Utbildningsutskottet

Sammanträdesprotokoll
2015-05-12

Plats och tid

Lokal Strået, kommunhuset i Svalöv, kl 13.30 – 16.30

Beslutande

Krister Olsson (S)
Fredrik Jönsson (C) vice ordförande
Anders Nilsson (SD), tjg ers för Linda Lindberg (SD), § 37
Linda Lindberg (SD), §§ 38-47
Ann Pettersson (M), §§ 37-38 f)
Anneli Persson (S), tjg ers för Ann Pettersson (M), §§ 38 g)-47
Torbjörn Ekelund (FP) ordförande

Ajournering kl 15.00-15.15

Ej tjänstgörande Annie Karlsson (S)
Eva Olofsson (C)
ersättare

Anders Nilsson (SD), §§ 38-47
Anneli Persson (S), §§ 37-38 f)
Linn Alenius Wallin (FI)

Övriga deltagare Kerstin Lingebrant, utbildningschef

Britta Fremling, nämndsekreterare
Hans Larsson, rektor, § 37-38
Gunima Brink, rektor, § 37-38
Maria Lundström, utvecklingsstrateg
Elisabet Viktorsson, kulturchef, 37-41
Göran Torfgård, projektledare, §§ 37-38 h)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
2015-05-12

Utses att justera Fredrik Jönsson
Justeringens tid Kommunledningskontoret, fredag den 15 maj kl 15.00
och plats
Justerade
paragrafer

§§ 37-38, 40-45

Sekreterare
Britta Fremling

Ordförande
Torbjörn Ekelund

Justerare
Fredrik Jönsson

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

Utbildningsutskottet

Sammanträdesdatum 2015-05-12
Anslag under tiden
Förvaringsplats för
protokollet

Kommunförvaltningen

Underskrift
Britta Fremling
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Dnr: -

§ 38 Information
Utbildningsutskottets beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
Verksamhetsinformation
a) Rektorer Hans Larsson och Gunima Brink informerar om verksamheten i område Svalöv
Förskola
Maria Lundström, utvecklingsstrateg, informerar om:
b) Kösituation barnomsorg
Utbildningschef Kerstin Lingebrant informerar om:
c) Avtal med förskolan Askungarna
Grundskola
Utbildningschef Kerstin Lingebrant informerar om:
d) Öppna jämförelser – Grundskola 2015 (Dnr 705-2015).
e) Inbrott Lunnaskolan (Dnr 666-2015)
f) Lokalbehov Lunnaskolan
Gymnasium
Fritid
Kultur
Kulturchef Elisabet Viktorsson informerar om:
g) Donation av skulpturpark i Svalövs kommun (Dnr 712-2014).
h) Poppestipendium 2015 (Dnr 677-2015)
Ekonomi
Övrigt

Ajournering kl. 15.00-15.15
Protokollet ska skickas till:
-

Justerare
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Dnr: 671-2015

§ 40 Biblioteksplan 2015 - 2019
Utbildningsutskottets beslut
1. Dokumentet Nyckeltal till biblioteksplan 2015 – 2019 för Svalövs kommun godkänns.
2. Förvaltningen uppdras att göra redaktionella revideringar i texten på sid 9), ”Skolbibliotek” i
enlighet med diskussion på utskottets sammanträde.

Utbildningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i
kommunfullmäktige
1. Biblioteksplan 2015-2019 för Svalövs kommun godkänns

Sammanfattning av ärendet
Kommunens kulturchef har fått i uppdrag att ta fram en ny biblioteksplan för Svalövs kommun.
Arbetsgruppen har utgjorts av kommunens samlade bibliotekspersonal.
Biblioteksplanen ska ange riktningen för den allmänna, kommunala biblioteksverksamheten i
Svalövs kommun. Den ska också vara ett styrdokument för verksamheten. Biblioteksplanen ska
även vara ett redskap för att optimera biblioteksverksamheten och stimulera till utveckling.
Svalövs kommuns övergripande mål ska speglas i biblioteksplanen. Dessutom relaterar planen
till Kulturplan för Svalövs kommun 2015-2019, till Region Skånes kulturplan, Översiktsplan för
Svalövs kommun, gemensamma mål för biblioteksverksamheten i Skåne Nordväst och den
nationella bibliotekspolitiken, tydligast uttryckt i Bibliotekslagen (SFS 2013:801).

