
 

Justerare Utdragsbestyrkande 

    

 

 

Bildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(29) 

Sammanträdesdatum 

2020-06-09 
  

  

  

 

Plats och tid Lokal Fullmäktigesalen, kl 13.30-16.46 
Mötet ajournerades 15.01-15.17 
 

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 
Elisabet Viktorsson, kulturchef 
Niklas Fonskov, fritidschef   
Minela Smajlovic, ekonom, §§ 55-58 
Sara Rävås, nämndsekreterare 
Lena Hansson, rektor Svalöfs gymnasium, §§ 55-56 a) 
Katarina Anjert, kvalitetsstrateg, §§ 55-65 
Elin Arenhag, koordinator, §§ 55-56 c) 
Maria Winqvist, förskolechef, §§ 55-56 c) 
Karin Sjunnesson, personalombud 
 
Tobias Olsson (MP), insynsplats (distans) 
Elisabeth Salonen Ripa (FI), insynsplats (distans) 
 

 
  



 

Bildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2(29) 
Sammanträdesdatum 

2020-06-09 
  

[Titel] 

  
 

 
Justerare Utdragsbestyrkande 

     

 

Utses att justera Annelie Frykholm (L) 

Justeringens tid 
och plats Kommunledningskontoret, 2020-06-10 kl. 16.00. 

Justerade 
paragrafer §§ 55-74 

Sekreterare   

 Sara Rävås  

Ordförande  
 

 Kim Hellström (SD)  

Justerare  
 

 Annelie Frykholm (L)   

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Bildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 2020-06-09 

Anslaget under tiden  

Förvaringsplats  
för protokollet Kommunledningskontorets närarkiv 

Underskrift   

 
Sara Rävås  

 
 



 

Bildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

3(29) 
Sammanträdesdatum 

2020-06-09 
  

[Titel] 

  
 

 
Justerare Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 55  Beslutad ärendelista 

§ 56 Information ................................................................................................. 4 
§ 57 Delårsbokslut tertial 1, per den 30 april 2020 ........................................... 5 
§ 58 Resultatbalansering förskola, fritidshem, grundskola, gymnasieskola 

inklusive vuxenutbildning för resultat år 2019 ........................................... 6 
§ 59 Beställning till Samhällsbyggnadsnämnden avseende ny förskola i 

Billeberga ................................................................................................... 7 
§ 60 Uppdrag, utredning av resursskola ........................................................... 9 
§ 61 Uppdrag, översyn villkor för godkännande och rätt till kommunalt bidrag 

för enskild förskola, enskilt fritidshem och pedagogisk omsorg i Svalövs 
kommun ................................................................................................... 10 

§ 62 Tilläggsbelopp för lovskola 2020 avseende enskilda huvudmän ........... 11 
§ 63 Tillsyn av Svalövs Montessori förskola ................................................... 13 
§ 64 Tillsyn Dunderklumpens förskola ............................................................ 15 
§ 65 Frekvens för tillsyn av fristående förskolor och fritidshem ...................... 17 
§ 66 Godkännande av årsplan för utsmyckning och underhåll av Svalövs 

skulpturer ................................................................................................. 18 
§ 67 Tillfälligt undantag från regler för bidrag till studieförbunden .................. 19 
§ 68 Tillfälligt undantag från regler i bidragsbestämmelser för föreningar i 

Svalövs kommun ..................................................................................... 20 
§ 69 Remissvar, Lokalförsörjningen inom kommunen - Bolagspolicy samt 

bildande av koncern och Svalövs Kommunhus AB m m ........................ 22 
§ 70 Remiss, Efterutdelning 2020, AB SvalövsLokaler .................................. 24 
§ 71 Remissvar, Svalövs kommuns program för familjefrid 2020-2022 ......... 26 
§ 72 Yttrande, utredning gällande hantering av kollektivtrafiken .................... 27 
§ 73 Redovisning av delegationsbeslut........................................................... 28 
§ 74 Initiativärende, Strategidag om Svalöfs Gymnasium – Nuläge och 

framtid ...................................................................................................... 29 
 
Ärendet " Initiativärende, Strategidag om Svalöfs Gymnasium – Nuläge och 
framtid" läggs till vid sammanträdet. 



 

Bildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

4(29) 
Sammanträdesdatum 

2020-06-09 
  

[Titel] 

  
 

 
Justerare Utdragsbestyrkande 

     

 

Dnr - 

§ 56 Information  

Bildningsnämndens beslut 
 

1. Informationen noteras.  

Sammanfattning av ärendet 

a) Information om utbud Vux (Lena) 

b) Elin Arenhag, koordinator, informerar om lägesrapport barnomsorg (Dnr 
BIN 28-2020). 

c) Information från verksamheten: Förskolechef Maria Winqvist om 
Garvaren och Torpets förskola. 

d) Uppdatering om situationen kring Covid-19. 

e) Utbildningschef Hans Dahlqvist informerar om: Sammanställning av hur 
många som nyttjat luncherbjudandet för gymnasieelever (Dnr BIN 286-
2020) 
 

f) Katarina Anjert, kvalitetskoordinator, informerar om: 
i) Meritvärde och resultat för läsåret 19/20 
ii) Nya satsningar inom verksamheterna 

g) Ordförande Kim Hellström informerar om:  

i) Ordförandebeslut om Poppestipendiat (BIN 247-2020) 

ii) Ordförandebeslut om belopp vitesföreläggande (BIN 156-2020) 

iii) Ungdomsrådet 2020-06-01 

 
Protokollet ska skickas till: 
- 
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Dnr BIN 282-2020 

§ 57 Delårsbokslut tertial 1, per den 30 april 2020 

Bildningsnämndens beslut 

1. Delårsbokslut tertial 1 per den 30 april 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 första delårsbokslutet 
för perioden januari till april månad 2020 (KF § 53/2020). 

