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Sammanträdesdatum 
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Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl 13.30 – 15.50 
Ajournering kl. 14.30 – 14.45. 
 

Beslutande Torbjörn Ekelund (L) 
Fredrik Jönsson (C) 
Angelie Fröjd (M) 
Kim Hellström (SD) 
Krister Olsson (S) tjg er för Jan Zielinski (S) 
Elisabeth Andersson (L) tjg ers för Kristina Carlsson (FI) 
Émilie Lundgren (S) 

Ej tjänstgörande 
ersättare 

Anna Berg von Linde (M) 
Annie Karlsson (S) 

Övriga deltagare Hans Dahlqvist, utbildningschef 
Elisabet Viktorsson, kulturchef  
Niklas Fonskov, fritidschef  
Maria Lundström, utvecklingsstrateg  
Elin Arenhag, asylsamordnare 
Karin Ekholm, Assistent §§ 13 - 14 
Minela Smajlovic, ekonom  
Louise Linde, nämndsekreterare 
Karin Sjunnesson, personalombud 
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Utses att justera Fredrik Jönsson (C) 

Justeringens tid 
och plats Kommunledningskontoret, 2018-02-26, kl. 13.00 

Justerade 
paragrafer §§ 13 - 19 

Sekreterare   

 Louise Linde  

Ordförande  
 

 Torbjörn Ekelund (L)  

Justerare  
 

 Fredrik Jönsson (C)   

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Bildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 2018-02-20 

Anslaget under tiden Anslå – Ta ner 

Förvaringsplats  
för protokollet Kommunledningskontoret 

Underskrift   

 
Louise Linde  
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Dnr - 

§ 14 Information 

Bildningsnämndens beslut 
 

1. Informationen noteras.  

Sammanfattning av ärendet 
 

Förskola 

Assistent Karin Ekholm informerar om: 

a) Lägesrapport barnomsorg (Dnr 22-2018) 
 

Grundskola 

Utbildningschef Hans Dalhqvist informerar om: 

b) Sjätteklassares språkstudier på Linåkerskolan (Dnr 224-20107) 
 

Kultur 

Kulturchef Elisabet Viktorsson informerar om:  

c) Delregional kulturpolitisk överläggning den åttoende mars 2018. 

d) Gemensamt kulturprogram under v. 44 med Familjen Helsingborg 

e) Gemensam kulturaktivitet under v. 46 med Familjen Helsingborg 

f) Nomineringsperioden till Region Skånes kulturpris är öppen mellan den 
19 februari till den 28 mars 2018. 
 

Fritid 

Fritidschef Niklas Fonskov informerar om:  

g) Sportlovsaktiviteter 

h) Fritidschefsnätverket: utveckla friluftslivet 

i) Det idrottspolitiska programmet (dnr 466-2016) 
 

Övrigt 

Sektorsekonom Minela Samjlovic informerar om: 

j) Bokslut 2017 (Dnr 76-2017) 

 
Protokollet ska skickas till: 
- 
Ajournering kl. 14.30 – 14.45. 
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Dnr 264-2017 

§ 15 Bildningsnämndens budget 2018 

Bildningsnämndens beslut 
 

1. Informationen noteras.  

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen presenterar en budget för bildningsnämndens verksamheter 
2018, baserat på ramar beslutade av fullmäktige.  

Beslutsunderlag 

Bildningsnämndens budget 2018, daterad 2018-02-19 
Kommunfullmäktiges beslut 2017-11-27, § 161 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Torbjörn Ekelund (L), Krister Olsson (S), Émilie Lundgren (S), Fredrik Jönsson 
(C) och Kim Hellström (SD): Informationen noteras.  

Beslutsgång 

Ordförande att upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar enligt 
detta.  

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (MAZO, HSDT) 
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Dnr 305-2017 

§ 16 Justering av gymnasiepriser 2018 

Bildningsnämndens beslut 

1. Reviderat bidrag till fristående huvudmän, interkommunal ersättning 
samt intern ersättning inom gymnasieskolan år 2018 antas enligt tabell i 
bilaga 1. 

2. Nivå för interkommunal ersättning för 2018 för riksrekryterande 
yrkesutbildningen för fordons- och transportprogrammet inriktning 
personbil antas. 

Sammanfattning av ärendet 

Inför varje nytt kalenderår ska kommunen besluta om bidragsbelopp och 
interkommunal ersättning för de program som kommunen erbjuder i den egna 
kommunala skolan. Då eleven läser ett gymnasieprogram hos en annan 
kommunal huvudman ersätts huvudmannen motsvarande dennes budgeterade 
självkostnader, interkommunal ersättning. För elev som läser ett 
gymnasieprogram hos en fristående huvudman som inte hemkommunen 
erbjuder i den egna skolan utgår bidrag enligt Skolverkets riksprislista. 

Tabellen revideras med ett kalkylfel i administrationsersättningen för 
yrkesintroduktion, Bygg och anläggning och preparandutbildningen och 
individuellt alternativ. 

