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Plats och tid

Lokal Fullmäktigesalen, kl 13.35-16.58
Mötet ajournerades 14.57-15.03 samt 15.37-15.50

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), §§ 22-27 (distans)
Therése Ravander (KD) tjg ers för Torbjörn Ekelund (L), §§ 28-41
(distans)
Marcus Donnerhag (S) (distans)

Ej tjänstgörande
ersättare

Jan Rosengren (C) (distans)
Anna Hed Roslund (S) (distans)
Jenny Ulfvin (SD) (distans)
Therése Ravander (KD), §§ 22-27 (distans)

Insynsplatser

Tobias Olsson (MP) (distans)
Elisabeth Salonen Ripa (FI) (distans)

Övriga deltagare

Matz Ingvarsson, tf utbildningschef
Ulrika Bodenäs, kontorschef
Niklas Fonskov, fritidschef
Elisabet Viktorsson, bibliotekschef (distans)
David Svensson, kvalitetstrateg, §§ 22-36
Minela Smajlovic, ekonom, §§ 22-29 (distans)
Ulrika Lassing, lokalstrateg, §§ 22-29 (distans)
Marie Alemo, centrala elevhälsan, §§ 22-33 (distans)
Johan Cöster, processledare, §§ 22-23
Ida Bryngelsson, planarkitekt, § 34 (distans)
Katarina Borgstrand, tf kulturchef, §§ 36-37 (distans)
Sara Rävås, nämndsekreterare
Robin Wiklöf, nämndsekreterare
Karin Sjunnesson, personalrepresentant
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Utses att justera
Justeringens tid
och plats
Justerade
paragrafer

Marcus Donnerhag (S)
Kommunledningskontoret, 2021-04-15 kl. 16.00
§§ 22 - 41

Sekreterare
Sara Rävås

Ordförande
Kim Hellström (SD)

Justerare
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
Sara Rävås
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Dnr -

§ 23 Information
Bildningsnämndens beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
a)
b)
c)
d)

Presentation Matz Ingvarsson, tf utbildningschef
Presentation Johan Cöster, allaktivitetshus
Framflyttad invigning, förskolan Garvaren
Ordförande Kim Hellström informerar om: Brådskande ordförandebeslut

Protokollet ska skickas till:
-

Justerare
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Dnr BIN 205-2021

§ 24 Initiativärende, Snabbutred om kommunen kan ge
extra stöd till avgångselever i grundskolan
Bildningsnämndens beslut
1. Förvaltningen uppdras att snabbutreda om det finns möjligheter i vår
kommun att anordna en möjlighet för våra 9:or att komplettera utbildning
inför sin gymnasieutbildning i enlighet med initiativärende, daterat 202104-12.
2. Utredningen skall även undersöka möjligheterna för en liknande lösning
för elever i årskurs 3 på Svalöfs gymnasium.
3. Utredningen presenteras på nästkommande bildningsnämnd.

Sammanfattning av ärendet
Torbjörn Ekelund (L) har den 12 april 2021 inkommit med ett initiativärende
gällande snabbutredning om kommunen kan ge extra stöd till avgångselever i
grundskolan.
Kommunstyrelsen överlämnade den 12 april 2021, § 110, ärendet till
bildningsnämnden för skyndsam handläggning.

Beslutsunderlag
Initiativärende från Torbjörn Ekelund (L), daterat 2021-04-12

Förslag till beslut på sammanträdet
Kim Hellström (SD), Wioletta Kopanska Larsson (SD), Èmilie Lundgren (S),
Anna Berg von Linde (M), Marcus Donnerhag (S), Torbjörn Ekelund (L) och
Jenny Maltin (C): 1. Förvaltningen uppdras att snabbutreda om det finns
möjligheter i vår kommun att anordna en möjlighet för våra 9:or att komplettera
utbildning inför sin gymnasieutbildning i enlighet med initiativärende, daterat
2021-04-12. 2. Utredningen skall även undersöka möjligheterna för en liknande
lösning för elever i årskurs 3 på Svalöfs gymnasium. 3. Utredningen
presenteras på nästkommande bildningsnämnd.

