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Sammanträdesdatum

2018-06-14

Justerare

Plats och tid

Kommunhuset, Svalöv, kl 13.30 – 16.55
Ajournering kl. 15.10 – 15.25

Beslutande

Torbjörn Ekelund (L)
Fredrik Jönsson (C) ordförande
Angelie Fröjd (M)
Kim Hellström (SD) vice ordförande
Krister Olsson (S) tjg ers för Bedrija Halilovic (S)
Anna Berg von Linde (M) tjg ers för Elisabeth Salonen Ripa (FI)
Annie Karlsson (S) tjg ers för Émilie Lundgren (S)

Ej tjänstgörande
ersättare

-

Övriga deltagare

Hans Dahlqvist, utbildningschef
Elisabet Viktorsson, kulturchef §§ 58 - 59
Niklas Fonskov, fritidschef
Yousef Abo-Sharkh, bostadssamordnare
Elin Arenhag, asylsamordnare
Maria Lundström, utvecklingsstrateg §§ 58 - 67
Karin Ekholm, Assistent §§ 58, § 59 b
Minela Smajlovic, ekonom
Louise Linde, nämndsekreterare
Karin Sjunnesson, personalombud
Helene Rosengren, rektor § 58, § 59 b
Tony Nilsson, rektor §§ 58 - 59 b
Katarina Nilfyr, licentiat §§ 58 - 59 a
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Utses att justera
Justeringens tid
och plats
Justerade
paragrafer

Torbjörn Ekelund (L)
Kommunledningskontoret, 2018-06-18, kl. 16.00
§§ 58 - 69

Sekreterare
Louise Linde

Ordförande
Fredrik Jönsson (C)

Justerare
Torbjörn Ekelund (L)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
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Bildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2018-06-14
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Förvaringsplats
för protokollet

Kommunledningskontoret

Underskrift
Louise Linde
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§ 69
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Dnr -

§ 59 Information
Bildningsnämndens beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
Förskola
a) Katarina Nilfyr presenterar sin avhandling ”Dokumentationssyndromet En interaktionistisk och socialkritisk studie av förskolans
dokumentations- och bedömningspraktik”.
b) Assistent Karin Ekholm informerar om lägesrapport för barnomsorgen
(Dnr 22-2018).
Grundskola
c) Rektor Helene Rosengren informerar om Linåkersskolans
fotbollsakademi i samarbete med MFF.
Kultur och Fritid
Fritidschef Niklas Fonskov och Elisabet Vikstorrson informerar om:
d) Sommarlovsaktiviteter
e) På gång inom kultur och fritid
Kulturchef Elisabet Viktorsson informerar om:
f)

Poppe-stipendiet (Dnr 167-2018).

Övrigt
g) Hantering av driftsbudget och investeringsbudget

Protokollet ska skickas till:
-

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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Dnr 119-2018

§ 60 Ekonomisk uppföljning per den sista april 2018 för
bildningsnämnden
Bildningsnämndens beslut
1. Ekonomisk uppföljning per den sista april 2018 för bildningsnämnden
godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen har tagit fram en ekonomisk uppföljning per den sista
april 2018. Perioden visar på ett underskott på ca. 212 tusen kronor medan
prognosen för 2018 visar på ett underskott på ca. 8 miljoner kronor.

Beslutsunderlag
Ekonomisk uppföljning per den sista april 2018, daterad 2018-05-24

Förslag till beslut på sammanträdet
Fredrik Jönsson (C), Annie Karlsson (S), Torbjörn Ekelund (L), Angelie Fröjdh
(M), Kim Hellström (SD) och Anna Berg von Linde (M): Ekonomisk uppföljning
per den sista april 2018 för bildningsnämnden godkänns.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar enligt
detta.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (MAZO, HSDT)

Justerare
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Dnr 177-2018

§ 61 Resultatbalansering förskola, fritidshem,
grundskola, gymnasieskola inklusive vuxenutbildning för
resultat år 2017
Bildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen för beslut i
kommunfullmäktige
1. Resultaten för resultatenheterna fastställs enligt tabell. Beloppen
hanteras via resultatutjämningsfond per enhet.

Deltar ej
Kim Hellström (SD) deltar ej i beslut av ärendet.

Reservation
Torbjörn Ekelund (L), Angelie Fröjdh (M) och Anna Berg von Linde (M)
reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

Sammanfattning av ärendet
Verksamheterna förskola, fritidshem, grundskola, gymnasieskola inklusive
vuxenutbildning inom den kommunala regin erhåller resurser genom ett
brukarbaserat ersättningssystem. Enligt regelverket ska verksamheterna med
brukarbaserat ersättningssystem (resultatenheter) tilldelas vars sin
resultatutjämningsfond. Det ekonomiska resultatet ska för varje enskilt år
regleras mot denna fond.

