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Utses att justera  Jenny Ulfvin (SD) 

Justeringens tid 
och plats Kommunledningskontoret, 2020-05-11 kl. 13:00 

Justerade 
paragrafer §§ 41-54 

Sekreterare   

 Ulrika Bodenäs  

Ordförande  
 

 Kim Hellström (SD)  

Justerare  
 

 Jenny Ulfvin (SD)   

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Bildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 2020-05-07 

Anslaget under tiden  

Förvaringsplats  
för protokollet Kommunledningskontorets närarkiv 

Underskrift   

 
Ulrika Bodenäs  
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Dnr - 

§ 42 Information  

Bildningsnämndens beslut 
 

1. Informationen noteras.  

Sammanfattning av ärendet 

a) Annitta Konge, ny förskolerektor i Svalövs tätort, presenterar sig. 

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

c) Information från verksamheten: Enhetschef Kulturskolan Anja Liabäck.  

d) Elisabet Viktorsson, kulturchef, Niklas Fonskov, fritidschef, Hans 
Dahlqvist, utbildningschef uppdaterade om situationen kring det nya 
Coronaviruset (Covid-19). 

e) Ordförande Kim Hellström informerar om:  

i. Brådskande ordförandebeslut, Yttrande över remiss, 
kompletteringsbudget I (Dnr BIN 286-2019) 

ii. Brådskande ordförandebeslut, Skollunch för gymnasieelever 
folkbokförda i Svalövs kommun (Dnr BIN 226-2020) 

iii. Inkommet öppet brev om situationen för ideella föreningar i 
samband med Covid-19 (Dnr BIN 232-2020) 

f) Utbildningschef Hans Dahlqvist informerar om: Ny 
ekonomiuppföljningsmodell  

g) Utbildningschef Hans Dahlqvist informerar om: Rekrytering av Tf rektor 
Midgårds skola. 

h) Katarina Anjert, kvalitetskoordinator, informerar om: Resultat av 
enkäter: förskola, grundskola och gymnasiet. 

i) Kulturchef Elisabet Viktorsson informerar om: 

i. Förlängd bötesfri period 

ii. Pågående projekt på biblioteken 

iii. Sommarens öppettider på biblioteken 

j) Fritidschef Niklas Fonskov informerar om: Röstångabadet 

k) Sara Rävås, nämndsekreterare, informerar om: distansdeltagande vid 
nämndssammanträden. 

 
Protokollet ska skickas till: 
- 
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Dnr BIN 156-2020 

§ 43 Skolpliktsärende – Vitesföreläggande 

Paragrafen innehåller personuppgifter och läggs därför inte ut på hemsidan. 
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Dnr BIN 243-2020 

§ 44 Justering av förskoleavgift 

Bildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige 

1. Avgiften för förskola reduceras med 100% under juli månad 2020.  

2. Kompensation för intäktsbortfall på grund av avgiftsreducering samt 
kostnader för eventuell utökning av administration för hantering av 
avgiftsreducering utgår till bildningsnämnden. 

 

Sammanfattning av ärendet 

På grund av Covid-19 gick utbildningschefen under mars månad ut med en 
vädjan till vårdnadshavare i förskola att hålla sina barn hemma för att avlasta en 
ansträngd förskoleverksamhet. Då dessa insatser från vårdnadshavare är av 
stor betydelse för kommunens verksamheter och även smittspridningen i 
kommunen föreslår Bildningsnämnden kommunfullmäktige att reducera avgiften 
för förskola med 100% under juli månad 2020.  

Då utbildningschefens vädjan gick ut specifikt till vårdnadshavare i förskola är 
det denna målgrupp som reduceringen avser. En 100% reducering på en 
kommande faktura underlättar den administrativa processen kring reduceringen 
då man inte behöver gå tillbaka i fakturor som redan är stängda. Då avgiften 
varierar beroende på antalet timmar i förskolan och vårdnadshavares inkomst 
är en procentuell reducering både rättvis och likvärdig.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2020-04-30 
Justering av förskolavgift – Bilaga 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Kim Hellström (SD), Anna Berg von Linde (M), Fredrik Jönsson (C), Marcus 
Donnerhag (S), Èmilie Lundgren (S), Jenny Ulfvin (SD) och Annelie Frykholm 
(L): 1. Avgiften för förskola reduceras med 100% under juli månad 2020. 2. 
Kompensation för intäktsbortfall på grund av avgiftsreducering samt kostnader 
för eventuell utökning av administration för hantering av avgiftsreducering utgår 
till bildningsnämnden 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunstyrelsen  
Kommunförvaltningen (HSDT, UABS)  
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Dnr BIN 416-2019 

