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Plats och tid
Beslutande

Justerare

Kommunhuset, Svalöv, kl 13.30 - 16.20
Ajournering: kl. 14.50 - 15.05
Torbjörn Ekelund (L) ordförande
Fredrik Jönsson (C) vice ordförande
Mikael Nilsson (M)
Anders Nilsson (SD) tjänstgörande ersättare för Linda Lindberg (SD)
Jan Zielinski (S)
Amanda Ripa (FI)
Krister Olsson (S) tjänstgörande ersättare för Bedrija Halilovic (S)

Ej tjänstgörande
ersättare

Birgitta Zadenius (L)
Eva Olofsson (C)
Angelie Fröjd (M)
Peter Öberg (MP)

Övriga deltagare

Kerstin Lingebrant, utbildningschef
Björn Svensson, fritidschef
Elisabet Viktorsson, kulturchef §§ 40-44
Maria Winqvist, specialpedagog §§ 40-41
Minela Zuzo, ekonom
Lena Hansson, rektor Svalöfs gymnasium §§ 40-41
Karolina Larsson, nämndsekreterare
Louise Linde, nämndsekreterare
Sara Månsson, nämndsekreterare
Nils-Ingvar Ekholm, Svabo/Svalo §§ 40-41
Niklas Fonskov, tillträdande fritidschef
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Utses att justera

Amanda Ripa

Justeringens tid
och plats
Justerade
paragrafer

Kommunledningskontoret, 2016-05-16 kl. 13.00
§§ 40 - 50

Sekreterare
Karolina Larsson

Ordförande
Torbjörn Ekelund (L)

Justerare
Amanda Ripa (FI)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
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Anslaget under tiden
Förvaringsplats
för protokollet

Kommunledningskontoret

Underskrift
Karolina Larsson
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Dnr -

§ 41 Information
Bildningsnämndens beslut
1. Informationen noteras
2. Förvaltningen uppdras att återkomma med förslag på invigningen av
pergolan.
3. Nämndssammanträdet den 19 september flyttas till den 22 september
(heldag).

Nya medarbetare
a) Niklas Fonskov, ny fritidschef presenterar sig
b) Louise Linde, ny nämndsekreterare presenterar sig

Förskola
c) Kösituationen barnomsorg (Dnr 129-2016)

Grundskola
d) Beslut om bidrag skapande skola, Svalövs kommun beviljas 285 000kr
(Dnr 38-2016)
e) Socioekonomisk fördelning av skolpeng

Frågor från Centerpartiet:
f)

Invigning av pergolan mellan Heleneborgsskolan och
Heleneborgshallen

g) Lokalbehov Linåkerskolan ht 2016
h) Särskilt begåvade elever

Gymnasium
Frågor från Centerpartiet:

Justerare

i)

Invigning av ny utbildning på Svalöfs gymnasium

j)

Visionsseminarium, bildningsnämnden tillsammans med Svalöfs
gymnasium, 22 september

Utdragsbestyrkande
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k) Utbyggnad av Svalöfs gymnasium (Dnr 5-2015)

Fritid
l)

Rekvirering av aktivitetspengar till sommarlovsaktiviteter

Frågor från Centerpartiet:
m) Gränsdragning mellan HG och FÄ Månsaboskolan, nattvandrarna m.m.
n) Initiativärende, utredning om om löpbanor på Svalövs IP, status (Dnr
10-2015)
o) Billeberga idrottsplats
p) Röstångabadet, status inför sommaren

Kultur
q) Biblioteken i Röstånga och Teckomatorp stänger under delar av
sommaren p.g.a. renovering.

Övrigt
r)

Förslag på byte av dag för nämndssammanträdet i september. 22
september (heldag) istället för den 19 september.