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

Justerare
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Dnr BIN 181-2021

§ 25 Ekonomisk uppföljning per 28 februari 2021
Bildningsnämndens beslut
1. Ekonomisk uppföljning per 28 februari 2021 godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Ekonomisk uppföljning/prognos per den 28 februari för bildningsnämnden har
prognostiserat en budget i balans.
Bildningsnämnden har erhållit bidrag från staten för sjuklöner samt för att
säkerställa utbildningskvalitén under covid-19-pandemin.
Svalöfs Gymnasium har haft internatet stängt vilket har resulterat i uteblivna
hyresintäkter.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-03-25
Uppföljning/prognos per 28 februari 2021 för bildningsnämnden

Förslag till beslut på sammanträdet
Kim Hellström (SD) och Torbjörn Ekelund (L): 1. Ekonomisk uppföljning per 28
februari 2021 godkänns.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar i enlighet
med detta.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (MAZO, HSDT, JEBN)
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Dnr BIN 189-2021

§ 26 Tillfällig förstärkning av statligt stöd till
skolväsendet 2021
Bildningsnämndens beslut
1. Principen för fördelning av tillfällig förstärkning av statligt stöd till
skolväsendet 2021, enligt tjänsteskrivelse daterad 2021-04-01, fastställs.

Sammanfattning av ärendet
För att möta den tuffa utmaning som covid-19-pandemin medför beslutade
regeringen att förstärka det statliga stödet till skolväsendet med 1 miljard kronor
2021. Syftet med tillskottet är att bidra till goda förutsättningar för kommunerna
att kunna säkerställa att alla barn och elever får den utbildning de har rätt till,
trots pandemin. Pengarna fördelas till kommunerna proportionellt utifrån antalet
barn och unga i åldern 6–19 år i kommunen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-04-01

Förslag till beslut på sammanträdet
Kim Hellström (SD), Èmilie Lundgren (S), Jenny Maltin (C), Torbjörn Ekelund
(L) och Wioletta Kopanska Larsson (SD): 1. Principen för fördelning av tillfällig
förstärkning av statligt stöd till skolväsendet 2021, enligt tjänsteskrivelse
daterad 2021-04-01, fastställs.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar i enlighet
med detta.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (MAZO, MSIN, EAKN, JEBN, UABS, IKR)
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Dnr BIN 202-2021

§ 27 Bruttolista investeringar 2022
Bildningsnämndens beslut
1. Bildningsnämnden beslutar att godkänna bruttolista med investeringar
för 2022, daterad 2021-04-09, samt överlämnar den till
kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet
Samtliga nämnder har att inkomma med en bruttolista för investeringar inför
2022.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-03-08
Bruttolista med investeringar 2022, daterad 2021-04-09

Förslag till beslut på sammanträdet
Kim Hellström (SD) och Wioletta Kopanska Larsson (SD): 1. Bildningsnämnden
beslutar att godkänna bruttolista med investeringar för 2022, daterad 2021-0409, samt överlämnar den till kommunstyrelsen.

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

Deltar ej
Jenny Maltin (C), Èmilie Lundgren (S) och Marcus Donnerhag (S) deltar inte i
beslutet.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (MSIN, RNWF, SARA, MAZO)
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Dnr BIN 284-2020

§ 28 Lokalisering förskola Billeberga
Bildningsnämndens beslut
1. Föreslagen lokalisering av förskola inom del av Fastigheten Billeberga
11:7 godkänns.

Reservation
Jenny Maltin (C) reserverar sig mot Kim Hellströms m.fl. avslagsyrkande till
förmån för egna tilläggsyrkanden.

