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Utses att justera Èmilie Lundgren (S) 

Justeringens tid 
och plats Kommunledningskontoret, 2019-11-18, kl. 16.30 

Justerade 
paragrafer §§ 88 - 100 

Sekreterare   

 Louise Linde  

Ordförande  
 

 Kim Hellström (SD)  

Justerare  
 

 Èmilie Lundgren (S)   

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Bildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 2019-11-14 

Anslaget under tiden  

Förvaringsplats  
för protokollet Kommunledningskontoret 

Underskrift   

 
Louise Linde  
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Dnr - 

§ 89 Information  

Bildningsnämndens beslut 
 

1. Informationen noteras.  

Sammanfattning av ärendet 
 

Assistent, Karin Ekholm informerar om lägesrapport barnomsorg.  

a) Assistent, Karin Ekholm informerar om lägesrapport barnomsorg.  

b) Kontorschef, Ulrika Bodenäs återkopplar avseende tidigare frågor kring 
inkomna synpunkter rörande school soft.  

c) Utbildningschef, Hans Dahlqvist informerar om: 1) Rekryteringar 
avseende förskolerektorer, 2) Lokalutredning och planering av nya 
verksamhetslokaler, 3) Kommande revisionsgranskring – likvärdigskola, 
4) Svalöfs gymnasium utmärker sig i Skolinspektionens granskning och 
5) Kommunförbundet Skånes jämförelse av gymnasiepriser. 

d) Skriftlig information från revisionen. 

 

 
Protokollet ska skickas till: 
- 
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Dnr BIN 195-2019 

§ 90 Ekonomisk uppföljning per den sista september 
2019 

Bildningsnämndens beslut 
 

1. Ekonomisk uppföljning per den sista september 2019 godkänns.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunförvaltningen har sammanställt ekonomisk uppföljning per den sista 
september 2019 för bildningsnämndens verksamhet.  

Beslutsunderlag 

Ekonomisk uppföljning per den sista september 2019, daterad  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Kim Hellström (SD): Ekonomisk uppföljning per den sista september 2019 
godkänns. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (HSDT, MAZO, UABS) 
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Dnr BIN 195-2019, KS 121-2109 

§ 91 Extra ekonomisk uppföljning per den sista oktober 
2019 

Bildningsnämndens beslut 
 

1. Ordförande bemyndigas besluta om extra ekonomisk uppföljning per 
den sista oktober 2019. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen gav 2019-09-16, § 175, bildningsnämnden följande uppdrag: 
Extra ekonomisk uppföljning avseende Bildningsnämndens ekonomiska 
ställning per den 31 oktober. Denna rapport skall vara kommunstyrelsen 
tillhanda senast i samband med kommunstyrelsens ordinarie sammanträde i 
december 2019. 

Då underlaget vid tidpunkten för sammanträdet inte hunnit färdigställas, 
bemyndigas ordförande fatta beslut.  

Rapporten avseende extra ekonomisk uppföljning per den sista oktober 2019 
redovisas vid bildningsnämndens sammanträde i december.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens beslut 2019-09-16, § 175 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Kim Hellström (SD) och Torbjörn Ekelund (L): Ordförande bemyndigas besluta 
om extra ekonomisk uppföljning per den sista oktober 2019. 

Beslutsgång 

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

 

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

§ 92 Resultatbalansering förskola, fritidshem, 
grundskola, gymnasieskola inklusive 
vuxenutbildning för resultat år 2018 

Bildningsnämndens beslut 
 

1. Ärendet återremitteras till förvaltningen.  

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 2019-11-12 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Kim Hellström (SD), Anna Berg von Linde (M), Wioletta Kopanska Larsson 
(SD), Torbjörn Ekelund (L) och Martin Rosdahl (C): Ärendet återremitteras till 
förvaltningen.  

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (HSDT, MAZO, UABS, LELE) 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
 
 

Ajournering: 14.26 – 14.43 
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Dnr BIN 420-2019 

§ 93 Princip om löneuppräkning i skolpeng 

Bildningsnämnden beslut  
 

1. Ärendet återremitteras till förvaltningen.  

Sammanfattning av ärendet 

Vid beräkning av skolpeng för pedagogisk omsorg, förskola, fritidshem, 
grundskola årskurs f-6 & grundskola årskurs 7-9 inför ett nytt kalenderår 
beräknas ingen lönekompensation för kommande år. Förvaltningen föreslår att 
man i fortsättningen lägger in en lönekompensation i grunden för skolpengen 
inför ett kalenderår med en procentsats som beslutas av kommunledningen i 
likhet med hur vi gör med gymnasiepriserna. Införande av en oföränderlig 
skolpeng skulle innebära en stabilare och mer balanserad ekonomi för förskolor 
och grundskolor. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2019-11-12 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Torbjörn Ekelund (L), Kim Hellström (SD), Anna Berg von Linde (M), Èmilie 
Lundgren (S), Martin Rosdahl (C), Wioletta Kopanska Larsson (SD) och Jan 
Berglund (S): Ärendet återremitteras till förvaltningen.  

