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Utses att justera Angelie Fröjd (M) 

Justeringens tid 
och plats Kommunledningskontoret, 2018-03-23, kl. 11 

Justerade 
paragrafer §§ 20 - 31 

Sekreterare   

 Louise Linde  

Ordförande  
 

 Fredrik Jönsson (C)  

Justerare  
 

 Angelie Fröjd (M) 
 

  

 

ANSLAG/BEVIS 
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Dnr 96-2018 

§ 21 Information angående brand på Kågerödslund  

Bildningsnämndens beslut 
 

1. Informationen noteras.  

Sammanfattning av ärendet 

Natten till lördagen den 17 mars 2018 brann Kågerödslund. Huvudbyggnaden 
är helt nedbrunnen och sidobyggnaden är mycket skadad. Danspaviljongen och 
en mindre byggnad står kvar. Inga personer skadades i branden.  

Förskolan Vita Ute har haft sin vistelse på Kågerödslund. Med anledning av 
branden kommer förskolan från och med måndag den 19 mars till terminens 
slut bedriva sin verksamhet i lokaler i Lunnaskolans matsalsbyggnad. 

Branden innebär att förskoleverksamheten förlorat lokal för 19 förskoleplatser. 
Dessa 19 platster finns det inte utrymme för inom dagens ordinare verksamhet, 
utan en alternativ lösning behöver komma på plats inför höstterminen 2018.   

Möjligheten för kommunen att täcka respektive drabbad familjs 
försäkringssjälvrisk har setts över, men med hänsyn till 
likabehandlingsprincipen har detta tyvärr inte bedömts som möjligt.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Jönsson (C): Informationen noteras.  

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (JBN, HSDT,  MAZO, MAN, SNLN) 
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Dnr - 

§ 22 Information 

Bildningsnämndens beslut  
 

1. Informationen noteras.  

Sammanfattning av ärendet 

 

a) Då det var nya ledamöter och ersättare på plats hölls en 
presentationsrunda.  
 

b) Utbildniningschef Hans Dalhqvist informerar om lägesrapport 
barnomsorg (Dnr 22-2018) 
 

c) Fritidschef Niklas Fonskov informerar om nyheter från 
fritidsverksamheten 
 

d) Kulturchef Elisabet Viktorsson informerar om årets påskprogram som 
finns att hämta på biblioteket.  

 

 
Protokollet ska skickas till: 
- 
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Dnr 76-2017 

§ 23 Bokslut 2017 

Bildningsnämndens beslut  
 

1. Bokslut 2017 för bildningsnämnden noteras. 

Deltar ej  

Bedrija Halilovic (S) deltar ej i beslut. 

Sammanfattning av ärendet 

Rapporten redogör för 2017 års bokslut för bildningsnämnden.   

Beslutsunderlag 

Årsrapport för bildningsnämnden, daterad 2018-02-23 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Jönsson (C): Bokslut 2017 för bildningsnämnden noteras. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (MAZO, HSDT) 
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Dnr 264-2017 

§ 24 Budget 2018, plan 2019-2020 

Bildningsnämndens beslut  
 

1. Budget 2018 samt plan för 2019-2020 godkänns.  

Deltar ej 

Kim Hellström (SD) och Elisabeth Salonen-Ripa (FI) deltar ej i beslut.  

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen presenterar budget för bildningsnämndens verksamheter 2018 
samt plan 2019-2020, baserat på ramar beslutade av fullmäktige.  

Beslutsunderlag 

Bildningsnämndens budget 2018, daterad 2018-03-13 
Bildningsnämndens protokoll 2018-02-20, § 15 
Kommunfullmäktiges beslut 2017-11-27, § 161 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Jönsson (C), Bedrija Halilovic (S), Torbjörn Ekelund (L), Angelie Fröjdh 
(M) och Annie Karlsson (S): Budget 2018 samt plan för 2019-2020 godkänns.  

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (MAZO, HSDT) 
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Dnr 83-2018 

§ 25 Ökade hyreskostnader till Svalöfs Gymnasium 

Bildningsnämndens beslut  
 

1. Parkeringsplatserna vid Svalöfs gymnasiums lokaler på fastigheten 
Felestad 18:4 utökas och asfalteras.  

2. Förvaltningen återkommer med en redovisning av hur Svalöfs 
gymnasiums programpriser påverkats relativt riksprislistan. 

Sammanfattning av ärendet 

Svalöfs Gymnasium behöver utöka sina parkeringsplatser vid sina nya lokaler 
för skoljordbruk på fastigheten Felestad 18:4. Detta medför en hyresökning med 
100.000 kr per år som finansieras inom Svalöfs Gymnasiums egna ram.  