Förslag till beslut på sammanträdet
Torbjörn Ekelund (L), Fredrik Jönsson (C), Jan Zielinski (S), Krister Olsson (S)
och Mikael Nilsson (M): 1. Informationen noteras 2. Förvaltningen uppdras att
återkomma med förslag på invigningen av pergolan. 3. Nämndssammanträdet
den 19 september flyttas till den 22 september (heldag).

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslagen för beslut och finner att nämnden beslutar enligt
dessa.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (KET)

Ajournering: kl. 14.50 - 15.05

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr: 7-2016

§ 42 Ekonomi i balans
Bildningsnämndens beslut
1. Den muntliga rapporten noteras.

Sammanfattning av ärendet
Utbildningschef Kerstin Lingebrant ger en muntlig rapport på sammanträdet.
Ärendet återkommer på kommande nämnd.

Beslutsunderlag
-

Förslag till beslut på sammanträdet
Torbjörn Ekelund (L), Fredrik Jönsson (C), Jan Zielinski (S) och Anders Nilsson
(SD): Den muntliga rapporten noteras.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget för beslut och finner att nämnden beslutar enligt
det.
Protokollet ska skickas till:
-

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 59-2016

§ 43 Intern kontrollplan 2016
Bildningsnämndens beslut
1. Förslag till plan för intern kontroll 2016, enligt specifikation i bilaga 1 och
2, antas, med redaktionella ändringar i bilaga 2.
2. Intern kontrollplan för bildningsnämnden lämnas till kommunstyrelsen
för kännedom.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige fastställde 2012-11-19 § 142 en ny policy för intern kontroll,
som ligger till grund för det interna kontrollarbetet. I denna tydliggjordes bl.a.
ansvarsbiten. En annan viktig förändring var krav på tydlig och transparant
riskanalys. Avsikten är att lyfta fram en bruttorisklista, som sedan är underlag
för beslut om vilka internkontrollmoment, som ska genomföras under det
kommande året. De internkontrollmoment, som sen väljs är de som uppnår en
bestämd risknivå.
Respektive nämnd fattar beslut om internkontrollplan för sina verksamheter.
Kommunstyrelsen kommer därefter få information om vilka beslut som de olika
nämnderna tagit. Kommunstyrelsen har uppsynsplikt över det samlade
internkontrollarbetet i kommunen. Kommunstyrelsen kommer även att få ta del
av uppföljningen i slutet av året.

Beslutsunderlag
Förslagsskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2016-05-03
Bilaga 1, Intern kontrollplan 2016 för alla nämnder, styrelser och utskott
Bilaga 2, Intern kontrollplan 2016 för barnomsorg, grundskola, gymnasieskola

Förslag till beslut på sammanträdet
Torbjörn Ekelund (L), Jan Zielinski (S), Fredrik Jönsson (C), Krister Olsson (S),
Anders Nilsson (SD) och Mikael Nilsson (M): Förslag till plan för intern kontroll
2016, enligt specifikation i bilaga 1 och 2, antas, med redaktionella ändringar i
bilaga 2. 2. Intern kontrollplan för bildningsnämnden lämnas till
kommunstyrelsen för kännedom.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslagen för beslut och finner att nämnden beslutar enligt
dessa.
Protokollet ska skickas till
Kommunförvaltningen (KET, MAZ0)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 84-2016

§ 44 Skulptursymposium
Bildningsnämndens beslut
1. Samarbetsavtalet godkänns.
2. Ordföranden bemyndigas att underteckna samarbetsavtalet.
3. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
John-Ove Hansson har erbjudit sig att finansiera ett skulptursymposium som
ska äga rum i Svalöv sommaren 2016. Om det faller väl ut kan det bli en
återkommande händelse. Konstnären Robert Harding står som konstnärlig
ledare för symposiet och bjuder in de konstnärer som ska delta. Sju konstnärer
bjuds in att komma till Svalöv och under två veckor arbeta fram skulpturer ur
material som kommer från regionen, såsom ek. Verken skänks till kommunen
för utplacering på orter och platser runt om i kommunen.
Symposiet kan genomföras genom ett samarbete mellan Svalövs kommun
(Allmänkultur och Svalöfs gymnasium), John-Ove Hansson och Fridhems
folkhögskola. Förvaltningen har därför tagit fram ett samarbetsavtal, att tecknas
mellan parterna.

