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Plats och tid

Lokal Fullmäktigesalen, kl. 13:30 – 17:54
Mötet ajournerades:
- Kl. 15:22 – 15:52
- Kl. 17:18 – 17:23
- Kl. 17:32 – 17:35

Beslutande

Ej tjänstgörande
ersättare

Jenny Maltin (C)
Èmilie Lundgren (S), vice ordf
Anna Berg von Linde (M), deltog ej under § 110 p.g.a. jäv.
Torbjörn Ekelund (L), §§ 98 – 101
Marcus Donnerhag (S)
Linda Reidy (M), ersättare för Kim Hellström (SD)
Jenny Ulfvin (SD), ersättare för Wioletta Kopanska Larsson (SD)
Anna Hed Roslund (S), ersättare för Torbjörn Ekelund (L), §§ 102 – 109

Anna Hed Roslund (S), §§ 98 – 101

Insynsplatser

Anders Malmros (V), §§ 98 – 109
Elisabeth Salonen Ripa (FI)

Ersättare för
insynsplatser

-

Övriga deltagare

Hans Dahlqvist, utbildningschef
Eva Blom Persson, kontorschef
Niklas Fonskov, fritidschef
Elisabet Viktorsson, tf kulturchef
David Svensson, kvalitetstrateg
Robin Wiklöf, nämndsekreterare
Katarina Dahlkvist, § 99 d
Karin Sjunnesson, personalrepresentant
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Utses att justera

Torbjörn Ekelund (L) §§ 98 – 101, Marcus Donnerhag §§ 102 – 115

Justeringens tid och
plats
Kommunledningskontoret, 2021-10-14 kl. 18:00
Justerade
paragrafer
§§ 98 - 115
Sekreterare
Robin Wiklöf

Ordförande
Èmilie Lundgren (S)

Justerare
Torbjörn Ekelund (L)

Marcus Donnerhag (S)

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

Kommunledningskontorets närarkiv

Underskrift
Robin Wiklöf
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§ 99 Information
Bildningsnämndens beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
a)
b)
c)
d)
e)

Information från verksamheten: Ekdungens förskola
Förskolesituationen i Kågeröd
Ny läroplan och nya kursplaner i grund- och särskola
Revision gällande kompetensförsörjning
Ekonomisk uppföljning: Lunnaskolan och Midgård

f)

Bruttoinvesteringslista, budget 2022

g) Höstlovet
h) Invigning av Söderåsbanen

Justerare

Utdragsbestyrkande

4(26)

Bildningsnämnden

Sida

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2021-10-12

Dnr BIN 228-2021

§ 100 Riktat aktivitetsbidrag för kulturprogram 2021
Bildningsnämndens beslut
1. Kvarstående medel från aktivitetsbidrag till studieförbunden ska
användas i ett riktat aktivitetsbidrag för kulturprogram.
2. Riktat aktivitetsbidrag för kulturprogram kan sökas av studieförbund,
kulturföreningar och hembygdsföreningar för program som genomförs
efter ansökan och senast 31 december 2021. Bidraget kan sökas senast
30 november 2021 får omfatta högst 4.000 kr per sökt bidrag.
3. Kulturchefen får delegation att fatta beslut om tilldelning av riktat
aktivitetsbidrag för kulturprogram 2021.

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen föreslår att återstående medel avsatta till aktivitetsbidrag till
studieförbunden ska användas till ett riktat bidrag för kulturprogram.

Beslutsunderlag
Protokoll från bildningsnämnden 2021-06-22, § 65.
Verksamhetsbidrag till studieförbund, dnr BIN 342-2017.

Ärendebeskrivning
På grund av osäkra förhållanden under pandemin har studieförbunden inte sökt
hela beloppet som är reserverat för aktivitetsbidrag till studieförbunden 2021.
Ansökningstiden för dessa gick ut den 1 april, enligt gällande regelverk. När
förutsättningarna för programverksamhet nu har förändrats under hösten, är det
förvaltningens mening att det återstående beloppet bör användas till ett riktat
aktivitetsbidrag som blir sökbart för såväl studieförbund som kulturföreningar.
På så vis används medlen i samma syfte som avsett och man kan under årets
sista månader få ett rikare kulturutbud i kommunen. Totalt återstår 18 tkr i
budgeten för aktivitetsbidrag.

