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Sammanträdesdatum
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Justerare

Plats och tid

Lokal Fullmäktigesalen, kl. 13:30 – 16:30
Ajournering kl. 15:09 – 15:20

Beslutande

Jenny Maltin (C) (distans)
Kim Hellström (SD), ordf
Anna Berg von Linde (M) (distans)
Wioletta Kopanska Larsson (SD) (distans)
Torbjörn Ekelund (L) (distans)
Marcus Donnerhag (S) (distans)
Anna Hed Roslund (S), tjg ers för Émilie Lundgren (S) (distans)

Ej tjänstgörande
ersättare

Jan Rosengren (C) (distans)
Linda Reidy (M), (lämnade kl. 14:00 under § 12 infopunkt b) och
återkom kl. 14:34 under § 12 infopunkt f)) (distans)
Jenny Ulfvin (SD) (distans)
Frank Urban Johansson (KD) (distans)

Insynsplatser

-

Ersättare för
insynsplatser

-

Övriga deltagare

Hans Dahlqvist, utbildningschef
Eva Blom Persson, kontorschef
Niklas Fonskov, fritidschef
Robin Wiklöf, nämndsekreterare
Åsa Sjöberg, rektor, Heleneborgskolan § 12 a) (distans)
Lena Hansson, rektor, Svalöfs gymnasium § 12 f)
Martin Axelsson, tf. bibliotekschef § 21
Katarina Dahlqvist
David Svensson
Mats Dahlberg, samhällsbyggnadschef § 12 b) och c), (distans)
David Olausson, lärare § 12 f)
Annika Andersson, ekonom § 13 (distans)
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Utses att justera
Justeringens tid
och plats
Justerade
paragrafer

Marcus Donnerhag (S)
Kommunledningskontoret, 2022-02-17 kl. 16:00
§§ 11 – 25

Sekreterare
Robin Wiklöf

Ordförande
Kim Hellström (SD)

Justerare
Marcus Donnerhag (S)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
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Anslaget under tiden
Förvaringsplats
för protokollet

Kommunledningskontorets närarkiv

Underskrift
Robin Wiklöf
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Extra tillsyn Svalövs Montessoriförskola ................................................. 12
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Redovisning av delegationsbeslut........................................................... 16
Ansökan om Erasmus-bidrag för Svalöfs gymnasium ............................ 17
Statsbidrag, läxhjälp till huvudmän 2022 ................................................ 18

Ärende "Remiss, Säkerhetspolicy", "Ansökan om Erasmus-bidrag för Svalöfs
gymnasium" och "Statsbidrag, läxhjälp till huvudmän 2022" lades till
dagordningen på sammanträdet.
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2022-02-15

§ 12 Information
Bildningsnämndens beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
a) Information från verksamheten: Heleneborgskolan
b) Förskola Billeberga
c) Avstämning pågående projekt
d) Digital undervisning vid läxhjälp
e) Tillsyn Dunderklumpen
f)

Svalöfs Gymnasium frånvaroanalys

g) Ordförande Kim Hellström informerar om tagna brådskande
ordförandebeslut:
a. Stängning av öppna förskolan med anledning av Covid-19,
daterad 2022-02-09, BIN 038-2022:020
b. Stängning av öppna förskolan med anledning av Covid-19,
daterad 2022-01-24, BIN 038-2022:101
c. Fjärr- och distansundervisning vid hög frånvaro, Linåkerskolan,
daterad 2022-01-24, BIN 043-2022:010
d. Tillfällig begränsning verksamhet vid Solstrålens förskola,
Svalöv, daterad 2022-01-25, BIN 037-2022:060
e. Tillfällig begränsning verksamhet vid Solstrålens förskola,
Svalöv, daterad 2022-01-23, BIN 037-2022:050

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr BIN 063-2022

§ 13 Överföring av investeringsanslag från 2021 till
2022
Bildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen för beslut i
kommunfullmäktige
1. Bildningsnämnden medges att överföra 801 000 kronor från 2021 års
investeringsanslag till 2022 för att slutföra följande investeringar:
a. Utrusta tre nya avdelningar Garvaren
b. Stolar till klassrum, Heleneborgsskolan
c. Möbler till ny modul i Kågerödslund
d. Uppdatering av scenteknik i aulan