Beslutsunderlag 

Förslagsskrivelse, daterad 2018-03-12 
Bilaga 1: Parkeringsytaplan – Felestad 18 
Bilaga 2: Yttre Miljö – RH – Felestad 18 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Jönsson (C), Kim Hellström (SD), Bedrija Halilovic (S), Elisabeth 
Salonen-Ripa (FI), Torbjörn Ekelund (L), Angelie Fröjdh (M) och Annie Karlsson 
(S): Parkeringsplatserna vid Svalöfs gymnasiums lokaler på fastigheten 
Felestad 18:4 utökas och asfalteras.  

Fredrik Jönsson (C), Kim Hellström (SD), Bedrija Halilovic (S), Elisabeth 
Salonen-Ripa (FI), Torbjörn Ekelund (L), Angelie Fröjdh (M) och Annie Karlsson 
(S): Tilläggsyrkande: Förvaltningen återkommer med en redovisning av hur 
Svalöfs gymnasiums programpriser påverkats relativt riksprislistan.  

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (HSDT, MZO, LHN)   

 
Ajournering kl. 15.07-15-17 
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Dnr 81-2018 

§ 26 Handlingsplan avseende statsbidrag för ökad 
jämlikhet 

Bildningsnämndens beslut  
 

1. Förvaltningen uppdras presentera en handlingsplan avseende 
statsbidrag för ökad jämlikhet i grundskolan vid nämndens kommande 
sammanträde.  

Sammanfattning av ärendet 

Regeringen beslutade om ett nytt statsbidrag den första februari 2018.  

Det nya statsbidraget för ökad jämlikhet syftar till att stärka likvärdighet och 
kunskapsutveckling. Bidraget ska gå till insatser för att öka andelen elever som 
blir behöriga till gymnasieskolans nationella program. 

De kommunala och fristående huvudmän med verksamhet i grundskolan som 
har de sämsta socioekonomiska förutsättningarna kommer att kunna begära ut 
bidrag.Samtliga huvudmän som tar del av bidraget förbinder sig att inte sänka 
de egna kostnaderna för undervisning och elevhälsa, sett till ett genomsnitt av 
föregående tre år. Huvudmännen ska även utarbeta en plan för hur bidraget 
ska leda till en stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling. 

Bidragsramarna tilldelas de 50 procent av huvudmännen som utifrån 
socioekonomiska förutsättningar har störst behov av bidraget. 

Skolverket kommer besluta om bidragsramar för bidragsomgången 2018 i 
början av april. De huvudmän som tilldelas en bidragsram kommer kunna 
begära ut bidraget 15 april – 15 maj 2018. 

Beslutsunderlag 

Förordning (2017:818) om statsbidrag för ökad jämlikhet i grundskolan 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Jönsson (C), Kim Hellström (SD), Angelie Fröjdh (M), Bedrija Halilovic 
(S), Torbjörn Ekelund (L), Elisabeth Salonen-Ripa( FI) och Annie Karlsson (S): 
Förvaltningen uppdras presentera en handlingsplan avseende statsbidrag för 
ökad jämlikhet i grundskolan vid nämndens kommande sammanträde.  

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (HSDT, MALM)  
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Dnr 98-2018 

§ 27 Elevärende  

Bildningsnämndens beslut  
 

1. Informationen noteras.  

Sammanfattning av ärendet 

Elev har uttalat ett dödshot mot personal på Svalöfs gymnasium. Eleven är i 
dagsläget avstängd i enlighet med delegationsordning samt polisanmäld.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Jönsson (C), Bedrija Halilovic (S), Angelie Fröjdh (M) och Kim Hellström 
(SD): Informationen noteras.  

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
- 
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Dnr 389-2017 

§ 28 Uppdrag – utreda förutsättningarna för bokinkast i 
Tågarp 

Bildningsnämndens beslut  
 

1. Förvaltningen uppdras utreda förutsättningarna för ett bokinkast i 
Tågarp.  

Sammanfattning av ärendet 

Tågarp hade bibliotek fram till 2012, därefter har de boende hänvisats till 
biblioteket i Billeberga.  

Tågarps socialdemokratiska förening har i en skrivelse till bildningsnämnden 
efterfrågat en lösning som gör det möjligt att återlämna biblioteksböcker i 
Tågarp.  