Beslutsunderlag
Biblioteksplan 2015 – 2019 för Svalövs kommun, daterad 2015-05-04
Nyckeltal till Biblioteksplan 2015 - 2019 för Svalövs kommun, daterad 2015-05-04
Skrivelse angående Biblioteksplan 2015-2019 för Svalövs kommun, daterad 2015-05-05
Utbildningsutskottets protokoll, 2015-04-20 § 25

Förslag till beslut på sammanträdet
Torbjörn Ekelund (FP), Fredrik Jönsson (C) och Krister Olsson (S): Förslag till beslut i
utbildningsutskottet: 1. Dokumentet Nyckeltal till biblioteksplan 2015 – 2019 för Svalövs
kommun godkänns. 2. Förvaltningen uppdras att göra redaktionella revideringar i texten på sid
9), ”Skolbibliotek” i enlighet med diskussion på utskottets sammanträde. Förslag till
utbildningsutskottet för förslag i kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige: 1.
Biblioteksplan 2015-2019 för Svalövs kommun godkänns.
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Beslutsgång
Ordförande tar upp förslagen för beslut och finner att utskottet beslutar enligt dessa.

Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (ETVN, HAHZ)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr: 687-2015

§ 41 Skrivelse angående biblioteksverksamhet i Tågarp
Utbildningsutskottets beslut
1. Förvaltningens skrivelser godkänns.
2. Ordförande får i uppgift att i enlighet med förvaltningens skrivelser lämna ett skriftligt svar
till den socialdemokratiska föreningen i Tågarp.

Ej deltagande i beslutet
Fredrik Jönsson (C) deltar inte i beslutet.

Sammanfattning av ärendet
Tågarps socialdemokratiska förening har i en skrivelse framfört ett förslag till utbildningsutskottet
om att undersöka möjligheten att ordna ett utlämningsställe för böcker i Tågarp. Kulturchefen har
utrett frågan och kommit fram till att det är möjligt att ordna ett utlämningsställe för böcker på
förskolan Alfabo. Beräknad kostnad för arbetskraft, transport och teknik är 103 000 kr per år. Att
genomföra denna förändring är möjligt om motsvarande summa tillförs sektor utbildnings budget.

Beslutsunderlag
Yttrande angående biblioteksverksamhet i Tågarp, daterad 2015-05-04
Utredning angående biblioteksverksamhet i Tågarp, daterad 2015-05-02
Skrivelse angående biblioteksverksamhet i Tågarp, daterad 2015-04-24

Förslag till beslut på sammanträdet
Torbjörn Ekelund (FP), Krister Olsson (S) och Anneli Persson (S): 1. Förvaltningens skrivelser
godkänns. 2. Ordförande får i uppgift att i enlighet med förvaltningens skrivelser lämna ett
skriftligt svar till den socialdemokratiska föreningen i Tågarp.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslagen för beslut och finner att utskottet beslutar enligt dessa.

Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (KET, ETVN)
Tågarps Socialdemokratiska förening

Justerare
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Dnr: 265-2015

§ 42 Namn till den nya idrottshallen i Svalöv
Utbildningsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen
1. Den nya idrottshallen i Svalöv ska heta Heleneborgshallen.

