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Sammanträdesdatum
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Plats och tid

Lokal Strået, Kommunhuset, Svalöv kl. 13:30 – 17:14
Mötet ajournerades kl. 15:24 – 15:35

Beslutande

Jenny Maltin (C) (distans)
Kim Hellström (SD), ordf (infopunkt i och l, samt ärende § 63)
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) (distans)
Anna Hed Roslund (S) (distans)
Linda Reidy (M) (distans)
Knud Nörrelökke (S), §§ 56-65

Insynsplatser

Elisabeth Salonen Ripa (FI) (distans)

Ersättare för
insynsplatser

Britta Abotsi (V) (distans)

Övriga deltagare

Matz Ingvarsson, tf. utbildningschef, §§ 59, 60, 64, 69
Katarina Dahlqvist, kontorschef, § 57 e, f och g, samt § 62
Niklas Fonskov, fritidschef, § 57 j och k
Robin Wiklöf, nämndsekreterare
Elin Arenhag, verksamhetskoordinator, § 57 a (distans)
Marie Winqvist, § 57 b-c (distans)
David Svensson, kvalitetskoordinator/skolskjutssamordnare, § 57 f
Marie Alemo, chef för centrala elevhälsan, § 57 h (distans)
Kristina Prahl, utvecklingsstrateg, §§ 57 m, 66-67 (distans)
Minela Smajlovic, ekonom, §§ 58 och 61 (distans)
Karin Sjunnesson, personalrepresentant
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Utses att justera
Justeringens tid
och plats
Justerade
paragrafer

Kommunledningskontoret, 2021-06-23, kl. 16:00
§§ 56-69

Sekreterare
Robin Wiklöf

Ordförande
Kim Hellström (SD)

Justerare
Èmilie Lundgren (S)

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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§ 57 Information
Bildningsnämndens beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)

Justerare

Lägesrapport barnomsorg (Dnr BIN 114-2021)
Information från verksamheten: Teckomatorps förskolor
Inbjudan till invigning av Garvarens förskola 26/8
Ny kontorschef Eva Blom Persson
Inbjudan kick-off 13/8
Resultat för läsåret
Pedagogisk omsorg
Youth Aware of Mental health YAM
Information om Poppestipendiat
Årets sommarsimskola
Sommarlovsaktiviteter och trygghetssatsning
Inget extra möte 2 augusti
Stärkta bibliotek (Dnr BIN 196-2021)
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Dnr BIN 181-2021

§ 58 Tertialbokslut per 30 april 2021 för
bildningsnämnden
Bildningsnämndens beslut
1. Tertialbokslut per 30 april 2021 för bildningsnämnden godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Utfallet för bildningsnämndens verksamheter per den 30 april är ett positivt
resultat med 4,3 miljoner kronor. Helårsprognosen för 2021 för
bildningsnämndens verksamheter per den 30 april är negativ med 1,6 miljoner
kronor.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-06-14

Förslag till beslut på sammanträdet
Kim Hellström (SD): 1. Tertialbokslut per 30 april 2021 för bildningsnämnden
godkänns.

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

Justerare
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Dnr BIN 312-2021

§ 59 Organisation Svalövs gymnasium 2022-2023
Bildningsnämndens beslut
1. Organisation 2022-2023 beslutas enligt bilaga.

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,
Fordon- och transportprogrammet, Bygg- och anläggningsprogrammet,
Naturvetenskapsprogrammet och Samhällsvetenskapsprogrammet. Det finns
också fyra introduktionsprogram som förbereder för fortsatta gymnasiestudier.
Utöver detta erbjuder skolan Skog, mark och djur samt Fordonsvård och
godshantering på de fyraåriga gymnasiesärskoleprogrammen. Skolan erbjuder
även internatboende.
 I organisationen för 2022-2023 föreslås inga förändringar i program eller
inriktningar.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-05-31

Förslag till beslut på sammanträdet
Kim Hellström (SD), Èmilie Lundgren (S), Torbjörn Ekelund (L): 1. Organisation
2022-2023 beslutas enligt bilaga.
Jenny Maltin deltar ej i beslutet.

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)

Justerare
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Dnr BIN 313-2021

§ 60 Upphandling av mjölkrobot till Svalövs gymnasium
Bildningsnämndens beslut
1. Uppstart av upphandlingsprocess av mjölkmaskin godkänns.
2. Upphandling får fullföljas efter särskilt beslut.