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (MAZO, HSDT) 
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Dnr BIN 417-2019 

§ 94 Regler, taxor och e-tjänster för förskola och 
fritidshem i Svalövs kommun 

Bildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige 
 

1. Regler, taxor och e-tjänster för barnomsorg i Svalövs kommun antas 
gälla från den 1 januari 2020. 

2. Del 2 avseende taxor uppdateras när beslut från Skolverket kommer.  

Reservation  

Èmilie Lundgren (S) reserverar sig till förmån för eget förslag.  

Sammanfattning av ärendet 

Regler, taxor och e-tjänster för barnomsorg i Svalövs kommun revideras årligen 
och beslutas i kommunfullmäktige. Dokumentet består av två delar. Del 1 är 
Regler och e-tjänster (s.1-10), del 2 (s.11-14) är taxor. Följande ärende gäller 
beslut kring del 1. Del 2 kan först beslutas när Skolverket lämnat ut aktuella 
taxor för 2020, vilket sker i början på december.  

Följande revideringar är gjorda: 

 Förskolechef har ändrats till rektor i hela dokumentet. 

 På framsidan har förtydligande att dokumentet gäller kommunala 
förskolor och fritidshem gjorts.  

 På Sidan 6-7 under Omplaceringar har texten förtydligats med att 
omplaceringar endast görs mellan kommunala förskolor inom Svalövs 
kommun. Omplaceringar görs endast mellan olika tätorter inom 
kommunen och inte mellan förskolor inom samma tätort, med undantag 
för syskonplaceringar. Omplaceringar görs i mån av plats löpande 
under hela året.  

 På sidan 7 under Omsorgstid finns ett tillägg där det står att om studier, 
arbete, aktivt arbetssökande eller sjukskrivning ej kan styrkas får barnet 
lämnas 15 timmar per vecka.  

 På sidan 7 under Omsorgstid finns ett förtydligande där det står att det 
är rektor som beslutar vad som är skälig tid att lämna barnet under 
vårdnadshavares sjukdom.  

 På sidan 7 under Abonnemang finns ett tillägg om att vårdnadshavare 
vid separation är skyldiga att lämna in schema och inkomstuppgifter för 
sin abonnemangsvecka.  

I förslag för 2020 har även viss ändring/korrektur av textformuleringar i 
dokumentet gjorts, men dessa innebär ingen skillnad i betydelse. 
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2019-10-30 
Regler, taxor och e-tjänster för barnomsorg i Svalövs kommun från 2020-01-01 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Kim Hellströms (SD), Torbjörn Ekelunds (L), Anna Berg von Lindes (M) och 
Wioletta Kopanska Larssons (SD): Förslag till kommunstyrelsen: 1. Regler, 
taxor och e-tjänster för barnomsorg i Svalövs kommun antas gälla från den 1 
januari 2020. 2. Del 2 avseende taxor uppdateras när beslut från Skolverket 
kommer. 

Èmilie Lundgren (S) och Jan Berglund (S):Tilläggsyrkande: Socialdemokraterna 
yrkar på att barn som av olika anledningar inte kan folkbokföra sig i kommunen 
ska ha rätt till förskola och fritidshem.  

Kim Hellström (SD), Anna Berg von Linde (M) och Wioletta Kopanska Larsson 
(SD): Èmilie Lundgrens m. fl. tilläggsyrkande avslås.  

Beslutsgång 

Ordförande tar upp Kim Hellströms m.fl. förslag till beslut, avseende punkt 1 
och punkt 2, och finner att nämnden beslutar i enlighet med dessa.  

Därefter ställer ordförande Èmilie Lundgrens m.fl. tilläggsyrkande mot Kim 
Hellströms m.fl. avslagsyrkande och finner att nämnden beslutar i enlighet med 
Kim Hellströms m.fl. förslag till beslut.  

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (HSDT, MAZO, UABS, LELE) 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
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Dnr BIN 418-2019 

§ 95 Uppdrag: utredning av möjligheterna att gallra 
delar av Svalövs kommuns konstsamling 

Bildningsnämndens beslut 
 

1. Rapporten godkänns.  

2. Allmänkultur får i uppdrag att löpande gallra objekt som uppenbart 
saknar värde ur konstsamlingen, såsom affischer och reproduktioner. 

