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Sammanträdesdatum

2022-01-18

Justerare

Plats och tid

Lokal Strået, kl. 13.30 – 17.20
Mötet ajournerades 15.37-15.50

Beslutande

Jenny Maltin (C) (distans)
Kim Hellström (SD), ordf
Èmilie Lundgren (S), vice ordf (distans)
Anna Berg von Linde (M) (distans)
Jenny Ulfvin (SD), tjg ers för Wioletta Kopanska Larsson (SD) (distans)
Torbjörn Ekelund (L) (distans)
Anna Hed Roslund (S), tjg ers för Marcus Donnerhag (S) (distans)

Ej tjänstgörande
ersättare

Jan Rosengren (C) (distans)
Linda Reidy (M) (distans)
Frank Urban Johansson (KD) (distans)

Insynsplatser

Anders Malmros (V) (distans)
Tobias Olsson (MP), §§ 1-3 (distans)
Elisabeth Salonen Ripa (FI) (distans)

Övriga deltagare

Hans Dahlqvist, utbildningschef
Eva Blom Persson, kontorschef (distans)
Niklas Fonskov, fritidschef
Katarina Dahlqvist, kvalitetsstrateg §§ 1-3 (distans)
David Lopez Svensson, kvalitetsstrateg (distans)
Cecilia Viborg, rektor, §§ 1-2 a) (distans)
Martin Axelsson, tf bibliotekschef (distans)
Sara Rävås, nämndsekreterare (distans)
Karin Sjunnesson, personalrepresentant

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-01-18

Utses att justera
Justeringens tid
och plats
Justerade
paragrafer

Torbjörn Ekelund (L)
Kommunledningskontoret, 20 januari 2022 kl. 16.00
§§ 1 – 10

Sekreterare
Sara Rävås

Ordförande
Kim Hellström (SD)

Justerare
Torbjörn Ekelund (L)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Bildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2022-01-18

Anslaget under tiden
Förvaringsplats
för protokollet

Kommunledningskontorets närarkiv

Underskrift
Sara Rävås

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 1 Beslutad ärendelista
§2
§3
§4
§5
§6
§7
§8
§9
§ 10

Information................................................................................................. 4
Resultat, sektor Utbildning, höstterminen 2021 ........................................ 5
Remissvar – Lokalförsörjningsplan 2022-2032......................................... 6
Remissvar – Handlingsplan för hållbar och jämlik folkhälsa 2022-2025 .. 8
Ansökan om uttag av adresser i Statens personadressregister ............. 10
Återrapportering, synpunkter, kvartal 4 2021 .......................................... 11
Redovisning av delegationsbeslut........................................................... 12
Initiativärende, angående de teoretiska programmen på Svalöfs
gymnasium .............................................................................................. 13
Folkets hus Svalöv – förfrågan om stöd .................................................. 14

Ärendena "Initiativärende, angående de teoretiska programmen på Svalöfs
gymnasium" samt "Folkets hus Svalöv - förfrågan om stöd" lades till
dagordningen på sammanträdet

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§2

Information

Bildningsnämndens beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
a) Information från verksamheten: Rektor Cecilia Viborg informerar om
Särskolan.
b) Information gällande kulturchef
c) Martin Axelsson, tf bibliotekschef, informerar om: Återkoppling av det
tillfälliga riktade bidraget för kulturprogram (BIN 699-2021)
d) Rapport: Förstudie – Kompetensförsörjning av behöriga lärare (BIN 242022)
e) Fritidschef Niklas Fonskov informerar om: Återblick 2021 – Fritid
f)

Fritidschef Niklas Fonskov informerar om: Förfrågan från Folkets Hus –
frågan tas upp som ett eget ärende, se § 10.

g) Utbildningschef Hans Dahlqvist informerar om: Förskola Billeberga
h) Utbildningschef Hans Dahlqvist informerar om: Lovskola, läxhjälp och
skolskjuts för barn

Justerare

i)

Utbildningschef Hans Dahlqvist informerar om: lägesrapport Covid-19

j)

Ordförande Kim Hellström informerar om brådskande ordförandebeslut.