§ 45 Resultatbalansering - uppdrag 

Bildningsnämndens beslut 

1. Svalöfs gymnasium fortsätter vara del av resultatbalanseringen. 
 

Sammanfattning av ärendet 

Bildningsnämnden gav 2019-12-18 förvaltningen uppdrag att utreda huruvida 
Svalöfs gymnasium bör vara en del av resultatbalanseringen framgent. Det är 
tjänstemannaorganisationens mening att det ur ekonomistyrningssynpunkt är 
väsentligt att Svalöfs gymnasium också fortsatt ingår i 
resultatutjämningsfonden.  

Det är ett motiverande instrument i ekonomistyrningen att verksamheterna får 
lov att ta med sig under- och överskott. Svalöfs gymnasium har under några år 
arbetat bort ett stort underskott och byggt upp ett överskott i 
resultatutjämningen. Det är en pedagogisk svårighet att förklara för personalen 
att man varit tvungen att arbeta bort det underskott som verksamheten haft, 
men att man nu inte ska få tillgodoräkna sig det överskott man själva skapat 
genom besparingar. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2020-04-30 
Bildningsnämndens protokoll 2020-12-18, § 106 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Kim Hellström (SD), Anna Berg von Linde (M), Fredrik Jönsson (C), Marcus 
Donnerhag (S), Èmilie Lundgren (S), Jenny Ulfvin (SD) och Annelie Frykholm 
(L):  1. Svalöfs gymnasium fortsätter vara del av resultatbalanseringen. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (HSTD, UABS) 
Svalöfs gymnasium  
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Dnr BIN 160-2020 

§ 46 Öppna upp öppna förskolan 

Bildningsnämndens beslut 

1. Svalövs kommuns öppna förskola (Guldkornet) öppnar igen från och 
med 2020-05-11. 

 

Sammanfattning av ärendet 

På tjänstemannaorganisationens inrådan fattade nämndens ordförande ett 
ordförandebeslut om att stänga öppna förskolan med anledning av Covid-19. 
En viktig anledning var att vi skulle hushålla med personalresurserna under en 
ansträngd period. Sedan en tid tillbaka är personalsituation relativt stabil och 
tjänstemannaorganisationen bedömer det som rimligt att åter öppna upp öppna 
förskolan.  

Fram till och med sommaren kommer vi att uteslutande bedriva uteverksamhet. 
Besökarna kommer att informeras om att det är utevistelse som gäller. Det 
kommer att vara möjligt att gå in och låna toalett och skötbord, men inte att gå 
in och leka i lokalerna. Vi räknar inte med att bedriva inneverksamhet förrän 
efter sommaren. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2020-04-30 
Ordförandebeslut, daterat 2020-03-18 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Kim Hellström (SD), Anna Berg von Linde (M), Fredrik Jönsson (C), Marcus 
Donnerhag (S), Èmilie Lundgren (S), Jenny Ulfvin (SD) och Annelie Frykholm 
(L): 1. Svalövs kommuns öppna förskola (Guldkornet) öppnar igen från och med 
2020-05-11. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (HSDT, UABS) 
Guldkornets öppna förskola (AAHN, AAKE) 
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Dnr BIN 181-2020 

§ 47 Aktivitetsbidrag till studieförbund 2020 

Bildningsnämndens beslut 

1. Aktivitetsbidrag till studieförbund 2020 beviljas enligt ansökan, 
inkommen 2020-03-31. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Aktivitetsbidrag utgörs av 1/3 av kommunens avsatta totalsumma för 
verksamhetsstöd studieförbund. Tilldelning av aktivitetsbidrag sker baserat på 
studieförbundens planerade verksamhet skild från studiecirklar under det 
kommande verksamhetsåret. Det kan handla om planerade kulturaktiviteter, 
särskilda projekt, verksamhets mot prioriterade grupper eller annan 
bildningsverksamhet skild från cirkelverksamheten.  