Utfallet för bildningsnämndens verksamheter per den 30 april är ett positivt 
resultat om 1,7 miljoner kronor. Helårsprognosen för 2020 för 
bildningsnämndens verksamheter per den 30 april är en budget i balans.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2020-06-02 
Tertialbokslut per 30 april 2020 för bildningsnämnden, daterad 2020-05-28 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Kim Hellström (SD), Fredrik Jönsson (C), Anna Berg von Linde (M), Wioletta 
Kopanska Larsson (SD), Annelie Frykholm (L), Èmilie Lundgren (S) och Marcus 
Donnerhag (S): 1. Delårsbokslut tertial 1 per den 30 april 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, UABS) 
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Dnr BIN 283-2020 

§ 58 Resultatbalansering förskola, fritidshem, 
grundskola, gymnasieskola inklusive vuxenutbildning för 
resultat år 2019 

Bildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige 

1. Resultaten för resultatenheterna fastställs enligt tabell i tjänsteskrivelse, 
daterad 2020-05-25. Beloppen hanteras via resultatutjämningsfond per 
enhet. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Verksamheterna förskola, fritidshem, grundskola, gymnasieskola inklusive 
vuxenutbildning inom den kommunala regin erhåller resurser genom ett 
brukarbaserat ersättningssystem. Enligt regelverket ska verksamheterna med 
brukarbaserat ersättningssystem (resultatenheter) tilldelas vars sin 
resultatutjämningsfond. Det ekonomiska resultatet ska för varje enskilt år 
regleras mot denna fond. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2020-05-25 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Kim Hellström (SD), Fredrik Jönsson (C), Anna Berg von Linde (M), Wioletta 
Kopanska Larsson (SD), Annelie Frykholm (L) och Marcus Donnerhag (S): 
förslag till kommunstyrelsen: 1. Resultaten för resultatenheterna fastställs enligt 
tabell i tjänsteskrivelse, daterad 2020-05-25. Beloppen hanteras via 
resultatutjämningsfond per enhet. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Kommunförvaltningen (MAZO, HSDT, UABS) 
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Dnr BIN 284-2020 

§ 59 Beställning till Samhällsbyggnadsnämnden 
avseende ny förskola i Billeberga 

Bildningsnämndens beslut 

1. Bildningsnämnden uppdrar till samhällsbyggnadsnämnden att återkomma 
med förslag på lokalisering, lokalprogram samt preliminär hyreskostnad för 
ny förskola i Billeberga omfattande cirka sex avdelningar, som underlag 
inför investeringsbeslut. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Billeberga fortsätter att växa i åldersspannet 1-5 år. Maxkapaciteten idag med 
tre avdelningar i befintliga lokaler i Kvarnlidens förskola är nådd. Detta innebär 
att barn i Billeberga i dagsläget erbjuds plats på Alfabo förskola i Tågarp. Det 
kan också konstateras att nuvarande lokaler inte är ändamålsenliga fullt ut och 
svårligen kan anpassas till dagens krav på god pedagogik. 

Enligt framtaget lokalförsörjningsprogram beslutat i KS 2018-04-09 och enligt 
utredning av lokalbehovet inom för- och grundskola 2019-2030 daterad 2019-
06-30 inom sektor utbildning identifieras bland annat framtida behov av 
förskoleplatser i Billeberga. Det sammanlagda behovet är cirka sex avdelningar. 

Bildningsnämnden behöver därför omgående planera för byggnation av en ny 
förskola i Billeberga med kapacitet för ytterligare tre avdelningar, totalt sex 
avdelningar. Då etablering av ny förskola eventuellt måste ske på annan mark 
än på dagens befintliga blir det troligen nödvändigt med ny detaljplan eller 
detaljplaneändring, beroende på var lämplig plats kan identifieras. 

Bildningsnämnden uppdrar till samhällsbyggnadsnämnden som har 
lokalsamordningsansvaret att återkomma med förslag på lokalisering, 
lokalprogram samt preliminär hyreskostnad för ny förskola i Billeberga 
omfattande cirka sex avdelningar, som underlag inför investeringsbeslut. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2020-05-28 
Lokalförsörjningsprogram, antaget 2018-04-09 
Utredning av lokalbehovet inom för- och grundskola 2019-2030, daterat 2019-
08-08 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Kim Hellström (SD), Fredrik Jönsson (C), Èmilie Lundgren (S) och Marcus 
Donnerhag (S): 1. Bildningsnämnden uppdrar till samhällsbyggnadsnämnden 
att återkomma med förslag på lokalisering, lokalprogram samt preliminär 
hyreskostnad för ny förskola i Billeberga omfattande cirka sex avdelningar, som 
underlag inför investeringsbeslut. 
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Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Kommunförvaltningen (HAHZ, HSDT, SARA, UABS) 
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Dnr BIN 285-2020 

§ 60 Uppdrag, utredning av resursskola 

Bildningsnämndens beslut 

1. Sektor utbildning uppdras att utreda förutsättningarna för att starta och 
driva en resursskola i Svalövs kommun. Utredningen ska belysa både 
för- och nackdelar med en resursskola samt väga in ekonomiska 
konsekvenser. 