Förslag till beslut på sammanträdet
Èmilie Lundgren (S): 1. Kvarstående medel från aktivitetsbidrag till
studieförbunden ska användas i ett riktat aktivitetsbidrag för kulturprogram. 2.
Riktat aktivitetsbidrag för kulturprogram kan sökas av studieförbund,
kulturföreningar och hembygdsföreningar för program som genomförs efter
ansökan och senast 31 december 2021. Bidraget kan sökas senast 30
november 2021 får omfatta högst 4.000 kr per sökt bidrag. 3. Kulturchefen får
delegation att fatta beslut om tilldelning av riktat aktivitetsbidrag för
kulturprogram 2021.
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Beslutsgång
Ordförande tar upp förslagen till beslut och finner att nämnden beslutar i
enlighet med dessa.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (ETVN)
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Dnr BIN 555-2021

§ 101 Kulturpris 2021 (val av objekt)
Bildningsnämndens beslut
1. Bildningsnämndens ordförande Kim Hellström (SD) bemyndigas fatta
beslut om pris till kulturpristagare 2021.

Sammanfattning av ärendet
Svalövs kommuns kulturpris delas årligen ut som belöning för värdefulla och
förtjänstfulla insatser som berikat och stimulerat verksamhet på kulturens och
folkbildningens område.
Bildningsnämnden utser kulturpristagare på delegation från kommunfullmäktige
och priset utgörs av ett konstverk ur den årliga konstutställningen med
Svalövskonstnärer. Priset utses av bildningsnämnden.
Prisutdelning sker i samband med kommunfullmäktiges sammanträde.

Förslag till beslut på sammanträdet
Èmilie Lundgren (S): 1. Ordförande Kim Hellström (SD) bemyndigas fatta beslut
om pris till kulturpristagare 2021.

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

Beslut om ajournering mellan kl. 15:22 – 15:52
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (ETVN)
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Dnr BIN 001-2021

§ 102 Uppföljning av intern kontrollplan 2021
Bildningsnämndens beslut
1. Uppföljning av intern kontrollplan för 2021 godkänns.
2. Uppföljningen av intern kontrollplan för 2021 överlämnas för kännedom
till kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet
Bildningsnämnden antog 2020-12-14, § 127 Intern kontrollplan för 2021.
Förvaltningen har genomfört en uppföljning av planen och bedömer att det
uppnåtts en god intern kontroll inom bildningsnämndens verksamhetsområde.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-10-04, inkl. bilagor (1, 2 samt 3)
Bildningsnämndens protokoll 2020-12-14
Intern kontrollplan 2021

Förslag till beslut på sammanträdet
Èmilie Lundgren (S): 1. Uppföljning av intern kontrollplan för 2021 godkänns. 2.
Uppföljningen av intern kontrollplan för 2021 överlämnas för kännedom till
kommunstyrelsen.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslagen till beslut och finner att nämnden beslutar i
enlighet med dessa.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (HSDT, EABP, RNWF)
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Dnr BIN 312-2021

§ 103 Revidering, organisation av Svalöfs gymnasium
2022-2023
Bildningsnämndens beslut
1. Bildningsnämnden beslutar om organisation 2022-2023 enligt bilaga
daterad 2021-09-28.

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 2022-2023 föreslås inga förändringar i programmen
men inriktningen Lastbil och mobila maskiner (4 platser) tas bort p.g.a.
inga sökande tidigare år.

Beslutsunderlag
Förslag organisation 2022-2023, daterad 2021-09-28

Förslag till beslut på sammanträdet
Èmilie Lundgren (S): 1. Bildningsnämnden beslutar om organisation 2022-2023
enligt bilaga daterad 2021-09-28.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar i enlighet
med detta.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (HSDT, EABP, RNWF)
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Dnr BIN 439-2021

§ 104 Uppföljning av Svalöfs gymnasiums programpriser
i relation till riksprislistan
Bildningsnämndens beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
Varje år redovisas för bildningsnämnden en prisjämförelse avseende
programpriser på gymnasiet inom Skånes kommuner. Prisjämförelsen för 2021
visar inget anmärkningsvärt sett utifrån ett Svalövsperspektiv.

Beslutsunderlag
Bifogad prisjämförelse

Förslag till beslut på sammanträdet
Èmilie Lundgren (S): 1. Informationen noteras.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar i enlighet
med detta.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (HSDT, EABP)
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Dnr BIN 181-2021

§ 105 Delårsbokslut per siste augusti
Bildningsnämndens beslut
1. Bildningsnämnden godkänner delårsbokslut per 31 augusti 2021

Sammanfattning av ärendet
Utfallet för bildningsnämndens verksamheter per den 31 augusti är ett positivt
resultat med 3,9 miljoner kronor. Helårsprognosen för 2021 för
bildningsnämndens verksamheter per den 31 augusti är positiv med 0,9
miljoner kronor.

Beslutsunderlag
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2021-10-05, delårsbokslut per 31
augusti 2021 för bildningsnämnden.
Rapporten: Delårsbokslut per 31 augusti 2021 - Bildningsnämnden, daterad
2021-09-20.