Bidragsansökan lämnas in senast den 1 april varje år och beslut om tilldelning 
tas i Bildningsnämnden därefter. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2020-04-20 
Ansökan om studieförbundens aktivitetsbidrag 2020, inkommen 2020-03-31 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Kim Hellström (SD), Anna Berg von Linde (M), Fredrik Jönsson (C), Marcus 
Donnerhag (S), Èmilie Lundgren (S), Jenny Ulfvin (SD) och Annelie Frykholm 
(L): 1. Aktivitetsbidrag till studieförbund 2020 beviljas enligt ansökan, inkommen 
2020-03-31. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (HSDT, ETVN) 
Studieförbunden  
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Dnr BIN 191-2019 

§ 48 Redovisning av användarstudie, projektet 
Inkludera flera 

Bildningsnämndens beslut 

1. Informationen noteras. 

Sammanfattning av ärendet 

Inkludera flera är ett projekt på Svalövs bibliotek med stöd från statens satsning 
Stärkta bibliotek i hela landet. Projektet startade i slutet av 2019 och väntas 
pågå till och med november 2020, sedan kommunen ansökt hos Kulturrådet om 
förlängd projekttid. En del av projektet har varit att genomföra en 
användarstudie i Svalövs kommun, syfte att ge biblioteket kunskap för att skapa 
ett erbjudande som svarar mot befolkningens behov. Den föreliggande 
rapporten sammanfattar resultaten av studien. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2020-04-20 
Inkludera flera, rapport daterad 2020-04-28 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Kim Hellström (SD), Anna Berg von Linde (M), Fredrik Jönsson (C), Marcus 
Donnerhag (S), Èmilie Lundgren (S), Jenny Ulfvin (SD) och Annelie Frykholm 
(L):  1. Informationen noteras. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (HSDT, ETVN) 
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Dnr BIN 193-2020 

§ 49 Stärkta bibliotek 2020: Babybibblan 

Bildningsnämndens beslut 

1. Informationen noteras.  

2. Förvaltningen uppdras att genomföra projektet Babybibblan, förutsatt att 
projektansökan beviljas.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Den sista om gången av den statliga satsningen Stärkta bibliotek i hela landet 
har i april avslutat sin tredje och sista ansökningsperiod. Svalövs kommun har 
tidigare fått stöd för projekten Unga Svalöv (2018, avslutat) och Inkludera flera 
(2019, pågår). Ny ansökan för projektet Babybibblan är inlämnad 2020-04-15 
och svar väntas i juni. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2020-04-20 
Ansökan till Kulturrådet, stöd till stärkta bibliotek i hela landet 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Kim Hellström (SD), Anna Berg von Linde (M), Fredrik Jönsson (C), Marcus 
Donnerhag (S), Èmilie Lundgren (S), Jenny Ulfvin (SD) och Annelie Frykholm 
(L):  1. Informationen noteras. 2. Förvaltningen uppdras att genomföra projektet 
Babybibblan, förutsatt att projektansökan beviljas. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (HSDT, ETVN) 
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Dnr BIN 228-2020 

§ 50 Tilldelning av Svalövs Idrottskrets (SIKs) 
vandringspriser och handikappidrottsstipendiet 2020 

Bildningsnämndens beslut 

1. Henrik Nordberg tilldelas Sparbankens vandringspris för bästa 
ledarprestation under 2019. 

2. Röstånga IS Dam och Herrlag tilldelas Kjells kanna för bästa 
idrottsprestation under 2019. 

3. Kågeröds Bordtennisklubbs damlag tilldelas Sture och Berta 
Bondessons vandringspris för bästa Seniorprestation under 2019. 

4. Christopher Andersson tilldelas årets Handikappidrottsstipendium på 
1500 kr. 

5. Bildningsnämndens ordförande uppdras att dela ut vandringspriserna 
samt överräcka blomma/diplom under juni månad vid passande 
arrangemang. 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt reglementet för vandringspriserna/stipendiet är det Bildningsnämnden 
som ska fatta beslut om tilldelningen. Utdelningen av vandringspriserna ska ske 
i samband med nationaldagsfirandet i kommunen. Det är även 
Bildningsnämnden som fattar beslut om formerna för detta. Av tradition har 
priserna delats ut i samband med nationaldagsfirandet på den ort där 
pristagaren haft naturlig anknytning. Då Nationaldagsfirandet i år inte kommer 
att firas traditionellt i Kågeröd och Teckomatorp på grund av Coronapandemin 
föreslås därför att priserna delas ut i samband med annat arrangemang under 
juni månad.  