Sammanfattning av ärendet
Att en överföring av investeringsanslag får ske mellan budgetår skall beslutas
av kommunfullmäktige. De investeringar som nu föreslås flyttas över från 2021
till 2022 är de som är påbörjade under 2021 men av olika skäl inte hunnit
slutföras innan årsskiftet eller där faktureringen har dröjt.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-02-03
Budget 2021, plan 2022-2023

Förslag till beslut på sammanträdet
Kim Hellström (SD) och Torbjörn Ekelund (L), Wioletta Kopanska Larsson (SD)
och Anna Berg von Linde (M): 1. Bildningsnämnden medges att överföra 566
000 kronor från 2021 års investeringsanslag till 2022 för att slutföra följande
investeringar:
a. Utrusta tre nya avdelningar Garvaren
b. Stolar till klassrum, Heleneborgsskolan
c. Möbler till ny modul i Kågerödslund
d. Uppdatering av scenteknik i aulan

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar i enlighet
med detta.
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Deltar ej
Anna Roslund Hed (S), Jenny Maltin (C) och Marcus Donnerhag (S) deltar ej I
beslutet.
Protokollet ska skickas till:
Kommunstyrelsen (RNWF)
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Dnr BIN 064-2022

§ 14 Remiss, Chef- och medarbetarpolicy: Riktlinjer för
samhällsviktga uppdrag
Bildningsnämndens beslut
1. Förvaltningens förslag till yttrande antas som nämndens eget och
överlämnas till kommunstyrelsens personalutskott.

Sammanfattning av ärendet
Riktlinje för samhällsviktiga uppdrag, daterad den 15 december 2021, har
remitterats till socialnämnden, vård- och omsorgsnämnden, bildningsnämnden
och samhällsbyggnadsnämnden. Remissyttrande ska vara personalutskottet
tillhanda den 16 februari 2022.
Sektor utbildning ställer sig positivt till förslaget till riktlinje utan särskilda
synpunkter.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-02-02
Förslag till riktlinje för samhällsviktiga uppdrag, daterad den 15 december 2021
Tjänsteskrivelse Chef- och medarbetarpolicy – Samhällsviktiga uppdrag, KS
416-2021, daterad den 16 december 2021

Förslag till beslut på sammanträdet
Kim Hellström (SD) och Torbjörn Ekelund (L): 1. Förvaltningens förslag till
yttrande antas som nämndens eget och överlämnas till kommunstyrelsens
personalutskott.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar i enlighet
med detta.
Protokollet ska skickas till:
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunförvaltningen (RNWF)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr BIN 070-2022

§ 15 Handlingsplan Likvärdig skola
Bildningsnämndens beslut
1. Handlingsplan avseende statsbidrag för likvärdig skola 2022 antas.
2. Handlingsplanen för Likvärdig skola skall kompletteras med en plan (ett
stycke i planen) för att höja meritvärden för elever som slutar
grundskolan. Kompletteringen skall redovisas för bildningsnämnden på
sammanträde före halvårsskiftet.

Sammanfattning av ärendet
Sedan 2018 har Svalövs kommun, i likhet med övriga kommuner och enskilda
huvudmän, haft möjlighet att mottaga medel från Skolverket i syfte att stärka
likvärdigheten i förskoleklass, grundskola och fritidshem. Likvärdigs skola är det
mest omfattande av statsbidragen riktade mot grundskolan och bidragsramen för
Svalövs kommun uppgår under 2022 till 9,8 miljoner kronor. Bidraget är också
det mest generella i den mening att det är upp till varje huvudman att besluta om
hur medlen ska användas i syfte att öka likvärdigheten.

Beslutsunderlag
Handlingsplan Likvärdig skola, daterad 2022-01-25

Förslag till beslut på sammanträdet
Kim Hellström (SD), Torbjörn Ekelund (L) och Anna Berg von Linde (M),
Wioletta Kopanska Larsson (SD) och Jenny Maltin (C), Marcus Donnerhag (S),
Anna Roslund Hed (S): 1. Handlingsplan avseende statsbidrag för likvärdig
skola 2022 antas.
Torbjörn Ekelund (L), Kim Hellström (SD), Anna Berg von Linde (M), Wioletta
Kopanska Larsson (SD), Jenny Maltin (C), Marcus Donnerhag (S) och Anna
Roslund Hed (S) tilläggsyrkande: 2. Handlingsplanen för Likvärdig skola skall
kompletteras med en plan (ett stycke i planen) för att höja meritvärden för
elever som slutar grundskolan. Kompletteringen skall redovisas för
bildningsnämnden på sammanträde före halvårsskiftet.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslagen till beslut och finner att nämnden beslutar i
enlighet med dessa.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (HSDT, EABP)
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Dnr BIN 072-2022

§ 16 Statsbidrag, Likvärdig skola
Bildningsnämndens beslut
1. Bildningsnämnden godkänner att Sektor utbildning rekvirerar tilldelat
bidragsbelopp (9 805 130 kr) inom ramen för statsbidrag för Likvärdig
skola 2022.

