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Beslutande Jan Rosengren, tjg ers för Jenny Maltin (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 

Linda Reidy (M) 
Jenny Ulfvin (SD) 
 

Insynsplatser  

Ersättare för 
insynsplatser 

 

Övriga deltagare Hans Dahlqvist, utbildningschef  
Jonathan Olsson, nämndsekreterare 
Katarina Dahlqvist, kvalitetsstrateg 
Elin Arenhag, asylsamordnare  
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Utses att justera Wioletta Kopanska Larsson (SD) 

Justeringens tid 
och plats Kommunledningskontoret, 2022-04-08, kl. 14.55 

Justerade 
paragrafer §§ 38 – 41 

Sekreterare   

 Jonathan Olsson  

Ordförande  
 

 Kim Hellström (SD)  

Justerare  
 

 Wioletta Kopanska Larsson (SD)   

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Bildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 2022-04-08 

Anslaget under tiden  

Förvaringsplats  
för protokollet Kommunledningskontorets närarkiv 

Underskrift   

 
Jonathan Olsson  
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§ 39 Information 

Bildningsnämndens beslut 

1. Informationen noteras. 
 

Sammanfattning av ärendet 

Katarina Dahlqvist, Hans Dahlqvist och Elin Arenhag informerar om: 

a) Mottagande av flyktingar 

b) Nuläge och organisering 

c) SFI  

d) Utökande öppettider Guldkornet  
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Dnr BIN 238-2022 

§ 40 Hyresvatal för Församlingshemmet i Röstånga 

Bildningsnämndens beslut 

1. Bildningsnämnden anhåller om att via samhällsbyggnadsnämnden ingå 
hyresavtal med Svenska kyrkan gällande Församlingshemmet i 
Röstånga perioden 2022-04-09 – 2022-06-10. Ingen hyreskostnad ska 
utgå. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Svalövs kommun kommer under en tid framöver att ta emot en stor mängd 
flyktingar från Ukraina. Utifrån massflyktsdirektivet ska eleverna erbjudas 
skolgång efter registrering och beslut hos Migrationsverket. Skolgång bör 
erbjudas inom en månad efter ankomst. 

Ukrainska elever ska erbjudas utbildning i förberedelseklasser i respektive 
tätort. I Röstånga finns inte denna möjlighet på befintlig skola. Därmed finns ett 
behov av att ingå avtal med Svenska kyrkan gällande Församlingshemmet i 
Röstånga. Församlingshemmet är en lämplig undervisningslokal för 15-20 
elever. 

Avtalet ska gälla 2022-04-09 – 2022-06-10. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2022-03-24 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Kim Hellström (SD), Èmilie Lundgren (S), Anna Berg von Linde (M), Marcus 
Donnerhag (S), Torbjörn Ekelund (L), Wioletta Kopanska Larsson (SD), Jan 
Rosengren (C): 1. Bildningsnämnden anhåller om att via 
samhällsbyggnadsnämnden ingå hyresavtal med Svenska kyrkan gällande 
Församlingshemmet i Röstånga perioden 2022-04-09 – 2022-06-10. Ingen 
hyreskostnad ska utgå. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Kommunförvaltningen (SARA, HSDT, EABP) 
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Dnr BIN 239-2022, KS 190-2022 

§ 41 Planering av mottagande av skyddssökande från 
Ukraina (budgetpåverkan) 

Bildningsnämndens beslut 

1. Bildningsnämnden godkänner plan för mottagande av skyddsökande 
från Ukraina enligt tjänsteskrivelse, daterad den 1 april 2022. 

Bildningsnämndens förslag till beslut i kommunstyrelsen 

1. Bildningsnämnden hemställer hos kommunstyrelsen att få disponera 1,8 
miljoner kronor ur kommunstyrelsens särskilda beredskapspott i syfte att 
täcka mellanskillnaden för hela år 2022 mellan Svalöv kommuns barn- 
respektive elevpeng och ersättningen från Migrationsverket i de fall där 
Migrationsverkets ersättning är lägre än barn- och elevpengen i Svalövs 
kommun. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen i Svalövs kommun har fastställt en planeringsanvisning om 
att ta emot totalt 200 skyddssökande enligt massflyktsdirektivet. Då män i 
krigförande ålder är förbjudna att lämna Ukraina, kommer majoriteten av de 
skyddssökande att bestå av kvinnor och barn. Hur fördelningen kommer att 
gestalta sig går det bara att vagt uppskatta. Det förefaller rimligt att anta, att av 
de kvinnor som kommer hit så har majoriteten ett eller flera barn med sig. Det 
kommer sannolikt även några ensamkommande barn. 

I de fall där Migrationsverkets ersättning understiger barn- och elevpengen i 
Svalövs kommun menar tjänstemannasektorn att sektor utbildning behöver 
kompenseras med mellanskillnaden för att kunna fullfölja sitt uppdrag med 
kvalitet. 

Bildningsnämnden föreslås hemställa hos kommunstyrelsen att få disponera 
1,8 miljoner kronor ur kommunstyrelsens särskilda beredskapspott i syfte att 
täcka mellanskillnaden för hela år 2022 mellan Svalöv kommuns barn- 
respektive elevpeng och ersättningen från Migrationsverket i de fall där 
Migrationsverkets ersättning är lägre än barn- och elevpengen i Svalövs 
kommun.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2022-04-01 
Mail från migrationsverket, daterad 2022-03-31 
Kommunstyrelsens protokoll 2022-03-21, § 79 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Kim Hellström (SD), Torbjörn Ekelund (L), Èmilie Lundgren (S), Wioletta 
Kopanska Larsson (SD), Anna Berg von Linde (M) och Marcus Donnerhag (S): 
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1. Bildningsnämnden godkänner plan för mottagande av skyddsökande från 
Ukraina enligt tjänsteskrivelse, daterad den 1 april 2022.  

Kim Hellström (SD), Torbjörn Ekelund (L), Èmilie Lundgren (S), Wioletta 
Kopanska Larsson (SD), Anna Berg von Linde (M) och Marcus Donnerhag (S): 
1. Bildningsnämnden hemställer hos kommunstyrelsen att få disponera 1,8 
miljoner kronor ur kommunstyrelsens särskilda beredskapspott i syfte att täcka 
mellanskillnaden för hela år 2022 mellan Svalöv kommuns barn- respektive 
elevpeng och ersättningen från Migrationsverket i de fall där Migrationsverkets 
ersättning är lägre än barn- och elevpengen i Svalövs kommun. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunstyrelsen  
Kommunförvaltningen (HSDT, MAN, LELE, RNWF, EABP, SNLN) 
 


