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Plats och tid

Kommunhuset, Svalöv, kl. 13:30 – 18.00
Ajournering 15:02-15:12
Ajournering 16:36-16:45

Beslutande

Jenny Maltin (C)
Kim Hellström (SD), ordf
Jan Rosengren (C), tjg ers för Èmilie Lundgren (S), vice ordf
Anna Berg von Linde (M)
Frank Urban Johansson (KD), tjg ers för Wioletta Kopanska Larsson
(SD), §§ 64-65
Wioletta Kopanska Larsson (SD), §§ 66-79
Torbjörn Ekelund (L)
Marcus Donnerhag (S)

Ej tjänstgörande
ersättare
Insynsplatser
Ersättare för
insynsplatser
Övriga deltagare

Justerare

Åke Svensson, tf utbildningschef
David Svensson, kvalitetskoordinator, § 65 a-i)
Niklas Fonskov, fritidschef
Jonathan Olsson, vik nämndsekreterare
Filip Andersson, vik nämndsekreterare, § 65
Robert Rönn, ekonom
Matilda Sandqvist, trafikplanerare, § 65 a)
Johan Cöster, processledare, § 65 b)
Lena Hansson, verksamhetschef/rektor, §§ 64-69
Katarina Dahlqvist, kvalitetsstrateg, § 65 a-i)
Anja Liabäck, enhetschef kulturskolan, § a-q)
Elin Arenhag, verksamhetskoordinator, § 65 a-i)
Karin Sjunnesson, personalrepresentant, § 65 a-c)
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Utses att justera
Justeringens tid
och plats
Justerade
paragrafer

Torbjörn Ekelund (L)
Kommunledningskontoret, 2022-06-20, kl. 18.30
§§ 64 – 79

Sekreterare
Jonathan Olsson

Ordförande
Kim Hellström (SD)

Justerare
Torbjörn Ekelund (L)

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

Kommunledningskontorets närarkiv

Underskrift
Jonathan Olsson

Justerare

Utdragsbestyrkande

2(22)

Bildningsnämnden

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-06-16

§ 64 Beslutad ärendelista
§ 65
§ 66
§ 67
§ 68
§ 69
§ 70
§ 71
§ 72
§ 73
§ 74
§ 75
§ 76
§ 77
§ 78
§ 79

Justerare

Information................................................................................................. 4
Ekonomisk uppföljning per 30 april 2022 .................................................. 5
Svalöfs gymnasium – organisation 2023-2024 ......................................... 6
Omfördelning av investeringsbelopp inom ordinarie investeringsram,
Svalöfs gymnasium ................................................................................... 7
Revidering av bildningsnämndens delegationsordning 2022 ................... 8
Upphandling av bibliotekssystem .............................................................. 9
Prioritering av vissa målgrupper vad gäller tider och taxor i kommunägda
idrottshallar .............................................................................................. 10
Disc Golf – Utredning av anläggande i Svalövs kommun ....................... 12
Initiativärende från Ungdomsrådet .......................................................... 14
Val av dataskyddssamordnare ................................................................ 16
Godkännande av hyreskontrakt för Kågerödslund, modulförskola ......... 18
Godkännande av hyreskontrakt för skolmoduler Heleneborgskolan samt
tilläggsavtal till hyreskontrakt för utökad skolgård och bollplan .............. 19
Godkännande av hyreskontrakt för Kågerödslund, samlingslokal och
förskola .................................................................................................... 20
Godkännande av hyreskontrakt för Svalegatan 4A Svalöv .................... 21
Redovisning av delegationsbeslut........................................................... 22

Utdragsbestyrkande

3(22)

Bildningsnämnden

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-06-16

§ 65 Information
Bildningsnämndens beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
a) Säkra skolvägar
b) Allaktivitetsommar
c) Resultat läsår 2021-2022
d) Resultat av enkäter: förskola, grundskola och gymnasiet
e) Resultat Skolinspektionens Skolenkät
f)

Lägesrapport barnomsorg

g) Statsbidrag Lärarlönelyft förändringar
h) Tillsyn av Svalövs Montessoriförskola
i)

Avstängning elev Sv Gy

j)

Simskolan

k) Street Corner
l)

Kultursommar

m) Tillsynsrapporter från Söderåsens miljöförbund
n) Ukraina
o) Information om ordförandebeslut Poppestipendiet och Ansökan om
statsbidrag för kvalitetshöjande åtgärder i skolan
p) Lena Hansson, verksamhetschef/rektor, svarar på frågor.
q) Anja Liabäck, enhetschef kulturskolan, informerar om statsbidrag.