3. Gallrade verk redovisas till nämnden  

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen har fått i uppdrag att utreda möjligheterna att gallra delar av 
Svalövs kommuns konstsamling, sälja utgallrade objekt till allmänheten och 
använda behållningen för inrättande av ett nytt kulturstipendium för elev i 
grundskolans senare år. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2019-11-07 
Gallring av löskonst, skrivelse daterad 2019-11-07.  
Bildningsnämndens beslut 2018-12-14, § 12 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Kim Hellström (SD), Wioletta Kopanska Larsson (SD), Anna berg von Linde 
(M), Torbjörn Ekelund (L), Martin Rosdahl (C), Èmilie Lundgren (S) och Jan 
Berglund (S): 1. Rapporten godkänns. 2.Allmänkultur får i uppdrag att löpande 
gallra objekt som uppenbart saknar värde ur konstsamlingen, såsom affischer 
och reproduktioner. 3. Gallrade verk redovisas till nämnden 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (ETVN, HSDT) 
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Dnr BIN 419-2109 

§ 96 Meröppet på Svalövs kommuns bibliotek 

Bildningsnämndens beslut 
 

1. Informationen noteras.  

Sammanfattning av ärendet 

Svalövs kommun har relativt god bibliotekstäthet med 5 folkbiblioteksenheter till 
14.400 invånare. På så vis kan man bra förutsättningar för att erbjuda god 
service, trots ett relativt stort geografiskt område. Sett till antal öppettimmar 
skulle servicen dock kunna förbättras mycket. En vanlig vecka utan helgdagar 
har folkbiblioteken öppet 87 timmar. Om man skulle införa meröppet i 
Teckomatorp och Röstånga skulle det öka öppethållandet till 138 timmar i 
veckan. För boende i Röstånga som pendlar till arbete och studier skulle det bli 
en stor ökning av den kommunala servicen: från 13 till 77 timmar öppet i veckan 
på biblioteket, ifall meröppettiden är 11 timmar om dagen sju dagar i veckan. 
Tillgängligheten utanför kontorstider skulle alltså öka markant. 

Svalövs kommun ingår i Familjen Helsingborg. Inom Bibliotek Familjen 
Helsingborg har det nu startats en arbetsgrupp för meröppet, för ett ökat 
samarbete kring dessa frågor. Svalövs kommun är idag ensam om att inte ha 
infört meröppet eller ha påbörjat en process för att införa det. Vi deltar därför i 
den delen av samarbetet som observatörer. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2019-11-07 
Meröppet 2019, skrivelse daterad 2019-11-07. 
Ekonomi 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Kim Hellström (SD), Torbjörn Ekelund (L) och Anna Berg von Linde (M): 
Informationen noteras.  

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (ETVN, HSDT) 
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Dnr BIN 175-2018 

§ 97 Utredning av Fritidsbank i Svalövs kommun för att 
underlätta för barn och unga att tillfälligt låna 
sport- och fritidsutrustning 

Bildningsnämndens förslag till beslut i kommunstyrelsen  

1. Förvaltningens utredning godkänns.  

Bildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige 

1. Utredningen noteras.  

Sammanfattning av ärendet 

Sara Billquist Sellberg (L) har inkom med en motion som rör så kallade 
Fritidsbanker, som fungerar likt bibliotek. Till Fritidsbanken kan barnfamiljer och 
ungdomar vända sig om de vill låna utrustning när de till exempel ska idrotta, 
spela fotboll, åka skridskor eller skidor. 

I motionen yrkas följande: Kommunfullmäktige beslutar ge kommunstyrelsen i 
uppdrag att utreda hur en verksamhet som beskrivs ovan, skulle kunna införas i 
Svalövs kommun. 

Kommunfullmäktige beslutade att bifalla motionen 2019-08-26, § 135. 

Förvaltningen har nu utrett möjligheterna att införa Fritidsbank eller 
motsvarande och kommit fram till följande alternativ:  

 Införande av en Fritidsbank enligt utredningen till en kostnad av mellan 
550 000-650 000 kr/år. 

 Införandet av bytardagar bland kommunens föreningar med visst 
ekonomiskt stöd (föreningsbidrag) av Svalövs kommun. Här finns behov 
att uppdatera befintliga bidragsbestämmelser för att kunna omfatta 
denna verksamhet i föreningsstödet. 

 Då detta är ett förvaltningsöverskridande projekt och där samverkan bör 
ske för bästa möjliga resultat skulle det vara möjligt att arrangera en 
workshop med moderator från Skåneidrotten och representanter från 
berörda organisationer och förvaltningar för att reflektera/diskutera hur 
vi tar detta koncept vidare i Svalövs kommun. 

