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Utses att justera Wioletta Kopanska Larsson (SD) 

Justeringens tid 
och plats Kommunledningskontoret, 2020-10-15 kl. 16.00 

Justerade 
paragrafer §§ 95-104 

Sekreterare   

 Sara Rävås  

Ordförande  
 

 Kim Hellström (SD)  

Justerare  
 

 Wioletta Kopanska Larsson (SD)   

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Bildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 2020-10-13 

Anslaget under tiden  

Förvaringsplats  
för protokollet Kommunledningskontorets närarkiv 

Underskrift   
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Dnr - 

§ 96 Information  

Bildningsnämndens beslut 
 

1. Informationen noteras.  

Sammanfattning av ärendet 

a) Rektor Karin Svensson informerar om verksamheten på Björkhälls 
förskola 

b) Kulturchef Elisabet Viktorsson och fritidschef Niklas Fonskov informerar 
om: Lovklubben 

c) Kulturchef Elisabet Viktorsson informerar om kommande utvecklingar i 
utemiljön kring skulpturer, biblioteket mm 

d) Ordförande Kim Hellström informerar om: 
i) Ungdomsråd 25 september 2020 
ii) Strategidag på Svalöfs gymnasium 2 oktober 2020 

 

 
Protokollet ska skickas till: 
- 
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Dnr BIN 282-2020 

§ 97 Delårsbokslut per den 31 augusti 2020 

Bildningsnämndens beslut 

1. Delårsbokslut per den 31 augusti 2020 för bildningsnämnden godkänns. 
 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade i april 2020 om en ny modell för ekonomisk 
uppföljning med två delårsbokslut och nu föreligger det andra delårsbokslutet 
för perioden januari till augusti månad 2020 (KF § 53/2020).  

Utfallet för bildningsnämndens verksamheter per den 31 augusti är en budget i 
balans. Helårsprognosen för 2020 för bildningsnämndens verksamheter per 
den 31 augusti är en budget i balans. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2020-09-23 
Delårsrapport per 31 augusti 2020, daterad 2020-09-21 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Kim Hellström (SD): 1. Delårsbokslut per den 31 augusti 2020 för 
bildningsnämnden 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 96-2020 

§ 98 Uppföljning av intern kontrollplan 2020 

Bildningsnämndens beslut 

1. Uppföljning av intern kontrollplan för 2020 godkänns. 

2. God intern kontroll har uppnåtts inom bildningsnämndens verksamheter 
under 2020. 

3. Uppföljning av intern kontrollplan för 2020 överlämnas för kännedom till 
kommunstyrelsen. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Bildningsnämnden antog 2020-02-27, § 3 Intern kontrollplan för 2020.  

Förvaltningen har genomfört en uppföljning av planen och bedömer att det 
uppnåtts en god intern kontroll inom bildningsnämndens verksamhetsområde.. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2020-10-04, inkl bilagor: Blankett 7, 8 samt 11 
Bildningsnämndens protokoll 2020-02-27, § 15 
Intern kontrollplan 2020 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Kim Hellström (SD): 1. Uppföljning av intern kontrollplan för 2020 godkänns. 2. 
God intern kontroll har uppnåtts inom bildningsnämndens verksamheter under 
2020. 3. Uppföljning av intern kontrollplan för 2020 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: 
Kommunstyrelsen 
Kommunförvaltningen (MAZO, HSDT, UABS) 
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Dnr BIN 291-2020 

§ 99 Uppföljning av föreläggande gällande tillsyn av 
Svalövs Montessori förskola 

Bildningsnämndens beslut 

1. Bildningsnämnden återtar föreläggandet om Svalövs Montessoris 
öppettider. 

2. Svalövs Montessoris reviderade plan mot kränkande behandling 
granskas när den är färdigställd. 

3. Punkten avseende Svalövs Montessoris arbete med modersmålsstöd 
avförs. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Vid kommunens tillsyn av Svalövs Montessoris förskola identifierades ett 
område där förskolan inte uppfyller lagkraven samt två områden där 
tveksamheter finns. Utifrån tillsynsrapporten beslutade Bildningsnämnden 
följande:  

1. Svalövs Montessori förskola föreläggs att tillse: - Att förskolan har öppettider i 
enlighet med Skollagen samt kommunens Villkor för godkännande och rätt till 
kommunalt bidrag för enskild förskola, enskilt fritidshem och pedagogisk 
omsorg i Svalövs kommun. 2. Begära in ytterligare dokumentation kring 
förskolans arbete mot kränkande behandling för att kunna göra en bedömning 
om förskolan lever upp till lagens krav eller ej. 3. Begära in ytterligare 
dokumentation kring förskolans arbete med modersmålsstöd för att kunna göra 
en bedömning om förskolan lever upp till lagens krav eller ej. 4. Godkänna 
övriga punkter i tillsynen som helhet. 