2. Uppdraget ska återrapporteras senast vid bildningsnämndens 
sammanträde i december 2020. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Det finns helt enkelt inget facit, när det kommer till inkludering. Det vi kan 
konstatera är att vi har ett antal elever vars behov vi inte klarar av att möta och 
som därför går i specialskolor i andra kommuner. Vi har även barn i våra 
ordinarie verksamheter som vi har svårt att möta och skapa optimala 
förutsättningar för. Mot bakgrund därav vill utbildningschefen ges uppdraget att 
utreda förutsättningarna för att starta och driva en resursskola i Svalövs 
kommun. Utredningen ska belysa både för- och nackdelar med en resursskola 
samt väga in ekonomiska konsekvenser. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2020-06-02 
Skrivelse, Antal elever som Svalöv placerat på specialskolor under de senaste 
tre åren (2018 - 2020) 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Kim Hellström (SD), Fredrik Jönsson (C), Anna Berg von Linde (M), Wioletta 
Kopanska Larsson (SD), Annelie Frykholm (L) och Èmilie Lundgren (S): 1. 
Sektor utbildning uppdras att utreda förutsättningarna för att starta och driva en 
resursskola i Svalövs kommun. Utredningen ska belysa både för- och nackdelar 
med en resursskola samt väga in ekonomiska konsekvenser. 2. Uppdraget ska 
återrapporteras senast vid bildningsnämndens sammanträde i december 2020. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (SARA, UABS) 
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Dnr BIN 292-2020 

§ 61 Uppdrag, översyn villkor för godkännande och rätt 
till kommunalt bidrag för enskild förskola, enskilt 
fritidshem och pedagogisk omsorg i Svalövs kommun 

Bildningsnämndens beslut 

1. Sektor utbildning ges i uppdrag att revidera 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.  

2. Förslag till revidering läggs fram i bildningsnämnden för att sedan 
godkännas i kommunfullmäktige. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Dokumentet stipulerar villkor som inte är förenliga med Skollagen och därmed 
föreslås en uppdatering av villkoren för fristående förskolor, fritidshem och 
pedagogisk omsorg. 

Vid bildningsnämndens sammanträde i augusti ska nämnden få en lägesrapport 
om uppdragets storlek och väntade tidsplan. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2020-06-02 
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.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Kim Hellström (SD), Fredrik Jönsson (C), Annelie Frykholm (L), Èmilie 
Lundgren (S) och Marcus Donnerhag (S): 1. Sektor utbildning ges i uppdrag att 
revidera 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. 2. Förslag till revidering läggs fram i 
bildningsnämnden för att sedan godkännas i kommunfullmäktige. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (SARA, UABS, KAAT) 
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Dnr BIN 288-2020 

§ 62 Tilläggsbelopp för lovskola 2020 avseende 
enskilda huvudmän 

Bildningsnämndens beslut 

1. Tilläggsbeloppet för enskilda huvudmän för lovskola år 2020 fastställs till 
26 kronor per timme och elev. 

2. Enskild huvudman måste ansöka om tilläggsbelopp för varje enskild elev. 

3. Enskild huvudman kan få tilläggsbelopp för maximalt 50 timmar per elev 
och läsår. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Huvudmän är skyldiga att erbjuda lovskola för elever i årskurs 8 och 9 i 
grundskolan, under vissa förutsättningar. Lovskola på sommaren kallas ibland 
också för sommarskola. Begreppet "lovskola" är reglerat i skollagen. Enligt 
skollagens definition är lovskola undervisning inom grundskolan som anordnas 
enligt skollagen under lov under en termin eller utanför terminstid och som inte 
är obligatorisk för elever. Huvudmannen måste erbjuda lovskola till två kategorier 
av elever: 

 Elever som har avslutat grundskolans årskurs 8 och som riskerar att i 
årskurs 9 inte bli behöriga till ett nationellt yrkesprogram i 
gymnasieskolan. 

 Elever som har avslutat grundskolans årskurs 9 men som inte blivit 
behöriga till ett nationellt yrkesprogram i gymnasieskolan. 

Undervisningen ska uppgå till sammanlagt minst 50 timmar efter både årskurs 8 
och 9. Det betyder att en elev kan ha rätt till 100 timmar om eleven uppfyller 
förutsättningarna för att bli erbjuden lovskola både efter årskurs 8 och årskurs 9.  

Enskilda huvudmän har rätt till tilläggsbelopp från hemkommunen för elever som 
deltar i lovskola.  