Justerare

Utdragsbestyrkande

4(22)

Bildningsnämnden

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-06-16

Dnr BIN 257-2022

§ 66 Ekonomisk uppföljning per 30 april 2022
Bildningsnämndens beslut
1. Bildningsnämnden godkänner tertialbokslut per 30 april 2022.
2. Utbildningschefen uppdras att vidta åtgärder för att nå en ekonomi i
balans och återkomma med en plan till nämnden i augusti.
3. Utbildningschefen uppdras att utreda differenser i budgeterat antal barn
och återkomma med rapport till nämnden i september.

Sammanfattning av ärendet
Utfallet för bildningsnämndens verksamheter per den 30 april är ett positivt
resultat med 2,4 miljoner kronor. Helårsprognosen för 2022 för
bildningsnämndens verksamheter per den 30 april är negativ med 2,0 miljoner
kronor.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-05-30
Tertialbokslut per 30 april 2022 - Bildningsnämnden, daterad 2022-05-30.

Förslag till beslut på sammanträdet
Kim Hellström (SD), Anna Berg von Linde (M), Wioletta Kopanska Larsson och
Torbjörn Ekelund (L): 1. Bildningsnämnden godkänner tertialbokslut per 30 april
2022.
Kim Hellström (SD), Anna Berg von Linde (M), Wioletta Kopanska Larsson (SD)
och Torbjörn Ekelund (L): 2. Utbildningschefen uppdras att vidta åtgärder för att
nå en ekonomi i balans och återkomma med en plan till nämnden i augusti. 3.
Utbildningschefen uppdras att utreda differenser i budgeterat antal barn och
återkomma med rapport till nämnden i september.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslagen till beslut och finner att nämnden beslutar i enligt
med dessa.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (AKSN, RTRN, AAN)

Justerare
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Dnr BIN 351-2022

§ 67 Svalöfs gymnasium – organisation 2023-2024
Bildningsnämndens beslut
1. Organisation för Svalöfs gymnasium 2023-2024 antas enligt bilaga
daterad den 1 juni 2022.

Sammanfattning av ärendet
Bildningsnämnden fattar årligen beslut om organisation på Svalöfs gymnasium
avseende program och inriktningar samt antalet platser.
Svalöfs gymnasium, har fem nationella program; Naturbruksprogrammet,
Fordons- och transportprogrammet, Bygg-och anläggningsprogrammet,
Naturvetenskapsprogrammet och Samhällsvetenskapsprogrammet. Det finns
också de fyra introduktionsprogrammen som förbereder för fortsatta
gymnasiestudier. Skolan erbjuder Skog, mark och djur och Fordonsvård och
godshantering på de fyraåriga gymnasiesärskoleprogrammen. Skolan erbjuder
även internatboende.
I organisationen för 2023-2024 föreslås de program och inriktningar som finns
idag och dessutom nya program och inriktningar som lärlingsutbildning. De nya
programmen som föreslås som lärlingsutbildning är El- och energiprogrammet
med inriktning Elteknik och VVS- och fastighetsprogrammet med inriktning
VVS. Naturbruksprogrammet som finns som skolförlagd utbildning på skolan
föreslås en ny inriktning Hästhållning som lärlingsutbildning.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-06-01
Bilaga, Förslag organisation 2023-2024, daterad 2022-06-01

Förslag till beslut på sammanträdet
Kim Hellström (SD), Jenny Maltin (C), Jan Rosengren (C), Torbjörn Ekelund (L),
Wioletta Kopanska Larsson (SD), Marcus Donnerhag (S) och Anna Berg von
Linde (M): 1. Organisation för Svalöfs gymnasium 2023-2024 antas, enligt
bilaga daterat den 1 juni 2022.