Sammanfattning av ärendet
I Billeberga finns behov av en ny förskola med 6 avdelningar.
Kommunfullmäktige beslutade 2020-08-31 § 156 att ge
samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta fram förslag på lokalisering för ny
förskola i Billeberga.
Samhällsbyggnad har i samråd med Utbildning utrett möjliga
lokaliseringsalternativ och baserat på utredningen valt att gå vidare med en
lokalisering inom del av fastigheten Billeberga 11:7, den norra delen av befintlig
idrottsplats.
Inom området har tidigare tillfällig förskola i moduler funnits. För området finns
en gällande detaljplan som anger idrottsändamål och en ny detaljplan måste
därför upprättas för att möjliggöra byggnation av förskola. Placering är centralt
mot exploateringsytor för bostäder, har närhet till grönområde och befintlig
Billeshögskolan. Tomten möjliggör en förskola i två plan med god utemiljö med
uppväxta träd och en naturlig anknytning till bostadsområdet.
Placeringen är samstämning med den översiktsplan som finns för tätorten
Billeberga.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-03-28
Kommunfullmäktige beslutade 2020-08-31, § 156
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2021-03-24, § 64
Karta, ungefärligt planområdet

Förslag till beslut på sammanträdet
Kim Hellström (SD), Jenny Maltin (C), Èmilie Lundgren (S), Marcus Donnerhag
(S), Therese Ravander (KD) och Wioletta Kopanska Larsson (SD):
1. Föreslagen lokalisering av förskola inom del av Fastigheten Billeberga 11:7
godkänns.
Jenny Maltin (C), Èmilie Lundgren (S) och Marcus Donnerhag (S)
tilläggsyrkande: 2. Bildningsnämnden beställer hos
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Samhällsbyggnadsnämnden förslag till lokalisering och plan över processen
med att flytta idrottsplatsen.
Jenny Maltin (C) tilläggsyrkande: 3. Ny infart/gata till förskolan ska vara anlagd
innan förskolan tas i bruk och om möjligt även innan byggnationen kommer
igång.
Kim Hellström (SD), Wioletta Kopanska Larsson (SD) och Therese Ravander
(KD): Avslag på Jenny Maltins (C) m.fl. båda tilläggsyrkanden.

Beslutsgång
Ordförande tar upp eget m.fl. förslag beslut och finner att nämnden beslutar i
enlighet med dessa.
Ordförande ställer sedan Jenny Maltins m.fl. första tilläggsyrkande mot eget
m.fl. avslagsyrkande och finner att tilläggsyrkandet avslås.
Ordförande ställer sedan Jenny Maltins andra tilläggsyrkande mot eget m.fl.
avslagsyrkande och finner att tilläggsyrkandet avslås.

Protokollsanteckning
Jenny Maltin (C): ”Anläggning av en ny idrottsplats bör ske med det snaraste
med tanke på att träningsmöjligheter och parkeringsutrymme För Billeberga GIF
försvinner i samband med byggnationen av den nya förskolan. Det behövs även
ur trafiksäkerhetssynpunkt, eftersom risken är uppenbar att trafiken totalt sett
kommer öka i villaområdet till följd av lokaliseringen av förskolan. Risken finns
nämligen att en ny infart/gata till förskolan inte är färdig, när denna är klar att
tas i bruk. Samhällsbyggnadsnämnden bör därför återkomma till
Bildningsnämnden med förslag om lokalisering av idrottsplatsen inom kort.”
Protokollet ska skickas till:
Samhällsbyggnadsnämnden
Kommunförvaltningen (MSIN, UABS, SARA, RNWF)

Justerare
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Dnr BIN 52-2021

§ 29 Lokalisering skola F6 Teckomatorp
Bildningsnämndens beslut
1. Föreslagen lokalisering av skola vid befintlig skolfastighet på
Teckomatorp 19:2 godkänns.