Beslutsunderlag
Förslagsskrivelse, daterad 2018-05-24

Förslag till beslut på sammanträdet
Fredrik Jönssons (C), Torbjörn Ekelunds (L), Angelie Fröjdhs (M), Anna Berg
von Lindes (M), Krister Olssons (S) och Annie Karlssons (S): Förslag till
kommunstyrelsen: Resultaten för resultatenheterna fastställs enligt tabell.
Beloppen hanteras via resultatutjämningsfond per enhet.
Torbjörn Ekelund (L), Angelie Fröjdh (M) och Anna Berg von Linde (M):
Tilläggsyrkande: Svalöfs gymnasium lyfts ur balanseringen.
Fredrik Jönsson (C), Krister Olsson (S) och Annie Karlsson (S): Avslag på
Torbjörn Ekelunds m. fl. tilläggsyrkande.

Beslutsgång
Ordförande tar upp Fredrik Jönssons m.fl. förslag till kommunstyrelsen och
finner att nämnden beslutar enligt det.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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2018-06-14

Därefter ställer ordförande Torbjörn Ekelunds m.fl. tilläggsyrkande mot Fredrik
Jönssons m.fl. avslagsförslag och finner att nämnden beslutar enligt Fredrik
Jönssons m.fl. förslag till beslut.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (MAZO, HSDT)

Justerare
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Dnr 256-2017

§ 62 Förhöjt bidrag till fristående huvudmän, förhöjd
interkommunal ersättning samt intern ersättning
inom förskola, fritidshem och grundskola med
anledning av beslutad
kompletteringskompensation 2018
Bildningsnämndens beslut
1. Förhöjt bidrag till fristående huvudmän och förhöjd interkommunal
ersättning inom förskola, fritidshem, grundskola årskurs F-6 samt
grundskola årskurs 7-9 för kompletteringskompensation från 2018-0401 enligt tabell nedan antas.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2018-06-04 § 138 om tilläggsanslag löneökningar
för avtal per 1 april 2018. I och med nämnt beslut behöver bildningsnämnden
besluta om förhöjt bidrag, förhöjd interkommunal ersättning och intern
ersättning från och med 2018-04-01 enligt tabeller nedan. Kommunfullmäktige
beslutade 2018-04-23 § 57 tilläggsbudget för Svalövs Kommun. Detta är taget
hänsyn till i tabellerna för förhöjt bidrag, förhöjd interkommunal ersättning och
intern ersättning för grundskoleverksamheten.
Svalövs kommun beslutar inför varje kalenderår om nivå för bidrag till fristående
huvudmän som bedriver verksamhet inom förskola, fritidshem, grundskola
årskurs F-6 samt grundskola årskurs 7-9 i enlighet med Skollag (2010:800) 8
kap 21-23§§, 9 kap 19-21§§, 10 kap, 37-39§§, kap 14 15-17§§. Svalövs
kommun beslutar även om nivå för interkommunal ersättning för förskola,
fritidshem, grundskola årskurs F-6 samt grundskola årskurs 7-9 i enlighet med
Skollag (2010:800) 8 kap 17§, 9 kap 16§, 10 kap 34§, kap 14 14§ och i enlighet
med gällande samverkans avtal kommuner emellan i Skåne.
När nivån för bidrag, interkommunal ersättning samt intern ersättning beslutas
är inte eventuella förändringar i budget under verksamhetsåret med och
kompletteringar till budget som påverkar verksamheten ska ge förändrad nivå
på bidrag och interkommunal ersättning i motsvarande utsträckning som den
egna kommunala verksamheten blir påverkad av förändringar.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Fristående bidrag tillägg from april

Förskola
1-5 år

Lönekostnadsökning/tilläggsbudget
Avdrag lönekostnadsökning adm kost
Administrations schablon (3%)
Momskompensation (6%)