Sammanfattning av ärendet
Vi vill utbilda framtidens djurskötare här hos oss och för att göra det och på ett
väl förberett sätt släppa ut dessa elever i arbetslivet som djurskötare är
mjölkrobot framtiden. Alla undersökningar pekar på att allt fler lantbrukare byter
till robotsystem då det idag 2021 framförallt ger en hälsovinst för våra mjölkkor
att mjölkas i robot samt att det ger mer tid över att övervaka och förebygga
sjukdom hos kor. Lantbrukare över hela världen ser dessa fördelar, det blir
också svårare och svårare att faktiskt hitta människor som är villiga av att kliva
upp kl. 04 för att gå till sitt jobb.
Genom att investera i mjölkrobot kommer vi kunna erbjuda våra elever en
modern utbildning och komma väl förberedda ut i arbetslivet. Vi är också
övertygade om att vi kan få fler elever intresserad av djurskötarinriktningen. I
det system vi planerar för går det fortfarande att mjölka korna manuellt för att på
så vis lära våra elever även det.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-06-14

Förslag till beslut på sammanträdet
Torbjörn Ekelund (L), Kim Hellström (SD), Èmilie Lundgren (S), Wioletta
Kopanska Larsson (SD), Jenny Maltin (C), Marcus Donnerhag (S), Anna Berg
von Linde (M):
1. Uppstart av upphandlingsprocess av mjölkmaskin godkänns.
2. Upphandling får fullföljas efter särskilt beslut.

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

Justerare
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Dnr BIN 510-2020

§ 61 Beslut om ersättningsnivåer för
Naturbruksprogrammet hösten 2021
Bildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen för beslut i
kommunfullmäktige
1. Ersättningsnivåer för Naturbruksprogrammet inom gymnasieskolan för
hösten 2021 beslutas enligt tabell i denna skrivelse.

Sammanfattning av ärendet
Regeringen har beslutat om förändringar gällande Naturbruksprogrammet med
start åk 1 hösten 2021. Förändringarna innebär att en ny inriktning, naturturism,
skapas med ett nytt ämne, naturturism, och att inriktningen djur delas i
inriktningarna djurvård respektive hästhållning. Inriktningen skog byter också
namn till skogsbruk.
Aktuella förändringar innebär att ersättningsnivåer måste fastställas för hösten
gällande de nya inriktningarna. Skol- och fritidsförvaltningens förslag ser ut som
följer:
Naturbruksprogrammet – Djurvård

Naturbruksprogrammet – Naturturism
Naturbruksprogrammet – Hästhållning
Naturbruksprogrammet – Skogsbruk
Naturbruksprogrammet – Trädgård

Tidigare fastställt pris avseende
djurvård, intern peng 203 667 kr,
bidrag till fristående 222 210 kr,
interkommunal ersättning 211 492 kr,
gäller
Riksprislistan tillämpas
Riksprislistan tillämpas
Riksprislistan tillämpas
Riksprislistan tillämpas

För inriktningarna lantbruk, djur och skog görs inga förändringar och tidigare
fattat beslut gäller.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-06-14
Bidrag till fristående huvudmän, interkommunal ersättning samt intern
ersättning inom gymnasieskolan år 2021, § 109 2020-11-12

Förslag till beslut på sammanträdet
Kim Hellström (SD) förslag till kommunstyrelsen: 1. Ersättningsnivåer för
Naturbruksprogrammet inom gymnasieskolan för hösten 2021 beslutas enligt
tabell i denna skrivelse.

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:
Kommunförvaltningen (MSIN, KAAT, RNWF)

Justerare
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Dnr BIN 314-2021

§ 62 Kontantbidrag samt tilläggsbidrag för
gymnasieelever
Bildningsnämndens beslut
1. Kontantbidrag till elever där kollektivtrafik saknas och färdvägen är minst
13 km enkel resa från folkbokföringsadressen till skolan beslutas till 1000
kr per månad. Bidraget betalas ut fyra månader på höstterminen och fem
månader på vårterminen. En förutsättning för bidraget är att eleven har
rätt till studiehjälp enligt studiestödslagen.
2. Tilläggsbidrag till elever med minst 6 km från folkbokföringsadressen till
närmsta hållplats för kollektivtrafik beslutas till 300 kr per månad.
Bidraget betalas ut fyra månader på höstterminen och fem månader på
vårterminen. En förutsättning för bidraget är att eleven har rätt till
studiehjälp enligt studiestödslagen.
3. Kommunstyrelsen och revisionen informeras om det förhållande att
bidrag betalats ut sedan 2006, eventuellt längre. Något politiskt beslut
har dock inte kunnat återfinnas.