Utdragsbestyrkande
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2022-01-18

Dnr BIN 856-2021

§3

Resultat, sektor Utbildning, höstterminen 2021

Bildningsnämndens beslut
1. Sektor Utbildnings resultatpresentation för höstterminen 2021 godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Sektor utbildning redovisar resultat från verksamheten löpande under läsåret.
Resultatpresentationen redovisar betyg och meritvärde för verksamheterna
inom. Sektor utbildning höstterminen 2021, både som en helhet men också för
respektive enhet. Sektor utbildnings förslag är att bildningsnämnden godkänner
informationen i resultatpresentationen för höstterminen 2021.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-01-10

Förslag till beslut på sammanträdet
Kim Hellström (SD): 1. Sektor Utbildnings resultatpresentation för höstterminen
2021 godkänns.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar i enlighet
med detta.
Protokollet ska skickas till:
-

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2022-01-18

Dnr BIN 879-2021

§4

Remissvar – Lokalförsörjningsplan 2022-2032

Bildningsnämndens beslut
1. Bildningsnämnden antar sektor utbildnings svar daterat 7 januari 2021
som sitt eget och överlämnar till samhällsbyggnadsnämnden.
2. Analys rörande sista beslutstidpunkt för politiska beslut bör genomföras
och tillföras planen.
3. Bildningsnämnden efterlyser uppdelning av prognostiserat behov per ort
och inte område gällande Tågarp och Billeberga.
4. Bildningsnämnden efterlyser en rättelse av ägarförhållandet för Alfabo.

Sammanfattning av ärendet
Utbildningssektorn är positiv till framtagandet av en lokalförsörjningsplan, som
kan stödja det fortsatta planeringsarbetet avseende lokalförsörjning.
Det är viktigt att understryka att när det i lokalförsörjningsplanen används
begrepp som ”standard” och ”åtgärdsbehov” så bygger det på statiska
beräkningar och inte på fysiska observationer av lokalernas faktiska status
avseende kvalitet och pedagogisk funktionalitet. Det kan sålunda finnas lokaler
som har ett åtgärdsbehov – som till exempel Linåkerskolan – utifrån andra
parametrar än de statistiskt framräknade.
Det som inte framgår av lokalförsörjningsplanen är den upplevda
trångboddheten på Heleneborgsskolan och grundsärskolan, som just nu är
under behandling i bildnings- respektive samhällsbyggnadsnämnden.
Under rubriken 4.3.4. benämns den kommunala gymnasieskolan som
Lantbruksgymnasiet. Detta bör ändras till Svalöfs gymnasium, då vår
gymnasieskola arbetat aktivt för att vidga perspektiven och inte uteslutande
betraktas som ett lantbruksgymnasium.
I lokalförsörjningsplanen presenteras kultur och fritid som en egen sektor, vilket
är felaktigt. Kultur och fritid ingår i utbildningssektorn och ligger under
utbildningsnämnden. Det bör vidare noteras att lokalförsörjningsplanen
efterlyser en djupare analys av lokalbehovet inom kultur och fritid.

Beslutsunderlag
Remissvar daterat 2022-01-07
Förslag till Lokalförsörjningsplan Svalöv 2022-2032

Förslag till beslut på sammanträdet
Kim Hellström (SD) och Torbjörn Ekelund (L): 1. Bildningsnämnden antar sektor
utbildnings svar daterat 7 januari 2021 som sitt eget och överlämnar till
samhällsbyggnadsnämnden.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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2022-01-18

Torbjörn Ekelund (L) och Kim Hellström (SD): 2. Analys rörande sista
beslutstidpunkt för politiska beslut bör genomföras och tillföras planen.
Anna Berg von Linde (M), Torbjörn Ekelund (L) och Kim Hellström (SD): 3.
Bildningsnämnden efterlyser uppdelning av prognostiserat behov per ort och
inte område gällande Tågarp och Billeberga. 4. Bildningsnämnden efterlyser en
rättelse av ägarförhållandet för Alfabo.

Beslutsgång
Ordförande tar upp eget förslag till beslut och finner att nämnden beslutar i
enlighet med detta.
Ordförande tar sedan upp Torbjörn Ekelunds (L) mfl förslag till beslut och finner
att nämnden beslutar i enlighet med detta.
Ordförande tar slutligen upp Anna Berg von Lindes (M) mfl förslag till beslut och
finner att nämnden beslutar i enlighet med dessa.

Deltar ej
Èmilie Lundgren (S), Anna Roslund Hed (S) Jenny Maltin (C) deltar ej i beslutet.

Protokollsanteckning
Jenny Maltin (C): Med anledning av att Centerpartiet kommer att lämna in ett
eget remissyttrande med avvikande synpunkter, så deltar jag ej i beslutet.
Protokollet ska skickas till:
Samhällsbyggnadsnämnden

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr BIN 21-2022

§5

Remissvar – Handlingsplan för hållbar och jämlik
folkhälsa 2022-2025

Bildningsnämndens beslut
1. Bildningsnämnden antar sektor utbildningssvar daterat 2021-01-07 som
sitt eget och överlämnar till kommunstyrelsen.
2. Bildningsnämnden anser att formuleringen ”minska andelen barn i
utsatta hushåll” bör omformuleras på grund av syftningsfel.