Tjänstemannaorganisationen har räknat fram kostnaden för lovskolan på 
Linåkerskolan per timme och elev. Kostnaden uppgår till 26 kronor per timme och 
elev. Det är detta belopp som enskilda huvudmän bör kunna ansöka om. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2020-06-02 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Kim Hellström (SD), Fredrik Jönsson (C), Anna Berg von Linde (M), Wioletta 
Kopanska Larsson (SD), Annelie Frykholm (L), Èmilie Lundgren (S) och Marcus 
Donnerhag (S): 1. Tilläggsbeloppet för enskilda huvudmän för lovskola år 2020 
fastställs till 26 kronor per timme och elev. 2. Enskild huvudman måste ansöka 
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om tilläggsbelopp för varje enskild elev. 3. Enskild huvudman kan få 
tilläggsbelopp för maximalt 50 timmar per elev och läsår. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (UABS) 
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Dnr BIN 291-2020 

§ 63 Tillsyn av Svalövs Montessori förskola 

Bildningsnämndens beslut 

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. Bildningsnämnden beslutar att 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. Bildningsnämnden beslutar att 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. Bildningsnämnden beslutar att godkänna övriga punkter i tillsynen som 
helhet. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Tillsyn av Svalövs Montessori förskola genomfördes den 5 maj 2020 i form av 
intervju av rektor samt visning av förskolans lokaler. På grund av rådande 
situation med Covid-19 gjordes inga observationer i verksamheten.  

Under tillsynen identifierades ett område där förskolan inte uppfyller lagkraven 
samt två områden där tveksamheter finns. På alla övriga områden som 
granskats bedöms förskolan uppfylla lagkraven. 

1) De öppettider Svalövs Montessori förskola har är inte förenliga med 
Skollagen och inte heller kommunens 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. Det 
innebär att: 

- Förskolan ska följa kommunens öppettider som är 06.00-18.00 alla 
helgfria vardagar.  

- Öppettider ska erbjudas i den omfattning föräldrars arbete eller studier 
kräver, dock ej kväll, natt, veckoslut eller i samband med större helger.   

- Det är inte tillåtet att stänga förskolan utan att erbjuda omsorg vid 
behov.  

Utifrån ovanstående föreslås Bildningsnämnden besluta om föreläggande.  

2) Enligt rektor för förskolan arbetar personalen tillsammans mot diskriminering 
och kränkande behandling. Rektor menar att de har ett kontinuerligt arbete, 
men att likabehandlingsplanen är mer statisk. Svalövs Montessori 
likabehandlingsplan omfattar både grundskola och förskola och upprättades 
2015. Den beskrivning rektor har gett och den dokumentation vi fått är inte 



 

Bildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

14(29) 
Sammanträdesdatum 

2020-06-09 
  

[Titel] 

  
 

 
Justerare Utdragsbestyrkande 

     

 

tillräcklig för att göra en bedömning om förskolan lever upp till lagkravet eller ej. 
Därmed föreslås att Bildningsnämnden begär in ytterligare dokumentation kring 
förskolans arbete mot kränkande behandling. 

3) Enligt rektor arbetar förskolan aktivt med läroplansmålet för modersmålsstöd. 
Den beskrivning rektor har gett är dock inte tillräcklig för att göra en bedömning 
om förskolan lever upp till läroplansmålet eller ej. Därmed föreslås att 
Bildningsnämnden begär in ytterligare dokumentation kring förskolans arbete 
med modersmålsstöd. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2020-06-02 
Tillsynsrapport, daterad 2020-06-02 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Kim Hellström (SD), Fredrik Jönsson (C), Anna Berg von Linde (M), Wioletta 
Kopanska Larsson (SD), Annelie Frykholm (L), Èmilie Lundgren (S) och Marcus 
Donnerhag (S): 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. Bildningsnämnden 
beslutar att 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. Bildningsnämnden beslutar att 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. 
Bildningsnämnden beslutar att godkänna övriga punkter i tillsynen som helhet. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (UABS, KAAT) 
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Dnr BIN 407-2018 

§ 64 Tillsyn Dunderklumpens förskola 

Bildningsnämndens beslut 

1. Uppföljningen av samtliga anmärkningar, beslutade 2019-12-18, 
godkänns. 

 

Sammanfattning av ärendet 

2019-12-18 beslutade Bildningsnämnden om fyra anmärkningar där 
Dunderklumpens förskola inte levde upp till lagens krav. Dessa skulle följas upp 
under våren 2020.  

Besök på Dunderklumpens förskola samt intervjuer med rektor och ordförande 
genomfördes 2020-05-18. Åtgärder på de fyra anmärkningarna har vidtagits 
och förskolan uppfyller lagens krav.  

De fyra punkterna med anmärkning var: 

 Barn och föräldrar informeras om vilka mål som finns för verksamheten. 

 De barn i förskolan som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver 
särskilt stöd får det stöd som deras speciella behov kräver. 

 Huvudmannen, eller företrädaren för huvudmannen, bedriver ett 
systematiskt kvalitetsarbete, såsom att planera, följa upp, utvärdera och 
kontinuerligt utveckla verksamheten, samt omsätter resultaten i 
åtgärder för att uppfylla de nationella målen. 

 Arbetslagets arbetssätt och arbetsformer dokumenteras och utvärderas 
regelbundet. 