Sammanfattning av ärendet
I Teckomatorp finns behov av en ny F-6 skola med kapacitet för 300 till 350
elever. Bildningsnämnden beslutade 2021-02-09 § 12 hemställa att
samhällsbyggnadsnämnden utreder en möjlig framtida lokalisering av ny skola i
Teckomatorp.
Samhällsbyggnad har i samråd med Utbildning utrett möjliga
lokaliseringsalternativ och baserat på utredningen valt att gå vidare med en
lokalisering inom befintlig skolfastighet, Teckomatorp 19:2. Den nya
skolbyggnaden föreslås placeras närmast Västergatan och verksamheten kan
på så sätt fortgå i de befintliga lokalerna under byggtiden.
Placering är centralt mot exploateringsytor för bostäder enligt ÖP 2040, har
närhet till grönområde och Torpets förskola. Med denna placering kan befintlig
idrottshall nyttjas, och genom man förflyttar byggnaden mot västergatan kan
man få en sammanhållen lekyta för eleverna som ger pedagogerna i bättre
översikt, man kan även lösa den idag problematiska angöringen.
För området gäller detaljplan från år 1970 som anger allmänt ändamål för
fastigheten Teckomatorp 19:2. Maximal byggnadshöjd är satt till 7 meter och
närmast Västergatan finns prickmark på 10 meter. För att kunna uppföra en
skolbyggnad i två våningar så nära Västergatan som möjligt behöver
byggnadshöjden ökas och prickmarken tas bort/minskas. En ny detaljplan
behöver därför upprättas. Placeringen är samstämning med den översiktsplan
som finns för tätorten Billeberga.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-03-28
Samhällsbyggnads protokoll 2021-03-24, § 65
Karta, ungefärligt planområdet
Bildningsnämnden protokoll 2021-02-09, § 12

Förslag till beslut på sammanträdet
Kim Hellström (SD), Èmilie Lundgren (S), Jenny Maltin (C), Marcus Donnerhag
(S), Therese Ravander (KD) och Wioletta Kopanska Larsson (SD):
1. Föreslagen lokalisering av skola vid befintlig skolfastighet på Teckomatorp
19:2 godkänns.
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Èmilie Lundgren (S) och Marcus Donnerhag (S) tilläggsyrkande: 2. I
detaljplanen för ny skola i Teckomatorp ska även planering för ny och större
idrottshall inkluderas.
Kim Hellström (SD), Wioletta Kopanska Larsson (SD) och Therese Ravander
(KD): Avslag på Èmilie Lundgrens mfl tilläggsyrkande.

Beslutsgång
Ordförande tar upp eget m.fl. förslag beslut och finner att nämnden beslutar i
enlighet med dessa.
Ordförande ställer sedan Èmilie Lundgrens m.fl. tilläggsyrkande mot eget m.fl.
avslagsyrkande och finner att tilläggsyrkandet avslås.
Protokollet ska skickas till:
Samhällsbyggnadsnämnden
Kommunförvaltningen (MSIN, UABS, SARA)

Justerare
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Dnr BIN 155-2021

§ 30 Patientsäkerhetsberättelse, elevhälsan 2020
Bildningsnämndens beslut
1. Ärendet bordläggs.

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), Èmilie Lundgren (S), Marcus Donnerhag (S), Jenny Maltin
(C), Anna Berg von Linde (M) och Therese Ravander (KD): 1. Ärendet
bordläggs.

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

Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (MSIN, MEAO, RNWF)
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Dnr BIN 183-2021

§ 31 Ramöverenskommelse gällande fyra målgrupper
inom området psykisk ohälsa
Bildningsnämndens beslut
1. Bildningsnämnden tillstyrker att Svalövs kommun ingår avtalet
ramöverenskommelse gällande fyra målgrupper inom området psykisk
ohälsa.

Sammanfattning av ärendet
Region Skåne har tagit fram ett förslag till ramöverenskommelse gällande fyra
målgrupper inom området psykisk ohälsa. De aktuella grupperna är:


Barn upp till 18 år som har eller riskerar att utveckla psykisk ohälsa eller
psykisk funktionsnedsättning.



Barn upp till 18 år och unga till och med 20 år som vårdas utanför det
egna hemmet.



Personer i alla åldrar med psykisk funktionsnedsättning.



Personer i alla åldrar som missbrukar alkohol, narkotika, andra
beroendeframkallande medel, läkemedel, dopningsmedel eller spel om
pengar.