Sammanfattning av ärendet
Statsbidraget ska gå till att utöka huvudmannens resurser för att stärka
likvärdigheten och kunskapsutvecklingen i förskoleklassen, grundskolan och
fritidshemmet. Statsbidraget ska finansiera utökade eller nya insatser för att
stärka likvärdigheten och kunskapsutvecklingen inom de områden som
huvudmannen har valt utifrån en analys av lokala förutsättningar och behov.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-02-08

Förslag till beslut på sammanträdet
Kim Hellström (SD), Torbjörn Ekelund (L), Jenny Maltin (C), Anna Roslund Hed
(S), Anna Berg von Linde (M), Wioletta Kopanska Larsson (SD) och Marcus
Donnerhag (S): 1. Bildningsnämnden godkänner att Sektor utbildning rekvirerar
tilldelat bidragsbelopp (9 805 130 kr) inom ramen för statsbidrag för Likvärdig
skola 2022.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar i enlighet
med detta.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (HSDT, EABP)
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Dnr BIN 073-2022

§ 17 Statsbidrag, Skapande skola
Bildningsnämndens beslut
1. Bildningsnämnden godkänner Sektor utbildnings ansökan om 601 200 kr
inom ramen för statsbidraget Skapande skola 2022-2023.

Sammanfattning av ärendet
Statsbidraget ska användas till att konst och kultur integreras i grundskolan på
lång sikt. Det bidrar till att elever får större möjligheter till eget skapande genom
möten med professionella kulturaktörer och kulturverksamheter. Bidraget
stärker elevernas tillgång till kulturens alla uttrycksformer.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-02-08

Förslag till beslut på sammanträdet
Kim Hellström (SD), Torbjörn Ekelund (L), Jenny Maltin (C), Anna Roslund Hed
(S), Anna Berg von Linde (M), Wioletta Kopanska Larsson (SD) och Marcus
Donnerhag (S): 1. Bildningsnämnden godkänner Sektor utbildnings ansökan
om 601 200 kr inom ramen för statsbidraget Skapande skola 2022-2023.

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

Justerare
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Dnr BIN 074-2022

§ 18 Statsbidrag, Kvalitetshöjande åtgärder
Bildningsnämndens beslut
1. Bildningsnämnden godkänner att Sektor utbildning rekvirerar tilldelat
bidragsbelopp (2 849 800 kr) inom ramen för statsbidrag för
kvalitetshöjande åtgärder i förskolan 2022.

Sammanfattning av ärendet
Statsbidraget ska gå till insatser som syftar till kvalitetshöjande åtgärder i
förskolan. Statsbidraget får användas till:
•

att möjliggöra att barngrupperna har en storlek som överensstämmer
med Skolverkets riktmärke för barngruppernas storlek i förskolan

•

att bibehålla eller rekrytera personal i förskolan

•

kompetensutveckling för förskollärare och annan personal som arbetar i
barngrupper i förskolan.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterat 2022-02-08

Förslag till beslut på sammanträdet
Kim Hellström (SD), Torbjörn Ekelund (L), Jenny Maltin (C), Anna Roslund Hed
(S), Anna Berg von Linde (M), Wioletta Kopanska Larsson (SD) och Marcus
Donnerhag (S): 1. Bildningsnämnden godkänner att Sektor utbildning rekvirerar
tilldelat bidragsbelopp (2 849 800 kr) inom ramen för statsbidrag för
kvalitetshöjande åtgärder i förskolan 2022.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar i enlighet
med detta.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (HSDT, EABP)
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Dnr BIN 071-2022

§ 19 Extra tillsyn Svalövs Montessoriförskola
Bildningsnämndens beslut
1. Bildningsnämnden godkänner att sektor utbildning genomför en riktad
tillsyn av Svalövs Montessoriförskola.

