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Sammanträdesdatum

2021-02-09

Plats och tid

Kommunhuset, Svalöv, kl 13.30 – 15.00

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)
Therese Ravander (KD), tjg ers för Annelie Frykholm (L) (distans)
Marcus Donnerhag (S) (distans)

Ej tjänstgörande
ersättare

Anna Hed Roslund (S) (distans)
Jenny Ulfvin (SD) (distans)

Övriga deltagare

Hans Dahlqvist, utbildningschef §§ 6 – 8, §§ 10 – 13 (distans)
Ulrika Bodenäs, kontorschef (distans)
Lin Hyttfors, tf kulturchef (distans)
Niklas Fonskov, fritidschef
Ida Bryngelsson, planarkitekt, §§ 7 d) och e) – 8 (distans)
Jan-Peter Gunnarsson, digitaliseringsstrateg §§ 9 - 10 (distans)
Marie Alemo, chef för centrala elevhälsan §§ 6 – 7a) (distans)
Aya Al-Karkhi, nämndsadministratör
Karin Sjunnesson, personalombud
Tobias Olsson (MP), insynsplats (distans)
Elisabeth Salonen Ripa (FI), insynsplats (distans)
Britta Abotsi (V), insynsplats (distans)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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2021-02-09

Utses att justera
Justeringens tid
och plats
Justerade
paragrafer

Anna Berg von Linde (M)
Kommunledningskontoret, 2021-02-11, kl. 13.00
§§ 6 - 13

Sekreterare
Louise Linde

Ordförande
Kim Hellström (SD)

Justerare
Anna Berg von Linde (M)

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

2021-02-09

Anslaget under tiden
Förvaringsplats
för protokollet

Kommunledningskontorets närarkiv

Underskrift
Louise Linde

Justerare

Utdragsbestyrkande

2(11)

Bildningsnämnden

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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§ 6 Beslutad ärendelista
§7
§8
§9
§ 10
§ 11
§ 12
§ 13

Information................................................................................................. 4
Förlängning av beslut avseende att begränsa allmänhetens åkning på
skolbussar ................................................................................................. 5
Granskning av bidrag och stöd till föreningar - Yttrande........................... 7
Rutin för hantering av personuppgiftsincident........................................... 8
Redovisning av delegationsbeslut............................................................. 9
Nybyggnation av F-6 skola i Teckomatorp.............................................. 10
Initiativärende: Motorburen ungdom i Svalövs kommun ......................... 11

Ärendet "Uppdrag: barns semestervila" utgick och följande ärenden lades till
dagordningen "Nybyggnation av F-6 skola i Teckomatorp" och "Initiativärende:
Motorburen ungdom i Svalövs kommun" under sammanträdet.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2021-02-09

Dnr -

§7

Information

Bildningsnämndens beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
a) Marie Alemo, chef för centrala elevhälsan och informerar om
verksamheten.
b) Niklas Fonskov, fritidschef informerar om rekrytering av processledare,
Allaktivitetshus
c) Hans Dahlqvist, utbildningschef informerar om rekrytering av
förskolerektor och läget avseende bibliotek- och kulturverksamheten.
d) Lin Hyttfors, tf kulturchef informerar om uppstart av folkbiblioteken.
e) Hans Dahlqvist, utbildningschef informerar om läget för sektorn
avseende Covid-19.
f)

Kim Hellström, ordförande informerar om brådskande ordförandebeslut.

Protokollet ska skickas till:
-

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2021-02-09

Dnr BIN 38-2021, SBN 698-2020

§ 8 Förlängning av beslut avseende att begränsa
allmänhetens åkning på skolbussar
Bildningsnämndens beslut
1. Bildningsnämnden beslutar att förlänga att kommunens skolbussar
enbart är öppna för skolskjutsberättigade elever samt elever vid skola i
Svalövs kommun som bor i annan kommun men inom 3 km från
skolbusshållplats, fram till och med den 31 mars 2021.

Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2020-10-29 §166 (Dnr SBN 698-2020)
att begränsa resande med kommunens skolbussar som en åtgärd för att
begränsa smittspridningen utifrån rådande pandemi. Då förutsättningarna inte
förändrats och smittspridningen är fortsatt hög i Sverige och Skåne föreslås
bildningsnämnden att förlänga beslutet fram till och med den 31 mars 2021.
Enligt regelverket för skolskjuts (2019-02-15 § 27) är kommunens skolbussar
öppna för allmänheten i mån av plats. Detta nyttjas främst av
skolskjutsberättigade elever som kan ta med kompisar hem på bussen på
eftermiddagarna, så kallad kompisåkning, och av elever vid kommunens skolor
som bor strax utanför kommungränsen med närhet till skolbusshållplats. Det
senare är framför allt relevant för Billeshögskolan, där ett mindre antal elever
bor i Landskrona kommun, och Midgårds skola, där ett mindre antal elever bor i
Klippans kommun.
Med anledning av rådande pandemi har Bergkvara, som utför den arrangerade
skolskjutsen med bussar i kommunen, framfört önskemålet att begränsa antalet
resande i skolbussarna för att lättare kunna hålla avstånd. Ett sätt att göra detta
utan att mitt i terminen påverka elevers möjlighet att ta sig till skolan är att
begränsa möjligheten till kompisåkning och allmänhetens resande. Enbart
skolskjutsberättigade elever samt elever i kommunal skola som bor utanför
kommungränsen men inom 3 km från skolbusshållplats tillåts då åka med.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-01-20
Samhällsbyggnadsnämnden beslut 2020-10-29 §166

Förslag till beslut på sammanträdet
Kim Hellström (SD), Èmilie Lundgren (S) och Jenny Maltin (C): 1.
Bildningsnämnden beslutar att förlänga att kommunens skolbussar enbart är
öppna för skolskjutsberättigade elever samt elever vid skola i Svalövs kommun
som bor i annan kommun men inom 3 km från skolbusshållplats, fram till och
med den 31 mars 2021.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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2021-02-09

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

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2021-02-09

Dnr 2-2021

§9
Granskning av bidrag och stöd till föreningar Yttrande
Bildningsnämndens beslut
1. Föreliggande förslag till yttrande antas som bildningsnämndens eget.

Bildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen för beslut i
kommunfullmäktige
1. Revisionens granskningsrapport och bildningsnämndens yttrande
noteras.

Sammanfattning av ärendet
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Svalövs kommun har PWC
genomfört en granskning av kommunens arbete med bidrag och stöd till
föreningar. Granskningens syfte har varit att granska i vilken utsträckning
bildningsnämndens rutiner för beslut om föreningsbidrag är ändamålsenliga, att
en likvärd bedömning ligger till grund för beviljande av bidrag, samt att
möjligheter säkerställs till en ändamålsenlig insyn i de verksamheter som
beviljas bidrag. Granskningen har genomförts utifrån intervjuer,
dokumentanalys av styrande dokument, enkät till föreningar samt genomgång
av ett urval beviljade ansökningar om föreningsbidrag.

Beslutsunderlag
Yttrande, daterat 2021-02-02
Bildningsnämndens beslut 2020-03-17, § 27
Granskningsrapport, daterad 2020-12-15

Förslag till beslut på sammanträdet
Kim Hellström (SD), Èmilie Lundgren (S):1. Föreliggande förslag till yttrande
antas som bildningsnämndens eget.
Kim Hellström (SD), Èmilie Lundgren (S): Förslag till kommunstyrelsen för
beslut i kommunfullmäktige: 1. Revisionens granskningsrapport och
bildningsnämndens yttrande noteras.

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

Justerare

Utdragsbestyrkande
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2021-02-09

Dnr 40-2021

§ 10 Rutin för hantering av personuppgiftsincident
Bildningsnämndens beslut
1. Bildningsnämnden noterar förvaltningens rutin kring hantering av
personuppgiftsincidenter, se bilaga daterad 2021-02-02.
2. Bildningsnämnden vidarebefordrar beslut för anmälan till
kommunstyrelsen senast 2021-03-08.
3. Utifrån ovanstående beslut revideras bildningsnämndens
delegationsordning enligt följande; tillägg under 2.2 administrativa
ärenden, dataskyddssamordnare delegeras att anmäla
personuppgiftsincident till tillsynsmyndigheten för nämndens räkning.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen fattade ett beslut att samtliga nämnder och styrelser,
överförmyndare och revisionen ska upprätta en rutin för hantering av
personuppgiftsincident i sina respektive verksamheter.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-02-02
Rutin för personuppgiftsincident daterad 2021-02-02
Kommunstyrelsens beslut 2020-12-07, § 322,inkl. bilaga