Ramöverenskommelsen avses gälla från och med 2021-06-01 och tillsvidare
med 18 månaders uppsägning.
Efter behandling i berörda nämnder kommer kommunstyrelsen fatta slutligt
beslut i ärendet.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-04-06
Ramöverenskommelse gällande fyra målgrupper inom området psykisk ohälsa

Förslag till beslut på sammanträdet
Kim Hellström (SD), Èmilie Lundgren (S), Marcus Donnerhag (S), Jenny Maltin
(C), Therese Ravander (KD), Anna Berg von Linde (M) och Wioletta Kopanska
Larsson (SD): 1. Bildningsnämnden tillstyrker att Svalövs kommun ingår avtalet
ramöverenskommelse gällande fyra målgrupper inom området psykisk ohälsa.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar i enlighet
med detta.
Protokollet ska skickas till:
Kommunstyrelsen
Kommunförvaltningen (MSIN, UABS, SARA, RNWF)
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Dnr BIN 28-2021

§ 32 Remissvar, promemoria ang ökad kvalitet i
lärarutbildningen och fler lärare i skolan
Bildningsnämndens beslut
1. Förvaltningens yttrande, daterat 2021-03-10, antas som nämndens eget
och skickas in till Utbildningsdepartementet.

Sammanfattning av ärendet
I promemoria U2021/00301 följer förslag för att öka kvaliteten i lärarutbildningen
och öka antalet lärare genom kortare vägar till lärarexamen. Promemorian
föreslår bland annat:


Att kraven på lärarutbildningen skärps och fokus förtydligas.



En försöksverksamhet med kortare kompletterande pedagogisk
utbildning för fler lärare i skolan.



Ändringar i befintliga kompletterande utbildningar för fler ämneslärare.



En mer flexibel grundlärarexamen som omfattar svenska som
andraspråk och modersmål.

Samtliga förslag föreslås träda i kraft den 1 augusti 2021 men ska börja
tillämpas först vid årsskiftet 2021/2022

Beslutsunderlag
Förvaltningens yttrande, daterat 2021-03-10
Promemoria ”Ökad kvalitet i lärarutbildningen och fler lärare i skolan”, finns att
läsa på https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/departementsserien-ochpromemorior/2021/01/okad-kvalitet-i-lararutbildningen-och-fler-larare-i-skolan/
Remissmissiv av promemoria ”Ökad kvalitet i lärarutbildningen och fler lärare i
skolan”

Förslag till beslut på sammanträdet
Kim Hellström (SD), Èmilie Lundgren (S), Marcus Donnerhag (S), Wioletta
Kopanska Larsson (SD) och Therese Ravander (KD): 1. Förvaltningens
yttrande, daterat 2021-03-10, antas som nämndens eget och skickas in till
Utbildningsdepartementet.

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

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr BIN 184-2021

§ 33 Remissvar, folkhälsoprogram Svalövs kommun
Bildningsnämndens beslut
1. Förvaltningens yttrande, daterat 2021-03-28, antas som nämndens eget
och överlämnas till kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen har under hösten 2020 kartlagt aktuella pågående aktiviteter och
förslag på nya sådana inom området folkhälsa. Utgångspunkten i arbetet är
Svalöv kommuns vision samt de 8 nationella folkhälsomål som beslutades av
riksdagen i juni 2018.
I februari 2021 genomfördes en workshop med kommunstyrelsens arbetsutskott
som syftade till att ta fram ett antal fokusområden för det kommande
folkhälsoarbetet under åren 2021-2024. Fokusområdena kommer sedan under
dessa år att ligga till grund för de kommande årens aktiviteter.
Kommunstyrelsen beslutade 2021-03-08, § 44 att förvaltningens förslag till
program remitteras till bildningsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden,
socialnämnden, vård- och omsorgsnämnden, Familjecentralen Guldkornet samt
Vårdcentralen Svalöv.
Ett slutgiltigt förslag till folkhälsoprogram planeras att presenteras
förkommunstyrelsen i juni 2021 för att möjliggöra ett senare beslut under året i
fullmäktige.