Beslutsunderlag
Förslagsskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2016-05-03
Förslag till samarbetsavtal för North/South: Svalöv International Sculpture
Symposium #1
Konstnärsförteckning för North/South: Svalöv International Sculpture
Symposium #1
Kostnadsberäkning för kommunens extra kostnader i samband med
genomförandet av North/South: Svalöv International Sculpture Symposium #1
Projektbeskrivning North/South: Svalöv International Sculpture Symposium #1

Förslag till beslut på sammanträdet
Torbjörn Ekelund (L): 1. Samarbetsavtalet godkänns. 2. Ordföranden
bemyndigas att underteckna samarbetsavtalet. 3. Informationen noteras.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslagen för beslut och finner att nämnden beslutar enligt
dessa.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (ETVN)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 123-2016

§ 45 Delegering av beslutet att utse poppestipendiat
Bildningsnämndens beslut
1. Beslutet om att utse poppestipendiat delegeras till ordförande i
bildningsnämnden.
2. Beslutet tas in i bildningsnämndens delegeringsordning.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade på sitt sammanträde 2016-02-29 § 20 att
ansvaret för Poppestipendiet skulle överföras från utbildningsutskottet till den
nya bildningsnämnden. Fullmäktige beslutade samtidigt att erforderliga
revideringar av bestämmelserna för utdelning av poppestipendiet skulle göras.
I § 3 i bestämmelserna står det att bildningsnämnden utser poppestipendiat.
Tidigare har beslutet varit delegerat till ordförande i utbildningsutskottet av
praktiska skäl. Förslaget är att beslutet även nu delegeras till ordförande i
bildningsnämnden. Detta beslut måste fattas av bildningsnämnden.

Beslutsunderlag
Bestämmelser för utdelning av poppestipendiat, antagna av KF 2016-02-29 §
20

Förslag till beslut på sammanträdet
Torbjörn Ekelund (L), Jan Zielinski (S), Krister Olsson (S), Mikael Nilsson (S),
Anders Nilsson (S) och Fredrik Jönsson (C): 1. Beslutet om att utse
poppestipendiat delegeras till ordförande i bildningsnämnden. 2. Beslutet tas in
i bildningsnämndens delegeringsordning.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslagen för beslut och finner att nämnden beslutar enligt
dessa.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (KET, KALN, LELE)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 91-2016

§ 46 Vandringspriser och stipendier inom idrotten
2016
Bildningsnämndens beslut
1. Jimmy Hansson, Röstångagymnasterna, tilldelas Sparbankens
Vandringspris för bästa ledarprestation 2015.
2. Beatrice Ivarsson, Dagstorpsortens Ryttarförening, tilldelas
vandringspriset Kjells Kanna för goda prestationer inom dressyr.
3. Kågeröd BOIF:s seniorlag tilldelas Sture och Berta Bondessons
vandringspris för bästa seniorprestation.
4. Vandringspriserna för bästa ledarprestation, bästa juniorprestation och
bästa seniorprestation delas ut i samband med nationaldagsfirandet i
Kågeröd kl. 11.00. Vandringspriset Kjells Kanna för bästa
idrottsprestation delas ut i Teckomatorp kl. 17.00.
5. Ordförande delar ut vandringspriserna.