Efter genomgång av Montessoris svar samt efter juridisk konsultation (Ask och 
Kocan Jurister) förslår nu förvaltningen hur frågan ska hanteras vidare. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2020-10-05 
Svar från Svalövs Montessori avseende föreläggande efter tillsyn av fristående 
förskola, inkom 2020-08-14 
Bildningsnämndens protokoll 2020-06-09, § 63 
Tillsynsrapport, daterad 2020-06-02 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Kim Hellström (SD): 1. Bildningsnämnden återtar föreläggandet om Svalövs 
Montessoris öppettider. 2. Svalövs Montessoris reviderade plan mot kränkande 
behandling granskas när den är färdigställd. 3. Punkten avseende Svalövs 
Montessoris arbete med modersmålsstöd avförs. 
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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 (HSDT, UABS, KAAT) 
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Dnr BIN 444-2020 

§ 100 Remissvar, Program för uppföljning och insyn av 
verksamhet som utförs av privata utförare 

Bildningsnämndens beslut 

1. Bildningsnämnden ställer sig bakom utarbetat förslag till program för 
uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Av kommunallagen (SFS 2017:725) 5 kap. 3 § framgår följande:  

”Fullmäktige ska för varje mandatperiod anta ett program med mål och riktlinjer 
för sådana kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare.  

I programmet ska det också anges hur fullmäktiges mål och riktlinjer ska följas 
upp och hur allmänhetens insyn ska tillgodoses.”  

Kommunstyrelsens arbetsutskott fattade 2020-09-01 följande beslut: 1. Förslag 
till Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata 
utförare, daterat 2020-08-26, remitteras till vård-och omsorgsnämnden, 
socialnämnden, bildningsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden. 2. 
Nämndernas remissvar ska vara kommunstyrelsens arbetsutskott tillhanda 
senast 27 oktober för att behandlas vid dess sammanträde den 3 november. 

Då det är lagstadgat att varje kommun antar ett program med mål och riktlinjer 
för uppföljning och insyn i verksamheter som utförs av privata utförare har 
förvaltningen inga synpunkter på förslaget utan föreslår att Bildningsnämnden 
ställer sig bakom förslag på Program för uppföljning och insyn av verksamhet 
som utförs av privata utförare. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2020-10-06 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-09-01, § 51 
Förslag till Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av 
privata utförare, daterat 2020-08-26 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Kim Hellström (SD): 1. Bildningsnämnden ställer sig bakom utarbetat förslag till 
program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare. 

Beslutsgång 

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

Protokollet ska skickas till: 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Kommunförvaltningen (HSDT, UABS, SARA) 
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Dnr BIN 445-2020 

§ 101 Sammanträdestider för bildningsnämnden 2021 

Bildningsnämndens beslut 

1. Bildningsnämnden sammanträder år 2021 under följande dagar (kl. 
13.30): 14/1, 9/2, 9/3, 13/4, 18/5, 22/6, 17/8, 14/9, 12/10, 16/11, 7/12. 
 

2. Ordförande äger rätt att kalla till ett extra sammanträde, liksom att om 
det föreligger särskilda skäl för det, ställa in ett sammanträde eller ändra 
dagen eller tiden för sammanträdet.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Bildningsnämnden ska besluta om sina sammanträdestider för 2021.  

Kommunförvaltningen har tagit fram ett förslag i vilket hänsyn tagits till 
helgdagar samt planerade sammanträden för kommunfullmäktige, 
kommunstyrelsen, nämnder m.m.  

Det noteras att ordföranden enligt förslaget äger rätt att kalla till ett extra 
sammanträde, liksom att om det föreligger särskilda skäl för det, ställa in ett 
sammanträde eller ändra dagen eller tiden för sammanträdet.  

Ett extra sammanträde ska enligt kommunallagen hållas om minst en tredjedel 
av nämndens ledamöter begär det eller om ordförande anser att det behövs. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Kim Hellström (SD): 1. Bildningsnämnden sammanträder år 2021 under 
följande dagar (kl. 13.30): 14/1, 9/2, 9/3, 13/4, 18/5, 22/6, 17/8, 14/9, 12/10, 
16/11, 7/12. 2. Ordförande äger rätt att kalla till ett extra sammanträde, liksom 
att om det föreligger särskilda skäl för det, ställa in ett sammanträde eller ändra 
dagen eller tiden för sammanträdet. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (SARA, HSDT, UABS) 
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Dnr BIN 180-2020 

§ 102 Redovisning av inkomna synpunkter, kvartal 3 
2020 

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 ska hanteras. Enligt 
dessa rutiner ska nämndsadministrationen för varje kvartal redovisa inlämnade 
synpunkter till ansvarigt politiskt organ.  

Inkomna synpunkter under kvartal 3 2020 redovisas vid bildningsnämndens 
sammanträde 2020-10-13. 

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. 
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Dnr BIN 387-2020 

§ 103 Val av kulturpris till kulturpristagare 2020 

Bildningsnämndens beslut 

1. Ordförande bemyndigas fatta beslut om pris till kulturpristagare 2020.  
 

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 områden.  

Bildningsnämnden utser kulturpristagare på delegation från kommunfullmäktige 
och priset utgörs av ett konstverk ur den årliga konstutställningen med Svalövs-
konstnärer. Priset utses av bildningsnämnden.  

Prisutdelning sker i samband med kommunfullmäktiges sammanträde. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Kim Hellström (SD): 1. Ordförande bemyndigas fatta beslut om pris till 
kulturpristagare 2020 

Beslutsgång 

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

Jäv  

På grund av jäv deltog Elisabeth Salonen Ripa (FI) inte i behandlingen av 
ärendet. 

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Kommunförvaltningen (ETVN, SARA) 
 
Mötet ajournerades 15.10-15.18 
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Dnr BIN 11-2020 

§ 104 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, 2020-09-03 - 2020-10-05 

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: 
- 
 


