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Sammanträdesdatum
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Plats och tid

Lokal Fullmäktigesalen, kl 13.30-15.40
Mötet ajournerades 14.58-15.14

Beslutande

Fredrik Jönsson (C)
Kim Hellström (SD), ordf
Èmilie Lundgren (S), vice ordf
Anna Berg von Linde (M)
Wioletta Kopanska Larsson (SD)
Annelie Frykholm (L)
Marcus Donnerhag (S)

Ej tjänstgörande
ersättare

-

Övriga deltagare

Hans Dahlqvist, utbildningschef
Ulrika Bodenäs, kontorschef
Niklas Fonskov, fritidschef
Minela Smajlovic, ekonom
Sara Rävås, nämndsekreterare
Elin Arenhag, koordinator, §§ 75-76 a) och 79
Katarina Anjert, kvalitetsstrateg, §§ 75-79
David Svensson, vik kvalitetsstrateg, §§ 75-79
Göran Hagberg, rektor Linåkerskolan, §§ 75-76 b) och 79
Lena Hansson, rektor Svalöfs gymnasium, §§ 75, 76 d) och 79
Karin Sjunnesson, personalombud
Tobias Olsson (MP), insynsplats (distans), §§ 75-79
Elisabeth Salonen Ripa (FI), insynsplats (distans)
Britta Abotsi (V), ersättare insynsplats (distans), §§ 75-82
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Utses att justera
Justeringens tid
och plats
Justerade
paragrafer

Marcus Donnerhag (S)
Kommunledningskontoret, 2020-08-14 kl. 13.00
§§ 75-83

Sekreterare
Sara Rävås

Ordförande
Kim Hellström (SD)

Justerare
Marcus Donnerhag (S)

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

Kommunledningskontorets närarkiv

Underskrift
Sara Rävås
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Dnr -

§ 76 Information
Bildningsnämndens beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
a) Elin Arenhag, koordinator, informerar om lägesrapport barnomsorg (Dnr
BIN 28-2020).
b) Hans Dahlqvist, utbildningschef, och Göran Hagborg, rektor
Linåkerskolan, informerar om:
i)

Genomgång av skolresultat för läsåret 19/20

c) Katarina Anjert, kvalitetskoordinator, informerar om:
i)

Förstelärarprocessen

d) Lena Hansson, rektor Svalöfs gymnasium, informerar om lunch på TT.
e) Hans Dahlqvist, utbildningschef, informerar om ändrade öppettider på
folkbiblioteken.
f)

Ordförande Kim Hellström och Niklas Fonskov, fritidschef, informerar
om genomfört ungdomsråd 14 juli 2020.

Protokollet ska skickas till:
-

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr BIN 282-2020

§ 77 Ekonomisk uppföljning per 30 juni
Bildningsnämndens beslut
1. Bildningsnämnden godkänner ekonomisk uppföljning per 30 juni 2020.

Sammanfattning av ärendet
Ekonomisk uppföljning/prognos per den 30 juni 2020 skiljer sig inte från den
prognos som nämnden lämnade per den siste april. Nämnden har en budget i
balans för 2020 och förvaltningen föreslår att bildningsnämnden godkänner
uppföljningen per den 30 juni 2020.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-08-04
Uppföljning/prognos juni 2020 daterad 2020-07-08

Förslag till beslut på sammanträdet
Kim Hellström (SD), Èmilie Lundgren (S) och Fredrik Jönsson (C): 1.
Bildningsnämnden godkänner ekonomisk uppföljning per 30 juni 2020.

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

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr BIN 292-2020

§ 78 Revidering av Villkor för godkännande och rätt till
kommunalt bidrag för enskild förskola, enskilt
fritidshem och pedagogisk omsorg i Svalövs kommun tidsram
Bildningsnämndens beslut
1. Revideringen av ”Villkor för godkännande och rätt till kommunalt bidrag
för enskild förskola, enskilt fritidshem och pedagogisk omsorg i Svalövs
kommun” ska redovisas till Bildningsnämnden i november 2020.

Sammanfattning av ärendet
I samband med tillsyn av fristående förskola identifierades behov av att revidera
kommunens ”Villkor för godkännande och rätt till kommunalt bidrag för enskild
förskola, enskilt fritidshem och pedagogisk omsorg i Svalövs kommun”. Sektor
Utbildning fick i uppdrag av Bildningsnämnden 2020-06-09. § 61, att revidera
villkoren samt att vid nämndens sammanträde i augusti redovisa revideringens
förväntade omfattning och tidsplan.
En arbetsgrupp har gått igenom villkoren och ser ett behov av att se över
processen för ansökan om att starta fristående verksamheter i Svalövs
kommun, samt att uppdatera villkoren i enlighet med rådande lagar och regler.
Revideringen bedöms kunna redovisas till Bildningsnämnden i november 2020.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-08-05
Villkor för godkännande och rätt till kommunalt bidrag för enskild förskola,
enskilt fritidshem och pedagogisk omsorg i Svalövs kommun, beslutad i
Kommunfullmäktige 2010-06-21.
Bildningsnämndens protokoll 2020-06-09, § 61

Förslag till beslut på sammanträdet
Kim Hellström (SD), Fredrik Jönsson (C), Èmilie Lundgren (S) och Marcus
Donnerhag (S): 1. Revideringen av ”Villkor för godkännande och rätt till
kommunalt bidrag för enskild förskola, enskilt fritidshem och pedagogisk
omsorg i Svalövs kommun” ska redovisas till Bildningsnämnden i november
2020.