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.
Med anledning av att en ny politisk organisation trädde ikraft 2016 beslutade
kommunfullmäktige 2016-02-29 § 20 att bildningsnämnden skulle ta över
ansvaret för handikappidrottsstipendiet och Svalövs idrottskrets
vandringspriser.
Utdelningen av vandringspriserna ska ske i samband med nationaldagsfirandet
i kommunen. Det är även nämnden 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 4 nomineringar, fördelat på bästa
ledarprestation (Sparbankens vandringspris), bästa juniorprestation (NST:s
vandringspris), bästa idrottsprestation (Kjells kanna) och bästa seniorprestation
(Sture och Berta Bondessons Vandringspris). Nomineringen till NST:s
vandringspris drogs dock tillbaka innan sammanträdet.
Det har inte lämnats in några nomineringsförlag till Handikappidrottsstipendiet
varför detta inte kommer att delas ut detta år.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag
Förslagsskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2016-05-04

Förslag till beslut på sammanträdet
Torbjörn Ekelund (L), Jan Zielinski (S), Krister Olsson (S), Fredrik Jönsson (C),
Anders Nilsson (SD) och Mikael Nilsson (M): 1. Jimmy Hansson,
Röstångagymnasterna, tilldelas Sparbankens Vandringspris för bästa
ledarprestation 2015. 2. Beatrice Ivarsson, Dagstorpsortens Ryttarförening,
tilldelas vandringspriset Kjells Kanna för goda prestationer inom dressyr. 3.
Kågeröd BOIF:s seniorlag tilldelas Sture och Berta Bondessons vandringspris
för bästa seniorprestation. 4. Vandringspriserna för bästa ledarprestation, bästa
juniorprestation och bästa seniorprestation delas ut i samband med
nationaldagsfirandet i Kågeröd kl. 11.00. Vandringspriset Kjells Kanna för bästa
idrottsprestation delas ut i Teckomatorp kl. 17.00. 5. Ordförande delar ut
vandringspriserna.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslagen för beslut och finner att nämnden beslutar enligt
dessa.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (BSN)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 128-2016

§ 47 Möjlighet att nyttja arbetsmarknadspolitisk
åtgärd, extratjänster i välfärden
Bildningsnämndens beslut
1. Verksamheterna inom sektor Utbildning ges möjlighet att nyttja den
arbetsmarknadspolitiska åtgärden Extratjänster i välfärden.

Sammanfattning av ärendet
2015-11-02 infördes extratjänster för långtidsarbetslösa, så kallade
Extratjänster i välfärden. Genom extratjänster kan kommuner, landsting och
privata utförare inom välfärden ge långtidsarbetslösa möjlighet att åter
inkluderas i arbetslivet, samtidigt som verksamheten får en extra resurs.
Sedan 2016-02-01 kan åtgärden även nyttjas inom verksamheter hos
myndigheter. Arbetsförmedlingen bedömer om arbetsplats och arbetsuppgifter
är lämpliga.
En extratjänst omfattar 75 % av en heltidstjänst med kollektivavtalsenlig lön. På
övrig tid förväntas individen söka arbete eller studera. Arbetsgivaren får ett
ekonomiskt stöd motsvarande hela lönen upp till tolv månader, med möjlighet
till tolv månaders förlängning.
Kommunstyrelsen fattade 2016-03-07 § 46 beslut om att kommunens nämnder
ska ges möjlighet att fatta beslut om att nyttja arbetsmarknadspolitiska åtgärden
Extratjänster i välfärden i sina verksamheter.
Utbildningschefen har haft dialog med samtliga verksamhetschefer och det
finns ett intresse att nyttja Extratjänster i välfärden. Kontakt har tagits med
kommunens arbetsmarknadsenhet och det finns lämpliga kandidater att
anställa. Arbetsmarknadsenheten kommer att bistå i rekrytering och
handledning.

Beslutsunderlag
Förslagsskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2016-04-28
Kommunstyrelsens protokoll 2016-03-07 § 46

Förslag till beslut på sammanträdet
Torbjörn Ekelund (L), Krister Olsson (S), Anders Nilsson (SD), Fredrik Jönsson
(C), Jan Zielinski (S) och Mikael Nilsson (M): Verksamheterna inom sektor
Utbildning ges möjlighet att nyttja den arbetsmarknadspolitiska åtgärden
Extratjänster i välfärden.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget för beslut och finner att nämnden beslutar enligt
det.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (KET, SNAK)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 7-2015

§ 48 Återkoppling Ungdomsdialog
Bildningsnämndens beslut
1. Förvaltningen uppdras att återkomma med förslag på ungdomsdialoger
på Linåkerskolan och Montessoriskolan.