Förslag till beslut på sammanträdet
Èmilie Lundgren (SD): 1. Bildningsnämnden godkänner delårsbokslut per 31
augusti 2021

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar i enlighet
med detta.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (HSDT, EABP)
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Dnr BIN 655-2021

§ 106 Omprioritering av investeringsmedel 2021
Bildningsnämndens beslut
1. Bildningsnämnden godkänner förslaget till omprioriteringar av
investeringsmedel.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-09-02

Sammanfattning av ärendet
Enligt prognos uppvisar investeringsbudgeten en positiv avvikelse med 1446 tkr.
Den positiva prognosen beror på att några av de beviljade anslagen för
investeringar istället bekostas i driften. Sektor utbildning har ett behov av att göra
omprioriteringar inom tilldelad investeringsram. Följande nya prioriteringar vill
göras:
Verksamhet

Investering

Summa

Parkskolan

Symaskiner

Heleneborg

Klassrumsmöbler

150 000

Kågerödslund

Möbler till modul

100 000

Förvaltningskontoret

Möbler i samband med
renovering

70 000

Förskolorna i Svalövs
tätort

Kontorsmöbler till
skolledning

30 000

Centrala elevhälsan

Medicinkylar

Biblioteket

Kopiator

50 000

125 000
45 000

Total omprioritering

570 000

Förslag till beslut på sammanträdet
Èmilie Lundgren (S): 1. Bildningsnämnden godkänner förslaget till
omprioriteringar av investeringsmedel.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar i enlighet
med detta.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (HSDT, EABP)
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Dnr BIN 649-2021

§ 107 Tillsyn av Trollungarnas förskola och fritidshem
Bildningsnämndens beslut
1. Att bildningsnämnden godkänner ett avstående från ingripande enligt 26
kap. 12 § Skollagen (2010:800) avseende huvudmannens skyldighet att
utse en skolchef för verksamheten.
2. Att bildningsnämnden i övrigt godkänner tillsynen som helhet.

Sammanfattning av ärendet
Tillsynen på Trollungarnas förskola och fritidshem genomfördes den 28
september 2021 av Karin Svensson (förskolerektor) och David Lopez Svensson
(kvalitetskoordinator) i form av intervjuer av rektor och förskollärare samt
visning av verksamhetens lokaler och undervisning.
Tillsynen har inte rört fritidshemmet på Trollungarna. Detta då fritidshemmet
endast har tre barn inskrivna och endast ett av dessa barn närvarar vid
fritidshemmet. Närvaron sker endast sporadiskt. Tillsynsansvariga har därför
gjort bedömningen att verksamheten inte kan bedrivas som ett regelrätt
fritidshem och därför kan inte heller verksamheten granskas enligt de kriterier
som annars skulle varit aktuella.
Tillsynsansvariga bedömde att Trollungarnas förskola och fritidshem uppfyllde
samtliga lagkrav som utgör kriterier för tillsynen, förutom i ett fall. Huvudmannen
hade inte under tillfället för tillsynen en utsedd skolchef enligt 2 kap. 8 §a
Skollagen (2010:800): ”Huvudmannen ska utse en skolchef som ska biträda
huvudmannen med att tillse att de föreskrifter som gäller för utbildningen följs i
huvudmannens verksamhet inom skolväsendet. Huvudmannen kan utse en
skolchef för hela verksamheten eller flera skolchefer för delar av
verksamheten”. Efter att verksamheten uppmärksammats på att ingen skolchef
var utsedd åtgärdades detta och verksamheten inkom 2021-01-01 med
dokumentation på att skolchef utsetts. Därför föreslås ett avstående från
ingripande enligt 26 kap. 12 § Skollagen (2010:800):
En tillsynsmyndighet får avstå från att ingripa om
1. överträdelsen är ringa,
2. den vars verksamhet granskas vidtar nödvändig rättelse, eller
3. det i övrigt med hänsyn till omständigheterna finns särskilda skäl mot ett
ingripande.

Beslutsunderlag
Tillsynsrapport daterad 2021-09-30
Registreringsbevis daterat 2018-01-19
Ägar- och ledningsprövning, inkommen 2021-04-23
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Beskrivning systematiskt kvalitetsarbete, inkommen 2021-04-23
Årshjul kvalitetsarbete, inkommen 2021-04-23
Plan mot diskriminering och kränkande behandling, inkommen 2021-04-23
Blankett för regelbunden tillsyn av fristående förskola, inkommen 2021-04-23
Intyg på skolchef för verksamheten, inkommen 2021-10-01