Beslutsunderlag 

Utredning, daterad 2019-10-31 
Kommunfullmäktiges beslut 2019-08-26, § 135 
Motion, inkommen 2018-02-15 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Kim Hellströms (SD), Torbjörn Ekelunds (L), Anna Berg von Lindes (M) och 
Wioletta Kopanska Larssons (SD):Förslag till kommunstyelsen: Förvaltningens 
utredning godkänns.  

Kim Hellströms (SD), Torbjörn Ekelunds (L), Anna Berg von Lindes (M) och 
Wioletta Kopanska Larssons (SD): Förslag till kommunstyrelsen: Utredningen 
noteras.  

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (NSFV, LELE, HSDT) 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
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Dnr BIN 50-2019, KS 293-2018 

§ 98 Svar på motion ”Låt huvudbibliotek och kultur 
komma närmare medborgarna” 

Bildningsnämndens beslut 

1. Ordförandes yttrande, daterat 2019-11-12, antas som 
bildningsnämndens eget.  

Bildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige 

1. Motionen anses besvarad, med hänvisning till bildningsnämndens 
yttrande, daterad 2019-11-12.  

Sammanfattning av ärendet 

Bedrija Halilovic (S) och Èmilie Lundgren (S) har inkommit med en motion 
rörande hur huvudbiblioteket och kulturverksamheten ska komma närmare 
medborgarna. I motionen föreslås följande: 

 Att ge kommunstyrelsen och bildningsnämnden i uppdrag att skyndsamt 
utreda förutsättningarna att flytta huvudbiblioteket och 
kulturverksamheten till Kvarnhuset.  

 Att arbetet sker i nära samarbete med Svabo/Svalo AB, ägare till huset.  

Nämndens ordförande har skrivit ett förslag till yttrande, i vilken han föreslår att 
motionen anses besvarad.  

Beslutsunderlag 

Ordförandes förslag till yttrande, daterat 2019-11-12 
Bilaga: Skrivelse av förvaltningen, daterad 2019-06-13 
Motion, inkommen 2018-11-26 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Kim Hellström (SD) och Èmilie Lundgren (S): 1. Ordförandes yttrande, daterat 
2019-11-12, antas som bildningsnämndens eget. 

Kim Hellströms (SD) och Èmilie Lundgrens (S): Förslag till kommunstyrelsen:  
Motionen anses besvarad, med hänvisning till bildningsnämndens yttrande, 
daterad 2019-11-12.  

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (HSDT, ETVN, LELE, UABS) 
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Dnr BIN 51-2019, KS 292-2018 

§ 99 Svar på motion ”säkerställa arbete för att elever 
skall bli behöriga efter grundskolan” 

Bildningsnämndens beslut  

1. Ordförandes yttrande, daterat 2019-11-04, antas som 
bildningsnämndens eget.  

Bildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige 

1. Motionen avslås, med hänvisning till bildningsnämndens yttrande, 
daterad 2019-11-04.  

Reservation 

Èmilie Lundgren (S) och Jan Berglund (S) reserverar sig mot beslutet.  

Sammanfattning av ärendet 

Bedrija Halilovic (S) och Èmilie Lundgren (S) har inkommit med en motion 
rörande säkerställandet av arbete för att elever ska bli behöriga efter 
grundskolan. I motionen föreslås följande: 

 Att förvaltningen skapar förutsättningar/arbetssätt för att tidigt upptäcka 
elever som ligger i farozonen med svaga kunskapsvärden och om det 
finns problem i inlärningsfasen.  

 Att ha ett konsekvent arbetssätt för att slussa in de elever som ligger i 
farozonen med dåliga kunskapsvärden och om det finns problem i 
inlärningsfasen. Detta skall göras i ett väldigt tidigt stadie.  

 Att skapa en målsättning när vi i Svalövs kommun ska nå en nollvision, 
där alla som går ut årskurs 9 i Svalövs kommun är behöriga till 
gymnasieskolan och har fullständiga betyg. 

Nämndens ordförande har skrivit ett förslag till yttrande, i vilken han föreslår att 
motionen avslås.  

Beslutsunderlag 

Ordförandes förslag till yttrande, daterat 2019-11-04 
Bilaga: Skrivelse från förvaltningen, daterad 2019-10-18 
Motion, inkommen 2018-11-26 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Kim Hellström (SD):Ordförandes yttrande, daterat 2019-11-12, antas som 
bildningsnämndens eget. 

Kim Hellströms (SD): Förslag till kommunstyrelsen:  Motionen avslås, med 
hänvisning till bildningsnämndens yttrande, daterad 2019-11-04.  
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Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (HSDT, ETVN, LELE, UABS) 
Motionärerna 
Kommunstyrelsen  
Kommunförvaltningen  
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Dnr BIN 13-2019 

§ 100 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-
11-14 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Kim Hellström (SD): Redovisning av delegationsbeslut godkänns. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
- 
 


