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Sammanträdesdatum

2021-05-18

Justerare

Plats och tid

Lokal Fullmäktigesalen, kl. 13:30 – 17:55
Mötet ajournering kl. 15:24-15:36 samt kl. 16:41-16:46

Beslutande

Jenny Maltin (C) (distans)
Kim Hellström (SD), ordf
Èmilie Lundgren (S), vice ordf (distans)
Anna Berg von Linde (M) (distans)
Wioletta Kopanska Larsson (SD) (distans)
Torbjörn Ekelund (L) (distans)
Marcus Donnerhag (S) (distans)

Ej tjänstgörande
ersättare

Jan Rosengren (C), §§ 42-50 (distans)
Anna Hed Roslund (S)
Linda Reidy (M), §§ 42-44 (distans)
Jenny Ulfvin (SD) (distans)
Therése Ravander (KD) §§ 42-48 (distans)

Insynsplatser

Elisabeth Salonen Ripa (FI), §§ 42-49 (distans)

Ersättare för
insynsplatser

Britta Abotsi (V) §§ 42-46 (distans)

Övriga deltagare

Matz Ingvarsson, tf utbildningschef §§ 44 f, g, k, 47-48
Katarina Dahlqvist, kontorschef § 51
Niklas Fonskov, fritidschef §§ 50 och 53
Robin Wiklöf, nämndsekreterare
David Svensson, kvalitetstrateg §§ 44e och 52
Marie Alemo, centrala elevhälsan, § 46 (distans)
Magnus Lindkvist, rektor Lunnaskolan, § 44 b o c
Boel Wallison Hansson, specialpedagog centrala elevhälsan, § 44d
Yrsa Holmkvist, förskolerektor, § 44
Katarina Borgstrand, §§ 44g och 49 (distans)
Sara Rävås, nämndsekreterare, §§ 42-43 (distans)
Åsa Sjöberg, rektor Heleneborgskolan, §44 a
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Utses att justera
Justeringens tid
och plats
Justerade
paragrafer

Jenny Maltin (C)
Kommunledningskontoret, 2021-05-20 kl. 15:00
§§ 42 - 55

Sekreterare
Robin Wiklöf

Ordförande
Kim Hellström (SD)

Justerare
Jenny Maltin (C)

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

Kommunledningskontorets närarkiv

Underskrift
Robin Wiklöf
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§ 42 Beslutad ärendelista
§ 43
§ 44
§ 45
§ 46
§ 47
§ 48
§ 49
§ 50
§ 51
§ 52
§ 53
§ 54
§ 55

Justerare

Tillfällig stängning av Kvarnlidens förskola i Billeberg .............................. 4
Information................................................................................................. 5
Komplettering investeringar 2022: Lunnaskolan....................................... 6
Patientsäkerhetsberättelse, elevhälsan 2020 ........................................... 7
Svar till revisorerna angående ”Granskning av samverkan kring barn och
unga med behov av samordande instatser”.............................................. 8
Utredning: Komplettera utbildning för årskurs 9 i grundskolan och åk 3 i
gymnasiet ................................................................................................ 10
Aktivitetsbidrag studieförbund ................................................................. 12
Tilldelning av Svalövs Idrottskrets (SIKs) vandringspriser och
handikappsidrottsstipendiet 2021............................................................ 13
Revidering av villkor för godkännande och rätt till kommunalt bidrag för
enskild förskola, enskilt fritidshem och pedagogisk omsorg ................... 15
Remissvar, bestämmelser för digitalt bevarande och riktlinjer för
arkivvård och informationsförvaltning ..................................................... 17
Uppsägning av avtal Röstånga camping/simskola ................................. 19
Initiativärende – Stärk kommunens mötesplatser i Pandemin................ 20
Redovisning av delegationsbeslut........................................................... 21
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Dnr BIN 253-2021

§ 43 Tillfällig stängning av Kvarnlidens förskola i
Billeberg
Bildningsnämndens beslut
1. Kvarnlidens förskola i Billeberga hålls tillfälligt stängd onsdagen och
torsdagen den 19-20 maj 2021.

Sammanfattning av ärendet
Med anledning av att en stor del av personalen på Kvarnlidens förskola i
Billeberga inte är i tjänst på grund av sjukdom, smitta eller karantän kan
verksamheten i nuläget inte bedrivas. Av smittskyddsskäl undviker
verksamheten att ta in vikarier eller använda personal från andra kommunala
förskolor. Av samma skäl kommer barnen som går på Kvarnliden inte att
tillfälligt placeras på andra förskolor i kommunen.
På grund av bristen på personal behöver förskolan hållas tillfälligt stängd.
Beslutet har fattats efter samråd med Region Skåne.