I samband med uppföljningen av tillsynen 2020-05-18 ställdes även frågor kring 
Skollagen 8 kap. 5 §. Dunderklumpens förskola bedöms även här leva upp till 
lagens krav. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2020-06-02 
Tillsynsrapport, daterad 2020-05-18 (avsnitt 5) 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Kim Hellström (SD), Fredrik Jönsson (C), Anna Berg von Linde (M), Wioletta 
Kopanska Larsson (SD), Annelie Frykholm (L), Èmilie Lundgren (S) och Marcus 
Donnerhag (S): 1. Uppföljningen av samtliga anmärkningar, beslutade 2019-12-
18, godkänns. 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar i enlighet 
med detta. 
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Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (UABS, KAAT) 
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Dnr BIN 290-2020 

§ 65 Frekvens för tillsyn av fristående förskolor och 
fritidshem 

Bildningsnämndens beslut 

1. Tillsyn av fristående förskolor och fritidshem ska genomföras minst vart 
tredje år. 

2. Om kommunen får signaler om brister i verksamheten hos fristående 
förskolor och fritidshem kan tillsyn genomföras mer frekvent.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunen ska enligt Skollagen (2010:800) 26 kap. utföra tillsyner över 
förskolor och fritidshem vars huvudman kommunen har godkänt. Tidigare har 
kommunen utfört tillsyner av samtliga fristående förskolor och fritidshem varje 
höst i sin plan för intern kontroll. Tillsynerna beslutades inför 2020 att tas bort ur 
den interna kontrollen och därmed är förslaget att tillsyner framgent genomförs 
minst vart tredje år. Vid signaler om brister på fristående förskolor och 
fritidshem kan tillsyner genomföras mer frekvent. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2020-06-02 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Kim Hellström (SD), Fredrik Jönsson (C), Anna Berg von Linde (M), Wioletta 
Kopanska Larsson (SD), Annelie Frykholm (L), Èmilie Lundgren (S) och Marcus 
Donnerhag (S): 1. Tillsyn av fristående förskolor och fritidshem ska genomföras 
minst vart tredje år. 2. Om kommunen får signaler om brister i verksamheten 
hos fristående förskolor och fritidshem kan tillsyn genomföras mer frekvent. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (UABS, KAAT) 
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Dnr BIN 13-2020 

§ 66 Godkännande av årsplan för utsmyckning och 
underhåll av Svalövs skulpturer 

Bildningsnämndens beslut 

1. Årsplan 2020 för utsmyckning och underhåll av Svalövs skulpturer, 
daterad 2020-06-05, antas. 

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, antagen 2020-04-06. Planen 
är framtagen av Allmänkultur i samarbete med Gata och park. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2020-06-02 
Årsplan 2020 för utsmyckning och underhåll av Svalövs skulpturer, daterad 
2020-06-05. 
Skulpturförteckning 2020 
Arbetsordning för utsmyckning och underhåll av Svalövs skulpturer, antagen 
2020-04-06. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Kim Hellström (SD), Fredrik Jönsson (C), Wioletta Kopanska Larsson (SD), 
Annelie Frykholm (L), Èmilie Lundgren (S) och Marcus Donnerhag (S): 1. 
Årsplan 2020 för utsmyckning och underhåll av Svalövs skulpturer, daterad 
2020-06-05, antas. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (HSDT, ETVN, MSWN, UABS) 
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Dnr BIN 252-2020 

§ 67 Tillfälligt undantag från regler för bidrag till 
studieförbunden 

Bildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige 

1. Under 2021 görs ett undantag från gällande regler för bidrag till 
studieförbunden och 2019 års statistik får användas som underlag för 
utbetalning av volymbidrag avseende föregående år. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Folkbildningsrådet har beslutat att göra ett undantag i sina bestämmelser och 
bortse från 2020 års statistik vid utbetalning av bidrag till studieförbunden. Detta 
för att undvika att studieförbunden drabbas ytterligare till följd av coronakrisen. I 
en gemensam skrivelse till kommunen har studieförbunden bett om att även 
Svalövs kommun ska göra ett undantag för 2020. Förvaltningen gör 
bedömningen att förfrågan är rimlig. Då Svalövs kommun tillämpar Familjen 
Helsingborgs gemensamma regler för verksamhetsbidrag till studieförbund, 
måste dessa vara antagna i sin helhet. Förvaltningen önskar därför få tillåtelse 
att göra ett tillfälligt undantag från gällande regelverk, och använda 2019 års 
statistik vid kommunens nästkommande utbetalning av volymbidrag till 
studieförbunden.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2020-06-02 
Studieförbundens förutsättningar att vara en samhällsresurs i och med 
Coronakrisen, skrivelse daterad 2020-05-11 
Protokoll 2020:3, Folkbildningsrådets styrelse, dnr 20/00287 
Regler för verksamhetsbidrag till studieförbund, antagna 2018-12-18 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Kim Hellström (SD), Fredrik Jönsson (C), Wioletta Kopanska Larsson (SD), 
Annelie Frykholm (L), Èmilie Lundgren (S) och Marcus Donnerhag (S) förslag 
till kommunstyrelsen: 1. Under 2021 görs ett undantag från gällande regler för 
bidrag till studieförbunden och 2019 års statistik får användas som underlag för 
utbetalning av volymbidrag avseende föregående år. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (HSDT, ETVN, UABS, SARA) 
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Dnr BIN 281-2020 

§ 68 Tillfälligt undantag från regler i 
bidragsbestämmelser för föreningar i Svalövs kommun 

Bildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige 

1. Svalövs föreningar erbjuds minst samma LOK-stöd för perioden 1/1-
2020 till 30/6-2020 som de erhöll motsvarande period 2019. 