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

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr BIN 366-2020

§ 79 Tilläggsavtal mellan Svalöfs gymnasium och MEskolan AB, "Maskinförarutbildning för gymnasieelever"
Bildningsnämndens beslut
1. Svalöfs gymnasium tecknar tilläggsavtal med ME-skolan AB i enlighet
med bifogat avtalsförslag.
2. Bildningsnämndens ordförande Kim Hellström bemyndigas underteckna
avtalet.

Sammanfattning av ärendet
Svalöfs gymnasium har upphandlat yrkeskurser inom Bygg- och
anläggningsprogrammet, Maskinförarutbildning för gymnasieelever. Avtal för
detta tecknades 2015 (KS 1392-2015).
Kurserna har även erbjudits inom vuxenutbildningen. Fr.o.m. hösten 2020
kommer kurserna att erbjudas i större omfattning för vuxenstuderande –Yrkvux.
Därför krävs ett tilläggsavtal enligt bifogat förslag.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-08-04, inkl.
Bilaga 1, Avtalsförslag mellan parterna.

Förslag till beslut på sammanträdet
Kim Hellström (SD), Fredrik Jönsson (C), Èmilie Lundgren (S), Wioletta
Kopanska Larsson (SD), Marcus Donnerhag (S) och Annelie Frykholm (L): 1.
Svalöfs gymnasium tecknar tilläggsavtal med ME-skolan AB i enlighet med
bifogat avtalsförslag. 2. Bildningsnämndens ordförande Kim Hellström
bemyndigas underteckna avtalet.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslagen till beslut och finner att nämnden beslutar i
enlighet med dessa.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (HSDT)
Svalöfs gymnasium (Lena Hansson)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr BIN 272-2019

§ 80 Redovisning av Svalövs kommuns
kulturstipendium 2019
Bildningsnämndens beslut
1. Redovisningen godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Ida On tilldelades Svalövs kommun kulturstipendium 2019. Hon har till den 31
augusti 2020 att redovisa stipendiet till bildningsnämnden.
Som redovisning av sin användning av kulturstipendiet har Ida On lämnat in en
faktura från Balettakademien i Göteborg samt ett studieintyg på fullbordad
utbildning på densamma. Ida har vidare skickat in en video av ett
musikalnummer som spelats in när Ida medverkade i SVT:s Sommarlov 2020.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-08-05
Redovisning av kulturstipendium 2019, faktura och studieintyg
Film, Idas musikal - Jag vill inte ha nåt regn på min parad, SVT 2020
Bildningsnämndens protokoll 2019-10-10, § 82

Förslag till beslut på sammanträdet
Kim Hellström (SD): 1. Redovisningen godkänns.

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

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr BIN 303-2020

§ 81 Initiativärende, Strategidag om Svalöfs gymnasium
– Nuläge och framtid
Bildningsnämndens beslut
1. Strategidagen ska arrangeras 2020-10-02.
2. Initiativärendet anses besvarat.

Sammanfattning av ärendet
Bildningsnämnden har under en längre tid diskuterat behovet av en strategidag
gällande Svalöfs gymnasium. Strategidagen syftar till att diskutera frågan:
Vilken resa vill vi att Svalöfs gymnasium gör mot framtiden?
2020-06-09 lämnade Fredrik Jönsson (C) in ett initiativärende, som betonade
vikten av att strategidagen planeras in. Fredrik Jönsson yrkade på att


Förvaltningen får i uppdrag att genomföra en strategidag om Svalöfs
gymnasium under hösten 2020.



Förvaltningen får i uppdrag att bjuda in föreläsare, personal,
förtroendevalda och andra som de bedömer kan bidra till en bra och
konstruktiv diskussion om hur vi gör skolan än mer konkurrenskraftig.

Nämnden beslutade 2020-06-09, § 74, att lämna över ärendet till förvaltningen
för beredning.
Förvaltningen har påbörjat planeringen av nämnda strategidag i enlighet med
det som Centerpartiet yrkar på. Tjänstemannasidans förslag till datum för
strategidagen är 2020-10-02.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-08-04
Bildningsnämndens protokoll 2020-06-09, § 74
Initiativärende, Strategi om Svalöfs gymnasium – Nuläge och framtid

Förslag till beslut på sammanträdet
Kim Hellström (SD), Fredrik Jönsson (C) och Èmilie Lundgren (S): 1.
Strategidagen ska arrangeras 2020-10-02. 2. Initiativärendet anses besvarat.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslagen till beslut och finner att nämnden beslutar i
enlighet med detta.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (HSDT, UABS)
Svalöfs gymnasium (Lena Hansson)
Fredrik Jönsson (C)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr BIN 180-2020

§ 82 Redovisning av inkomna synpunkter, kvartal 2
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 2 2020 redovisas vid bildningsnämndens
sammanträde 2020-08-13.

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.
Protokollet ska skickas till:
-

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr BIN 11-2020

§ 83 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, 2020-06-03 – 2020-08-05

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:
-

Justerare

Utdragsbestyrkande

11(11)