Förslag till beslut på sammanträdet
Kim Hellström (SD), Torbjörn Ekelund (L), Emilie Lundgren (S), Jenny Maltin
(C), Wioletta Kopanska Larsson (SD): 1. Kvarnlidens förskola i Billeberga hålls
tillfälligt stängd onsdagen och torsdagen den 19-20 maj 2021.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar i enlighet
med detta.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (MSIN, KAAT)
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§ 44 Information
Bildningsnämndens beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
a) Resultat av Skolinspektionens granskning på Heleneborgsskolan
b) Information från verksamheten: Lunnaskolan
c) Fritidshemssatsningen
d) Språkutvecklande arbetssätt rapport förskolan
e) Svar till Skolinspektionen angående granskning
f)

Läxhjälp

g) Skolpliktsärende
h) Skolbiblioteksgruppens arbete
i)

Information om ordförandebeslut

j)

Information från Ungdomsrådet

k) Situation vid Ekdungens förskola
l)

Utspring, gymnasieskolan

Protokollet ska skickas till:
-

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr BIN 202-2021

§ 45 Komplettering investeringar 2022: Lunnaskolan
Bildningsnämndens beslut
1. Tillägg av investeringar till Lunnaskolan 2022 godkänns och överlämnas
till kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet
Den 13 april beslutade bildningsnämnden om investeringar för 2022. Då rektor
för Lunnaskolan i Kågeröd är nytillträdd kom dessa investeringar inte med i
beslutet. Tillägg till bruttolista för investeringar 2022:
-

2 st höj- och sänkbara hyvelbänkar med plats för 8 elever, inklusive
hydralsats. Kostnad 75 000 kr.

-

Spån- och städutrustning till slöjdsal. Kostnad 150 000 kr.

Total summa: 225 000 kr.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-05-11

Förslag till beslut på sammanträdet
Kim Hellström (SD), Torbjörn Ekelund (L), Wioletta Kopanska Larsson (SD): 1.
Tillägg av investeringar till Lunnaskolan 2022 godkänns och överlämnas till
kommunstyrelsen.

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

Deltar ej
Jenny Maltin (C) deltar ej i beslutet.

Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (MSIN, KAAT, MAZO)

Justerare
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Dnr BIN 155-2021

§ 46 Patientsäkerhetsberättelse, elevhälsan 2020
Bildningsnämndens beslut
1. Patientsäkerhetsberättelse, elevhälsan för år 2020 godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Bildningsnämnden är ansvarig vårdgivare med ett organisatoriskt ansvar för
den hälso- och sjukvård som bedrivs inom Elevhälsans medicinska och
psykologiska insats inom barn- och ungdomsverksamheten. Vårdgivare ska
enligt patientsäkerhetslagen (2010:659) senast 1 mars varje år upprätta en
patientsäkerhetsberättelse av vilken det ska framgå hur patientsäkerhetsarbetet
har bedrivits under föregående kalenderår. Vilka åtgärder som vidtagits för att
öka patientsäkerheten och vilka resultat som uppnåtts.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-04-06
Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare år 2020

Förslag till beslut på sammanträdet
Kim Hellström (SD), Torbjörn Ekelund (L), Emilie Lundgren (S), Marcus
Donnerhag (S), Jenny Maltin (C), Wioletta Kopanska Larsson (SD): 1.
Patientsäkerhetsberättelse, elevhälsan för år 2020 godkänns.

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

Justerare
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Dnr BIN 252-2021

§ 47 Svar till revisorerna angående ”Granskning av
samverkan kring barn och unga med behov av
samordande instatser”
Bildningsnämndens beslut
1. Granskningsrapporten noteras med tillägg.
2. Svaret som Sektor utbildning skrivit gällande revisorernas
rekommendationer godtas.