2. De föreningar som ej var bidragsberättigade under 2019 utreds separat 
och LOK-stödet beräknas utifrån en rimlighetsbedömning med hänsyn 
till uteblivna sammankomster under perioden. 

3. Bildningsnämnden får mandat att ta samma beslut för perioden 1/7-
2020 till 31/12-2020 om den svåra situationen för föreningarna kvarstår. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Det lokala aktivitetsstödet till föreningar baseras på antal sammankomster. 
Många föreningar har det tufft just nu på grund av coronaviruset och en stor del 
av föreningarnas sammankomster, träningar/tävlingar, läger och arrangemang 
under främst mars och april har blivit inställda på inrådan av 
Folkhälsomyndigheten och RF (Riksidrottsförbundet). Detta innebär att stödet 
till föreningarna för perioden 1/1 till den 30/6 kommer minska kraftigt. 

Då det lokala aktivitetsstödet är en viktig grundplåt för många barn- ,ungdoms- 
och pensionärsföreningar i Svalövs kommun är det av största vikt att tillse att en 
minskning av detta bidrag inte försämrar föreningarnas ekonomi ytterligare.  

Därför är förvaltningens förslag att tillse att de föreningar som lämnar in 
ansökan om LOK-stöd för perioden 1/1-20 till 30/6-20 kommer erhålla minst 
samma bidragssumma som under samma period 2019. 

För nya föreningar (2-3 stycken) som ej var bidragsberättigade under 2019 är 
förslaget att förvaltningen utreder dessa separat om vilket LOK-stöd de rimligt 
är berättigade till, med hänsyn till uteblivna sammankomster under perioden. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2020-06-02 
Bidragsbestämmelser för föreningar i Svalövs kommun 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Kim Hellström (SD), Fredrik Jönsson (C), Wioletta Kopanska Larsson (SD), 
Annelie Frykholm (L), Èmilie Lundgren (S) och Marcus Donnerhag (S) förslag 
till kommunstyrelsen: 1. Svalövs föreningar erbjuds minst samma LOK-stöd för 
perioden 1/1-2020 till 30/6-2020 som de erhöll motsvarande period 2019. 2. De 
föreningar som ej var bidragsberättigade under 2019 utreds separat och LOK-
stödet beräknas utifrån en rimlighetsbedömning med hänsyn till uteblivna 
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sammankomster under perioden. 3. Bildningsnämnden får mandat att ta 
samma beslut för perioden 1/7-2020 till 31/12-2020 om den svåra situationen 
för föreningarna kvarstår. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (SARA, UABS, NSFV) 
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Dnr BIN 287-2020 

§ 69 Remissvar, Lokalförsörjningen inom kommunen - 
Bolagspolicy samt bildande av koncern och Svalövs 
Kommunhus AB m m 

Bildningsnämndens beslut 

1. Yttrande i förslagsskrivelse, daterad 2020-06-03, antas som nämndens 
eget och översänds till kommunstyrelsen. 

Reservation 

Èmilie Lundgren (S) och Marcus Donnerhag (S) reserverar sig till förmån för 
egna förslag till beslut. 
 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen har den 1 juni 2020 beslutat att översända två ärenden för ett 
yttrande från bildningsnämnden. Detta yttrande ska vara kommunstyrelsen 
tillhanda senast den 10 juni 2020 (KS § 146/2020 samt KS § 147/2020).  

Det första ärendet avser bolagspolicy samt bildande av koncern med mera och 
det andra ärendet avser efterutdelning i AB SvalövsLokaler. Ordförande i 
bildningsnämnden föreslår att denna skrivelse ska antas som nämndens eget 
yttrande avseende dessa två remisser. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2020-06-01, § 146 
Remisshandlingar från kommunstyrelsen 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Kim Hellström (SD), Wioletta Kopanska Larsson (SD), Anna Berg von Linde (M) 
och Annelie Frykholm (L): 1. Yttrande i förslagsskrivelse, daterad 2020-06-03, 
antas som nämndens eget och översänds till kommunstyrelsen. 

Èmilie Lundgren (S) och Marcus Donnerhag (S): I första hand: 1. 
Bildningsnämnden ska avstå från att yttra sig med hänvisning till den orimligt 
korta tid nämnden fått för att sätta sig in i ärendet. I andra hand: 1. 
Bildningsnämnden begär förlängd remisstid till den 1 oktober 2020. I tredje 
hand: 1. Avslag. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer eget m fl förslag mot Èmilie Lundgrens (S) m fl 
förstahandsyrkande och finner att nämnden antar ordförandes förslag. 

Ordförande ställer eget m fl förslag mot Èmilie Lundgrens (S) m fl 
andrahandsyrkande och finner att nämnden antar ordförandes förslag. 
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Ordförande ställer eget m fl förslag mot Èmilie Lundgrens (S) m fl 
tredjehandsyrkande och finner att nämnden antar ordförandes förslag. 

Icke deltagande i beslut 

Fredrik Jönsson (C) deltar ej i beslutet. 