Beslutsunderlag
Yttrande, daterad 2021-03-28
Kommunstyrelsens protokoll 2021-03-08, § 44
Folkhälsoprogram Svalövs kommun 2021-2024
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-02-25

Förslag till beslut på sammanträdet
Kim Hellström (SD): 1. Förvaltningens yttrande, daterat 2021-03-28, antas som
nämndens eget och överlämnas till kommunstyrelsen.

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

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr BIN 185-2021

§ 34 Tillköp av linjetrafik för trafikåret 2022
Bildningsnämndens beslut
1. Skånetrafiken meddelas om oförändrat trafiktillköp för trafikår 2022.

Sammanfattning av ärendet
Inför trafikår 2022, som startar vid tidtabellsskifte i december 2021, efterfrågar
Skånetrafiken besked om önskade förändringar av den trafik som kommunen
köper till för en högre trafikstandard, så kallat tillköp. Tillköp av trafik erbjuds
alla skånska kommuner.
Svalövs kommun gör sedan lång tid tillbaka tillköp av linjetrafik för att öka
utbudet av kollektivtrafik längs linje 243 mellan Svalöv och Röstånga. Tillköpet
gäller dels en tur i varje riktning på sena vardagseftermiddagar som passar
arbetspendlare, dels anropsstyrd trafik med taxi sen kväll och helg. Totalt
gjordes under 2020 496 resor med den anropsstyrda trafiken. Det innebär en
halvering jämfört med föregående år, vilket troligtvis till stor del förklaras av
pandemiläget. Resandet med turerna på vardagseftermiddagarna är fortsatt
förhållandevis högt.
Svalövs kommun är en pendlingskommun med goda förbindelser med kollektivtrafik till resten av regionen. Vid återöppnandet av persontågtrafik på Söderåsbanan i december 2021 är Röstånga den enda av kommunens sex tätorter som
inte har tågstation. För invånare i Röstånga är linje 243 därför en förutsättning
för möjligheten att resa kollektivt och hållbart inom kommunen och regionen.
Förvaltningen föreslår därför ett oförändrat trafiktillköp för trafikår 2022. Kostnad
för tillköpstrafiken baseras på det verkliga resandet och faktureras i efterhand.
Den totala kostnaden för fortsatt tillköp är ca 400 000 per år. I den budget för
skolskjuts och kollektivtrafik som överförts från samhällsbyggnadsnämnden till
bildningsnämnden finns denna kostnad som en budgetpost och är därmed
medräknad i den totala budgeten.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-03-30
Tillköpsbrev, Skånetrafiken 2021-02-15

Förslag till beslut på sammanträdet
Kim Hellström (SD), Jenny Maltin (C) och Therese Ravander (KD):
1. Skånetrafiken meddelas om oförändrat trafiktillköp för trafikår 2022.

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

Justerare

Utdragsbestyrkande

17(26)

Bildningsnämnden

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-04-13

[Titel]

Dnr BIN 38-2021

§ 35 Förlängning av begränsning av resande med
kommunens 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 vårterminen ut.

Sammanfattning av ärendet
Bildningsnämnden beslutade 2021-02-09, § 9 (Dnr BIN 38-2021, SBN 6982020) att förlänga Samhällsbyggnadsnämnden beslut 2020-10-29 § 166 (Dnr
SBN 698-2020) att begränsa resande med kommunens skolbussar som en
åtgärd för att begränsa smittspridningen utifrån rådande pandemi.
Bildningsnämnden föreslås förlänga detta beslut vårterminen ut då
förutsättningarna inte förändrats och smittspridningen är fortsatt hög i Sverige
och Skåne.
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 2021-03-28
Bildningsnämndens protokoll 2021-02-09, § 9
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2020-10-29, § 166

Förslag till beslut på sammanträdet
Kim Hellström (SD): 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 vårterminen ut.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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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, UABS, DDSN)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr BIN 13-2020

§ 36 Godkännande av årsplan för utsmyckning och
underhåll av Svalövs skulpturer 2021
Bildningsnämndens beslut
1. Årsplan 2021 för utsmyckning och underhåll av Svalövs skulpturer,
daterad 2021-04-06, antas.
2. Förvaltningen uppdras genomföra årsplanen.