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

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr BIN 352-2022

§ 68 Omfördelning av investeringsbelopp inom
ordinarie investeringsram, Svalöfs gymnasium
Bildningsnämndens beslut
1. Bildningsnämnden godkänner att sektor utbildning genom Svalöfs
gymnasium omfördelar 500 000 kr av investeringsbelopp inom ordinarie
investeringsram från övriga inventarier till IT-inventarier.

Sammanfattning av ärendet
Svalöfs gymnasium önskar omfördela en del av gymnasiets investeringsbelopp
inom den ordinarie beviljade investeringsramen från övriga inventarier till ITinventarier (personaldatorer) för nödvändig förnyelse av datorparken. Pengarna
omfördelas från ”Investering i nya inriktningar/program” som inte är aktuell
2022. Totalen förändras inte. Aktuellt belopp: 500 000 kr.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-05-20

Förslag till beslut på sammanträdet
Kim Hellström (SD), Torbjörn Ekelund (L) och Wioletta Kopanska Larsson (SD):
1. Bildningsnämnden godkänner att sektor utbildning genom Svalöfs
gymnasium omfördelar 500 000 kr av investeringsbelopp inom ordinarie
investeringsram från övriga inventarier till IT-inventarier.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar i enligt
med detta.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (AKSN, LHN, AAN, RTRN)

Justerare
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Dnr BIN 260-2022

§ 69 Revidering av bildningsnämndens
delegationsordning 2022
Bildningsnämndens beslut
1. Bildningsnämndens delegationsordning revideras enligt tjänsteskrivelse,
daterad den 7 juni 2022.

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen föreslår att rektor resursskola ges delegerad beslutsrätt till
delegationsordningen kapitel 3.5 Grundskola punkt 7, om beslut om att frångå
vårdnadshavares önskemål om placering vid en skolenhet på grund av
organisatoriska eller ekonomiska svårigheter. Motiveringen är att rektorn på
Resursskolan ska kunna ta besluten om placering på Resursskolan, då det är
denne som har kunskapen kring dessa elever.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-06-07

Förslag till beslut på sammanträdet
Kim Hellström (SD) och Torbjörn Ekelund (L): 1. Bildningsnämndens
delegationsordning revideras enligt tjänsteskrivelse, daterad den 7 juni 2022.

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

Justerare
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Dnr BIN 359-2022

§ 70 Upphandling av bibliotekssystem
Bildningsnämndens beslut
1. Utbildningschef bemyndigas att underteckna avtalet med Axiell AB
avseende bibliotekssystem.

Sammanfattning av ärendet
Samarbetet Bibliotek Familjen Helsingborg har upphandlat ett nytt
bibliotekssystem, skolbibliotekswebb och webb. Vinnande anbud är Axiell AB.
Med bibliotekssystem åsyftas en mjukvara som kan hantera hela samarbetets
gemensamma bibliotekskatalog, samt en stor mängd funktioner kring utlån,
återlämning, omlån, reservationer, statistik med mera.
Med webb åsyftas den webblösning som hela samarbetets medborgare
använder för att kunna ta del av bland annat bibliotekskatalogen, men också
evenemangskalendrar, databaser, e-medier och kundtjänstfunktioner och Mina
sidor.
Då kostnaden för bibliotekssystemet överstiger utbildningschefens
beloppsgräns för delegationsbeslut måste nämnden besluta om att bemyndiga
utbildningschef att underteckna. Beloppet för bibliotekssystem,
skolbibliotekssystem, skolwebb och webb är cirka 18,9 miljoner kronor på 10 år
för hela Familjen Helsingborg. För Svalövs del kommer beloppet att hamna på
cirka 1 miljon kronor på 10 år.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-06-09

Förslag till beslut på sammanträdet
Kim Hellström (SD), Torbjörn Ekelund (L) och Jan Rosengren (C): 1.
Utbildningschef bemyndigas att underteckna avtalet med Axiell AB avseende
bibliotekssystem.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar i enligt
med detta.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (AKSN, NSFV, MAAN)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr BIN 353-2022

§ 71 Prioritering av vissa målgrupper vad gäller tider
och taxor i kommunägda idrottshallar
Bildningsnämndens beslut
1. Föreslagna taxor, enligt tjänsteskrivelse daterad 7 juni 2022, för
verksamhet i kommunens idrottshallar och konstgräsplaner godkänns.

