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Beslutande Martin Rosdahl (C) 
Kim Hellström (SD), ordf 
Èmilie Lundgren (S), vice ordf 
Anna Berg von Linde (M) 
Wioletta Kopanska Larsson (SD) 
Torbjörn Ekelund (L) 
Marcus Donnerhag (S) 

Ej tjänstgörande 
ersättare 

Fredrik Jönsson (C) 
Linda Reidy  (M) 
Jenny Ulfvin (SD) 
Jan Berglund (S) 

Övriga deltagare Hans Dahlqvist, utbildningschef 
Elisabet Viktorsson, kulturchef §§ 101 - 109 
Niklas Fonskov, fritidschef  §§ 101 – 109 
Minela Smajlovic, ekonom §§ 101 - 109 
Louise Linde, nämndsekreterare 
Ulrika Bodenäs, kontorschef 
 
Elisabeth Salonen Ripa (FI), insynsplats  
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Utses att justera Anna Berg von Linde (M) 

Justeringens tid 
och plats Kommunledningskontoret, 2019-12-18, kl. 12.00 

Justerade 
paragrafer §§ 101 - 111 

Sekreterare   

 Louise Linde  

Ordförande  
 

 Kim Hellström (SD)  

Justerare  
 

 Anna Berg von Linde (M) 
 

  

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Bildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 2019-12-18 

Anslaget under tiden  

Förvaringsplats  
för protokollet Kommunledningskontorets närarkiv 

Underskrift   

 
Louise Linde  
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Dnr - 

§ 102 Information  

Bildningsnämndens beslut 
 

1. Informationen noteras.  

Sammanfattning av ärendet 

a) Utbildningschef, Hans Dahlqvist informerar om: 1) Lägesrapport 
barnomsorg. 2) Svalöfs gymnasiums ansökan om riksintag för 
tävlingstekniker 2020. 3) Uppdatering av socioekonomisk 
resursfördelningsmodell. 4) Förändring av organisation – fritidschefen 
kommer från den 1/1-20 att arbetsledas av utvecklings- och 
näringslivschef Katarina Borgstrand. Bildningsnämnden har dock 
fortsatt ansvar för fritidsverksamheten.  

b) Kulturchef, Elisabet Viktorsson informerar om återinvignig av Svalövs 
bibiliotek den 3 januari 2020. 

c) Skriftlig information: Läsårstider 2020/2021  

 

 
Protokollet ska skickas till: 
- 
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Dnr 496-2019 

§ 103 Årsrapport 2018/2019 

Bildningsnämndens beslut 
 

1. Årsrapport för läsåret 2018/2019 godkänns.  

Sammanfattning av ärendet 

Årsrapporten för Svalövs kommuns kommunala skolverksamheter inom Sektor 
Utbildning är en sammanfattning av verksamheternas arbete och resultat under 
läsåret 2018/2019. Årsrapporten uppfyller kravet på dokumentation som anges i 
Skollagens (2010:800) fjärde kapitel, som handlar om kvalitet och inflytande. 
Enligt 3 § i nämnda kapitel ska ”varje huvudman inom skolväsendet på 
huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla 
utbildningen”. 

Beslutsunderlag 

Årsrapport avseende läsåret 2018/2019, daterad 2019-12-11 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Kim Hellström (SD), Anna Berg von Linde (M), Martin Rosdahl (C), Èmilie 
Lundgren (S) och Wioletta Kopanska Larsson (SD): Årsrapport för läsåret 
2018/2019 godkänns.  

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvalringen (HSDT, KAAT, UABS)  
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Dnr 195-2019 

§ 104 Extra ekonomisk uppföljning avseende 
Bildningsnämndens ekonomiska ställning per den 
30 november 

Bildningsnämnden för beslut i kommunstyrelsen  
 

1. Extra ekonomisk uppföljning avseende bildningsnämndens ekonomiska 
ställning per den 30 november godkänns.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen gav 2019-09-16, § 175, bildningsnämnden följande uppdrag: 
Extra ekonomisk uppföljning avseende Bildningsnämndens ekonomiska 
ställning per den 30 november. Denna rapport skall vara kommunstyrelsen 
tillhanda senast i samband med kommunstyrelsens ordinarie sammanträde i 
januari 2020.  

Beslutsunderlag 

Ekonomisk uppföljning per den sista november 2019 
Kommunstyrelsens beslut 2019-09-16, § 175 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Kim Hellström (SD): Extra ekonomisk uppföljning avseende bildningsnämndens 
ekonomiska ställning per den 30 november 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 494-2019 

§ 105 Skolpeng, löneuppräkning för 2019 

Bildningsnämndens beslut 
 

1. Bildningsnämnden beslutar om förhöjt bidrag till fristående huvudmän 
och förhöjd interkommunal ersättning inom förskola, fritidshem, 
grundskola årskurs F-6 samt grundskola årskurs 7-9 för 
kompletteringskompensation från 2019-04-01, enligt tabell nedan. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade 2019-05-13 § 106 om tilläggsanslag löneökningar 
för avtal per 1 april 2019. I och med nämnt beslut behöver bildningsnämnden 
besluta om förhöjt bidrag, förhöjd interkommunal ersättning och intern 
ersättning från och med 2019-04-01 enligt tabeller nedan. Kommunfullmäktige 
beslutade 2019-04-29 § 65 kompletteringsbudget I och 2019-11-26 § 199 
kompletteringsbudget II för Svalövs Kommun. Detta är taget hänsyn till i 
tabellerna för förhöjt bidrag, förhöjd interkommunal ersättning och intern 
ersättning för grundskoleverksamheten. 