Sammanfattning av ärendet
Revisorerna i Region Skåne har uppdragit till Helseplan Consulting Group AB att
genomföra en granskning av samverkan kring barn och unga med behov av
samordnade insatser. Syftet är att bedöma om det finns en ändamålsenlig
samverkan mellan Region Skåne och Skånes kommuner kring barn och unga
med behov av samordnade insatser i enlighet med lagar och gemensamma
regelverk.
Helseplan bedömer att det till viss del finns en ändamålsenlig samverkan mellan
Region Skåne och Svalövs kommun kring barn och unga med behov av
samordnade insatser i enlighet med lagar och gemensamma regelverk. Svalövs
kommun följer till viss del gällande överenskommelser, riktlinjer och rutiner.
Ansvarsfördelningen mellan Region Skåne och kommunen är till viss del tydlig
men eftersom det uppstår oklarheter avseende insatser för barnet/ungdomen
bedöms den inte ändamålsenlig.
Kommunens verksamheter har låg kännedom om överenskommelser,
ansvarsfördelning och samordnade individuella planer (SIP) och det bedöms
finnas ett behov av informations- och utbildningsinsatser inom förvaltningarna
och även i den politiska organisationen. Vidare bedöms att den interna kontroll
som ska säkerställa att samverkan följs upp och vid behov ska resultera i
förbättringsåtgärder inte är tillräcklig samt att såväl politisk organisation som
verksamhet har låg kännedom om den uppföljning som görs.
Sektor utbildning vill framföra synpunkter på hur granskningen genomförts, dels
med avseende på information till granskningsenkätens respondenter och dels
med avseende på hur slutrapporten redovisar granskningsmetoden.
Sektor utbildning har inget att erinra revisorernas rekommendationer och framför
förslag på innehåll och tidsram i åtgärder att vidta för att efterleva
rekommendationerna.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-05-07
Svar på granskning av samverkan kring barn och unga med behov av
samordnade insatser, daterad 2021-05-07

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Missiv REV 11-2021, daterad 2021-02-16
Slutrapport från Helseplan ”Granskning av samverkan kring barn och unga med
behov av samordnade insatser”, daterad 2021-02-22

Förslag till beslut på sammanträdet
Kim Hellström (SD), Emilie Lundgren (S), Jenny Maltin (C): 1.
Granskningsrapporten noteras med tillägg. 2. Svaret som Sektor utbildning
skrivit gällande revisorernas rekommendationer godtas.

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

Justerare
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Dnr BIN 205-2021

§ 48 Utredning: Komplettera utbildning för årskurs 9 i
grundskolan och åk 3 i gymnasiet
Bildningsnämndens beslut
1. Utredningen enligt tjänsteskrivelse daterad 2021-05-06 godkänns.

Reservation
Torbjörn Ekelund (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag till
beslut. Skriftlig reservation har skickats in, se bilaga.

Sammanfattning av ärendet
Nämnden fattade beslut om en snabbutredning den 13 april 2021, § 24, för att
undersöka om ett extra stöd kan ge fler elever i årskurs 9 behörighet till
gymnasieprogram och om extra stöd i årskurs 3 på gymnasiet kan ge fler elever
gymnasieexamen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-05-06
Bildningsnämndens protokoll 2021-04-13, § 24

Förslag till beslut på sammanträdet
Kim Hellström (SD), Emilie Lundgren (S), Jenny Maltin (C), Marcus Donnerhag
(S): 1. Utredningen enligt tjänsteskrivelse daterad 2021-05-06 godkänns.
Torbjörn Ekelund (L) yrkande: 2. Svalövs kommun genomför sommarskola för
elever som genomför sista året i grundskolan med syfte att de ska bli behöriga
till gymnasiet. Aktuella elever ska erbjudas ersättning för utebliven
sommarpraktik. Vid frågor om detaljutformningen skall fakta inhämtas från
andra kommuner som genomför ovanstående inhämtas.

Beslutsgång
Ordförande tar upp eget förslag till beslut mot Torbjörn Ekelunds (L)
avslagsyrkande och finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag till
beslut.
Ordförande ställer sedan Torbjörn Ekelunds (L) yrkande mot eget
avslagsyrkande och finner att nämnden avslår Torbjörn Ekelunds yrkanden.
Omröstning begärs.
Bildningsnämnden godkänner följande beslutsgång.
Ja-röster för avslag på Torbjörn Ekelunds (L) yrkanden.
Nej-röster för bifall till Torbjörn Ekelunds (L) yrkanden.

Justerare

Utdragsbestyrkande

10(22)

Bildningsnämnden

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-05-18

Omröstningsresultat
Med sex ja-röster och en nej-röst har bildningsnämnden beslutat att avslå
Torbjörn Ekelunds (L) yrkande.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (MSIN, KAAT)
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Dnr BIN 228-2021

§ 49 Aktivitetsbidrag studieförbund
Bildningsnämndens beslut
1. Ärendet återremitteras till förvaltningen för komplettering av underlag.

