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Bildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(13) 

Sammanträdesdatum 

2018-04-17 
  

  

  

 

Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 13.30 – 17:45 
Ajournering kl. 14.25 – 14.33 
Ajournering kl. 15.20 – 15.30 
 

Beslutande Torbjörn Ekelund (L) 
Fredrik Jönsson (C) ordförande 
Angelie Fröjd (M) 
Kim Hellström (SD) vice ordförande  
Annie Karlsson (S) tjg ers för Bedrija Halilovic (S) 
Elisabeth Salonen Ripa (FI) 
Émilie Lundgren (S) §§ 32 – 36 
Anneli Appelskog (C) tjg ers för Émilie Lundgren (S)  §§ 37- 40 

Ej tjänstgörande 
ersättare 

Anneli Appelskog (C) §§ 32- 36 
Anna Berg von Linde (M) 

Övriga deltagare Hans Dahlqvist, utbildningschef 
Niklas Fonskov, fritidschef  
Maria Lundström, utvecklingsstrateg  
Karin Ekholm, Assistent §§ 32 – 33 a-b, d 
Magnus Lindqvist, rektor för Midgårdsskolan, §§ 32 – 33 a 
Louise Linde, nämndsekreterare §§ 32 - 35 
Frida Andersson, nämndsekreterare §§ 36 - 40 
Karin Sjunnesson, personalombud 
 
Staffan Hübinette, föreläsare, §§ 32 – 33 a 
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Utses att justera Kim Hellström (SD) 

Justeringens tid 
och plats Kommunledningskontoret, 2018-04-19, kl. 16.00 

Justerade 
paragrafer §§ 32 - 40 

Sekreterare   

 Louise Linde §§ 32 – 35,       Frida Andersson §§ 36 - 40  

Ordförande  
 

 Fredrik Jönsson (C)  

Justerare  
 

 Kim Hellström (SD)   

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Bildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 2018-04-17 

Anslaget under tiden 2018-04-20 – 2018-05-11 

Förvaringsplats  
för protokollet Kommunledningskontoret 

Underskrift   

 
Louise Linde  
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Dnr - 

§ 33 Information  

Bildningsnämndens beslut  
 

1. Informationen noteras. 

2. Förvaltningen uppdras se över formen för redovisning av lägesrapport 
avseende barnomsorg.  

Sammanfattning av ärendet 

a) Staffan Hübinette är författare och lärare i prevention och 
socialpedagogik och är på plats för att informera om förebyggande 
ANDT-arbete.  

b) Assisten Karin Ekholm informerar om lägesrapport 
barnomsorg. (Dnr 22-2018) 

c) Utbildningschef Hans Dahlqvist informerar om anställning av 
Digitaliseringsstrateg samt påbörjad rekrytering av rektor till 
Heleneborgsskolan.  

d) Fritidschef Niklas Fonskov informerar om vad som är på gång inom  
fritidsverksamheten  

e) Invigning av Alfabos nybyggda lokaler, 2018-04-19, kl. 9.15 – 11. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Jönsson (C) och Torbjörn Ekelund (L): 1. Informationen noteras. 2. 
Förvaltningen uppdras se över formen för redovisning av lägesrapport 
avseende barnomsorg.  

Beslutsgång 

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

 

 
Protokollet ska skickas till: 
- 
 
Ajournering kl. 14.25 – 14.33 
Ajournering kl. 15.20 – 15.30 
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Dnr 119-2018 

§ 34 Ekonomisk uppföljning per den sista mars  

Bildningsnämndens beslut  
 

1. Informationen noteras. 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen informerar muntligt om resultatet av den ekonomiska 
uppföljningen per den sista mars 2018. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Jönsson (C) och Torbjörn Ekelund (L): Informationen noteras. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
- 
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Dnr 120-2018 

§ 35 Svalöfs gymnasiums gymnasieprisers utveckling i 
relation till riksprislistan 

Bildningsnämndens beslut  
 

1. Redovisning av hur Svalöfs gymnasiums programpriser påverkats 
relativt riksprislistan godkänns.  

2. Svalöfs gymnasiums programprisers relation till riksprislistan samt 
programpriser inom Gymnasiesamverkan Skåne-västra Blekinge 
redovisas årligen vid nämndens sammanträde i augusti.   

Sammanfattning av ärendet 

Bildningsnämnden gav 2018-03-20, § 25, förvaltningen i uppdrag att 
återkomma med en redovisning av hur Svalöfs gymnasiums programpriser 
påverkats relativt riksprislistan. 