Sammanfattning av ärendet
Svalövs kommun har tagit emot ett penninglegat om en miljon kronor, att
användas under fyra år, till utsmyckning och underhåll av Svalövs skulpturer.
Förvaltningen har tagit fram en årsplan, i enlighet med Arbetsordning för
utsmyckning och underhåll av Svalövs skulpturer. Planen är framtagen av
Allmänkultur.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-04-06
Årsplan 2021 för utsmyckning och underhåll av Svalövs skulpturer, daterad
2021-04-06.
Arbetsordning för utsmyckning och underhåll av Svalövs skulpturer, antagen
2020-04-06.

Förslag till beslut på sammanträdet
Kim Hellström (SD), Èmilie Lundgren (S), Marcus Donnerhag (S), Jenny Maltin
(C) och Therese Ravander (KD): 1. Årsplan 2021 för utsmyckning och underhåll
av Svalövs skulpturer, daterad 2021-04-06, antas. 2. Förvaltningen uppdras
genomföra årsplanen.

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

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr BIN 186-2021

§ 37 Kulturplan för Svalövs kommun 2022-2024
Bildningsnämndens beslut
1. Förvaltningen ges i uppdrag att ta fram ett förslag till ny kulturplan för
Svalövs kommun.
2. En ny kulturplan ska ha giltighetstiden 2022-2024.
3. Planarbetet ska även omfatta en kulturgaranti för barn.

Sammanfattning av ärendet
Gällande kulturplan för Svalövs kommun antogs av kommunfullmäktige 2015
och skulle gälla till och med 2019. På grund av det parallella arbetet med
kommunens biblioteksplan och avvaktan av region Skånes nya kulturplan,
beslutades om en förlängning av planen på två år.
Kulturplan för Svalövs kommun formulerar den lokala kulturpolitiken och styr
kulturverksamheten men också all kommunal verksamhet där den involverar
kultur. Det är alltså en kommunövergripande plan. Planprocessen ska innehålla
dialog med kulturlivets aktörer, med allmänheten och politiken. Hänsyn ska ta
till empiriska underlag, såsom användarundersökningar. Vidare ska en lokal
kulturplan kunna kopplas till delregionala och regionala planer och förhålla sig
till den nationella kulturpolitiken. Planen ska även följa barnkonventionen och
förhålla sig till denna.
Svalövs kommuns nuvarande kulturplan upphör att gälla 1 januari 2022, efter
en förlängning på två år. En ny kulturplan behöver tas fram under 2021.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-03-17
Kulturplan för Svalövs kommun 2015-2021

Förslag till beslut på sammanträdet
Kim Hellström (SD), Èmilie Lundgren (S), Marcus Donnerhag (S), Therese
Ravander (KD) och Jenny Maltin (C): 1. Förvaltningen ges i uppdrag att ta fram
ett förslag till ny kulturplan för Svalövs kommun. 2. En ny kulturplan ska ha
giltighetstiden 2022-2024. 3. Planarbetet ska även omfatta en kulturgaranti för
barn.

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

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr BIN 38-2020

§ 38 Revidering av bidragsbestämmelser för föreningar
i Svalövs kommun, remiss
Bildningsnämndens beslut
1. Förslag till reviderade bestämmelser för föreningsbidrag, daterat 202103-30, noteras.
2. Förslag till reviderade bestämmelser för föreningsbidrag, daterat 202103-30, remitteras till kommunstyrelsen, samhällsbyggnadsnämnden,
vård- och omsorgsnämnden samt samtliga föreningar i kommunens
föreningsregister.
3. Yttrandena ska vara bildningsnämnden tillhanda senast 2021-06-14.