Sammanfattning av ärendet
Allmänheten har bjudits in att lämna förslag till namn på den nya idrottshallen i Svalöv enligt
processplan beslutad av utbildningsutskottet 2014-12-10 § 76. Totalt inkom 24 namnförslag
varav 5 st hade mer än en förslagsgivare. Kommunförvaltningen har i en skrivelse sammanställt
förslagen och tagit upp vad som kan vara viktigt att beakta när man väljer namn.
En geografisk anvisning i namnet tydliggör var anläggningen finns. Idag kallas en av
kommunens idrottshallar för Lunnahallen vilket lett till att det blir tillägget ”i Kågeröd”.
Sannolikheten att det blir något liknande kopplat till namnet på den nya hallen i Svalöv är ganska
stor. Namnval utan geografisk anknytning öppnar upp för att det blir ett tillägg – Svalöv alternativt
i Svalöv.
Att namnet på ett enkelt sätt förknippas med den verksamhet som bedrivs på anläggningen får
också anses vara av ett visst värde.
Namnet ska uppfattas som ”fristående” och inte direkt förknippas med något annat.
Utskottet är inte bundet till att anta något av de föreslagna namnen. Det är fullt möjligt att komma
fram till ett helt nytt namn eller att modifiera något av de inlämnade namnförslagen.
Ärendet togs upp som information på utskottets sammanträde 2015-04-20 § 29.

Beslutsunderlag
Skrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2015-04-09
Protokoll 2015-04-20 § 29

Förslag till beslut på sammanträdet
Torbjörn Ekelund (FP), Anneli Persson (S), Fredrik Jönsson (C) och Linda Lindberg (SD): Den
nya idrottshallen i Svalöv ska heta Heleneborgshallen.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget för beslut och finner att utskottet beslutar enligt detta.

Justerare
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Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (DLHN, BSN)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr: 504-2015

§ 43 Nomineringar till vandringspriser och stipendier inom idrotten
2015
Utbildningsutskottets beslut
1. Håkan Wifvesson, Teckomatorps Sportklubb, tilldelas Sparbankens Vandringspris för bästa
ledarprestation.
2. Julia Lindvall, Svalövs Skytteförening, tilldelas NST:s vandringspris för bästa
juniorprestation.
3. Jonas Roslund, Svalövs Skytteförening tilldelas Sture och Berta Bondessons vandringspris
för bästa seniorprestation.
4. Samtliga priser delas ut i samband med nationaldagsfirandet i Teckomatorp kl. 17.00. av
utbildningsutskottets ordförande Torbjörn Ekelund.

Sammanfattning av ärendet
För ett antal år sedan beslutade Svalövs Idrottskrets (SIK) att lägga ner sin verksamhet. Svalövs
kommun, kultur- och utbildningsnämnden, tillfrågades om man kunde tänka sig att ta över
hanteringen av utdelningen av de vandringspriser som instiftats för att lyfta fram goda
idrottsprestationer inom ramen för föreningsverksamheten. Kultur- och utbildningsnämnden
fattade då beslut om att ta över hanteringen.
Kommunfullmäktige fattade 2013-03-25 § 37 beslut om att ansvaret för Svalövs idrottskrets
vandringspriser överförs till kommunstyrelsens utbildningsutskott fr.o.m. 2013-05-01.
Utdelningen av vandringspriserna ska ske i samband med nationaldagsfirandet i kommunen. Det
är även utbildningsutskottet 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. Nationaldagsfirande kommer i år att arrangeras i Kågeröd och Teckomatorp. Inför
årets utdelning har det lämnats in 3 nomineringar, fördelat på bästa ledarprestation
(Sparbankens vandringspris), bästa juniorprestation (NST:s vandringspris) och bästa
seniorprestation (Sture och Berta Bondessons Vandringspris).

Beslutsunderlag
Nomineringar till vandringspriser och stipendier inom idrotten 2015, daterad 2015-05-04

Förslag till beslut på sammanträdet
Torbjörn Ekelund (F), Krister Olsson (S), Anneli Persson (S), Fredrik Jönsson (C) och Linda
Lindberg (SD): 1. Håkan Wifvesson, Teckomatorps Sportklubb, tilldelas Sparbankens
Vandringspris för bästa ledarprestation. 2. Julia Lindvall, Svalövs Skytteförening, tilldelas NST:s
vandringspris för bästa juniorprestation. 3. Jonas Roslund, Svalövs Skytteförening tilldelas Sture
och Berta Bondessons vandringspris för bästa seniorprestation. 4. Samtliga priser delas ut i
samband med nationaldagsfirandet i Teckomatorp kl. 17.00. av utbildningsutskottets ordförande
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Torbjörn Ekelund.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslagen för beslut och finner att utskottet beslutar enligt dessa.

Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (BSN)
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Dnr: 713-2015

§ 44 Översyn gällande ”Regler, taxor och e-tjänster för barnomsorg i
Svalövs kommun”
Utbildningsutskottets beslut
1. Förändringen rörande allmän förskola för 3-5-åringar på sid 10 återremitteras till
förvaltningen för ytterligare beredning.

Utbildningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i
kommunfullmäktige
1. Regler, taxor och e-tjänster för barnomsorg i Svalövs kommun antas att gälla från den 1
juli 2015.

Sammanfattning av ärendet
Skolverket har på uppdrag av Regeringen fattat beslut om nytt belopp för maxtaxan inom
förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet. Svalövs kommun får varje år efter
ansökan ett statsbidrag. Statsbidraget har minskats motsvarande vad de nya avgiftsnivåerna
innebär för kommunen i ökade avgiftsintäkter. Detta gjordes redan när ramarna för 2015
fastställdes. För invånarna innebär avgiftsökningen ett belopp på mellan 9-27 kr/per barn och
månad. De nya högsta avgifterna ska tillämpas från och med den 1 juli 2015.

Beslutsunderlag
Rev förslag Regler, taxor och e-tjänster för barnomsorg i Svalövs kommun, daterad 2015-05-12
Förslag Regler, taxor och e-tjänster för barnomsorg i Svalövs kommun, daterad 2015-05-04
Skrivelse angående "Regler, taxor och e-tjänster för barnomsorg i Svalövs kommun", daterad
2015-05-04

Förslag till beslut på sammanträdet
Torbjörn Ekelund (FP), Krister Olsson (S), Fredrik Jönsson (C), Anneli Persson (S): Förslag till
beslut i utbildningsutskottet. 1. Förändringen rörande allmän förskola 3-5-åringar på sid 10
återremitteras till förvaltningen för ytterligare beredning. Utbildningsutskottets förslag till
kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige: 1. Regler, taxor och e-tjänster för barnomsorg
i Svalövs kommun antas att gälla från den 1 juli 2015.

Beslutsgång
Ordföranden tar upp förslagen för beslut och finner att utskottet beslutar enligt dessa.

Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (KET, MATW)

Justerare
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Dnr: 482-2014

§ 45 Uppdrag, analys och prognos avseende framtida behov av
platser i förskola i Billeberga
Utbildningsutskottets beslut
1. Förvaltningen uppdras att beställa underlag och kostnadsberäkningar från AB
SvalövsLokaler för paviljonger till en tillfällig förstärkning av förskola i Billeberga samt förslag
till placering av denna.

Sammanfattning av ärendet
Förskolan i Billeberga har lokaler som är avpassade för 45 barn. Våren 2015 är 71 barn
inskrivna i förskolan. En grupp, femåringarna, har sin hemvist på Billeshögskolan. Enligt prognos
för befolkningsutveckling Svalövs kommun 2015-2025 kommer antalet barn i Billeberga att öka. I
det nya bostadsområde, som är planerat men där det ännu inte finns en beslutad detaljplan, är
även en ny förskola planerad. Eftersom tidplanen är ändrad finns det behov av att placera en
tillfällig förskola i närheten av Kvarnliden eller Billeshögskolan.
I sektor Utbildnings budget för 2015 finns hyra för ny förskola i Röstånga. Denna förskola
kommer att vara klar tidigast 2016. Förvaltningen föreslår att dessa pengar används till hyra av
paviljonger.