 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2019-12-12  
Kommunstyrelsens beslut om lönekompensation 2019-05-13 § 106 



 

Bildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

8(15) 
Sammanträdesdatum 

2019-12-18 
  

  

  
 

 
Justerare Utdragsbestyrkande 

     

 

Kommunfullmäktige beslut om kompletteringsbudget I för Svalövs 2019-04-29 § 
65 
Kommunfullmäktige beslut om kompletteringsbudget II för Svalövs 2019-11-26 
§ 199 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Kim Hellström (SD): Bildningsnämnden beslutar om förhöjt bidrag till fristående 
huvudmän och förhöjd interkommunal ersättning inom förskola, fritidshem, 
grundskola årskurs F-6 samt grundskola årskurs 7-9 för 
kompletteringskompensation från 2019-04-01, enligt tabell nedan. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen /HSDT,  
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Dnr 416-2019 

§ 106 Resultatbalansering - uppdrag 

Bildningsnämndens beslut 
 

1. Förvaltningen uppdras utreda huruvida Svalöfs gymnasium bör vara en 
del av resultatbalanseringen framgent. 

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. 

Bildningsnämnden beslutade 2019-11-14, § 92, att återemittera 
resultatbalansering för förskola, fritidshem, grundskola, gymnasieskola inklusive 
vuxenutbildning för resultat år 2018 till förvaltningen. Avsikten var ett 
utredningsuppdrag gällande huruvida Svalöfs gymnasium bör vara en del av 
nämndens resultatbalansering, från och med år 2020.  

För att resultatbalanseringen avseende år 2018 skulle hinna behandlas av 
kommunfullmäktige innan årsskiftet, fattades ett ordförandebeslut där 
balanseringen föreslogs fastställas.   

Men för att avsikten med återremissen inte ska gå förlorad, föreslås 
förvaltningen att utreda huruvida Svalöfs gymnasium bör vara en del av 
resultatbalanseringen framgent. 

Beslutsunderlag 

Ordförandebeslut, daterad 2019-11-20 
Bildningsnämndens beslut 2019-11-14, § 92 
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-11-07 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Kim Hellström (SD) och Torbjörn Ekelund (L): Förvaltningen uppdras utreda 
huruvida Svalöfs gymnasium bör vara en del av resultatbalanseringen 
framgent. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (MAZO, LELE, ÄSARA, UABS, HSDT) 
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Dnr 495-2019 

§ 107 Gymnasiepriser 2020 

Bildningsnämndens beslut 
 

1. Bidrag till fristående huvudmän, interkommunal ersättning samt intern 
ersättning inom gymnasieskolan år 2020 beslutas enligt tabell i bilaga 1. 

Sammanfattning av ärendet 

Inför varje nytt kalenderår ska kommunen besluta om bidragsbelopp och 
interkommunal ersättning för de program som kommunen erbjuder i den egna 
kommunala skolan. Svalövs kommun har en gymnasieskola, Svalöfs 
gymnasium, och ska således besluta om bidragsnivå och nivå för 
interkommunalersättning för de program och inriktningar som skolan anordnar. 
Svalöfs gymnasium är en resultatenhet som erhåller ersättning för varje elev på 
samma villkor som en fristående huvudman eller annan kommun som anordnar 
utbildning för elever med hemkommun Svalöv och kommunen bör därför även 
besluta om nivå för intern ersättning vid samma tillfälle. 

Då eleven läser ett gymnasieprogram hos en annan kommunal huvudman 
ersätts huvudmannen motsvarande dennes budgeterade självkostnader, 
interkommunal ersättning. För elev som läser ett gymnasieprogram hos en 
fristående huvudman som inte hemkommunen erbjuder i den egna skolan utgår 
bidrag enligt Skolverkets riksprislista. 

Bidraget för de program som Svalövs kommun erbjuder i den egna 
verksamheten beslutas i enlighet med skollag (2010:800) 16 kap 52-55 §§ och 
17 kap 35-36 §§ samt rekommendationer från Skolverket. Bidraget och den 
interkommunala ersättningen grundas på huvudmannens budgeterade 
självkostnader. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2019-12-13 
Bilaga, daterad 2019-12-10 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Kim Hellström (SD): Bidrag till fristående huvudmän, interkommunal ersättning 
samt intern ersättning inom gymnasieskolan år 2020 beslutas enligt tabell i 
bilaga 1. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (MAZO, MSDT) 
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Dnr 407-2019 

§ 108 Tillsyn Dunderklumpens förskola 

Bildningsnämndens beslut 

1. Bildningsnämnden godkänner uppföljningen av samtliga förelägganden, 
beslutade 2019-05-23 samt 2019-06-13, i sin helhet med sista 
åtgärdsdatum 2019-10-31. 