Ärendebeskrivning
Tillsyn av Trollungarnas förskola och fritidshem enligt 26 kap 2 § Skollagen
(2010: 800):
Med tillsyn avses i denna lag en självständig granskning som har till syfte
att kontrollera om den verksamhet som granskas uppfyller de krav som
följer av lagar och andra föreskrifter. I tillsynen ingår att fatta de beslut om
åtgärder som kan behövas för att den huvudman som bedriver
verksamheten ska rätta fel som upptäckts vid granskningen.
Om det vid tillsynen av verksamheten vid en skolenhet konstateras
återkommande brister som påtagligt påverkar förutsättningarna för elever
att nå målen för utbildningen, ska lärarresurserna vid skolenheten
analyseras.
Av beslut i Bildningsnämnden (dnr BIN 290-2020:010 ) daterat 2020-06-02
framgår att kommunen ska genomföra tillsyn minst vart tredje år på fristående
förskolor och fritidshem i kommunen. Den senaste tillsynen på Trollungarnas
förskola och fritidshem genomfördes 2019, varför aktuell tillsyn gjordes i syfte
att verkställa nämndens beslut.

Förslag till beslut på sammanträdet
Èmilie Lundgren (S): 1. Att Bildningsnämnden godkänner ett avstående från
ingripande enligt 26 kap. 12 § Skollagen (2010:800) avseende huvudmannens
skyldighet att utse en skolchef för verksamheten. 2. Att Bildningsnämnden i
övrigt godkänner tillsynen som helhet.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslagen till beslut och finner att nämnden beslutar i
enlighet med dessa.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (HSDT, EABP)
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Dnr BIN 606-2021

§ 108 Folkhögskola som åtgärd inom KAA
Bildningsnämndens beslut
1. Bildningsnämnden godkänner utbildning inom folkhögskola som en
möjlig åtgärd inom KAA.
2. Rätten att fatta beslut om deltagande enligt ovan delegeras till chefen för
central elevhälsa. Beslut om deltagande i utbildning på folkhögskola som
en stödåtgärd inom KAA ska fattas på delegation av tjänsteperson från
både sektor utbildning och social sektor. Beslutet ska fattas gemensamt
av tjänsteperson från sektor utbildning och social sektor. För att beslutet
ska äga giltighet krävs att tjänsteperson från sektor utbildning och social
sektor är eniga.
3. Stödåtgärden inom KAA i form av utbildning på folkhögskola ska
finansieras av sektor utbildning, som ett alternativ till att utbetala
elevpeng för ordinarie gymnasieskola.

Sammanfattning av ärendet
2019-09-12 fattade bildningsnämnden beslut om att inte betala att inte betala
utbildningsplatser för de elever som väljer att läsa på folkhögskola istället för ett
nationellt program på gymnasiet. Bakgrunden är att folkhögskolor inte kan
figurera som skolhuvudmän. I skollagen, kapitel 2, anges vilka som får vara
huvudmän. Som huvudmän räknas dels kommuner och landsting som lyder
under en nämnd där beslut om utbud fattas samt dels enskilda huvudmän som
efter ansökan till Skolinspektionen bedöms berättigade till bidrag. Vidare anges
i skollagen, kapitel 15-17, att det är huvudman i skollagens mening som är
berättigad till ersättning. Eftersom folkhögskolor inte betraktas som huvudmän i
skollagens mening, finns inget utrymme för kommunen att betala för
utbildningsplatser på folkhögskolor.
Utbildning på folkhögskola är alltså inte att betrakta som ett likvärdigt alternativ
till utbildning på ett nationellt program på gymnasiet. Däremot har Skolverket
skrivit fram utbildning på folkhögskola som en möjlig åtgärd inom det
kommunala aktivitetsansvaret (KAA). Det kommunala aktivitetsansvaret innebär
att hemkommunen har ett aktivitetsansvar för ungdomar som fullgjort sin
skolplikt men inte fyllt 20 år och inte genomför eller har fullföljt utbildning på
nationella program i gymnasieskola eller gymnasiesärskola eller motsvarande
utbildning.
Enligt Skolverkets allmänna råd riskerar ungdomar att hamna i utanförskap om
dem varken arbetar eller studerar. För att före-bygga ett utanförskap är det
viktigt att samhällets insatser för dessa ungdomar tar hänsyn till individens
förutsättningar, behov och önskemål för att påbörja eller återgå till utbildning,
eller ger möjligheter för annan meningsfull sysselsättning. Skolverket betonar
att individens behov och önskemål är utgångspunkten för samhällets insatser
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och inte det offentligas organisering. Åtgärderna ska i första hand syfta till att
motivera den enskilde att påbörja eller återuppta en utbildning.
Enligt Skolverket är det upp till varje enskild kommun att avgöra om ekonomiskt
stöd kan erbjudas en ungdom som omfattas av Kommunernas aktivitetsansvar,
och vilket stöd som i så fall erbjuds. Exempel på åtgärder som, enligt
Skolverket, kan erbjudas är introduktionsprogram, kommunal vuxenutbildning
(gymnasienivå), folkhögskolans allmänna kurser, studiemotiverande kurser på
folkhögskola, praktik med mera. En rapport från Myndigheten för ungdoms och
civilsamhällesfrågor (MUCF) visar goda resultat för folkhögskolornas förmåga
att förbereda deltagare för fortsatta studier. Totalt går 6 av 10 deltagare på
allmän kurs vidare till att studera på högskola eller universitet.
Utifrån ovanstående är det rimligt att Svalövs kommun erbjuder ungdomar inom
KAA möjligheten att studera på folkhögskola i de fall det anses vara en adekvat
åtgärd för ungdomen ifråga. Det är viktigt att betona att studier på folkhögskola
inte ska ses som ett alternativ till en gymnasieutbildning på ett nationellt
program för de elever som har förmågan och motivationen att klara ett nationellt
program. Det ska istället ses som ett alternativ för de ungdomar som haft
dokumenterat svårt att klara grundskolan och som inte är redo för en utbildning
på ett nationellt gymnasieprogram. Det är också viktigt att det är kommunen
som i varje enskilt fall fattar beslut om huruvida utbildning på folkhögskola är en
lämplig åtgärd.
Föreslagna kriterier för att utbildning på folkhögskola ska beaktas som en möjlig
aktivitet inom KAA:
16-17 åringar inom KAA som:
•