Sammanfattning av ärendet
I samband med revidering av Svalövs kommuns bidragsbestämmelser föreslås
enl. Rapport 2021-09-15 punkt 5.1 att från hösten 2022 införa taxa för nyttjande
av kommunala anläggningar enligt förslag.
Förvaltningen föreslår att Svalövs kommun, i likhet med många andra
kommuner, inför en taxa för nyttjande av kommunala anläggningar.
Verksamhet för barn och unga föreslås fortsatt nolltaxa.
Seniorer samt personer med funktionsvariation betalar en reducerad taxa. Detta
kommer innebära att vuxna kommuninvånare över 20 år inte längre får den
subvention som de hittills haft vid nyttjande av kommunal anläggning.
I dagsläget har samtliga föreningar i kommunen kostnadsfri tillgång till
kommunägda idrottshallar och konstgräsplaner. Samtidigt är kommunens
kostnader för underhåll och drift av idrottshallarna höga.
Förvaltningen bedömer att en omfördelning av kommunala subventioner av
anläggningar och lokaler behöver ske i syfte att uppnå en större likvärdighet i
fördelningen. Här ger intäkter från taxor i kommunala anläggningar möjlighet att
ge en större subvention till barn- och ungdomsverksamhet i de nya
bidragsbestämmelserna för kommunens föreningar.
Förslag till taxor
Föreningsansluten vuxen (20 år-) :

100 kr

Reducerad taxa, senior och funktionsvariation *

50 kr

Nolltaxa, barn och ungdom :

0 kr

Företag

200 kr

Ej föreningsansluten, privatperson

150 kr

Ej föreningsansluten (Tryckhallen/ Röstånga idrottshall)

100 kr

Konstgräs

300 kr

Konstgräs förening inom kommunen

0 kr

* Tidigare än kl. 17.00 vardagar - nolltaxa

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-06-07
Reviderade bestämmelser för föreningsbidrag, 2021-10-05

Förslag till beslut på sammanträdet
Kim Hellström (SD): 1. Föreslagna taxor, enligt tjänsteskrivelse daterad 7 juni
2022, för verksamhet i kommunens idrottshallar och konstgräsplaner godkänns.

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

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr BIN 363-2022

§ 72 Disc Golf – Utredning av anläggande i Svalövs
kommun
Bildningsnämndens beslut
1. Förvaltningen uppdras att undersöka möjligheterna att låta anlägga
platser för Disc Golf i Svalövs kommun.
2. Utredningen ska återrapporteras till bildningsnämndens sammanträde i
augusti.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen föreslog 2022-05-16, § 155, kommunstyrelsen fatta följande
beslut: 1) Bildningsnämnden uppmanas undersöka möjligheterna att låta
anlägga platser för Disc Golf i Svalövs kommun, samt att äska medel för
ändamålet
Disc golf har vuxit under senare år, i Sverige. Banor finns bla. i Landskrona,
Kävlinge, Hörby och Trelleborg m.m. En Disc-golfbana består oftast av 18 hål,
men har ibland 9 eller 27 hål. De flesta banor är gratis att spela på men i takt
med att sporten blivit mer professionell har det även börjat dyka upp
professionellt drivna disc-golfbanor som det kostar att spela på.
Sporten är relativt lätt att utöva, även på motionärsnivå, och anläggandet av en
bana i kommunen, skulle vara ett led i kommunens folkhälsoarbete, det skulle
också komplettera utbudet av fritidsaktiviteter i kommunen.
Bildningsnämndens ordförande föreslår att förvaltningen ges i uppdrag att
undersöka möjligheterna för anläggande av disc-golfbanor i Svalövs kommun. I
utredningen ska anläggningskostnader beräknas avseendet äskandet till
kommunfullmäktige samt förslag på lämpliga områden för anläggningen. Vidare
ska driftkostnaderna klargöras och vem som har ansvar för driften av
anläggningen.