Förslag till beslut på sammanträdet
Kim Hellström (SD) och Èmilie Lundgren (S): 1. Bildningsnämnden noterar
förvaltningens rutin kring hantering av personuppgiftsincidenter, se bilaga
daterad 2021-02-02. 2. Bildningsnämnden vidarebefordrar beslut för anmälan
till kommunstyrelsen senast 2021-03-08. 3. Utifrån ovanstående beslut
revideras bildningsnämndens delegationsordning enligt följande; tillägg under
2.2 administrativa ärenden, dataskyddssamordnare delegeras att anmäla
personuppgiftsincident till tillsynsmyndigheten för nämndens räkning.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslagen till beslut och finner att nämnden beslutar i
enlighet med dessa.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (HSDT, UABS, JRGN)
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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2021-02-09

Dnr BIN 3-2021

§ 11 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, 2021-01-07-2021-02-01

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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Dnr 52-2021

§ 12 Nybyggnation av F-6 skola i Teckomatorp
Bildningsnämndens beslut
1. Bildningsnämnden hemställer att samhällsbyggnadsnämnden utreder
en möjlig framtida lokalisering av ny skola i Teckomatorp.
2. Bildningsnämnden hemställer att samhällsbyggnadsnämnden utreder
förutsättningarna att uppföra en ny F-6 skola i Teckomatorp med
kapacitet att ta emot 300 till 350 elever.

Sammanfattning av ärendet
Parskolan har redan passerat sin maxkapacitet och en paviljong har hyrts in
sedan januari 2019 för att lösa problematiken. Under våren 2020 kommer
Parkskolan även behöva ta förskolans paviljong i anspråk, när förskolebarnen
flyttar till Garvarens nya lokaler.
En nybyggnation är att föredra framför en utbyggnad, då Parkskolan är
underdimensionerad och ytineffektiv, med en ålderdomlig lärmiljö. För att möta
en modern pedagogiks krav skulle det inte räcka med att Parskolan byggdes ut,
utan då skulle de befintliga lokalerna även behöva byggas om. Konstruktionen är
gammal och det finns stora ekonomiska risker vid en större ombyggnation av
skolan. Ombyggnation uppnår inte samma lokaleffektivitet pga byggnadens
konstruktion som vid en nybyggnation, vilket innebär en högre hyreskostnad
samt en sämre pedagogisk miljö för lärare och barn.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-02-04

Förslag till beslut på sammanträdet
Kim Hellström (SD), Èmilie Lundgren (S), Jenny Maltin (C) och Marcus
Donnertag (S): 1. Bildningsnämnden hemställer att samhällsbyggnadsnämnden
utreder en möjlig framtida lokalisering av ny skola i Teckomatorp. 2.
Bildningsnämnden hemställer att samhällsbyggnadsnämnden utreder
förutsättningarna att uppföra en ny F-6 skola i Teckomatorp med kapacitet att
emot 300 till 350 elever.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslagen till beslut och finner att nämnden beslutar i
enlighet med dessa.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (HSDT, UABS, SARA, MSDG, UALG)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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2021-02-09

Dnr 56-2021

§ 13 Initiativärende: Motorburen ungdom i Svalövs
kommun
Bildningsnämndens beslut
1. Initiativärendet överlämnas till förvaltningen för beredning.

Sammanfattning av ärendet
Jenny Maltin (C) inkom 2021-02-09 med ett initiativärende rörande motorburen
ungdom. Initiativärendet innehåller följande yrkanden:


att förvaltningen får i uppdrag att ordna ett eller flera digitala möten med
de motorburna ungdomarna i Svalövs kommun för samtal kring vilka
behov de har, till exempel av en eventuell mötesplats.



att förvaltningen återrapporterar resultatet av samtalet och sin
rekommendation till nästa steg.



att detta genomförs nu under våren.

Beslutsunderlag
Initiativärende, inkommen 2021-02-09

Förslag till beslut på sammanträdet
Kim Hellström (SD), Èmilie Lundgren (S), Jenny Maltin (C) och 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 (HSDT, UABS, LELE)
Initiativtagare

Justerare

Utdragsbestyrkande
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