haft en dokumenterat trasslig skolgång,

•

haft flera misslyckanden bakom sig,

•

har varit utanför ett socialt sammanhang en längre tid,

•

har upplevd eller fastställd NPF-diagnos,

•

har betydande sociala svårigheter.

Alla kriterier behöver inte uppfyllas. En individuell bedömning görs i varje enskilt
fall. Påbörjad utbildning ska följas upp av ansvarig inom KAA-enheten.
Kommunen har rätt att avbryta det finansiella stödet om den aktuella ungdomen
har hög frånvaro eller på annat sätt inte genomför utbildningen på ett adekvat
sätt utifrån utbildningens premisser.
Detta är å ena sidan en utbildningsfråga, men å andra sidan ligger ansvaret för
KAA inom social sektor. Det är med andra ord en fråga som lämpar sig för
samverkan och samsyn. Föreliggande tjänsteskrivelse kommer därför att
presenteras i båda sektorernas nämnder. Det är sektorchefernas gemensamma
uppfattning att beslut om deltagande i utbildning på folkhögskola bör fattas på
delegation av tjänsteperson från både sektor utbildning och social sektor.
Beslutet ska fattas gemensamt av tjänsteperson från sektor utbildning och
social sektor. För att beslutet ska äga giltighet krävs att tjänsteperson från
sektor utbildning och social sektor är eniga. Vidare är sektorcheferna överens
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om att KAA-insatsen i form av utbildning på folkhögskola finansieras av sektor
utbildning, som ett alternativ till att utbetala elevpeng för ordinarie
gymnasieskola. I annat fall måste ett budgetutrymme som idag inte finns
skapas inom social sektor och KAA-enheten.
Definitionsmässigt är det viktigt att understryka att det i grunden inte handlar om
att utbetala elevpeng för gymnasieutbildning, utan det handlar om att finansiera
en stödåtgärd inom KAA. Därmed kvarstår i grunden också bildningsnämndens
beslut med dnr 287-2019, som stipulerar att bildningsnämnden inte betalar
utbildningsplatser för de elever som väljer att läsa på folkhögskola.

Beslutsunderlag
Skolverket: Skolverkets allmänna råd med kommentarer. Kommunernas
aktivitetsansvar för ungdomar (2016).
Förslag på ny delegationsordning
Skolverket:
https://www.skolverket.se/skolutveckling/leda-och-organiseraskolan/organisera-for-fortsatta-studier-och-arbetsliv/kommunernasaktivitetsansvar--for-ungdomar#hExempelpakommunersekonomiskastodtillungdomarinomkommunernasaktivitets
ansvar
MUCF:
https://www.mucf.se/publikationer/nationellt-samordnat-stod-till-ungasom-varken-arbetar-eller-studerar