1 605
-54
47
96

Totalt bidrag lönekostnadsökning 9 månader

Bidrag lönekostnadsökning per månad from april

Interkommunalersättning tillägg from april

Bidrag lönekostnadsökning per månad from april

Intern verksamhetspeng tillägg from april

3 949

188

63

422

439

Bidrag lönekostnadsökning per månad from april

F-klass Fritidshem grundskola 1-6 Grundskola 7-9
545
-25
16

3 539
-59
104

3 690
-73
109

1 598

535

3 585

3 726

178

59

398

414

1 165
-54

Totalt bidrag lönekostnadsökning 9 månader

3 690
-73
109
224

3 800

Förskola
1-5 år

Lönekostnadsökning/tilläggsbudget
Avdrag lönekostnadsökning adm kost

3 539
-59
104
215

568

1 605
-54
47

Totalt bidrag lönekostnadsökning 9 månader

545
-25
16
32

1 694

Förskola
1-5 år

Lönekostnadsökning/tilläggsbudget
Avdrag lönekostnadsökning adm kost
Administrations schablon (3%)

F-klass Fritidshem grundskola 1-6 Grundskola 7-9

F-klass Fritidshem grundskola 1-6 Grundskola 7-9
402
-25

3 246
-59

3 279
-73

1 111

377

3 187

3 206

123

42

354

356

Beslutsunderlag
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2018-06-07
Kommunstyrelsens beslut om lönekompensation 2018-06-04 § 138
Kommunfullmäktige beslut om kompletteringsbudget för Svalövs kommun
2018-04-23 § 57

Förslag till beslut på sammanträdet
Fredrik Jönsson (C), Kim Hellström (SD), Anna Berg von Linde (M), Annie
Karlsson (S), Krister Olsson (S), Torbjörn Ekelund (L) och Angelie Fröjdh (M):
Förhöjt bidrag till fristående huvudmän och förhöjd interkommunal ersättning
inom förskola, fritidshem, grundskola årskurs F-6 samt grundskola årskurs 7-9
för kompletteringskompensation från 2018-04-01 enligt tabell nedan antas.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar enligt
detta.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (MAZO, HSDT)

Justerare
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Dnr 161-2018

§ 63 Hantering av lokaler, Alfabo
Bildningsnämndens beslut
1. Förvaltningen uppdras att återkomma med förslag till handlingsplan
avseende överkapaciteten som presenteras för nämnden under hösten
2018.

Sammanfattning av ärendet
Det har under en längre period varit kö till förskolan Kvarnliden i Billeberga, För
att korta kötiden placerades under våren 2016 en paviljong i Billeberga för att
utöka förskoleplatserna. Hyresavtalet avseende paviljongen sträcker sig fram till
sommaren 2019.
I Tågarp har förskolan Alfbo byggts ut, de nya lokalerna invigdes under våren
2018, i dagsläget nyttjas inte hela lokalen. Förvaltningen föreslås därför få i
uppdrag att återkomma med förslag på handlingsplan avseende
överkapaciteten.

Förslag till beslut på sammanträdet
Fredrik Jönsson (C), Angelie Fröjdh (M), Torbjörn Ekelund (L), Annie Karlsson
(S), Anna Berg von Linde (M) och Kim Hellström (SD): Förvaltningen uppdras
att återkomma med förslag till handlingsplan avseende överkapaciteten som
presenteras för nämnden under hösten 2018

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar enligt
detta.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (KNLN, MALM, HSDT)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 466-2016

§ 64 Idrottspolitiskt program
Bildningsnämndens beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
Svalövs kommuns Bildningsnämnd gav i december 2016 förvaltningen i
uppdrag att presentera en föreslagen projektplan för ett idrottspolitiskt program.
Bakgrunden var Bildningsnämndens ambition att anta ett sådant program som i
framtiden ska fungera som ett styrdokument för idrotts- och fritidsverksamheten
i Svalövs kommun.
Projektplanen antogs i februari 2017 då nämndens uppdrag till förvaltningen
istället blev att skapa ett förslag till ett idrottspolitiskt program enligt föreslagen
projektplan.
Förvaltningen överlämnar härmed ett förslag till idrottspolitiskt program per
nämndens uppdrag.

Beslutsunderlag
Förslagsskrivelse, daterad 2018-06-07
Bildningsnämndens sammanträdesprotokoll, 2016-12-19 § 123
Bildningsnämndens sammanträdesprotokoll, 2017-02-23 § 13
Förslag till Idrottspolitiskt program, Svalövs kommun, 2018-2025, daterat 201804-20

Förslag till beslut på sammanträdet
Fredrik Jönsson (C), Angelie Fröjdh (M), Kim Hellström (S), Anna Berg von
Linde (M) och Torbjörn Ekelund (L): Informationen noteras.

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

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 163-2018

§ 65 Fördelning av lokala aktivitetsbidrag
Bildningsnämndens beslut
1. Förvaltningen uppdras att utreda hur lokala aktivitetsbidrag i Svalövs
kommun fördelas baserat på kön, idrotter och åldersgrupper.
Utredningen presenteras för nämnden under hösten 2018.