Beslutsunderlag
Förslagsskrivelse, daterad 2022-06-09
Kommunstyrelsens protokoll 2022-05-16, § 155
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-05-03, § 23
Förslagsskrivelse, daterad 2022-04-13

Förslag till beslut på sammanträdet
Kim Hellström (SD), Anna Berg von Linde (M), Wioletta Kopanska Larsson
(SD), Torbjörn Ekelund (L), Marcus Donnerhag (S), Jan Rosengren (C) och
Jenny Maltin (C): 1. Förvaltningen uppdras att undersöka möjligheterna att låta
anlägga platser för Disc Golf i Svalövs kommun. 2. Utredningen ska
återrapporteras till bildningsnämndens sammanträde i augusti.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Beslutsgång
Ordförande tar upp förslagen till beslut och finner att nämnden beslutar i enligt
med dessa.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (AKSN, NSFV)

Justerare
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Dnr BIN 264-2022

§ 73 Initiativärende från Ungdomsrådet
Bildningsnämndens beslut
1. Initiativärendet avslås.
2. Förvaltningen kommer ta hänsyn till Ungdomsrådets initiativärende då
föreningens projektbidragsansökan beredes.

Reservation
Jenny Maltin (C) reserverar sig till förmån för eget förslag till beslut avseende
punkt 1.

Sammanfattning av ärendet
Ungdomsrådet inkom den 12 mars 2022 med ett initiativärende till
bildningsnämnden. Rådet föreslår att ungdomsrådet stöttar Kulturverket med 15
000 kronor för inköp av datorer och musikprogram.
Bildningsnämnden beslutade 2022-04-19, § 52, att ärendet överlämnas till
förvaltningen för beredning.
Enligt ungdomsrådets reglemente får rådet initiera nya ungdomsfrågor genom
att tillskriva ansvarig nämnd. Ungdomsrådet ska också förfoga över en del
avsina tilldelade budgetmedel för projekt initierade av rådet självt.
Efter förvaltningens beredning föreslås följande:
Stödet till kommunens föreningar fördelas av fritidsenheten och sker med stöd
av kommunens beslutade bidragsbestämmelser.
Föreningarna söker bidrag för sin verksamhet där varje ansökan beslutas efter
följande direktiv som ges i dokumentet beroende på vilken typ av bidrag det
ansökes om. Då i detta fall Kulturverket även ansökt om projektbidrag för året
på 40 000 kr utöver det stöd Ungdomsrådet föreslår blir det risk för felaktiga
bedömningar av utbetalningar till föreningarna om man inte har hela bilden av
sökta bidrag som göres i kommunens föreningliv.
Förvaltningen yrkar därför avslag på ungdomsrådets initiativärende.
Förvaltningen kommer att ha med förslaget från Ungdomsrådet när föreningens
projektbidrag bereds.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-06-07
Bildningsnämndens protokoll 2022-04-19, § 52
Initiativärende, inkom 2022-03-12

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Förslag till beslut på sammanträdet
Kim Hellström (SD), Torbjörn Ekelund (L) och Anna Berg von Linde (M): 1.
Initiativärendet avslås. 2. Förvaltningen kommer ta hänsyn till Ungdomsrådets
initiativärende då föreningens projektbidragsansökan beredes.
Jenny Maltin (C): Bifall till initiativärendet.

Beslutsgång
Ordförande ställer eget m.fl. avslagsyrkande avseende punkt 1 mot Jenny
Maltins (C) bifallsyrkande och finner att nämnden beslutar i enlighet med
ordförandes avslagsyrkande.
Ordförande tar sedan upp eget m.fl. förslag till beslut avseende punkt 2 och
finner att nämnden beslutar i enlighet med detta.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (NSFV, JNON)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr BIN 264-2022

§ 74 Val av dataskyddssamordnare
Bildningsnämndens beslut
1. Följande befattningar inom bildningsnämndens ansvarsområde utses till
dataskyddssamordnare med dataskyddsansvar inom respektive enhet.
a. Sektorssamordnare för utbildningssektorn; Utbildningschef
b. Samordnare för respektive rektorsområde; Rektor
c. Samordnare för kultur- och fritid; fritidschef (delegerat till
utvecklingsstrateg)
d. Samordnare för kulturskolan; chef kulturskolan
e. Utbildningskontor; kontorschef