Sammanfattning av ärendet
Bildningsnämnden gav 2020-03-17, § 27 förvaltningen i uppdrag att revidera
gällande bidragsbestämmelser.
Vid arbetet med revideringen av bidragsbestämmelserna har förvaltningen
utgått från nämndens beslutade kriterier, men har också lagt stor vikt vid att
bestämmelserna ska harmoniera med Fritids- och idrottspolitiska programmet
och kommunens vision. Förvaltningen har vidare beaktat rekommendationerna i
den granskning som PWC genomfört av kommunens bidrag och stöd till
föreningar på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Svalövs kommun.
Bildningsnämnden föreslås notera förslaget till reviderade
bidragsbestämmelser. Bildningsnämnden föreslås vidare skicka ut förslaget på
remiss till kommunstyrelsen, samhällsbyggnadsnämnden och vård- och
omsorgsnämnden samt till samtliga föreningar i kommunens föreningsregister.

Beslutsunderlag
Förslag till reviderade bestämmelser för föreningsbidrag, daterat 2021-03-30
PWC (2020), Granskning av bidrag och stöd till föreningar i Svalövs kommun.
Bildningsnämndens protokoll 2020-03-17, § 27
Bildningsnämndens protokoll 2020-09-10, § 90
Svalövs kommun (2019), Fritids- och Idrottspolitiskt Program (FIP) för Svalövs
kommun 2019-2025

Förslag till beslut på sammanträdet
Kim Hellström (SD), Èmilie Lundgren (S), Jenny Maltin (C), Marcus Donnerhag
(S) och Therese Ravander (KD): 1. Förslag till reviderade bestämmelser för
föreningsbidrag, daterat 2021-03-30, noteras. 2. Förslag till reviderade
bestämmelser för föreningsbidrag, daterat 2021-03-30, remitteras till
kommunstyrelsen, samhällsbyggnadsnämnden, vård- och omsorgsnämnden
samt samtliga föreningar i kommunens föreningsregister. 3. Yttrandena ska
vara bildningsnämnden tillhanda senast 2021-06-14.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Èmilie Lundgren (S), Jenny Maltin (C) och Marcus Donnerhag (S)
tilläggsyrkande: 4. Förslaget remitteras även till samtliga politiska partier
representerade i kommunfullmäktige.
Kim Hellström (SD) och Therese Ravander (KD): Avslag på Èmilie Lundgrens
m.fl. tilläggsyrkande.

Beslutsgång
Ordförande tar upp egna förslag beslut och finner att nämnden beslutar i
enlighet med dessa.
Ordförande ställer sedan Èmilie Lundgrens m.fl. tilläggsyrkande mot eget m.fl.
avslagsyrkande och finner att tilläggsyrkandet avslås.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (MSIN, UABS, NSFV, LATE, KABD, RNWF)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr BIN 187-2021

§ 39 Redovisning av inkomna synpunkter, kvartal 1
2021
Bildningsnämndens förslag
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 1 2021 inkom 6 synpunkter för bildningsnämnden via
Synpunktshanteraren. Synpunkterna redovisas i tjänsteskrivelse, daterad 202104-06.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-04-06

Förslag till beslut på sammanträdet
Kim Hellström (SD): 1. Informationen noteras.

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

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr BIN 3-2021

§ 40 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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Dnr BIN 209-2021

§ 41 Initiativärende, Nybyggnation av idrottshall i
Teckomatorp
Bildningsnämndens beslut
1. Initiativärende Nybyggnation av idrottshall i Teckomatorp, daterat 202104-13, överlämnas till förvaltningen för beredning.

Sammanfattning av ärendet
Marcus Donnerhag (S) och Èmilie Lundgren (S) har den 13 april 2021 inkommit
med ett initiativärende rörande nybyggnation av idrottshall i Teckomatorp.

Beslutsunderlag
Initiativärende Nybyggnation av idrottshall i Teckomatorp, daterat 2021-04-13

Förslag till beslut på sammanträdet
Kim Hellström (SD): 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, RNWF, SARA)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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