperiod (fyra veckor) i ett rullande schema. Team 
GT förbinder sig även att sponsra Svalöfs gymnasium med 40 000 Euro per år. 
Motprestationen från Svalöfs gymnasium är att Team GT tillåts använda avtalet 
med Svalöfs gymnasium i marknadsföringssyfte under förutsättning att 
marknadsföringen sker under okontroversiella omständigheter. 

Avtalet är att betrakta som mycket gynnsamt för Svalöfs gymnasium och utgör 
ett bevis på den höga kvalitet som utbildningen på Svalöfs gymnasium håller. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2020-01-22 
Avtalsförslag mellan parterna 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Kim Hellström (SD), Anna Berg von Linde (M), Jenny Maltin (C) och Wioletta 
Kopanska Larsson (SD): 1. Avtalet godkänns. Utbildningschefen uppdras att 
teckna avtalet. 2. Inkomsten som genereras genom avtalet skall knytas till 
fordonsprogrammets tävlingsteknikerutbildning. Återredovisning av hur 
pengarna använts skall presenteras för nämnden vid varje läsårsslut.  

Èmilie Lundgren (S) och Annelie Frykholm (L): 1. Kim Hellströms m.fl. yrkanden 
avslås. 2. Svalöfs gymnasiums rektor bemyndigas att teckna avtal med Team 
GT i enlighet med bifogat avtalsförslag. 
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Beslutsgång 

Ordförande ställer Kim Hellströms m.fl. yrkanden mot Èmilie Lundgrens m.fl. 
yrkanden och finner att nämnden beslutar i enlighet med Kim Hellströms m.fl. 
förslag till beslut. 

 

Protokollet ska skickas till 
- 
 

Sammanträdet ajournerades 14.50-14.59. 
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Dnr BIN 29-2020 

§ 7 Utbyggnad/nybyggnad förskola i Teckomatorp 

Bildningsnämndens beslut 

1. Informationen noteras. 
 

Sammanfattning av ärendet 

Utbildningschefen gav Bildningsnämnden en nulägesbild samt alternativ och 
möjligheter avseende utbyggnad/nybyggnad av förskoleverksamheten i 
Teckomatorp. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2020-01-20 

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: 
Kommunförvaltningen (HSDT, UABS, MSDG, RTAT) 
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Dnr BIN 408-2018 

§ 8 Utbyggnad/nybyggnad av Parkskolan 

Bildningsnämndens beslut 

1. Bildningsnämnden anhåller om att Samhällsbyggnadsnämnden 
verkställer planeringen av en ut-/ eller nybyggnation av Parskolan, så att 
denna efter ut-/ eller nybyggnationen har en kapacitet att ta emot 300 
elever. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Parskolan har redan passerat sin maxkapacitet och en paviljong har hyrts in 
sedan januari 2019 för att lösa problematiken. Det sker en fortsatt tillväxt de 
kommande åren, och därefter planar tillväxten ut. En planering av en 
utbyggnation av Parkskolan bör startas omgående. Planeringen bör ske utifrån 
att Parkskolan ska kunna möta ett behov på ca 300 platser. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2020-01-22 
Utredning av lokalbehovet inom för- och grundskola 2019-2030, daterad 2019- 
08-08 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Kim Hellström (SD), Èmilie Lundgren (S), Marcus Donnerhag (S), Jenny Maltin 
(C) och Anna Berg von Linde (M): 1. Bildningsnämnden anhåller om att 
Samhällsbyggnadsnämnden verkställer planeringen av en ut-/ eller 
nybyggnation av Parskolan, så att denna efter ut-/ eller nybyggnationen har en 
kapacitet att ta emot 300 elever. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (HSDT, UABS, SARA, HAHZ, MSDG, RTAT) 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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Dnr BIN 161-2018, SBN 540-2019 

§ 9 Utbyggnad av Norrgårdens förskola 

Bildningsnämndens beslut 

1. Bildningsnämnden godkänner hyresökningen som blir en konsekvens av 
ombyggnaden av utemiljön och personalutrymmet på Norrgårdens 
förskola. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Bildningsnämnden har sedan tidigare fattat beslut om att bygga om utemiljön 
samt förbättra personalutrymmena på Norrgårdens förskola. Ärendet har 
därefter gått vidare till Samhällsbyggnadsnämnden, som effektuerar 
ombyggnationen under förutsättning att Bildningsnämnden godkänner den 
hyresökning som blir en konsekvens av ombyggnationen. Kostnaden blir ca 3 
miljoner och rekommendationen från Samhällsbyggnadsnämnden är att 
hyresavtalet förlängs med 10 år. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2020-01-22 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2019-11-26, § 181 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Kim Hellström (SD), Èmilie Lundgren (S) och Jenny Maltin (C): 1. 
Bildningsnämnden godkänner hyresökningen som blir en konsekvens av 
ombyggnaden av utemiljön och personalutrymmet på Norrgårdens förskola. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (HSDT, UABS, HAHZ, MSDG, RTAT) 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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Dnr BIN 26-2020 

§ 10 Revidering av delegationsordning för 
bildningsnämnden 

Bildningsnämndens beslut 

1. Förslag till reviderad delegationsordning, daterad 2020-01-21, antas.  
 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktiges inrättande av en myndighetsnämnd innebar förändringar i 
kommunstyrelsens, bildningsnämndens, bygg- och räddningsnämndens 
(numera myndighetsnämndens) och socialnämndens respektive reglemente. 
Med anledning av detta behöver även berörda nämnders respektive 
delegationsordning revideras för att harmonisera med reviderade reglementen.  

Mot bakgrund av kommunstyrelsens beslut 2018-05-14 § 116, om 
Stipendiefond Svalöfs gymnasium, föreslås även ett tillägg av en punkt 4.3 
under avsnitt 3.7 gymnasieskola om att Svalöfs gymnasiums rektor kan fatta 
beslut om att utse stipendiater som BÄSTE KAMRAT.  

Vidare förslås en språklig förändring där ”delegering” genomgående byts ut till 
”delegation” i syfte att harmonisera språkbruket inom kommunen. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2020-01-21 
Förslag till reviderad delegationsordning för bildningsnämnden, daterad 2020- 
01-21 
Kommunstyrelsens beslut 2018-05-14, § 116 
Kommunfullmäktiges beslut 2019-11-26, § 200 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Kim Hellström (SD) och Èmilie Lundgren (S): 1. Förslag till reviderad 
delegationsordning, daterad 2020-01-21, antas. 

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 81-2019 

§ 11 Redovisning av inkomna synpunkter, kvartal 4 
2019 

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 4, redovisas vid bildningsnämndens 
sammanträde 2020-01-30.  

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 

§ 12 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 

Delegationsbeslut för redovisning vid bildningsnämndens sammanträde 2020-
01-30. 

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: 
- 
 