Sammanfattning av ärendet
Av beslut i Bildningsnämnden (dnr BIN 290-2020:010) daterat 2020-06-02
framgår att kommunen ska genomföra tillsyn minst vart tredje år på fristående
förskolor och fritidshem i kommunen. Vid signaler om brister på fristående
förskolor och fritidshem kan en riktad tillsyn genomföras med anledning av att
kommunen fått kännedom om brister som inte framkom under föregående
tillsynstillfälle.
Sektor utbildning har fått kännedom om och tillskansat sig uppgifter om brister i
verksamheten. Utifrån detta önskar Sektor utbildning få Bildningsnämndens
godkännande för att genomföra en riktad tillsyn mot Svalövs
Montessoriförskola.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-02-01

Förslag till beslut på sammanträdet
Kim Hellström (SD), Torbjörn Ekelund (L), Jenny Maltin (C), Anna Roslund Hed
(S), Anna Berg von Linde (M), Wioletta Kopanska Larsson (SD) och Marcus
Donnerhag (S): 1. Bildningsnämnden godkänner att sektor utbildning genomför
en riktad tillsyn av Svalövs Montessoriförskola.

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

§ 20 Tillfällig förstärkning av statligt stöd till
skolväsendet 2022
Bildningsnämndens beslut
1. Den tillfälliga förstärkningen på 2 095 521 kronor fördelas till
grundskolan.
2. Medlen fördelas proportionerligt till kommunal och fristående verksamhet
baserat på antalet elever i kommunal respektive fristående regi.

Sammanfattning av ärendet
För att möta den tuffa utmaning som covid-19-pandemin medför beslutade
regeringen att förstärka det statliga stödet till skolväsendet med 1,4 miljarder
kronor 2022. Syftet med tillskottet är att bidra till goda förutsättningar för
kommunerna att kunna säkerställa att alla barn och elever får den utbildning de
har rätt till, trots pandemin. Pengarna fördelas till kommunerna proportionellt
utifrån antalet barn och unga i åldern 6–19 år i kommunen.
Utbildningschefens uttryckliga önskemål är att pengarna fördelas till
grundskolan i beaktande av de besparingar som grundskolan ställts inför i
budget 2022.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-02-07

Förslag till beslut på sammanträdet
Kim Hellström (SD), Torbjörn Ekelund (L), Jenny Maltin (C), Anna Roslund Hed
(S), Anna Berg von Linde (M), Wioletta Kopanska Larsson (SD) och Marcus
Donnerhag (S): 1. Den tillfälliga förstärkningen på 2 095 521 kronor fördelas till
grundskolan. 2. Medlen fördelas proportionerligt till kommunal och fristående
verksamhet baserat på antalet elever i kommunal respektive fristående regi.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslagen till beslut och finner att nämnden beslutar i
enlighet med dessa.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (HSDT, EABP)

Justerare
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Dnr BIN 277-2019

§ 21 Uppföljning av biblioteksplan
Bildningsnämndens beslut
1. Uppföljning av biblioteksplan för Svalövs bibliotek godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Gällande biblioteksplan för Svalövs kommun 2020-2023. Planen ska följas upp
årligen av förvaltningen och godkännas av facknämnd under första kvartalet
påföljande år.

Beslutsunderlag
Rapport, Uppföljning av biblioteksplan för Svalövs kommun 2021 med sikte på
2022, daterad 2022-02-02

Förslag till beslut på sammanträdet
Kim Hellström (SD) och Torbjörn Ekelund (L): 1. Uppföljning av biblioteksplan
för Svalövs bibliotek godkänns.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar i enlighet
med detta.
Protokollet ska skickas till:
-

Justerare
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Dnr BIN 069-2022

§ 22 Remissvar: Säkerhetspolicy
Bildningsnämndens beslut
1. Förvaltningens förslag till yttrande antas som nämndens eget och
överlämnas till kommunstyrelsens arbetsutskott.

Sammanfattning av ärendet
Säkerhetspolicy för Svalövs kommun, daterad 15 januari 2022 samt förslaget
om att upphäva Policy för säkerhetssystem/fysiskt skydd i Svalövs kommuns
verksamheter, antagen den 27 februari 2017, har remitteras till samtliga
nämnder samt den kommunala bolagskoncernen. Remissvar ska vara
kommunstyrelsens arbetsutskott tillhanda senast den 7 mars 2022.
Sektor utbildning ställer sig positiv till förslaget till säkerhetspolicy utan särskilda
synpunkter.