Beslutsunderlag
Skrivelse angående Uppdrag, analys och prognos avseende framtida behov av platser i förskola
i Billeberga, daterad 2015-05-04
Prognos: Befolkningsutveckling och behov av barnomsorgs- och utbildningsplatser i Svalövs
kommun 2015-2025, daterad 2015-04-09
Utbildningsutskottets protokoll 2014-11-17 § 66

Förslag till beslut på sammanträdet
Torbjörn Ekelund (FP). Krister Olsson (S), Linda Lindberg (SD), Anneli Persson (S) och Fredrik
Jönsson (C): 1. Förvaltningen uppdras att beställa underlag och kostnadsberäkningar från AB
SvalövsLokaler för paviljonger till en tillfällig förstärkning av förskola i Billeberga samt förslag till
placering av denna.

Beslutsgång
Ordföranden tar upp förslaget för beslut och finner att utskottet beslutar enligt detta.

Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (KET)

Justerare

Utdragsbestyrkande

Utbildningsutskottet

Sammanträdesprotokoll
2015-05-12

Sida
14/15

Dnr: 712-2015

§ 46 Förråd till förskolan Kvarnliden, Billeberga
Utbildningsutskottets beslut
1. Förvaltningen uppdras att beställa förråd till förskolan Kvarnliden i Billeberga.
2. Den årliga kostnaden, 40 000 kr, flyttas från hyra för förskola i Röstånga till Billeberga.

Sammanfattning av ärendet
Vid förskolan Kvarnliden i Billeberga finns två mycket gamla förråd till förskolans material och
leksaker. Förråden är gamla baracker som flyttats dit och byggts samman. Golvet är ruttet och
inne i förrådet är det höjdskillnader. Rektor Inger Forsén har av arbetsmiljöskäl stängt förrådet.
Efter förfrågan till AB SvalövsLokaler har förvaltningen fått prisuppgift på nytt förråd. Kostnaden
är 187.000 kr och med 5 års avskrivning blir den årliga kostnaden 40.000 kr. Det finns pengar
avsatta till hyra av ny förskola i Röstånga och eftersom denna inte blir klar förrän tidigast 2016
föreslår förvaltningen att 40.000 kr flyttas till förskolan Billeberga.

Beslutsunderlag
Förråd till förskolan Kvarnliden, Billeberga, daterad 2015-05-04

Förslag till beslut på sammanträdet
Torbjörn Ekelund (FP), Fredrik Jönsson (C), Krister Olsson (S), Anneli Persson (S) och Linda
Lindberg (SD): 1. Förvaltningen uppdras att beställa förråd till förskolan Kvarnliden i Billeberga.
2. Den årliga kostnaden, 40 000 kr, flyttas från hyra för förskola i Röstånga till Billeberga.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslagen för beslut och finner att utskottet beslutar enligt dessa.

Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (KET, MAZO)

Justerare
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Dnr: 732-2015

§ 47 Initiativärende, Vi i Femman
Utbildningsutskottets beslut
1. Ärendet överlämnas till förvaltningen för beredning.

Sammanfattning av ärendet
Anders Nilsson (SD) har lämnat in ett initiativärende till utbildningsutskottet. Ärendet gäller
deltagande i Vi i Femman.
Sverigedemokraterna anser, enligt skrivelse inlämnad 2015-05-12, att utbildningsutskottet ska
ge förvaltningen i uppdrag att arbeta fram ett dokument till rektorerna i de kommunala skolorna. I
dokumentet ska de ombes att informera elever och lärare, samt arbeta för att årskurs 5 antar
utmaningen att delta i tävlingen Vi i femman.

Beslutsunderlag
Initiativärende från Anders Nilsson (SD), inkommet 2015-05-12.

Förslag till beslut på sammanträdet
Torbjörn Ekelund (FP), Linda Lindberg (SD) och Krister Olsson (S): Ärendet överlämnas till
förvaltningen för beredning.

Beslutsgång
Ordföranden tar upp förslaget för beslut och finner att utskottet antar det.

Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (KET, MALM)

Justerare

Utdragsbestyrkande