Förslag till beslut på sammanträdet
Èmilie Lundgren (S), Anna Roslund Hed (S), Anna Berg von Linde (M), Jenny
Maltin (C), Jenny Ulfvin (SD), Marcus Donnerhag (S): 1. Bildningsnämnden
godkänner utbildning inom folkhögskola som en möjlig åtgärd inom KAA. 2.
Rätten att fatta beslut om deltagande enligt ovan delegeras till chefen för
central elevhälsa. Beslut om deltagande i utbildning på folkhögskola som en
stödåtgärd inom KAA ska fattas på delegation av tjänsteperson från både
sektor utbildning och social sektor. Beslutet ska fattas gemensamt av
tjänsteperson från sektor utbildning och social sektor. För att beslutet ska äga
giltighet krävs att tjänsteperson från sektor utbildning och social sektor är eniga.
3. Stödåtgärden inom KAA i form av utbildning på folkhögskola ska finansieras
av sektor utbildning, som ett alternativ till att utbetala elevpeng för ordinarie
gymnasieskola.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslagen till beslut och finner att nämnden beslutar i
enlighet med dessa.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (HSDT, EABP, RNWF)
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Dnr BIN 38-2020

§ 109 Revidering av bidragsbestämmelser för föreningar
i Svalövs kommun
Bildningsnämndens beslut
1. Förslag till reviderade bestämmelser för kommunala föreningsbidrag,
daterat den 5 oktober 2021, återremitteras med följande motivering:
Centerpartiet Svalöv yrkar på återremiss av beslut kring revidering av
bidragsbestämmelser för föreningar i Svalövs kommun. Det framgår inte
i revideringen av bidragsbestämmelser hur dessa påverkar kommunens
föreningar och samlingslokaler. Vad innebär det konkret för föreningar
och samlingslokaler att föreningsbidragen revideras. Det går inte heller
tydligt att läsa ut i dokumentet vad som är förändrat jämfört med de
bidragsbestämmelser som finns idag. Motivering: tydlig
konsekvensanalys av hur de reviderade bidragsbestämmelserna
påverkar föreningar och samlingslokaler i Svalövs kommun. Tydlighet i
vad som är förändrat i de gamla bidragsbestämmelserna jämfört med det
reviderade förslaget i handlingarna.

Reservationer
Anna Berg von Linde (M) och Linda Reidy (M) reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning av ärendet
Bildningsnämnden gav den 17 mars 2020, § 27 förvaltningen i uppdrag att
revidera gällande bidragsbestämmelser.
Bildningsnämnden gav den 10 september 2020, § 90 förvaltningen i uppdrag att
presentera det färdiga förslaget senast vid bildningsnämndens sammanträde i
oktober 2021.
Bildningsnämnden beslutade den 13 april 2021, § 38 att remittera förslag till
reviderade bestämmelser för föreningsbidrag till kommunstyrelsen,
samhällsbyggnadsnämnden, vård- och omsorgsnämnden samt samtliga
föreningar i kommunens föreningsregister. Sista svarsdag var den 14 juni 2021.
Förvaltningen har beaktat inkomna remissvar och återkommer nu med färdigt
förslag.
Förslaget kommer att innebära behov av utökad budget för föreningsbidragen
med 290 tkr för 2022.

Beslutsunderlag

Justerare

-

Förslag till reviderade bestämmelser för föreningsbidrag.

-

Svalövs kommun (2021), Förslag till reviderade bestämmelser för
föreningsbidrag, rapport daterad den 5 oktober 2021.

-

Svalövs kommun, Bidragsbestämmelser för föreningar i Svalövs kommun
(KFS 1997:2).
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-

PWC (2020), Granskning av bidrag och stöd till föreningar i Svalövs
kommun.

-

Tjänsteskrivelse daterad den 12 augusti 2021, dnr BIN 38-2020.

-

Bildningsnämndens protokoll, 2020-03-17, § 27.

-

Bildningsnämndens protokoll, 2020-09-10, § 90.

-

Bildningsnämndens protokoll, 2021-04-13, § 38.

Förslag till beslut på sammanträdet
Linda Reidy (M), Jenny Ulfvin (SD): 1. Förslag till reviderade bestämmelser för
kommunala föreningsbidrag, daterat den 5 oktober 2021, antas att gälla från
och med den 1 januari 2022. 2. Bidragsbestämmelser för föreningar i Svalövs
kommun (KFS 1997:2) upphävs från och med den 31 december 2021. 3.
Förvaltningen uppdras att under 2022 genomföra en separat översyn av
bidragen till samlingslokaler. 4. Nuvarande fördelningsnyckel för tilldelning av
bidrag till samlingslokaler kvarstår oförändrad till dess att översyn enligt 3) är
färdigställd.
Jenny Maltin (C), Èmilie Lundgren (S): 1. Förslag till reviderade bestämmelser
för kommunala föreningsbidrag, daterat den 5 oktober 2021, återremitteras med
följande motivering: Centerpartiet Svalöv yrkar på återremiss av beslut kring
revidering av bidragsbestämmelser för föreningar i Svalövs kommun. Det
framgår inte i revideringen av bidragsbestämmelser hur dessa påverkar
kommunens föreningar och samlingslokaler. Vad innebär det konkret för
föreningar och samlingslokaler att föreningsbidragen revideras. Det går inte
heller tydligt att läsa ut i dokumentet vad som är förändrat jämfört med de
bidragsbestämmelser som finns idag. Motivering: tydlig konsekvensanalys av
hur de reviderade bidragsbestämmelserna påverkar föreningar och
samlingslokaler i Svalövs kommun. Tydlighet i vad som är förändrat i de gamla
bidragsbestämmelserna jämfört med det reviderade förslaget i handlingarna.