Inför årets utdelning har det lämnats in 4 nomineringar. För bästa 
ledarprestation (Sparbankens vandringspris), för bästa idrottsprestation (Kjells 
kanna), för bästa seniorprestation (Sture o Berta Bondessons vandringspris) 
samt till handikappidrottsstipendiet.  

Inga nomineringar har i år inkommit för bästa juniorprestation 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2020-04-29 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Kim Hellström (SD), Anna Berg von Linde (M), Fredrik Jönsson (C), Marcus 
Donnerhag (S), Èmilie Lundgren (S), Jenny Ulfvin (SD) och Annelie Frykholm 
(L):  1. Henrik Nordberg tilldelas Sparbankens vandringspris för bästa 
ledarprestation under 2019. 2. Röstånga IS Dam och Herrlag tilldelas Kjells 
kanna för bästa idrottsprestation under 2019. 3. Kågeröds Bordtennisklubbs 
damlag tilldelas Sture och Berta Bondessons vandringspris för bästa 
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Seniorprestation under 2019. 4. Christopher Andersson tilldelas årets 
Handikappidrottsstipendium på 1500 kr. 5. Bildningsnämndens ordförande 
uppdras att dela ut vandringspriserna samt överräcka blomma/diplom under juni 
månad vid passande arrangemang. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (HSDT, NSFV, KABD) 
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Dnr BIN 224-2020 

§ 51 Yttrande över revisionsrapport: Likvärdig skola – 
Insatser för stöd och stimulans 

Bildningsnämndens beslut 

1. Förvaltningens yttrande antas som nämndens eget och överlämnas till 
kommunstyrelsen. 

Sammanfattning av ärendet 

Revisionen (pwc) har under höstterminen 2019 genomfört en granskning, som 
syftar till att besvara följande revisionsfråga: Säkerställer bildningsnämnden en 
ändamålsenlig utbildning vad gäller likvärdighet i grundskolan?  

Granskningen är avgränsad till insatser för stöd och stimulans. Utifrån genomförd 
granskning är det pwc:s bedömning att bildningsnämnden inte helt säkerställer 
en ändamålsenlig utbildning vad gäller likvärdighet i grundskolan. 

Pwc konstaterar att det finns mål, rutiner och riktlinjer när det gäller insatser för 
stöd, dock inte stimulans, och att de i huvudsak följs i organisationen. Pwc 
konstaterar vidare att det bedrivs ett kontinuerligt utvecklingsarbete inom 
förvaltningen för att stärka likvärdigheten. Revisionen bedömer dock att 
nämnden bör efterfråga mer information inom området och agera vid 
identifierade brister för att stärka likvärdigheten 

Pwc grundar sin bedömning på utfallet av nedanstående kontrollmål:  

 Det finns mål, riktlinjer och rutiner inom området  

o Pwc bedömer kontrollmålet som delvis uppfyllt.  

 Mål, riktlinjer och rutiner är kända i organisationen och används  

o Pwc bedömer kontrollmålet som uppfyllt.  

 Det görs dokumenterade uppföljningar och analyser som redovisas för 
bildningsnämnden  

o Pwc bedömer kontrollmålet som delvis uppfyllt.  

 Bildningsnämnden vidtar adekvata åtgärder vid bristande likvärdighet  

o Vi bedömer kontrollmålet som ej uppfyllt.  