Sammanfattning av ärendet
Aktivitetsbidrag utgörs av 1/3 av kommunens avsatta totalsumma för
verksamhetsstöd studieförbund vilket för år 2021 innebär 70 700 SEK av totalt
212 000 SEK. Tilldelning av aktivitetsbidrag sker baserat på studieförbundens
planerade verksamhet skild från studiecirklar under det kommande
verksamhetsåret. Det kan handla om planerade kulturaktiviteter, särskilda
projekt, verksamhet riktad mot prioriterade grupper eller annan
bildningsverksamhet skild från cirkelverksamheten.
Bidragsansökan lämnas in senast den 1 april varje år och beslut om tilldelning
tas i Bildningsnämnden därefter. För 2021 har ansökningar om totalt 53 090
SEK inkommit.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-05-10
Ansökan om aktivitetsbidrag ABF Nordvästskåne, inkommen 2021-03-29
Ansökan om aktivitetsbidrag NBV Syd, inkommen 2021-03-29
Ansökan om aktivitetsbidrag Sensus, inkommen 2021-03-29

Förslag till beslut på sammanträdet
Kim Hellström (SD), Emilie Lundgren (S), Anna von Berg Linde (M): 1. Ärendet
återremitteras till förvaltningen för komplettering av underlag.

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

Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (KABD)

Justerare
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Dnr BIN 203-2021

§ 50 Tilldelning av Svalövs Idrottskrets (SIKs)
vandringspriser och handikappsidrottsstipendiet
2021
Bildningsnämndens beslut
1. Bildningsnämnden beslutar att tilldela Svalövs kommuns
vandringspriser enligt följande:
a) Henric Nyman tilldelas Sparbankens vandringspris för bästa
ledarprestation under 2020.
b) Gabriel Persson tilldelas NST:s vandringspris för bästa
juniorprestation under 2020
c) Isak Gamst tilldelas Kjells kanna för bästa idrottsprestation under
2020.
d) Göran Andersson tilldelas Sture och Berta Bondessons
vandringspris för bästa Seniorprestation under 2020.
e) Linda Wallin-Sörensen tilldelas årets Handikappidrottsstipendium på
1500 kr.
f)

Gun, Christer Hedin samt Gunnar Friberg tilldelas ett
Hedersomnämnande för särskild idrottsprestation inom Svalövs
kommun.

2. Bildningsnämnden beslutar att ge nämndens ordförande i uppdrag att
dela ut vandringspriserna samt överräcka blomma/diplom under juni
månad vid passande arrangemang.

Sammanfattning av ärendet
För ett antal år sedan beslutade Svalövs Idrottskrets (SIK) att lägga ner sin
verksamhet. Svalövs kommun, kultur- och utbildningsnämnden, tillfrågades om
man kunde tänka sig att ta över hanteringen av utdelningen av de vandringspriser
som instiftats för att lyfta fram goda idrottsprestationer inom ramen för
föreningsverksamheten. Kultur- och utbildningsnämnden fattade då beslut om att
ta över hanteringen. Enligt reglementet för vandringspriserna/stipendiet är det
Bildningsnämnden som ska fatta beslut om tilldelningen. Utdelningen av
vandringspriserna ska ske i samband med nationaldagsfirandet i kommunen. Det
är även Bildningsnämnden som fattar beslut om formerna för detta. Av tradition
har priserna delats ut i samband med nationaldagsfirandet på den ort där
pristagaren haft naturlig anknytning. Nationaldagsfirande kommer i år att
arrangeras i Kågeröd och Teckomatorp om Folkhälsomyndighetens restriktioner
gällande covid tillåter detta.