Tabellen kompletteras även med interkommunal ersättning för riksrekryterande 
yrkesutbildningen för fordons- och transportprogrammet inriktning personbil. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2018-02-13 
Skolverkets beslut om ansökan om riksrekryterande yrkesutbildning daterad 
2014-09-04 
Gymnasieförordning (2010:2039) 5 kap. 11 § 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Torbjörn Ekelund (L), Kim Hellström (SD), Krister Olsson (S), Fredrik Jönsson 
(C) och Émilie Lundgren (S): 1. Reviderat bidrag till fristående huvudmän, 
interkommunal ersättning samt intern ersättning inom gymnasieskolan år 2018 
antas enligt tabell i bilaga 1. 2. Nivå för interkommunal ersättning för 2018 för 
riksrekryterande yrkesutbildningen för fordons- och transportprogrammet 
inriktning personbil antas. 

Beslutsgång 

Ordförande att upp förslagen till beslut och finner att nämnden beslutar enligt 
dessa. 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (MAZO, HSDT) 
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Dnr 31-2018 

§ 17 Yttrande över granskning av utbildning av 
nyanlända 

Bildningsnämndens beslut 
 

1. Förvaltningens yttrande antas som nämndens eget och överlämnas till 
kommunfullmäktige. 

Sammanfattning av ärendet 

Svalövs kommuns revisorer gav under fjolåret PwC i uppdrag att granska 
förutsättningarna för nyanlända elever inom grund- och gymnasieskolan. 
Granskningens syfte var att bedöma om bildningsnämnden genom styrning och 
uppföljning säkerställer att förutsättningarna för nyanlända elever inom grund- 
och gymnasieskolan är ändamålsenliga.  

Efter genomförd revision och genomgång av granskningens samtliga 
revisionsfrågor har PwC gjort bedömningen att bildningsnämnden i allt 
väsentligt genom styrning och uppföljning säkerställer att förutsättningarna för 
nyanlända elever inom grund- och gymnasieskolan är ändamålsenliga. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2018-02-13 
Yttrande över revisionsrapport – Granskning av utbildning för nyanlända, 
daterat 2018-02-13 
Revisionsrapport – Granskning av utbildning för nyanlända, daterad 2018-01-29 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Torbjörn Ekelund (L), Kim Hellström (SD), Krister Olsson (S), Angelie Fröjdh 
(M), Fredrik Jönsson (C) och Émilie Lundgren (S): Förvaltningens yttrande 
antas som nämndens eget och överlämnas till kommunfullmäktige. 

Beslutsgång 

Ordförande att upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar enligt 
detta.  

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (HSDT, ENAG) 
Kommunfullmäktige  
 
 
 



 

Bildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

8(9) 
Sammanträdesdatum 

2018-02-20 
  

  

  
 

 
Justerare Utdragsbestyrkande 

     

 

Dnr 58-2018 

§ 18 Yttrande över Lokalförsörjningprogram för 
Svalövs kommun för 2017-2020 med utblick till 
2030 

Bildningsnämndens beslut 
 

1. Förvaltningens yttrande antas som nämndens eget. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade 2016-12-05 att uppdra åt Mats Dahlberg, 
samhällsbyggnadschef, upprättandet av en projektplan för att ta fram en 
strategisk lokalförsörjningsplan. Projektplanen godkändes av kommunens 
ledningsgrupp 2016-12-06.  

En konsult, Ingvar Bengtsson, knöts till projektet och uppdrogs att genomföra 
en utredning i samarbete med representanter för de olika sektorerna i 
kommunen. För sektor Utbildnings räkning deltog utvecklingsstrateg Maria 
Lundström som uppgiftslämnare. 

KSAU tog beslut om rapporten 2018-01-29 och nämnderna har ombetts 
inkomma med ett yttrande. 

Sektor utbildning har därför granskat Lokalförsörjningsprogrammet och menar 
att ur ett helhetsperspektiv är den ett rimligt verktyg att utgå från när man 
planerar för framtida investeringar i skollokaler i form av upprustning av och 
nybyggnation av lokaler. Några önskade kompletteringar och förtydliganden 
anges i yttrandet. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2018-02-05 
Förslag till yttrande, 2018-02-05 
Kommunstyrelsens protokoll 2018-01-29, § 4 
Förslag till Lokalförsörjningsprogram för Svalövs kommun, 2017-2022, med 
utblick till 2030. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Torbjörn Ekelund (L), Krister Olsson (S), Fredrik Jönsson (C), Kim Hellström 
(SD) och Émilie Lundgren (S): Förvaltningens yttrande antas som nämndens 
eget. 

Beslutsgång 

Ordförande att upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar enligt 
detta.  

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (MSDG, HSDT) 
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Dnr 28-2018 

§ 19 Redovisning av delegeringsbeslut 

Bildningsnämndens beslut 
 

1. Redovisning av delegationsbeslut 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 2018-
02-20 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Torbjörn Ekelund (L): Redovisning av delegationsbeslut godkänns.  

Beslutsgång 

Ordförande att upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar enligt 
detta.  

Protokollet ska skickas till: 
- 
 
 
 