 

Pwc rekommenderar bildningsnämnden att:  

- dokumentera och utveckla stöd för skolornas arbete med extra 
stimulans, för att öka förutsättningarna för ett likvärdigt arbete där varje 
elev utvecklas optimalt efter sina förutsättningar  

- följa förvaltningens arbete med insatser för stöd och stimulans som en 
del av det systematiska kvalitetsarbetet  
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- få information om förvaltningens arbete med utvecklingsstrategin liksom 
den kommande förvaltningsövergripande barn- och elevhälsoplanen, 
inklusive rutin för överlämnande  

- vidta åtgärder vid identifierade brister i likvärdigheten  

 

Förvaltningen har sammanställt ett yttrande med sina synpunkter. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens yttrande, daterat 2020-04-30 
Revisionsgranskning, Likvärdig skola - Insatser för stöd och stimulans 
Missiv, Granskning av likvärdig skola - Insatser för stöd och stimulans 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Kim Hellström (SD), Fredrik Jönsson (C), Èmilie Lundgren (S):  1. 
Förvaltningens yttrande 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 (HSDT) 
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Dnr BIN 239-2019 

§ 52 Svar på motion, drogtester i våra skolor 

Bildningsnämndens beslut  

1. Ordförandes yttrande, daterat 2020-04-30, antas som 
bildningsnämndens eget.  

Bildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige  

1. Motionen anses besvarad, med hänvisning till bildningsnämndens 
yttrande, daterat 2020-04-30. 

Sammanfattning av ärendet 

Teddy Nilsson (SD) inkom 2019-03-11 med motionen ”Drogtester i våra skolor”.  

I motionen yrkar Sverigedemokraterna följande:  

 Att uppdra åt berörda nämnder att utreda möjligheterna för införande av 
slumpmässiga drogtester i mellan, högstadieskolan och 
gymnasieskolan.  

 Att förvaltningen utreder möjligheten till att införa riktlinjer om drogtester 
som krav för sommarjobb  

Motionen överlämnades 2019-08-08 till bildningsnämnden samt 
personalutskottet för behandling. 

Beslutsunderlag 

Förslagsskrivelse, daterad 2020-04-30 
Utbildningschefs yttrande, daterat 2020-03-30 
Remittering av motion, daterad 2019-08-08 
Motion, inkommen 2019-03-11 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Kim Hellström (SD): 1. Ordförandes yttrande, daterat 2020-04-30, antas som 
bildningsnämndens eget. 

Kim Hellström (SD) förslag till kommunstyrelsen: 1. Motionen anses besvarad, 
med hänvisning till bildningsnämndens yttrande, daterat 2020-04-30. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Kommunförvaltningen (HSDT) 
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Dnr BIN 240-2019 

§ 53 Svar på motion, Utegym i Svalövs kommun 

Bildningsnämndens beslut 

1. Ordförandes yttrande, daterat 2020-04-30, antas som 
bildningsnämndens eget. 

Bildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige  

1. Motionen avslås, med hänvisning till bildningsnämndens yttrande, 
daterat 2020-04-30. 

Sammanfattning av ärendet 

Claes Hallberg (S) och Marcus Donnerhag (S) inkom 2019-03-25 med 
motionen ”Utegym i Svalövs kommun”.  

I motionen yrkar socialdemokraterna följande:  

 Att kommunförvaltningen tar fram ekonomisk kalkyl för att anlägga 
utegym  

 Att kommunförvaltningen undersöker sponsring och bidrag för 
finansiering av utegym  

 Att kommunförvaltningen undersöker vilka platser i kommunens tätorter 
det finns lämpliga platser att anlägga utegym  

 Att kommunförvaltningen lägger fram en plan för införande i 
kommunens tätorter med målet att vara klart under 2019.  

Motionen överlämnades 2019-08-08 till bildningsnämnden för behandling. 

Beslutsunderlag 

Förslagsskrivelse, daterad 2020-04-30 
Remittering av motion, daterad 2019-08-08 
Motion, inkommen 2019-03-25 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Kim Hellström (SD): 1. Ordförandes yttrande, daterat 2020-04-30, antas som 
bildningsnämndens eget. 

Kim Hellström (SD) förslag till kommunstyrelsen: 1. Motionen avslås, med 
hänvisning till bildningsnämndens yttrande, daterat 2020-04-30. 

Èmilie Lundgren (S), Marcus Donnerhag (S): Motionen bifalls.  
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Beslutsgång 

Ordförande ställer Kim Hellströms (SD) yrkande mot Èmilie Lundgrens (S) med 
fleras yrkande och finner att nämnden beslutar i enlighet med Kim Hellströms 
(SD) yrkande.  

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Kommunförvaltningen (HSDT) 
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Dnr BIN 11-2020 

§ 54 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, 2020-03-30 – 2020-04-28. 

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: 
- 
 