Beslutsunderlag
Rapport, Uppföljning av biblioteksplan för Svalövs kommun 2021 med sikte på
2022, daterad 2022-02-02

Förslag till beslut på sammanträdet
Kim Hellström (SD): 1. Förvaltningens förslag till yttrande antas som nämndens
eget och överlämnas till kommunstyrelsens arbetsutskott.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar i enlighet
med detta.
Protokollet ska skickas till:
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunförvaltningen (RNWF)
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Dnr BIN 023-2021

§ 23 Redovisning av delegationsbeslut
Bildningsnämndens beslut
1. Redovisning av delegationsbeslut godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Redovisning av fattade delegationsbeslut 2021-01-11 – 2022-02-07

Beslutsunderlag
Underlag av fattade delegationsbeslut 2021-01-11 – 2022-02-07

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 102-2022

§ 24 Ansökan om Erasmus-bidrag för Svalöfs
gymnasium
Bildningsnämndens beslut
1. Bildningsnämnden beslutar att ansöka om Erasmusbidrag.

Ärendebeskrivning
Svalöfs gymnasium har beviljats en Erasmusackreditering inom
yrkesutbildningen som är giltig 2021-03-01 till 2027-12-31. Varje år ska skolan
ansöka om hur många Erasmus-platser de önskar inför kommande
budgetperiod som är 15 månader. Svalöfs gymnasium beviljas budget av EU
dels utifrån det de söker och dels utifrån hur väl de har använt pengarna den
föregående budgetperiod. EU styr hur pengarna får användas. De pengarna
som inte använts inom Erasmus ska betalas tillbaka till EU vid budgetperiodens
slut.
• Kommande budgetperiod 2022-2023 föreslås ansöka om följande: 30
elevplatser till praktik utomlands (VET – vocational education training)
och 21 lärarplatser (staff training – främst lärarskuggning men även
kursdeltagande utomlands).
Ansökt belopp: ca 900 000 SEK

Beslutsunderlag
Underlag av fattade delegationsbeslut 2021-01-11 – 2022-02-07

Förslag till beslut på sammanträdet
Kim Hellström (SD), Torbjörn Ekelund (L), Jenny Maltin (C), Anna Roslund Hed
(S), Anna Berg von Linde (M), Wioletta Kopanska Larsson (SD) och Marcus
Donnerhag (S): 1. Bildningsnämnden beslutar att ansöka om Erasmusbidrag.

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

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr BIN 103-2022

§ 25 Statsbidrag, läxhjälp till huvudmän 2022
Bildningsnämndens beslut
1. Bildningsnämnden godkänner att Sektor utbildning ansöker om
statsbidraget för läxhjälp till huvudmän 2022.

Sammanfattning av ärendet
Statsbidraget ska gå till kostnader för att ordna frivillig hjälp med läxor eller
annat skolarbete utanför ordinarie undervisningstid. Statsbidraget får användas
till kostnader för:
• Lön för personal som leder läxhjälpen
• Lokaler
• Teknisk utrustning
• Undervisningsmaterial
• Skolskjuts
• Mellanmål
• Lön för övrig personal (till exempel administration och samordning)
Bidraget ska gå till kostnader som uppstår med anledning av att frivillig läxhjälp
anordnats. Bidraget får inte användas för befintliga kostnader.
Bidraget kan sökas för läxhjälp till elever i grundskolan och grundsärskolan.
Ansökan gäller hela 2022.
Villkoren framgår av gällande förordning (2014:144).
Bidragsbeloppet är högst 1000 kronor för varje elev som blir erbjuden att delta i
läxhjälpsverksamheten. Sektor utbildning kommer att ansöka om medel till
läxhjälp för 1302 elever.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-02-11

Förslag till beslut på sammanträdet
Kim Hellström (SD), Torbjörn Ekelund (L), Jenny Maltin (C), Anna Roslund Hed
(S), Anna Berg von Linde (M), Wioletta Kopanska Larsson (SD) och Marcus
Donnerhag (S): 1. Bildningsnämnden godkänner att Sektor utbildning ansöker
om statsbidraget för läxhjälp till huvudmän 2022.

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

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (HSDT, EABP)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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