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen fattade den 15 november 2021, § 281, följande beslut:
Nämnderna uppmanas återrapportera intern dataskyddsorganisation samt
förordnade dataskyddssamordnare till kommunstyrelsen. Återrapporteringen
ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 17 december 2021.
Dataskyddsamordnaren ansvarar för att arbeta löpande med frågor relaterade
till dataskyddsförordningen. Samordnaren är ambassadör för dataskydd ute i
organisationen samt kontaktperson för verksamheten och dataskyddsombudet i
dataskyddsfrågor. Enligt riktlinjerna för dataskyddsorganisation ska nämnder
som har diversifierade verksamhetsområden utse en dataskyddssamordnare
för varje verksamhetsområde.
Detta beslut ersätter beslut i bildningsnämnden 2021-12-07 § 138.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-06-10
Bildningsnämndens beslut 2021-12-07, § 138

Förslag till beslut på sammanträdet
Kim Hellström (SD), Anna Berg von Linde (M) och Torbjörn Ekelund (L): 1.
Följande befattningar inom bildningsnämndens ansvarsområde utses till
dataskyddssamordnare med dataskyddsansvar inom respektive enhet.
Sektorssamordnare för utbildningssektorn; Utbildningschef. Samordnare för
respektive rektorsområde; Rektor Samordnare för kultur- och fritid; fritidschef
(delegerat till utvecklingsstrateg). Samordnare för kulturskolan; chef
kulturskolan. Utbildningskontor; kontorschef.

Justerare

Utdragsbestyrkande

16(22)

Bildningsnämnden

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-06-16

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar i enligt
med detta.
Protokollet ska skickas till:
Rektorerna
Bibliotekschef
Kommunförvaltningen (AKSV, EABP, KAPL)

Justerare

Utdragsbestyrkande

17(22)

Bildningsnämnden

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-06-16

Dnr BIN 355-2022, SBN 41-2019

§ 75 Godkännande av hyreskontrakt för Kågerödslund,
modulförskola
Bildningsnämndens beslut
1. Bildningsnämnden godkänner förslaget till nytt lokalhyreskontrakt för
Kågerödslund modulförskola.

Sammanfattning av ärendet
Till följd av att Kågerödslund brunnit ner uppstod brist på förskoleplatser i
Kågeröd. En modulförskola har därför etablerats och kan nu tas i bruk för
bildningsförvaltningens behov.
Hyreskontrakt mellan Svalövs kommun genom dess bildningsnämnd och
Svalövs Samhällslokaler AB föreligger nu för lokalerna för undertecknande.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-06-02
Lokalhyreskontrakt nr 535-101-01-1602 mellan Svalövs kommun som
hyresgäst och Svalövs Samhällslokaler AB som hyresvärd
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2022-05-11, § 81

Förslag till beslut på sammanträdet
Kim Hellström (SD) och Torbjörn Ekelund (L): 1. Bildningsnämnden godkänner
förslaget till nytt lokalhyreskontrakt för Kågerödslund modulförskola.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar i enligt
med detta.
Protokollet ska skickas till:
Samhällsbyggnadsnämnden
Kommunförvaltningen (AKSN, SARA, MSDG)

Justerare

Utdragsbestyrkande

18(22)

Bildningsnämnden

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-06-16

Dnr BIN 356-2022, SBN 94-2022

§ 76 Godkännande av hyreskontrakt för skolmoduler
Heleneborgskolan samt tilläggsavtal till
hyreskontrakt för utökad skolgård och bollplan
Bildningsnämndens beslut
1. Bildningsnämnden godkänner förslaget till hyreskontrakt för skolmoduler
Heleneborgskolan samt tilläggsavtal till hyreskontrakt för utökad skolgård
och bollplan.