Sammanfattning av ärendet
Kommunen är skyldig att bekosta elever i gymnasieskolans dagliga resor
mellan folkbokföringsadress och skola, om färdvägen är minst sex kilometer.
Vid en efterforskning av tidigare beslut kring kontantbidrag och tilläggsbidrag
konstateras att ett sådant beslut inte tagits. Vi vet dock att dessa utbetalningar
gjorts sedan våren 2006, eventuellt sedan längre tillbaka. Nuvarande nivå för
kontantbidrag samt tilläggsbidrag har betalats ut sedan höstterminen 2017. Det
bidrag Svalövs kommun ger till eleverna motsvarar inte elevernas kostnader för
resor mellan folkbokföringsadress och skola. Vi ser även i en jämförelse med
övriga kommuner i Familjen Helsingborg att Svalövs kommun ligger relativt lågt.
Därför föreslås Bildningsnämnden ta beslut om att öka kontantbidraget till
elever där kollektivtrafik saknas, där färdvägen är minst 13 kilometer enkel resa
från folkbokföringsadressen till skolan, till 1000 kr per månad och öka
tilläggsbidraget till elever som har minst sex kilometer från
folkbokföringsadressen till närmsta hållplats till 300 kr per månad.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-06-04

Förslag till beslut på sammanträdet
Kim Hellström (SD), Torbjörn Ekelund (L), Èmilie Lundgren (S), Jenny Maltin
(C): 1. Kontantbidrag till elever där kollektivtrafik saknas och färdvägen är minst
13 km enkel resa från folkbokföringsadressen till skolan beslutas till 1000 kr per
månad. Bidraget betalas ut fyra månader på höstterminen och fem månader på
vårterminen. En förutsättning för bidraget är att eleven har rätt till studiehjälp
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enligt studiestödslagen. 2. Tilläggsbidrag till elever med minst 6 km från
folkbokföringsadressen till närmsta hållplats för kollektivtrafik beslutas till 300 kr
per månad. Bidraget betalas ut fyra månader på höstterminen och fem månader
på vårterminen. En förutsättning för bidraget är att eleven har rätt till studiehjälp
enligt studiestödslagen. 3. Kommunstyrelsen och revisionen informeras om det
förhållande att bidrag betalats ut sedan 2006, eventuellt längre. Något politiskt
beslut har dock inte kunnat återfinnas.

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

Justerare
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Dnr BIN 56-2021

§ 63 Initiativärende – Motorburen ungdom i Svalövs
kommun (C)
Bildningsnämndens beslut
1. Initiativärendet avslås

Sammanfattning av ärendet
I ett initiativärende lämnat till bildningsnämnden 2021-02-09 yrkas på at Svalövs
kommun inleder en dialog med de så kallat motorburna ungdomarna i Svalövs
kommun.
Det är ett bra initiativ, även om det finns svårigheter i tolkningen av vilka som
tillhör guppen ”motorburen ungdom”. Det är också lätt att förhasta sig och utgå
ifrån att gruppen är en homogen grupp där alla delar intresse. Så är inte fallet.
Det är också så att en del av ungdomarna som vi ser i A-traktorerna i
kommunen i själva verket gästar oss ifrån andra kommuner.
Polisen har nyligen startat ett projekt med fokus på de motorburna
ungdomarna. Tanken med projektet är att Polis, kommun och ideella krafter ska
samverka och tillsammans synliggöra gruppen. Pandemin har försvårat arbetet,
men det har startats. I Klippan har t.ex. Räddningstjänsten anordnat första
hjälpen utbildning till dessa ungdomar som spenderar mycket tid i trafiken. I
Svalöv har vi påbörjat ett samarbete med Ring Knudstorp där vi
förhoppningsvis kommer till att kunna hjälpa våra unga förare att bli lite säkrare
i trafiken.
Med tanke på att polisens projekt har rullat igång skulle det bli lite ”kaka på
kaka” om vi i Svalöv startar ett eget parallellt projekt. Vi har större vinning i att
stötta det projektet som redan startat och som sträcker sig även utanför våra
kommungränser.