Ajournering
Beslut om ajournering mellan kl. 17:18 – 17:23 fattades av mötets ordförande.
Anna Berg von Linde (M) begärde ajournering på två minuter. Ordförande
avslog begäran.

Beslutsgång
Ordförande tar upp Jenny Maltins (C) förslag om återremiss och finner att
nämnden beslutar i enlighet med detta.

Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (NSFV, LATE, RNWF)

Justerare
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Dnr BIN 653-2021

§ 110 Uppsägning och omförhandling av avtal,
nyttjanderätt, Tågarps fritidsgård
Bildningsnämndens beslut
1. Bildningsnämnden beslutar att säga upp avtalet.
2. Bildningsnämnder ger förvaltningen i uppdrag att omförhandla och
teckna nytt avtal med Tågarps AIK.

Sammanfattning av ärendet
Gällande avtal undertecknades 1998-11-23 mellan dåvarande Kultur och
utbildningsnämnden och Tågarps AIK, där föreningen åtagit sig ansvara för
fritidsgårdsverksamheten och uthyrningen av fritidslokalen till föreningar och
allmänhet.
Nuvarande avtal gäller för perioden 990101–001231 och har en uppsägningstid
på 9 månader före avtalstidens utgång, i annat fall har avtalet förlängts med 2
år i taget. Vilket innebär att föreningen efter uppsägningen har gällande avtal
fram till 2022-12-31.
Avtalet bör uppdateras för att säkerställa att detta framöver uppfyller såväl
Svalövs kommuns som föreningens verksamhet i Tågarp.

Beslutsunderlag
Avtal upplåtelse- nyttjanderätt om Tågarps fritidsgård mellan Svalövs kommun,
kultur- och utbildningsförvaltningen, och Tågarps AIK. Tecknat 1998-11-23.

Förslag till beslut på sammanträdet
Èmilie Lundgren (S): 1. Bildningsnämnden beslutar att säga upp avtalet. 2.
Bildningsnämnder ger förvaltningen i uppdrag att omförhandla och teckna nytt
avtal med Tågarps AIK.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslagen till beslut och finner att nämnden beslutar i
enlighet med dessa.

Jäv
På grund av jäv deltar inte Anna Berg von Linde (M) i handläggningen i detta
ärende.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (NSFV)

Justerare
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Dnr BIN 654-2021

§ 111 Uppsägning och omförhandling av avtal, riktat
verksamhetsbidrag mellan Svalövs kommun och Tågarps
AIK
Bildningsnämndens beslut
1. Avtalet med Tågarps AIK gällande skötsel vid idrottsplatsen samt
flagghissning vid allmänna flaggdagar sägs upp.
2. Överlåter åt sektor samhällsbyggnad att omförhandla avtalet med
Tågarps AIK om nytt avtal gällande skötsel vid idrottsplatsen samt
flagghissning vid allmänna flaggdagar

Sammanfattning av ärendet
Gällande avtal undertecknades 2011-05-25 mellan dåvarande
Välfärdsproduktionen i Svalövs kommun och Tågarps AIK, där föreningen åtagit
sig ansvara för skötseln av ytorna runt fritidsgården. I föreningens ansvar ingår
lukning av rabatter, klippning av gräsytor, ansning av buskage runt fritidsgården
och klubbstugan. Upplockning av skräp etc. så området ger ett vårdat intryck.
Föreningen ansvarar även för flagghissningen på torget kopplat till allmänna
flaggdagar.
För dessa tjänster erhåller föreningen 10 000 kr/år.
Nuvarande avtal gäller för perioden 2011-06-01 – 2013-05-31 och har en
uppsägningstid på 6 månader före avtalstidens utgång, i annat fall förlängts
avtalet med 1 år i taget. Vilket innebär att föreningen efter uppsägningen har
gällande avtal fram till 2022-05-31.
Avtalet bör omförhandlas av sektor samhällsbyggnad då driften/ skötseln för
kommunens idrottsplatser sedan 2020 övertagits av Svalövs kommuns Gata &
Parkenhet.