Sammanfattning av ärendet
Utbildningssektorn ställer sig i stora drag positiv till handlingsplanen.
Fokusområdena med tillhörande delmål är adekvata. Däremot ifrågasätter
utbildningssektorn att planen innehåller givna aktiviteter. Under fokusområdet
”Goda förutsättningar för utbildning…” finns exempelvis aktiviteten
behovsanpassade lärmiljöer. Det är viktigt med behovsanpassade lärmiljöer,
men också förhållandevis ospecifikt kopplat till de angivna delmålen.
Utbildningssektorn önskar att planen anger riktning snarare än specifika
aktiviteter. Om planen ska innehålla aktiviteter bör varje sektor vara med och
processa fram sina aktiviteter. Det finns många vägar till ökad måluppfyllelse,
som ju är sektor utbildnings kärna och huvuduppdrag. Frågan som rör
aktiviteterna är viktig eftersom den innebär betydande åtaganden och går rakt
in i ”huret”.
Av mindre vikt är att delmål 1 under fokusområdet 2 kan omformuleras för att
harmoniera med övriga delmål. Således bör målet vara att öka andelen elever
med behörighet till gymnasiet snarare än att minska andelen som inte är
behöriga.

Beslutsunderlag
Remissvar daterat 2022-01-07
Handlingsplan för hållbar och jämlik folkhälsa

Förslag till beslut på sammanträdet
Kim Hellström (SD) och Jenny Ulfvin (SD): 1. Bildningsnämnden antar sektor
utbildnings svar daterat 2021-01-07 som sitt eget och överlämnar till
kommunstyrelsen.
Èmilie Lundgren (S), Anna Berg von Linde (M) och Anna Roslund Hed (S): 2.
Bildningsnämnden anser att formuleringen ”minska andelen barn i utsatta
hushåll” bör omformuleras på grund av syftningsfel.

Beslutsgång
Ordförande tar upp eget mfl förslag till beslut och finner att nämnden beslutar i
enlighet med detta.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Ordförande tar sedan upp Èmilie Lundgrens (S) mfl förslag till beslut och finner
att nämnden beslutar i enlighet med detta.

Deltar ej
Torbjörn Ekelund (L) och Jenny Maltin (C) deltar inte i beslutet.

Protokollsanteckning
Jenny Maltin (C): Centerpartiet återkommer i senare instanser, därför deltar jag
ej i beslutet.
Protokollet ska skickas till:
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr BIN 022-2022

§6

Ansökan om uttag av adresser i Statens
personadressregister

Bildningsnämndens beslut
1. Bildningsnämnden bemyndigar utbildningschef Hans Dahlqvist att
underteckna ansökan om uttag av adresser i Statens personadressregister.

Sammanfattning av ärendet
Svalöfs gymnasium vill göra ett utskick (adresserad direktreklam) till samtliga
hushåll med barn födda 2006 inför gymnasievalet ht 22 med information om
skolans program senast den 1 februari i kommunerna:
Helsingborg, Bjuv, Klippan, Perstorp, Åstorp, Svalöv, Landskrona, Eslöv, Höör,
Hörby och Lomma
Underskrift krävs av sökande - personuppgiftsansvarig enlig art 4, punkt 7 EU:s
dataskyddsförordning (bildningsnämnden i Svalöv).
Adressfilen hanteras av ombud/personuppgiftsbiträde (Åsa Meierkord,
kommunikatör Svalöfs gymnasium).

Beslutsunderlag
Ansökan SPAR 2022-01-10
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-01-10

Förslag till beslut på sammanträdet
Kim Hellström (SD), Torbjörn Ekelund (L), Jenny Maltin (C) och Jenny Ulfvin
(SD): 1. Bildningsnämnden bemyndigar utbildningschef Hans Dahlqvist att
underteckna ansökan om uttag av adresser i Statens personadressregister.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar i enlighet
med detta.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (HSDT)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr BIN 187-2021

§7

Återrapportering, synpunkter, kvartal 4 2021

Bildningsnämndens beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
Kommunförvaltningen tog under hösten 2012 fram en rutinbeskrivning för hur
synpunkter från allmänheten som lämnats in till kommunen via
Synpunktshanteraren på www.svalov.se, alternativt på för ändamålet avsedd
blankett, ska hanteras. Enligt dessa rutiner ska nämndadministrationen för varje
kvartal redovisa inlämnade synpunkter till ansvarigt politiskt organ.
Under kvartal 4 2021 inkom en synpunkt för bildningsnämnden via
Synpunktshanteraren.
Datum