Sammanfattning av ärendet
En pågående diskussion inom Riksidrotts handlar om att den föreningsledda
idrotten minskat kraftigt bland ungdomar de senaste tio åren. De yngre barnen
fortsätter idrotta, men de flesta slutar i 12-årsåldern.
Minskningen är större hos flickor än pojkar. I åldern 13-16 år minskar flickornas
föreningsledda idrott på ett sätt som inte kan förklaras med minskande
årskullar, och när flickorna är 17-20 år tilltar minskningen.
Ett av de sätt som kommunen stöttar lokala föreningar på är genom
aktivitetsbidrag. Det är en form av prestationsbidrag där föreningarna får bidrag
för de aktiviteter som de genomfört. Kommunalt aktivitetsbidrag utgår per
sammankomst för barn- och ungdomsföreningar, samt för pensionärs- och
handikappföreningar.
Ett första steg i kommunens arbete för att främja flickors fortsätta idrottande är
att se över hur de lokala föreningsbidragen fördelas. Förvaltningen uppdras
därför att till hösten redovisa för nämnden hur lokala aktivitetsbidrag i Svalövs
kommun fördelas baserat på kön, idrotter och åldersgrupper.

Beslutsunderlag
Förslagsskrivelse, daterad 2018-05-07

Förslag till beslut på sammanträdet
Fredrik Jönsson (C), Torbjörn Ekelund (L), Angelie Fröjdh (M), Krister Olsson
(S), Annie Karlsson (S), Anna Berg von Linde (M) och Kim Hellström (SD):
Förvaltningen uppdras att utreda hur lokala aktivitetsbidrag i Svalövs kommun
fördelas baserat på kön, idrotter och åldersgrupper. Utredningen presenteras
för nämnden under hösten 2018.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar enligt
detta.
Protokollet ska skickas till:
kommunförvaltningen (NSFV, ENAG, HSDT, ETVN)

Justerare
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Dnr 164-2018

§ 66 Fördelning av ledarutbildningsbidrag
Bildningsnämndens beslut
1. Förvaltningen uppdras att utreda hur ledarutbildningsbidrag i Svalövs
kommun fördelas baserat på form av ledarutbildning, kön och idrott,
samt hur kommunen kan främja framtida ledar-, styrelse- och
domarförsörjning. Utredningen presenteras för nämnden under hösten
2018.

Sammanfattning av ärendet
Idag har många föreningar svårt att rekrytera ledare, styrelseledamöter och
domare, vilket krävs för att Svalövs kommun ska fortsätta ha ett rikt och aktivt
föreningsliv.
Kommunen bistår idag föreningar med ett ledarutbildningsbidrag vars syfte är
att ge föreningarna möjlighet att sända medlemmar till ledarutbildningar, som
anordnas lokalt eller centralt. Men hur fördelas bidraget baserat på form av
ledarutbildning (ex. ledar-, domar- eller styrelseutbildning), kön och idrott?
Finns det andra sätt som kommunen kan arbeta på för att främja framtida
ledar-, styrelse- och domarförsörjning?
Förvaltningen föreslås därför uppdras att utreda hur ledarutbildningsbidrag i
Svalövs kommun fördelas baserat på form av ledarutbildning, kön och idrott,
samt hur kommunen kan främja framtida ledar-, styrelse- och domarförsörjning.

Beslutsunderlag
Förslagsskrivelse, daterad 2018-05-07

Förslag till beslut på sammanträdet
Fredrik Jönsson (C), Torbjörn Ekelund (L), Angelie Fröjdh (M) och Kim
Hellström (SD): Förvaltningen uppdras att utreda hur ledarutbildningsbidrag i
Svalövs kommun fördelas baserat på form av ledarutbildning, kön och idrott,
samt hur kommunen kan främja framtida ledar-, styrelse- och domarförsörjning.
Utredningen presenteras för nämnden under hösten 2018.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar enligt
detta.
Protokollet ska skickas till:
kommunförvaltningen (NSFV, ENAG, HSDT, ETVN)

Justerare
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Dnr 140-2018

§ 67 Reglemente för ungdomsråd
Bildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen för beslut i
kommunfullmäktige
1. Reglemente för Ungdomsråd antas

Bildningsnämndens beslut
1. Förslaget skall kompletteras med ekonomisk kalkyl.

Reservation
Torbjörn Ekelund (L) reserverar sig till förmån för eget förslag.