Sammanfattning av ärendet
Ungdomsdialogen 18 april 2016 föregicks av ett antal insatser för att bjuda in
Svalövsungdomar 13-19 år till kommunhuset för en medborgardialog. Sex
intresserade ungdomar kom till träffen där ca 40 politiker och tjänstemän
närvarade. Intressanta frågor dryftades mellan deltagarna och
politiker/tjänstemän.
En utvärdering från utbildningsförvaltningens sida har gjorts tillsammans med
rektorerna för Linåkerskolan och Svalöfs Gymnasium. Denna visar att det
behövs en bättre framförhållning vad gäller samarbetet med skolorna för att
kunna inkludera denna typ av medborgardialog i skolarbetet kring
direktdemokrati. Det är också viktigt att synkronisera kalendrarna bättre –
denna gång hade Linåkerskolan i samma vecka ett stort antal internationella
gäster på besök inom ramen för ett Comenius-projekt. Det kan också vara bra
att möta eleverna på deras egna arenor.

Beslutsunderlag
Kommunikationsplan, Ungdomsdialog
Inbjudan till Ungdomsdialog
Brev till rektorerna om dialogen, daterat 2016-02-01
Bildningsnämndens protokoll 2016-01-25 § 4
Utbildningsutskottets protokoll 2015-10-06 § 92

Förslag till beslut på sammanträdet
Torbjörn Ekelund (L), Fredrik Jönsson (C), Anders Nilsson (SD), Jan Zielinski
(S) och Mikael Nilsson (M): Förvaltningen uppdras att återkomma med förslag
på ungdomsdialoger på Linåkerskolan och Montessoriskolan.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget för beslut och finner att nämnden beslutar enligt
det.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (KET, MALM)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 150-2016

§ 49 Talare på skolavslutning från och med VT 2016
Bildningsnämndens beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
Utbildningsutskottet beslutade 2015-10-06 § 87 om regler om politikers tal på
skolavslutningar i Svalövs kommunala skola. Om en rektor önskar deltagande
av en politiker på skolavslutningen ska rektor framföra dessa önskemål till
utbildningschefen som lyfter frågan för beslut i bildningsnämnden senast mötet
före skolavslutningen.
I början av april 2016 fick samtliga rektorer en förfrågan från utbildningschefen
om någon önskar tal av en politiker vid sommaravslutningen 2016. De som har
svarat har samtliga meddelat att det inte önskas.

Beslutsunderlag
Förslagsskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2016-05-03
Utbildningsutskottets protokoll 2015-10-06 § 87

Förslag till beslut på sammanträdet
Torbjörn Ekelund (L), Jan Zielinski (S), Mikael Nilsson (M), Krister Olsson (S),
Fredrik Jönsson (C) och Anders Nilsson (SD): Informationen noteras.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget för beslut och finner att nämnden beslutar enligt
det.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (KET)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 77-2016

§ 50 Redovisning av delegeringsbeslut
Bildningsnämndens beslut
1. Redovisningen av delegeringsbeslut godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Kommunförvaltningen har sammanställt en redovisning över beslut som fattats
med stöd av den gällande delegeringsordningen.

Beslutsunderlag
Delegeringsbeslut för redovisning vid bildningsnämndens sammanträde 201605-09

Förslag till beslut på sammanträdet
Torbjörn Ekelund (L): Redovisningen av delegeringsbeslut godkänns.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget för beslut och finner att nämnden beslutar enligt
det.
Protokollet ska skickas till:
-

Justerare

Utdragsbestyrkande
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