Beslutsunderlag 

Inkommen skrivelse från Tågarps socialdemokratiska förening, daterad 2017-
12-08 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Jönsson (C), Bedrija Halilovic (S), Elisabeth Salonen-Ripa (FI), Kim 
Hellström (SD), Torbjörn Ekelund (SD) och Annie Karlsson (S): Förvaltningen 
uppdras utreda förutsättningarna för ett bokinkast i Tågarp.  

Angelie Fröjdh (M): Avslag på Fredrik Jönssons m. fl. förslag till beslut.  

Beslutsgång 

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att nämndens beslutar 
enligt Fredrik Jönssons m. fl förslag till beslut.  

Protokollsanteckning 

Angelie Fröjdh (M): Med hänvisning till diskussionen i nämnden yrkar jag avslag 
till att ge förvaltningen i uppdrag att utreda förutsättningarna för ett bokinkast i 
Tågarp. Jag motsätter mig placering av bokinkast på förskolan-Alfabo med 
anledning av att allmänheten ej bör vistas på området ur en säkerhetsaspekt.  

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (ETVN) 
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Dnr 82-2018 

§ 29 Nominering till Region Skånes kulturpris 2018 

Bildningsnämndens beslut  
 

1. Bente Brosböl Hansen nomineras till Region Skånes kulturpris 2018.  

Sammanfattning av ärendet 

Region Skånes kulturpris ska främja utvecklingen av kulturlivet i Skåne genom 
att lyfta fram och premiera enskilda individers bidrag till förnyelse och utveckling 
av kulturlivet genom konstnärligt skapande i vid bemärkelse. 

Kulturpriset tilldelas en nu verksam person, med anknytning till Skåne, som i sitt 
konstnärliga skapande bidragit till förnyelse och utveckling av kulturlivet. Priset 
kan delas mellan högst två personer. 

Beslut om vem som får kulturpriset tas av Region Skånes kulturnämnd. 
Prissumman är 100 000 kronor.  

Region Skånes kulturnämnd välkomnar förslag på kulturpristagare från de 
skånska kommunernas kulturnämnder/motsvarande och förvaltningar. Förslag 
på en person och en kort motivering ska vara inkomna senast den 28 mars 
2018. 

Beslutsunderlag 

Nominering till Regin Skånes kulturpris 2018, daterad 2018-03-14 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Jönsson (C), Bedrija Halilovic, (S), Kim Hellström (SD), Elisabeth 
Salonen-Ripa (FI), Angelie Fröjdh och Torbjörn Ekelund (L): Bente Brosböl 
Hansen nomineras till Region Skånes kulturpris 2018.  

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (ETVN) 
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Dnr 224-2017 

§ 30 Initiativärende, Sjätteklassares språkstudier på 
Linåkerskolan 

Bildningsnämndens beslut  
 

1. Initiativärendet avslutas med anledning av pågående utredning av 
språkundervisningen vid Linåkerskolan.  

Sammanfattning av ärendet 

Linda Lindberg (SD) inkom med ett initiativärende 2017-06-21, där hon 
efterfrågade en terminsvis utvärdering från och med hösten 2017 utifrån 
följande frågeställningar:  

1. Hur eleverna i årskurs sex upplever sina studier och besök på 
Linåkerskolan.  

2. En rapport på antal genomföra undervisningstimmar med behörig 
pedagog.  

3. Antal avsatta timmer per skolenhet och termin som tas i anspråk för att 
tillgodose sig lektionerna på Linåkerskolan (inklusive resväg).  

Vid bildningsnämndens sammanträde 2018-02-20, § 14 informerade 
utbildningschef Hans Dahlqvist om förvaltningens påbörjade översyn av 
språkutbildningen för årskurs sex vid Linåkerskolan.  

För att undvika att det bedrivs två snarlika parallella utredningar föreslår 
förvaltningen att initiativärendet avslutas.  

Beslutsunderlag 

Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2018-03-12 
Bildningsnämndens protokoll 2018-02-20, § 14 
Bildningsnämndens protokoll 2017-06-21, § 66 
Initiativärende, daterat 2017-06-21 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Jönsson (C), Kim Hellström (SD), Angelie Fröjdh (M), Torbjörn Ekelund 
(L), Annie Karlsson (S), Bedrija Halilovic (S) och Elisabeth Salonen-Ripa (FI): 
Initiativärendet avslutas med anledning av pågående utredning av 
språkundervisningen vid Linåkerskolan.  

Beslutsgång 

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

 

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

§ 31 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-
03-20 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Jönsson (C), Torbjörn Ekelund (L), Bedrija Halilovic (S), Angelie Fröjdh 
(M), Annie Karlsson (S) och Kim Hellström (SD): Redovisning av 
delegationsbeslut godkänns.  

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
- 
 
 
 