Sammanfattning av ärendet
När kommunfullmäktige beslutade om att inrätta ett Ungdomsråd 2014, fick
kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram ett reglemente.
Från och med år 2018 finns det avsatt budgetmedel för rådet och
kommunstyrelsen uppdrog 2018-03-12, § 62, förvaltningen att ta fram ett
förslag till reglemente för Ungdomsråd, för beredning i bildningsnämnden inför
vidare beredning i kommunstyrelsen och beslut i kommunfullmäktige.
Förslaget till reglemente för Ungdomsråd beskriver kortfattat rådets syfte och
roll. Det tydliggör också rådets sammansättning och hur det ska styras.
Målbilden är ett Ungdomsråd som genom sin sammansättning har
representation i åldrarna 12-20 år samt har en fördelning över kön, skolor,
bostadsorter och bakgrund.
Ungdomsrådet föreslås sammanträda minst två gånger per år - men den exakta
mötesformen finns inte beskriven. Detta bör beslutas av de unga
representanterna när de väl finns på plats.
I förslaget till reglemente föreslås också att Ungdomsrådet ska ges möjlighet att
förfoga över en del av sina tilldelade budgetmedel för projekt initierade av rådet
självt. Att ge ungdomarna medel att genomföra egna idéer kan öka både
intresse och engagemang jämfört med om Ungdomsrådet enbart används som
en remissinstans i den ordinarie kommunala verksamheten.
Det är dessutom viktigt att även de ungas tid och engagemang värdesätts och
därför föreslås att delar av Ungdomsrådets budget används till arvodering för
rådets invalda ungdomsledamöter. Förslaget innebär ett arvode på 200 kronor
per möte.

Beslutsunderlag
Förslag till reglemente för Ungdomsråd daterad 2018-05-31
Förslagsskrivelse, daterad 2018-06-01
Kommunstyrelsens protokoll 2018-03-12, § 62

Justerare
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2018-02-26, § 37
Kommunfullmäktiges beslut 2014-08-25, § 96

Förslag till beslut på sammanträdet
Fredrik Jönsson (C),Torbjörn Ekelund (L), Angelie Fröjdh (M), Kim Hellström
(SD), Anne Karlsson och Krister Olsson (S): Förslag till kommunstyrelsen:
Reglemente för Ungdomsråd antas.
Torbjörn Ekelund (L):Tilläggsyrkande: Förslaget skall kompletteras med
ekonomiskt kalkyl.
Fredrik Jönsson (C): Avslag på Torbjörn Ekelunds tilläggsyrkande.

Beslutsgång
Ordförande tar upp Fredrik Jönssons m.fl. förslag till kommunstyrelsen och
finner att nämnden beslutar enligt det.
Därefter ställer ordförande Torbjörn Ekelunds m.fl. tilläggsyrkande mot Fredrik
Jönssons m.fl. avslagsförslag och finner att nämnden beslutar enligt Fredrik
Jönssons m.fl. förslag till beslut.

Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (HSDT, HASN, MAN, LELE)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 166-2018

§ 68 Dokumenthanteringsplan för bildningsnämnden
Bildningsnämndens beslut
1. Dokumenthanteringsplan antas.

Sammanfattning av ärendet
I dokumenthanteringsplanen ges anvisningar om förvaring och gallring, dvs.
reglerar vilka av nämndens handlingar som ska bevaras och vilka handlingar
som ska förstöras och när.
Tanken är att detta dokument ska vara ett verktyg för dem som hanterar
informationen i verksamheten och för allmänheten som vill ta del av
förvaltningens allmänna handlingar.

Beslutsunderlag
Förslagsskrivelse, daterad 2018-06-01
Förslag till dokumenthanteringsplan, daterad 2018-06-01

Förslag till beslut på sammanträdet
Fredrik Jönsson (C), Torbjörn Ekelund (L), Angelie Fröjdh (M), Krister Olsson
(S), Annie Karlsson (S), Anna Berg von Linde (M) och Kim Hellström (SD):
Dokumenthanteringsplan antas.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar enligt
detta.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (LELE, HAHZ, MNVR, SAMA)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 28-2018

§ 69 Redovisning av delegeringsbeslut
Bildningsnämndens beslut
1. Redovisning av delegationsbeslut godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Kommunförvaltningen har sammanställt en redovisning över beslut som fattats
med stöd av den gällande delegeringsordningen.

Beslutsunderlag
Delegeringsbeslut för redovisning vid bildningsnämndens sammanträde 201806-14

Förslag till beslut på sammanträdet
Fredrik Jönsson (C): Redovisning av delegationsbeslut godkänns.

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

Justerare

Utdragsbestyrkande
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