Protokollsanteckning 

Èmilie Lundgren (S) och Marcus Donnerhag (S): Bildningsnämnden har för 
yttrande fått kommunstyrelsens förslag till bolagsbildande med koncernbolag 
och dotterbolag. I förslaget ingår att kommunen ska tillskapa ett servicebolag 
för de kommunala verksamheterna måltidsservice, lokalvård, gata/park med 
mera.  

Utredningen i ärendet är på drygt 100 sidor. Förslaget presenterades för de 
politiska partierna första gången 2020-05-15. För Bildningsnämnden 
presenterades förslaget för första gången inför sittande sammanträde. 

Det är därför omöjligt att med den korta tid som givits nämndens ledamöter och 
ersättare att bedöma konsekvenserna för nämnden av det liggande förslaget. 
Det är därför som vi yrkar på förlängd remisstid i ärendet. 

 

Fredrik Jönsson (C): Med den historiskt korta handläggningstiden för en av de 
mest strategiska frågorna i vår kommuns historia väljer vi att inte deltaga i 
dagens beslutet. På Kommunfullmäktige kommer vi att presentera vårt 
ställningstagande i denna mycket viktiga fråga utifrån såväl ett demokratiskt 
som ekonomiskt perspektiv. För övrigt så är remissyttrandet undermåligt 
eftersom det inte ger några som helst svar på de frågor som ställdes i 
återremissyrkandet. Saknar svar på konsekvensanalysen för hela förvaltningen, 
såväl ekonomiskt som för de anställda. 

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Kommunchef 
Administrativ chef 
Ekonomichef 
Utvecklingschef 
Sektorchefer 
Kommunförvaltningen (UABS) 
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Dnr BIN 286-2020 

§ 70 Remiss, Efterutdelning 2020, AB SvalövsLokaler 

Bildningsnämndens beslut 

1. Yttrande i förslagsskrivelse, daterad 2020-06-03, antas som nämndens 
eget och översänds till kommunstyrelsen. 

Reservation 

Èmilie Lundgren (S) och Marcus Donnerhag (S) reserverar sig till egna förslag 
till beslut. 
 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen har den 1 juni 2020 beslutat att översända två ärenden för ett 
yttrande från bildningsnämnden. Detta yttrande ska vara kommunstyrelsen 
tillhanda senast den 10 juni 2020 (KS § 146/2020 samt KS § 147/2020).  

Det första ärendet avser bolagspolicy samt bildande av koncern med mera och 
det andra ärendet avser efterutdelning i AB SvalövsLokaler. Ordförande i 
bildningsnämnden föreslår att denna skrivelse ska antas som nämndens eget 
yttrande avseende dessa två remisser 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2020-06-01, § 147 
Förslagsskrivelse, daterad 2020-05-14 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Kim Hellström (SD), Wioletta Kopanska Larsson (SD), Anna Berg von Linde (M) 
och Annelie Frykholm (L): 1. Yttrande i förslagsskrivelse, daterad 2020-06-03, 
antas som nämndens eget och översänds till kommunstyrelsen. 

Èmilie Lundgren (S) och Marcus Donnerhag (S): I första hand: 1. 
Bildningsnämnden ska avstå från att yttra sig med hänvisning till den orimligt 
korta tid nämnden fått för att sätta sig in i ärendet. I andra hand: 1. 
Bildningsnämnden begär förlängd remisstid till den 1 oktober 2020. I tredje 
hand: 1. Avslag. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer eget m fl förslag mot Èmilie Lundgrens (S) m fl 
förstahandsyrkande och finner att nämnden antar ordförandes förslag. 

Ordförande ställer eget m fl förslag mot Èmilie Lundgrens (S) m fl 
andrahandsyrkande och finner att nämnden antar ordförandes förslag. 

Ordförande ställer eget m fl förslag mot Èmilie Lundgrens (S) m fl 
tredjehandsyrkande och finner att nämnden antar ordförandes förslag. 
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Icke deltagande i beslut 

Fredrik Jönsson (C) deltar ej i beslutet. 

Protokollsanteckning 

Èmilie Lundgren (S) och Marcus Donnerhag (S): Bildningsnämnden har för 
yttrande fått kommunstyrelsens förslag till bolagsbildande med koncernbolag 
och dotterbolag. I förslaget ingår att kommunen ska tillskapa ett servicebolag 
för de kommunala verksamheterna måltidsservice, lokalvård, gata/park med 
mera.  

Utredningen i ärendet är på drygt 100 sidor. Förslaget presenterades för de 
politiska partierna första gången 2020-05-15. För Bildningsnämnden 
presenterades förslaget för första gången inför sittande sammanträde. 

Det är därför omöjligt att med den korta tid som givits nämndens ledamöter och 
ersättare att bedöma konsekvenserna för nämnden av det liggande förslaget. 
Det är därför som vi yrkar på förlängd remisstid i ärendet. 

 

Fredrik Jönsson (C): Med den historiskt korta handläggningstiden för en av de 
mest strategiska frågorna i vår kommuns historia väljer vi att inte deltaga i 
dagens beslutet. På Kommunfullmäktige kommer vi att presentera vårt 
ställningstagande i denna mycket viktiga fråga utifrån såväl ett demokratiskt 
som ekonomiskt perspektiv. För övrigt så är remissyttrandet undermåligt 
eftersom det inte ger några som helst svar på de frågor som ställdes i 
återremissyrkandet. Saknar svar på konsekvensanalysen för hela förvaltningen, 
såväl ekonomiskt som för de anställda. 