Beslutsunderlag
Avtal om riktat verksamhetsbidrag mellan Svalövs kommun och Tågarps AIK,
tecknat 2011-05-25.

Förslag till beslut på sammanträdet
Èmilie Lundgren (S): 1. Bildningsnämnden beslutar att säga upp avtalet. 2.
Bildningsnämnden överlåter åt sektor samhällsbyggnad om så beslutas att
omförhandla avtalet med Tågarps AIK om nytt avtal gällande skötsel vid
idrottsplatsen samt flagghissning vid allmänna flaggdagar.

Justerare
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Beslutsgång
Ordförande tar upp förslagen till beslut och finner att nämnden beslutar i
enlighet med dessa.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (NSFV, SARA)
Samhällsbyggnadsnämnden (SBN)
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Dnr BIN 589-2021

§ 112 Samverkansavtal med VO College Landskrona Svalöv
Bildningsnämndens beslut
1. Bildningsnämnden beslutar att ingå samverkansavtal med vård- och
omsorgscollege Landskrona – Svalöv för perioden 2021-07-01 – 202506-30.

Sammanfattning av ärendet
Svalövs kommun har sedan 2013 ingått i samverkansavtal vård- och
omsorgscollege Landskrona – Svalöv. Nytt aktuellt samverkansavtal avser
perioden 2021-07-01 – 2025-06-30.
Budget för vård- och omsorgscollege 2021 är 34 000 kr, vilket motsvarar
kostnaden för 2020. Nytt aktuellt avtal medför motsvarande kostnad.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-10-04
Samverkansavtal med VO College Landskrona- Svalöv för perioden 2021-0701 – 2025-06-30

Förslag till beslut på sammanträdet
Èmilie Lundgren (S): 1. Bildningsnämnden beslutar att ingå samverkansavtal
med vård- och omsorgscollege Landskrona – Svalöv för perioden 2021-07-01 –
2025-06-30.

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

Justerare
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Dnr BIN 140-2018

§ 113 Översyn av Ungdomsrådet
Bildningsnämndens beslut
1. Förvaltningen ges i uppdrag att se över reglementet för Ungdomsrådet
för att komma med förslag på förbättringsåtgärder.

Sammanfattning av ärendet
Svalövs kommun har ett Ungdomsråd vars syfte är att fungera som ett organ för
samråd och ömsesidigt informationsutbyte mellan företrädare för kommunens
ungdomar och kommunens styrelser samt nämnder.
I det praktiska arbetet har det visat sig att dagens form för rådet inte är det mest
gynnsamma och att det finns ett behov av att se över Ungdomsrådet. Det är
exempelvis svårt att veta vilka ungdomar som ingår bland annat på grund av
avhopp och byte av skola. Vidare har deltagandet vid kallade möten varit lågt.
Det står klart att syftet med Ungdomsrådet inte uppfylls särskilt väl idag. Därför
bör förvaltningen ges i uppdrag att se över reglementet för Ungdomsrådet och
utreda om det finns åtgärder som kan förbättra dess funktionalitet.

Beslutsunderlag
Reglemente för Ungdomsråd, 2019-02-04

Förslag till beslut på sammanträdet
Èmilie Lundgren (S): 1. Förvaltningen ges i uppdrag att se över reglementet för
Ungdomsrådet för att komma med förslag på förbättringsåtgärder.

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

Justerare
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Dnr BIN 187-2021

§ 114 Återrapportering av synpunkter för tredje
kvartalet 2021
Bildningsnämndens beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
Kommunförvaltningen tog under hösten 2012 fram en rutinbeskrivning för hur
synpunkter från allmänheten som lämnats in till kommunen via
Synpunktshanteraren på www.svalov.se, alternativt på för ändamålet avsedd
blankett, ska hanteras. Enligt dessa rutiner ska nämndadministrationen för varje
kvartal redovisa inlämnade synpunkter till ansvarigt politiskt organ.
Under kvartal 3 2021 inkom två synpunkter för bildningsnämnden via
Synpunktshanteraren.
Datum

Synpunkten avser

Åtgärd

Avslutat

2021-08-31

Jourer vid
Heleneborgsskolan

Insändaren
önskade
inget svar

2021-08-31

2021-08-15

Avbruten hoppborg,
sommarlovsaktivitet

Förklaring
skickades till
insändaren

2021-08-16

Förslag till beslut på sammanträdet
Èmilie Lundgren (S): 1. Informationen noteras.

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

Justerare
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Dnr BIN 003-2021

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

Beslutsunderlag
Redovisning av fattade delegationsbeslut 2021-09-07 – 2021-10-04

Förslag till beslut på sammanträdet
Èmilie Lundgren (S): 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
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