Beslutsunderlag 

Redovisning av gymnasiepriser, daterad 2018-04-06 
Bildningsnämndens protokoll 2018-03-20, § 25 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Jönsson (C), Kim Hellström (SD), Émilie Lundgren (S) och Torbjörn 
Ekelund (L): 1.Redovisning av hur Svalöfs gymnasiums programpriser 
påverkats relativt riksprislistan godkänns. 2. Svalöfs gymnasiums 
programprisers relation till riksprislistan samt programpriser inom 
Gymnasiesamverkan Skåne-västra Blekinge redovisas årligen vid nämndens 
sammanträde i augusti.   

Beslutsgång 

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

 

 
Protokollet ska skickas till: 
- 



 

Bildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

7(13) 
Sammanträdesdatum 

2018-04-17 
  

  

  
 

 
Justerare Utdragsbestyrkande 

     

 

Dnr 81-2018 

§ 36 Handlingsplan - statsbidrag för en likvärdig skola 

Bildningsnämndens beslut  
 

1. Bildningsnämndens beslut 2018-03-20, § 26, revideras på följande sätt: 
Förvaltningen uppdras presentera en handlingsplan avseende 
statsbidrag för en likvärdig skola vid nämndens kommande 
sammanträde.  

2. Handlingsplan avseende statsbidrag för en likvärdig skola antas.  

Sammanfattning av ärendet 

Alla elever i Sverige har enligt lag rätt till en likvärdig utbildning. Sociala och 
ekonomiska hemförhållanden eller var eleven bor ska inte påverka elevens 
tillgång till utbildning av hög kvalitet. 

Utbildningen ska också kompensera för elevers olika bakgrund och 
förutsättningar. För att stärka likvärdigheten och för att alla elever ska få en 
utbildning av hög kvalitet behöver huvudmän rikta resurser utifrån lokala 
förutsättningar och behov. Det här statsbidraget är ett stöd för huvudmän att 
stärka likvärdigheten i och mellan skolor. 

Genom att analysera, identifiera och prioritera behoven kan huvudmannen själv 
bestämma vilka insatser som statsbidraget ska finansiera. 

Ett av villkoren för att huvudmannen ska vara berättigad till statsbidrag är att det 
upprättas en plan som redogör för de insatser som huvudmannen planerar, 
enligt § 5 i förordningen.  

Vid bildningsnämndens sammanträde 2018-03-20, § 26, uppdrogs förvaltningen 
att presentera en handlingsplan avseende statsbidrag för ökad jämlikhet i 
grundskolan. Beslutet hänvisar således till fel statsbidrag och behöver därför 
revideras till att avse ”statsbidrag för en likvärdig skola”.  

Beslutsunderlag 

Förslag till handlingsplan, daterad 2018-04-16 
Videoföreläsning med Anders Hansen, författare till boken ”Hjärnstark”.  
Förordning (2018:49) om statsbidrag för stärkt likvärdighet och 
kunskapsutveckling 
Bildningsnämndens protokoll 2018-03-20, § 26 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Jönsson (C), Kim Hellström (SD), Torbjörn Ekelund (L), Angelie Fröjdh 
(M), Émilie Lundgren (S), Elisabeth Ripa (FI) och Annie Karlsson (S): 1. 
Bildningsnämndens beslut 2018-03-20, § 26, revideras på följande sätt: 
Förvaltningen uppdras presentera en handlingsplan avseende statsbidrag för 
en likvärdig skola vid nämndens kommande sammanträde. 2. Handlingsplan 
avseende statsbidrag för en likvärdig skola antas.  
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Elisabeth Ripa (FI) 3. Handlingsplanen ska även omfatta engelskspråkstöd för 
nyanlända samt samarbete med vårdnadshavare som resurs.  

Torbjörn Ekelund (L) och Émelie Lundgren (S): Avslag på Elisabeth Ripas (FI) 
förslag till beslut.   

Torbjörn Ekelund (L) och Angelie Fröjd (M): 3. Förvaltningen uppdras att 
återkomma med en dokumenterad projektplan baserat på presenterat underlag. 

Fredrik Jönsson (C) och Émelie Lundgren (S): Avslag på Torbjörn Ekelunds m. 
fl. förslag till beslut.   

Beslutsgång 

Ordförande tar upp Fredrik Jönssons m. fl. förslag punkt 1 och 2 till beslut och 
finner att nämnden beslutar enligt dessa.   

Därefter ställer ordförande Elisabeth Ripas (FI) tilläggsförslag mot Torbjörn 
Ekelunds m. fl. avslagsförslag. Ordförande finner att nämnden beslutar i 
enlighet med Torbjörn Ekelunds m. fl. förslag till beslut.  

Slutligen ställer ordförande Torbjörn Ekelunds m. fl. tilläggsförslag mot Fredrik 
Jönssons m. fl. avslagsförslag. Ordförande finner att nämnden beslutar i 
enlighet med Fredrik Jönsson m. fl. förslag till beslut. 