2. Bildningsnämnden beslutar att följa upp fyra uppföljningspunkter med 
anmärkning vid kommande tillsynsbesök vårterminen 2020. 

Sammanfattning av ärendet 

Uppföljning av förelägganden beslutade av Bildningsnämnden 2019-05-23 
gjordes på Dunderklumpens förskola i form av observation och intervjuer 2019-
07-02. Nödvändiga åtgärder för att garantera barnens trygghet och säkerhet på 
förskolan hade vidtagits. Bildningsnämnden beslutade att följa upp dessa   
förelägganden ytterligare i samband med uppföljning av de förelägganden som 
beslutades 2019-06-20, med en tidsfrist till 2019-10-31.  

Vid uppföljning av samtliga förelägganden på Dunderklumpens förskola 2019-
11-12 hade åtgärder vidtagits på samtliga förelägganden och endast fyra 
punkter kvarstår med anmärkning: 

 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. 

Dessa föreslås uppföljning i samband med nästa tillsynsbesök som genomförs 
våren 2020.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2019-12-02  
Tillsynsrapport 2019-11-14 
Bildningsnämndens beslut 2019-06-20, § 46 
Bildningsnämndens beslut 2019-05-23, § 37 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Kim Hellström (SD): 1. Bildningsnämnden godkänner uppföljningen av samtliga 
förelägganden, beslutade 2019-05-23 samt 2019-06-13, i sin helhet med sista 
åtgärdsdatum 2019-10-31. 2. Bildningsnämnden beslutar att följa upp fyra 
uppföljningspunkter med anmärkning vid kommande tillsynsbesök vårterminen 
2020.  
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Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslagen för beslut och finner att nämnden beslutar i 
enighet med dessa.  

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (UABS, HSDT, KAAT) 
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Dnr 385-2016 

§ 109 Uppföljning av biblioteksplan 2019 

Bildningsnämndens beslut 
 

1. Informationen noteras.  

Sammanfattning av ärendet 

Gällande biblioteksplan för Svalövs kommun antogs i juni 2015 och ska gälla till 
och med år 2019. Planen ska följas upp årligen genom en genomgång av 
nyckeltal som är kopplade till planen. Förra året gjordes en utvärdering av den 
nu gällande biblioteksplanen, vilken har legat till grund för arbetet med att ta 
fram en ny biblioteksplan för perioden 2020-2023. Den nu föreliggande 
rapporten följer upp biblioteksverksamheten 2018-2019 med ett antal nyckeltal 
som främst bygger på den nationella biblioteksstatistiken, kopplade till 
verksamhetens mål.   

Beslutsunderlag 

Uppföljning av biblioteksplan för Svalövs kommun 2019, skrivelse daterad 
2019-12-06. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Kim Hellström (SD): Informationen noteras.  

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (ETVN) 
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Dnr 497-2019 

§ 110 Verksamhetschef centrala elevhälsan samt 
medicinskt ledningsansvar 

Bildningsnämndens beslut 
 

1. Marie Alemo utses till verksamhetschef för den centrala elevhälsan. 

2. Det medicinska ledningsansvaret (MLA) innehas av Kerstin Mibesjö. 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt Patientsäkerhetslag (2010:659) är kommun som bedriver hälso – och 
sjukvård, vårdgivare. Varje vårdgivare ska ha en verksamhetschef som har det 
samlade ansvaret för hälso – och sjukvården inom elevhälsan. I vissa fall kan 
och bör verksamhetschefen uppdra enskilda uppgifter åt annan mot bakgrund 
av sin kompetens.  

I Svalövs kommun är Marie Alemo verksamhetschef för den centrala elevhälsan 
och Kerstin Mibesjö innehar det medicinska ledningsansvaret (MLA). Ansvarig 
verksamhetschef samt medicinskt ledningsansvar ska följas upp årligen av 
bildningsnämnden.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2019-12-02 
Patientsäkerhetslag (2010:659) 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Kim Hellström (SD), Torbjörn Ekelund (L), Anna Berg von Linde (M), Martin 
Rosdahl (C), Èmilie Lundgren (S), Wioletta Kopanska Larsson (SD) och Marcus 
Donnerhag (S): 1. Marie Alemo utses till verksamhetschef för den centrala 
elevhälsan. 2. Det medicinska ledningsansvaret (MLA) innehas av Kerstin 
Mibesjö. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (UABS, HSDT, MEAO) 
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Dnr BIN 13-2019 

§ 111 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 

Delegationsbeslut för redovisning vid bildningsnämndens sammanträde 2019-
12-18 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Kim Hellström och Torbjörn Ekelund (L): Redovisning av delegationsbeslut 
godkänns.  

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar enligt 
detta.  

 

Protokollet ska skickas till: 
- 
 