Förslag till beslut på sammanträdet
Kim Hellström (SD), Torbjörn Ekelund (L), Wioletta Kopanska Larsson (SD): 1.
Initiativärendet avslås.
Jenny Maltin (C) yrkande: 1. Initiativärendet bifalls.

Beslutsgång
Ordförande tar upp eget förslag till beslut mot Jenny Maltins (C) yrkande och
finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag till beslut.
Protokollet ska skickas till:
Jenny Maltin (C)

Justerare
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Dnr BIN 315-2021

§ 64 Förskolesituationen i Kågeröd
Bildningsnämndens beslut
1. Bildningsnämnden beställer av Samhällsbyggnadsnämnden en
nyetablering av en avdelning i modul hösten 2021 samt förlängning av
befintlig modul fram till ny förskola är byggd i Kågeröd.

Sammanfattning av ärendet
För att lösa det akuta behovet av platser gällande förskola Kågeröd finns det
två möjliga lösningar:
 Nyetablering av en avdelning i modul
 Placering av barn i närliggande tätorter (Tågarp, Teckomatorp)

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-06-14
Rapport Förskola Kågeröd, daterad 2021-06-09

Förslag till beslut på sammanträdet
Kim Hellström (SD), Torbjörn Ekelund (L): 1. Bildningsnämnden beställer av
Samhällsbyggnadsnämnden en nyetablering av en avdelning i modul hösten
2021 samt förlängning av befintlig modul fram till ny förskola är byggd i
Kågeröd.

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

Justerare
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Dnr BIN 228-2021

§ 65 Aktivitetsbidrag studieförbund
Bildningsnämndens beslut
1. Aktivitetsbidrag till studieförbund 2021 beviljas enligt ansökningar
inkomna 2021-03-29 av ABF Nordvästskåne, NBV Syd samt Sensus.
Beviljandet av bidrag är villkorat med att genomförda aktiviteter ska
redovisas på anvisad blankett senast den 1 april 2022.

Sammanfattning av ärendet
Aktivitetsbidrag utgörs av 1/3 av kommunens avsatta totalsumma för
verksamhetsstöd studieförbund vilket för år 2021 innebär 70 700 kr av totalt
212 000 kr. 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 kr
inkommit.
Ärendet återremitterades från Bildningsnämnden den 18 maj 2021 då nämnden
önskade förtydliganden dels kring hur studieförbunden redovisar vilka aktiviteter
som genomförts för beviljade bidrag och dels kring NBVs ansökan. Gällande
redovisning av genomförda aktiviteter har kommunen i dialog med
studieförbunden i maj 2021 kommit fram till en blankett som ska användas från
och med 2021. Nämnden kan därmed villkora utbetalning av bidrag med att
årets bidrag ska redovisas via den anvisade blanketten senast den 1 april
nästkommande år. Gällande NBVs ansökan har förtydligande inkommit som
visar att den planerade aktiviteten gäller utbildning med hjälp av arvoderade
specialister.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-06-07
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
Aktivitetsbidrag studieförbund ärendet återremitteras, BIN 210518 § 49
Förtydligande NBV, mail inkommit 2021-06-01
Förslag till nya regler för bidrag till studieförbund, KF 181029 § 155

Justerare
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Förslag till beslut på sammanträdet
Kim Hellström (SD), Èmilie Lundgren (S), Jenny Maltin (C), Wioletta Kopanska
Larsson (SD): 1. Aktivitetsbidrag till studieförbund 2021 beviljas enligt
ansökningar inkomna 2021-03-29 av ABF Nordvästskåne, NBV Syd samt
Sensus. Beviljandet av bidrag är villkorat med att genomförda aktiviteter ska
redovisas på anvisad blankett senast den 1 april 2022.