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Kommunchef 
Administrativ chef 
Ekonomichef 
Utvecklingschef 
Sektorchefer 
Kommunförvaltningen (UABS) 
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Dnr BIN 225-2020 

§ 71 Remissvar, Svalövs kommuns program för 
familjefrid 2020-2022 

Bildningsnämndens förslag för beslut i kommunstyrelsen 

1. Remissen avseende förslag till Svalövs kommuns program för familjefrid 
2020-2022, daterat 2020-01-20, återkallas och ärendet återremitteras till 
socialnämnden för vidare bearbetning i samråd med berörda parter. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen har i beslut 2020-04-14, § 95, remitterat av socialnämnden 
framtaget förslag till familjefridsprogram för Svalövs kommun för perioden 2020-
2022.  

Programmet för familjefrid gäller för perioden 2020-2022 och är utformat i 
enlighet med SOSFS 2014:4, se särskilt 3 kap 1 § samt 3 kap 2 §. I 
programmet beskrivs övergripande mål för kommunens skyldighet att 
uppmärksamma och agera i våld i nära relationer.  

Programmet är övergripande och berör tjänstemän och verksamheter inom 
olika förvaltningar. Förslaget har dock ej beretts i samråd med berörda 
verksamheter, vilket bör ske. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2020-06-02 
Kommunstyrelsens protokoll 2020-04-14, § 95 
Förslag till Svalövs kommuns program för familjefrid 2020-2022, daterat 2020-
01-20 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Kim Hellström (SD), Anna Berg von Linde (M), Wioletta Kopanska Larsson 
(SD), Fredrik Jönsson (C), Annelie Frykholm (L) och Èmilie Lundgren (S)  
förslag till kommunstyrelsen: 1. Remissen avseende förslag till Svalövs 
kommuns program för familjefrid 2020-2022, daterat 2020-01-20, återkallas och 
ärendet återremitteras till socialnämnden för vidare bearbetning i samråd med 
berörda parter. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (UABS, SARA) 
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Dnr BIN 289-2020 

§ 72 Yttrande, utredning gällande hantering av 
kollektivtrafiken 

Bildningsnämndens beslut 

1. Bildningsnämnden antar förvaltningens yttrande daterat 2020-06-04. 
 

Sammanfattning av ärendet 

Utifrån utredning gällande hantering av kollektivtrafiken, föreligger nu ett förslag 
till hantering av kollektivtrafiken framgent. Förslaget innebär att hantering och 
budget för kollektivtrafik och färdtjänst (särskild kollektivtrafik) fr o m 2021-01-01 
hanteras av kommunstyrelsen och skolskjutsar hanteras och budgeteras vid 
bildningsnämnden. 

Bildningsnämnden ska inkomma med ett yttrande gällande ovanstående förslag  
till kommunstyrelsen senast 2020-07-31.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2020-06-04 
Kommunstyrelsens protokoll 2020-05-11, § 129 
Utredning gällande hantering av kollektivtrafiken 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Kim Hellström (SD), Fredrik Jönsson (C), Èmilie Lundgren (S) och Marcus 
Donnerhag (S): 1. Bildningsnämnden antar förvaltningens yttrande daterat 
2020-06-04. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (UABS, SARA) 
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Dnr BIN 11-2020 

§ 73 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 den gällande delegationsordningen. 

Beslutsunderlag 

Redovisning av fattade delegationsbeslut, 2020-04-29 – 2020-06-02 

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: 
- 
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Dnr BIN 303-2020 

§ 74 Initiativärende, Strategidag om Svalöfs 
Gymnasium – Nuläge och framtid 

Bildningsnämndens beslut 
 

1. Initiativärendet remitteras till förvaltningen för beredning. 

Sammanfattning av ärendet 

Fredrik Jönsson (C) lämnade 2020-06-09 in ett initiativärende där det framhölls: 

”Under en längre tid har vi i nämnden diskuterat vikten av att avsätta tid för en 
strategidag om Svalöfs Gymnasium. Nu tycker vi i Centerpartiet att det är hög 
tid att denna viktiga dag planeras in. 

Kanske inleds denna dag med nuläget för skolans olika utbildningar. Därefter 
en utblick mot framtiden, dess trender på utbildningssidan och vilka utmaningar 
vi ska vara förbereda på. 

Den exakta utformningen av strategidagen lämnar vi till förvaltningen, men det 
är viktigt att vi vänder på alla stenar och ifrågasätter dagens utbildningar för att 
kunna möta morgondagens krav och önskemål från samhället, eleverna och 
näringslivet. 

Målet är att strategidagen ska ge en tydlig inriktning för förvaltningen att arbeta 
vidare med. 

Vi yrkar 

att förvaltningen får i uppdrag att genomföra en strategidag om Svalöfs 
Gymnasium under hösten 2020. 

att 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.” 

Ärendet lämnas över till förvaltningen för beredning. 

Beslutsunderlag 

Initiativärende, Strategidag om Svalöfs Gymnasium – Nuläge och framtid, 
daterad 2020-06-09 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Kim Hellström (SD): 1. Initiativärendet remitteras 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 (UABS, SARA, HSDT) 