Sammanfattning av ärendet
Bildningsnämnden fattade 2021-12-07 beslut om beställning av tre klassrum i
modul för Heleneborgskolan höstterminen 2022. Det föreligger nu ett
hyreskontrakt för modulerna samt för utökning av skolgård och bollplan vilket
måste godkännas av bildningsnämnden för att kunna tas i bruk.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-06-02
Lokalhyreskontrakt nr 137-105-01-1602 mellan Svalövs kommun som
hyresgäst och Svalövs Samhällslokaler AB som hyresvärd
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2022-05-11, § 82

Förslag till beslut på sammanträdet
Kim Hellström (SD): 1. Bildningsnämnden godkänner förslaget till hyreskontrakt
för skolmoduler Heleneborgskolan samt tilläggsavtal till hyreskontrakt för utökad
skolgård och bollplan.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar i enligt
med detta.
Protokollet ska skickas till:
Samhällsbyggnadsnämnden
Kommunförvaltningen (AKSN, SARA, MSDG)

Justerare

Utdragsbestyrkande

19(22)

Bildningsnämnden

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-06-16

Dnr BIN 357-2022, SBN 441-2019

§ 77 Godkännande av hyreskontrakt för Kågerödslund,
samlingslokal och förskola
Bildningsnämndens beslut
1. Bildningsnämnden godkänner förslaget till nytt lokalhyreskontrakt för
Kågerödslund avseende samlingslokal och förskola.

Sammanfattning av ärendet
Efter att Kågerödslund brunnit ner, har beslut fattats om att återuppföra en
byggnad med samlingssal och förskola med vissa gemensamma lokalytor på
Fastigheten Kågeröd 1:137. Lokalerna kommer att kunna tas i bruk sommaren
2022. Svalövs Samhällslokaler AB har upprättat hyreskontrakt mellan Svalövs
kommun genom dess samhällsbyggnadsnämnd och för lokalerna.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-06-02
Lokalhyreskontrakt nr 35-101-01-1601 mellan Svalövs kommun som hyresgäst
och Svalövs Samhällslokaler AB som hyresvärd
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2022-03-24, § 41

Förslag till beslut på sammanträdet
Kim Hellström (SD): 1. Bildningsnämnden godkänner förslaget till nytt
lokalhyreskontrakt för Kågerödslund avseende samlingslokal och förskola.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar i enligt
med detta.
Protokollet ska skickas till:
Samhällsbyggnadsnämnden
Kommunförvaltningen (AKSN, SARA, MSDG)

Justerare

Utdragsbestyrkande

20(22)

Bildningsnämnden

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-06-16

Dnr BIN 358-2022

§ 78 Godkännande av hyreskontrakt för Svalegatan 4A
Svalöv
Bildningsnämndens beslut
1. Bildningsnämnden godkänner förslaget till lokalhyreskontrakt för
Resursskolan Svalegatan 4A i Svalöv.

Sammanfattning av ärendet
Ett hyreskontrakt mellan Svalövs kommun, via Bildningsnämnden som
hyresgäst och Svalövs Samhällslokaler AB, som hyresvärd bör tecknas. Hyran
för de nya lokalerna utgör enligt hyreskontraktet 85 000 kr/år jämte index och
exklusive moms. Villkoren i övrigt överensstämmer med de som normalt
tillämpas.
För att kunna starta verksamheten vid den redan beslutade resursskolan är det
nödvändigt att godkänna ett hyreskontrakt för de aktuella lokalerna.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-06-07
Lokalhyreskontrakt nr 132-102-04-2602 mellan Svalövs kommun som
hyresgäst och Svalövs Samhällslokaler AB som hyresvärd

Förslag till beslut på sammanträdet
Kim Hellström (SD) och Torbjörn Ekelund (L): 1. Bildningsnämnden godkänner
förslaget till lokalhyreskontrakt för Resursskolan Svalegatan 4A i Svalöv.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar i enligt
med detta.
Protokollet ska skickas till:
Samhällsbyggnadsnämnden
Kommunförvaltningen (AKSN, SARA, MSDG)

Justerare

Utdragsbestyrkande

21(22)

Bildningsnämnden

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-06-16

Dnr BIN 23-2022

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

Sammanfattning av ärendet
Redovisning av fattade delegationsbeslut 2022-05-06 – 2022-06-09.

Beslutsunderlag
Underlag av fattade delegationsbeslut 2022-05-06 – 2022-06-09.

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 enligt
med detta.
Protokollet ska skickas till:
-

Justerare

Utdragsbestyrkande

22(22)