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

Justerare
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Dnr BIN 39-2019

§ 66 Uppföljning av Kulturplan för Svalövs kommun
2015-2021
Bildningsnämndens beslut
1. Uppföljning av Kulturplan för Svalövs kommun 2015-2021 godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Kulturplanen formulerar den lokala kulturpolitiken och styr kommunens
verksamheter inom kulturområdet, liksom de delar av all kommunal verksamhet
som har att göra med kultur. Nuvarande plan förlängdes med två år 2019 och
gäller därmed till och med 2021. Inför att en ny plan ska tas fram görs en
uppföljning av den nuvarande planen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-05-28

Förslag till beslut på sammanträdet
Kim Hellström (SD), Emile Lundgren (S), Jenny Maltin (C), Marcus Donnerhag
(S), Wioletta Kopanska Larsson (SD): 1. Uppföljning av Kulturplan för Svalövs
kommun 2015-2021 godkänns.

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

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Bildningsnämnden

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-06-22

Dnr BIN 13-2020

§ 67 Årsplan skulpturer 2020
Bildningsnämndens beslut
1. Slutredovisning av Årsplan för utsmyckning och underhåll av Svalövs
skulpturer 2020 godkänns och läggs till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Svalövs kommun har tagit emot ett penninglegat efter John-Ove Hansson.
Villkor för legatet är att medlen nyttjas under fyra år för skötsel och vidare
utsmyckning av Svalövs kommun och dess skulpturpark, samt att det ska ske i
samförstånd med Kristina Serebrink och hennes barn.
Förvaltningen har i samråd med familjen Serebrink valt att för 2020 prioritera
belysning, skyltar och konservering av befintliga skulpturer. Arbetet har skett i
samarbete med Gata/park. På grund av förseningar som uppstått i och med
pågående pandemi har årsplan för skulpturer 2020 förlängts och avslutades 31
maj 2021.
Den budgeterade kostnaden var totalt 454 000 kr. Den totala slutkostnaden
blev 573 308 kr, vilket också godkändes via ett ordförandebeslut 2020-11-20.
Det finns två anledningar till den ökade kostnaden: skyltarna har
tillgänglighetsanpassats med punktskrift, vilket är 22 tkr dyrare än de underlag
förvaltningen hade när årsplanen bereddes, och belysningen blev 96 tkr dyrare
på grund av att provbelysningen gett upphov till andra armaturval än den
generella prisuppskattning som låg till grund för årsplanen. Enligt
arbetsordningen för penninglegatet efter John-Ove Hansson kan
bildningsnämndens ordförande fatta beslut om belopp som understiger 50 % av
årsplanens budget.
Kostnaderna har fördelats enligt följande:
Prioritering

Kostnad, heltal tkr

Belysning av 18 skulpturer

491

Skyltar

67

Konservering

15

Summa

573

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-06-08

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Bildningsnämnden
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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Årsplan för utsmyckning och underhåll av Svalövs skulpturer 2020, BIN 132020:090
Ordförandebeslut avseende årsplan för skulpturer 2020, 2020-11-20
Förlängning av årsplan för skulpturer 2020, BIN 201214 § 131

Förslag till beslut på sammanträdet
Kim Hellström (SD), Èmilie Lundgren (S), Marcus Donnerhag (S), Jenny Maltin
(C): 1. Slutredovisning av Årsplan för utsmyckning och underhåll av Svalövs
skulpturer 2020 godkänns och läggs till handlingarna.

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

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Bildningsnämnden

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-06-22

Dnr BIN 3-2021

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

Sammanfattning av ärendet
Beslutsunderlag
Redovisning av fattade delegationsbeslut 2021-05-11 – 2021-06-14

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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Bildningsnämnden

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-06-22

Dnr BIN 332-2021

§ 69 Samarbete med Funktionshinderbanan
Bildningsnämndens beslut
1. Samarbetet med Funktionshinderbanan godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Överenskommelse om att Funktionshinderbanan inreder och bygger om
klassrum för Svalövs särskola (vid Linåkerskolan). Svalövs kommuns
motprestation är att vi godkänner att vara med i deras katalog och deras
marknadsföringsmaterial. Företaget är informerad om Svalövs kommuns
sponsringspolicy (antagen 2020-11-05).

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterat 2021-06-22

Förslag till beslut på sammanträdet
Kim Hellström (SD), Marcus Donnerhag (S), Torbjörn Ekelund (L), Wioletta
Kopanska Larsson (SD), Èmilie Lundgren (S), Jenny Maltin (C): 1. Samarbetet
med Funktionshinderbanan godkänns.

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

Justerare

Utdragsbestyrkande
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