Justerare
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Inför årets utdelning har det lämnats in 7 nomineringar. För bästa ledarprestation
(Sparbankens vandringspris) 3 nomineringar, bästa juniorprestation (NST:s
vandringspris) 1 nominering, bästa idrottsprestation (Kjells kanna) 1 nominering,
bästa seniorprestation (Sture och Berta Bondessons Vandringspris) 1
nominering.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-05-11

Förslag till beslut på sammanträdet
Kim Hellström (SD), Emilie Lundgren (S), Jenny Maltin (C), Wioletta Kopanska
Larsson (SD): 1. Bildningsnämnden beslutar att tilldela Svalövs kommuns
vandringspriser enligt följande:
a) Henric Nyman tilldelas Sparbankens vandringspris för bästa ledarprestation
under 2020.
b) Gabriel Persson tilldelas NST:s vandringspris för bästa juniorprestation under
2020
c) Isak Gamst tilldelas Kjells kanna för bästa idrottsprestation under 2020.
d) Göran Andersson tilldelas Sture och Berta Bondessons vandringspris för
bästa Seniorprestation under 2020.
e) Linda Wallin-Sörensen tilldelas årets Handikappidrottsstipendium på 1500 kr.
f) Gun, Christer Hedin samt Gunnar Friberg tilldelas ett Hedersomnämnande för
särskild idrottsprestation inom Svalövs kommun.
2. Bildningsnämnden beslutar att ge nämndens ordförande i uppdrag att dela ut
vandringspriserna samt överräcka blomma/diplom under juni månad vid
passande arrangemang.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslagen till beslut och finner att nämnden beslutar i
enlighet med detta.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (NSFV, KABD, MSIN, KAAT)

Justerare
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Dnr BIN 292-2020

§ 51 Revidering av villkor för godkännande och rätt till
kommunalt bidrag för enskild förskola, enskilt
fritidshem och pedagogisk omsorg
Bildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen för beslut i
kommunfullmäktige
1. Reviderade villkor för godkännande och rätt till bidrag för enskild
förskola, enskilt fritidshem och pedagogisk omsorg i Svalövs kommun
godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Villkoren för godkännande och rätt till bidrag för enskild förskola, enskilt
fritidshem och pedagogisk omsorg i Svalövs kommun beskriver vad som gäller
för godkännande och rätt till bidrag för enskild förskola och enskilt fritidshem
(som inte ingår i en befintlig huvudmans skolenhet) samt rätt till bidrag för
pedagogisk omsorg som bedrivs av enskild. Villkoren syftar till att säkerställa en
likvärdighet mellan de kommunala och enskilda verksamheterna.
Nuvarande villkor beslutades i kommunfullmäktige 2010-06-21.
Bildningsnämnden beslutade 2020-06-09 om att villkoren var i behov av en
uppdatering och revidering.
De största förändringarna handlar om var ansökan om godkännande ska göras,
ägar- och ledningsprövningen, vad som gäller för pedagogisk omsorg, avgifter,
samt öppethållande.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-05-10
Villkor för godkännande och rätt till bidrag för enskild förskola, enskilt fritidshem
och pedagogisk omsorg i Svalövs kommun (kommunfullmäktige 2010-06-21, §
87)
Villkor för godkännande och rätt till bidrag för enskild förskola, enskilt fritidshem
och pedagogisk omsorg i Svalövs kommun (nytt förslag 2021-05-10)

Förslag till beslut på sammanträdet
Kim Hellström (SD), Anna Berg von Linde (M), Emilie Lundgren (S), Jenny
Maltin (C), Wioletta Kopanska Larsson (SD), Marcus Donnerhag (S): 1.
Reviderade villkor för godkännande och rätt till bidrag för enskild förskola,
enskilt fritidshem och pedagogisk omsorg i Svalövs kommun godkänns.

Justerare
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Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar i enlighet
med detta.
Protokollet ska skickas till:
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Kommunförvaltningen (RNWF, KAAT, MSIN)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr BIN 250-2021

§ 52 Remissvar, bestämmelser för digitalt bevarande
och riktlinjer för arkivvård och
informationsförvaltning
Bildningsnämndens beslut
1. Förslag om bestämmelser om digitalt bevarande av allmänna handlingar
och riktlinjer för arkivvård och informations-förvaltning godkänns.