Synpunkten avser

Åtgärd

Avslutat

2021-11-02

Grusplan, skräp,
idrottsplan, Billeberga

Hans
Dahlqvist
skickade ett
svar via epost

2021-11-25

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-01-11

Förslag till beslut på sammanträdet
Kim Hellström (SD) och Torbjörn Ekelund (L): 1. Informationen noteras.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar i enlighet
med detta.
Protokollet ska skickas till:
-

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr BIN 023-2021

§8

Redovisning av delegationsbeslut

Bildningsnämndens beslut
1. Redovisning av delegationsbeslut godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Redovisning av fattade delegationsbeslut 2021-11-30 – 2022-01-10

Beslutsunderlag
Underlag av fattade delegationsbeslut 2021-11-30 – 2022-01-10

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:
-

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr BIN 31-2022

§9

Initiativärende, angående de teoretiska
programmen på Svalöfs gymnasium

Bildningsnämndens beslut
1. Initiativärendet avslås.

Sammanfattning av ärendet
Jenny Maltin (C) och Jan Rosengren (C) har inkommit med ett initiativärende
angående de teoretiska programmen på Svalöfs gymnasium. I initiativärendet
yrkas följande:


Att förvaltningen får i uppdrag att genomföra en konkurrensanalys av de
teoretiska utbildningarna



Att förvaltningen tar fram ett underlag, för hur det sett ut med andelen
sökande sen utbildningarna startades till nutid.



Att förvaltningen tar fram underlag för vilka synergieffekterna är mellan
de teoretiska- och praktiska programmen, samt den ekonomiska
påverkan detta har på skolan.



Att förvaltningen återrapporterar detta på snarast möjligt till nämnden.

Beslutsunderlag
Initiativärende, inkom 2022-01-18

Förslag till beslut på sammanträdet
Jenny Maltin (C): 1. Initiativärendet överlämnas till förvaltningen för beredning.
Torbjörn Ekelund (L) och Kim Hellström (SD): Initiativärendet avslås.

Beslutsgång
Ordförande ställer Jenny Maltins (C) förslag till beslut mot Torbjörn Ekelunds (L)
mfl förslag till beslut och finner att nämnden beslutar i enlighet med Torbjörn
Ekelunds mfl förslag till beslut.
Protokollet ska skickas till:
Jenny Maltin (C)
Jan Rosengren (C)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr BIN 780-2021

§ 10 Folkets hus Svalöv – förfrågan om stöd
Bildningsnämndens beslut
1. Bildningsnämnden avslår ansökan.

Reservation
Èmilie Lundgren (S) och Anna Roslund Hed (S) reserverar sig till förmån för
eget förslag till beslut.

Sammanfattning av ärendet
Styrelsen för Föreningen Svalövs Folkets hus har inkommit med en förfrågan
angående ett bidrag för att restaurera taket på folkets hus. Styrelsen ämnar
ansöka om bidrag från Boverket där ett av kraven är att kommunen stöttar med
30 % av kostnaderna. De kostnaderna beräknas hamna på ca 900 000 kr.
Styrelsen ber kommunen om ett förhandsbesked/viljeinriktning gällande denna
delfinansiering.
Fritidschef har meddelat att detta är något som ligger utanför budget för
föreningsbidrag och att det därför inte finns möjlighet att lämna sådant besked.
Fritidschefen har även meddelat möjligheten för förfrågan att tas upp på
bildningsnämnden vilket styrelsen sedan önskat.

Beslutsunderlag
Önskemål från Föreningen Svalövs Folkets hus om att förfrågan tas upp på
bildningsnämnden
Svar på inkommen förfrågan från fritidschef
Förfrågan om förhandsbesked/viljeinriktning från Föreningen för Svalövs
Folkets hus

Förslag till beslut på sammanträdet
Kim Hellström (SD) och Anna Berg von Linde (M): 1. Bildningsnämnden avslår
ansökan.
Èmilie Lundgren (S), Anna Roslund Hed (S) och Jenny Maltin (C): 1. Ansökan
beviljas under förutsättning att kommunstyrelsen beviljar medel för det.
Kim Hellström (SD), Anna Berg von Linde (M) och Jenny Ulfvin (SD): Avslag på
Èmilie Lundgrens mfl yrkande.

Beslutsgång
Ordförande ställer Èmilie Lundgrens (S) mfl förslag till beslut mot eget
avslagsyrkande och finner att yrkandet avslås.
Ordförande tar sedan upp eget mfl förslag till beslut och finner att nämnden
beslutar i enlighet med detta.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Deltar ej
Torbjörn Ekelund (L) deltar inte i beslut.
Protokollet ska skickas till:
Styrelsen för Föreningen Svalövs Folkets hus
Kommunförvaltningen (NSFV)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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