Votering begärs. Nämnden godkänner följande beslutsgång:  

Ja-röst för Fredrik Jönssons m. fl förslag till beslut.  

Nej-röst Torbjörn Ekelunds m. fl. förslag till beslut.  

Omröstningsresultat 

Med fem ja-röster för Fredrik Jönssons m. fl förslag mot två nej-röster för 
Torbjörn Ekelunds m. fl. förslag beslutar nämnden att bifall Fredrik Jönssons m. 
fl. förslag till beslut. Se omröstningsbilaga 1.  

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (HSDT, MAZO, MALM) 
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Dnr 204-2017 

§ 37 Initiativärende, Utredning av Senior Sport School – 
Något för vår kommun? 

Bildningsnämndens beslut  
 

1. Initiativärendet avslutas. 

Sammanfattning av ärendet 

Fredrik Jönsson (C) och Eva Olofsson (C) föreslår i ett initiativärende 2017-05-
29, att det genomförs en utredning som syftar till att undersöka huruvida Senior 
Sport School skulle vara intressant för Svalövs kommun att delta i.  

Förvaltningen har inom ramen för arbetet med det idrottspolitiska programmet 
valt att undersöka huruvida det kan bli aktuellt för Svalövs kommun att delta i 
Senior Sport School. Med anledning av detta föreslås att initiativärendet 
avslutas.  

Beslutsunderlag 

Förslagsskrivelse, daterad 2018-04-09 
Bildningsnämndens protokoll 2017-05-29, § 56 
Initiativärende, Utredning av Senior Sport School – Något för vår kommun?, 
daterat 2017-05-29 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Jönsson (C), Kim Hellström (SD), Annie Karlsson (S): Initiativärendet 
avslutas.  

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
- 
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Dnr 203-2017 

§ 38 Initiativärende, Utreda förutsättningarna för E-
sport i Svalövs kommun   

Bildningsnämndens beslut  
 

1. Initiativärendet avslutas.  

Sammanfattning av ärendet 

Fredrik Jönsson (C) och Eva Olofsson (C) föreslår i ett initiativärende 2017-05-
29 att representant från Basement LAN i Lund kontaktas för diskussion kring de 
fysiska kraven för att anordna LAN i Svalövs kommuns lokaler.  

Samt att representant från NiP bjuds in till nämnden för diskussion kring vad 
kommunen kan göra för att bidra till E-sportens fortsatta utveckling.  

Förvaltningen har inom ramen för arbetet med det idrottspolitiska programmet 
valt att beakta förutsättningarna för E-sport i Svalövs kommun. Med anledning 
av detta föreslås att initiativärendet avslutas.  

Beslutsunderlag 

Förslagsskrivelse, daterad 2018-04-09 
Bildningsnämndens protokoll 2017-05-29, § 55 
Initiativärende, Utreda förutsättningarna för E-sport i Svalövs kommun, daterat 
2017-05-29 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Jönsson (C), Kim Hellström (SD), Annie Karlsson (S), Anneli Appelskog 
(C): Initiativärendet avslutas.  

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
- 
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Dnr 118-2018 

§ 39 Redovisning av inkomna synpunkter, kvartal 1 
2018 

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 ska hanteras. Enligt 
dessa rutiner ska nämndsadministrationen för varje kvartal redovisa inlämnade 
synpunkter till ansvarigt politiskt organ. 

En sammanställning av de synpunkter som inkom till bildningsnämnden kvartal 
1, 2018 har tagits fram. Två synpunkter har kommit in. 

Beslutsunderlag 

Förslagsskrivelse, daterad 2018-04-06 
Sammanställning av synpunkter till kommunstyrelsens arbetsutskott kvartal 1, 
2018 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Jönsson (C): Informationen noteras.  

Beslutsgång  

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

 

Protokollet ska skickas till: 
- 
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Dnr 28-2018 

§ 40 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-
4-17 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Jönsson (C): Informationen noteras.  

Beslutsgång 

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

 

 

Protokollet ska skickas till: 
- 
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Omröstningbilaga 1 
 

§ 36 Handlingsplan - statsbidrag för en likvärdig skola 

 

 Ledamöter Parti Ja Nej Avstår Jävig 

1 Torbjörn Ekelund L  1   

2 Fredrik Jönsson (ordf) C 1 
 

  

3 Angelie Fröjdh M 
 

1   

4 Kim Hellström (vice 
ordf) 

SD 1 
 

  

5 Annie Karlsson   S 1 
 

  

6 Elisabeth Ripa  FI 1    

7 Émilie Lundgren  S 1    

 SUMMA  5 2   

 