Sammanfattning av ärendet
De senaste åren har Svalövs kommun stått inför en digital förändring gällande
den analoga och den digitala informationsförvaltningen. Inflödet av handlingar till
kommunen för hantering sker i stor omfattning via digitala kanaler. Likaså utflödet
av handlingar från kommunen sker idag i första hand digitalt.
Svalövs kommun har ett dokument-och ärendesystem som ger organisationen
förutsättningar för att arbeta digitalt. Handlingar som är diarieförda i systemet
idag, bevaras både analogt och digitalt i enlighet med kommunstyrelsens
antagna dokumenthanteringsplan. Som ett led i att fortsätta driva det digitala
arbetet framåt föreslås att handlingar inte dubbellagras.
Bestämmelserna ska gälla för alla nämnder, styrelser, bolag och dess
verksamheter.
Förslaget innebär att handlingar endast bevaras digitalt, oberoende av vilket
mediehandlingen inkommit på eller upprättats på hos myndigheten.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-05-04
Ordlista, daterad 2021-03-24
Bilaga, Remissvar bestämmelser om digitalt bevarande av allmänna handlingar
och riktlinjer för arkivvård och informationsförvaltning, daterad 2021-04-29
Bilaga, Bestämmelser om digitalt bevarande 2021-03-19
Bilaga, Riktlinjer för arkivvård och informationsförvaltning, daterad 2021-03-19

Förslag till beslut på sammanträdet
Kim Hellström (SD), Torbjörn Ekelund (L), Emilie Lundgren (S), Jenny Maltin
(C), Anna Berg von Linde (M): 1. Förslag om bestämmelser om digitalt
bevarande av allmänna handlingar och riktlinjer för arkivvård och informationsförvaltning godkänns.

Justerare

Utdragsbestyrkande

17(22)

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

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr BIN 130-2021

§ 53 Uppsägning av avtal Röstånga camping/simskola
Bildningsnämndens beslut
1. Förvaltningen uppdras att säga upp avtalet om simskola.
2. Förvaltningen uppdras att se över olika möjligheter för att kunna erbjuda
sommarsimskola för sommaren 2022.

Sammanfattning av ärendet
Sommarsimskolan har sedan 2008 drivits genom avtal med campingen i
Röstånga. Simskolan har pågått under 2 x 3 veckor per sommar och varje år
har ca 60-70 simskole-elever genomgått utbildningen för att lära sig vattenvana
och simkunskap. Transporten till simskoleundervisningen har skett genom buss
som ombesörjts av Svalövs kommun.
Uppdragstagaren hyr enligt separata hyresavtal friluftsbadet i Röstånga, där nu
dessa avtal är uppsagda och förhandlingar pågår gällande fortsatta framtid
gällande drift av Röstångabadet.
Avtalet gällande simskolan gäller under förutsättning övriga två avtal med
Röstånga camping (First camp) är gällande. Då förhandlingar gällande framtida
drift av Röstångabadet pågår. Bör vi avvakta med nytt avtal till dessa
förhandlingar är klara.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-05-11

Förslag till beslut på sammanträdet
Kim Hellström (SD), Emilie Lundgren (S), Jenny Maltin (C): 1. Förvaltningen
uppdras att säga upp avtalet om simskola. 2. Förvaltningen uppdras att se över
olika möjligheter för att kunna erbjuda sommarsimskola för sommaren 2022.

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

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr BIN 245-2021

§ 54 Initiativärende – Stärk kommunens mötesplatser i
Pandemin
Bildningsnämndens beslut
1. Initiativärendet överlämnas till förvaltningen för beredning.

Sammanfattning av ärendet
Socialdemokraterna Jan Zielinski, Emilie Lundgren och Niklas Bohn har den 6
maj 2021 inkommit med initiativärende ”Stärk kommunens mötesplatser i
Pandemin”. I initiativärendet yrkar socialdemokraterna på:

-

Att Svalövs kommun initierar och skapar ett tillfälligt Covid 19
föreningsstöd till de ideella krafter som driver mötesplatser inom
kommunen.

-

Att Svalövs kommun är vara behjälpliga med lån för eventuella akuta
underhåll i någon av möteslokalerna.

-

Att ett tillfälligt Covid-19 föreningsstöd tas bort när pandemin släpper
taget.

Beslutsunderlag
Initiativärende – Stärk kommunens mötesplatser i Pandemin, daterat 2021-0523, inkommit till Svalövs kommun 2021-05-06.

Förslag till beslut på sammanträdet
Kim Hellström (SD), Emilie Lundgren (S), Marcus Donnerhag (S): 1.
Initiativärendet överlämnas till förvaltningen för beredning.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar i enlighet
med detta.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (MSIN, KAAT, NSFV, KABD, RNWF)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr BIN 3-2021

§ 55 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 gällande delegationsordning.

Beslutsunderlag
Redovisning av fattade delegationsbeslut, 2021-03-02 – 2021-04-06

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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Omröstningsbilaga 1) - § 48 Utredning: Komplettera utbildning för årskurs 9 i grundskolan och åk 3 i gymnasiet
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