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Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl 13.30 – 16:53 
Ajournering: kl. 15.35 – 15.45 
Ajournering: kl. 16.24 – 16.27 

Beslutande Torbjörn Ekelund (L) 
Fredrik Jönsson (C) ordförande 
Angelie Fröjd (M) 
Kim Hellström (SD) vide ordförande  
Annie Karlsson (S) tjg ers för Bedrija Halilovic (S) 
Anna Berg von Linde (M) tjg ers för Elisabeth Salonen Ripa (FI) 
Émilie Lundgren (S) 

Ej tjänstgörande 
ersättare 

 

Övriga deltagare Hans Dahlqvist, utbildningschef 
Elisabet Viktorsson, kulturchef §§ 41 - 42 e, 43 - 44, 46 - 48 
Karin Ekholm, Assistent §§ 41 - 42 b, 43 - 44, 46 - 48 
Minela Smajlovic, ekonom §§ 42, 45, 48 - 56 
Louise Linde, nämndsekreterare 
Elin Arenhag, samordnare §§ 41 - 42 b, 43 - 44, 46 - 49 
Kerstin Lindén-Olsson, förskolechef §§ 41 - 42 b, 43 - 44, 46 - 48 
Nils-Ingvar Ekholm, SvalövsLokaler AB §§ 41, 43 - 44, 46 - 48 
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Utses att justera Émilie Lundgren (S) 

Justeringens tid 
och plats Kommunledningskontoret, <Datum och klockslag> 

Justerade 
paragrafer §§ 41 - 56 

Sekreterare   

 Louise Linde  

Ordförande  
 

 Fredrik Jönsson (C)  

Justerare  
 

 Émilie Lundgren (S)   

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Bildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 2018-05-17 

Anslaget under tiden 2018-05-24 – 2018-06-14 

Förvaringsplats  
för protokollet Kommunledningskontoret 

Underskrift   

 
Louise Linde  
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Ärendet "Dokumenthanteringsplan för bildningsnämnden" utgick vid 
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Dnr - 

§ 42 Information  

Bildningsnämndens beslut  
 

1. Informationen noteras.  

2. Angelie Fröjdh medges delta vid kommunförbundet Skånes konferens 
kring de skånska kommunernas arbete med nyanlända och integration 
den 1 juni 2018. 

Sammanfattning av ärendet 

 

Förskola 

a) Förskolechefen Kerstin Lindén Olsson informerar om en uppföljning 
som gjorts avseende kulturprofil på förskolan Svalöv (Dnr 108-2017). 

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

 

Kultur och fritid  

Kulturchef Elisabet Viktorsson informerar om: 

c)  Poppe-stipendiet 2018 (Dnr 167-2018). 

d) Den pågående processen för att ta fram förslag till nytt regelverk för 
bidrag till studieförbunden (95-2018).  

e) Aktiviteter inom kultur och fritid inför sommaren 

 

Övrigt  

f) Ordförande informerar om beslut gällande åtgärd för att hantera en 
reducering av budgetramen med 750 tkr inför kommunstyrelsens 
sammanträde den 14 maj 2018 (Dnr 264-2017).  

g) Uppdrag från kommunstyrelsen – reglemente för ungdomsråd (Dnr 140-
2018).  

h) Kommunförbundet Skånes konferens kring de skånska kommunernas 
arbete med nyanlända och integration den 1 juni 2018 

 

 
Protokollet ska skickas till: 
Angelie Fröjdh (M) 
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Dnr 159-2018 

§ 43 Till- och ombyggnad av Billeshögsskolan 

Bildningsnämndens beslut  
 

1. Ritning och tidsplan godkänns och förvaltningen uppdras att i 
samarbete med Svalövslokaler arbeta vidare i processen, i enlighet 
med till Svalövslokalers inkomna anbud  

2. Ordförande bemyndigas underteckna hyresavtal.  

3. Uppskattat kostnad för inventarier om ca 1 009 000 kr för 
Billeshögsskolan noteras och tas i beaktande i budgetprocessen inför 
budget 2019. 

Deltar ej 

Torbjörn Ekelund (L), Angelie Fröjdh (M) och  Anna Berg von Linde (M) deltar ej 
i beslut av ärendet.  

Sammanfattning av ärendet 

Billeshögsskolan i Billeberga är trångbodd och man behöver både fler klassrum, 
mer ändamålsenliga grupprum, bättre lokaler för elevhälsovården, ett 
konferensrum som rymmer hela personalen på skolan samt fler 
personalarbetsrum och större reception och expedition. 

Efter en process som inleddes våren 2016, vilken har inkluderat diskussioner 
mellan Svalövsbostäder, förvaltning och skolpersonal, har förslag framtagits i 
samarbete med Magasin A arkitekter. Anbud för byggstart har inkommit till 
Svalövslokaler, och en byggherre finns som är redo att starta byggnationen 
inom en nära framtid, med planerad inflyttning till höstterminen 2019. 

Den föreslagna till- och ombyggnationen av Billeshögsskolan innebär en 
hyresökning om 1 350 000 kr per år, de kommande 20 åren. Hyresökningen 
finansieras inom ramen för skolpengen.  

Beslutsunderlag 

Förslagsskrivelse, daterad 2018-05-03 
Ritningar över planerad om- och tillbyggnad, daterade 2018-04-17 
Information vid nämndens sammanträde 2017-12-11, § 110 
Beslut i bildningsnämnden 2017-05-29, § 45 
Uppdrag från bildningsnämnden 2016-06-14, § 56 
Redovisning av lokalbehov i bildningsnämnden 2016-04-25, § 32 
Befolkningsutveckling och behov av barnomsorgs- och utbildningsplatser i 
Svalövs kommun 2016 – 2025, daterad 2016-03-15  
Behov av om- och tillbyggnad för för- och grundskolor i Svalövs kommun fram 
till 2025, daterad 2016-04-16  
Prognos över lokalbehov förskolor och skolor 2016-2025, daterad 2016-04-18 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Jönsson (C), Annie Karlsson (S), Émilie Lundgren (S) och Kim 
Hellström (SD): 1. Ritning och tidsplan godkänns och förvaltningen uppdras att i 
samarbete med Svalövslokaler arbeta vidare i processen, i enlighet med till 
Svalövslokalers inkomna anbud 2. Ordförande bemyndigas underteckna 
hyresavtal. 3. Uppskattat kostnad för inventarier om ca 1 009 000 kr för 
Billeshögsskolan noteras och tas i beaktande i budgetprocessen inför budget 
2019. 

Beslutsgång 

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

 
Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (MALM, HSDT)  
AB SvalövsLokaler 
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Dnr 160-2018 

§ 44 Till- och ombyggnad av Lunnaskolan 

Bildningsnämndens beslut  
 

1. Ritning och tidsplan godkänns och förvaltningen uppdras att i 
samarbete med Svalövslokaler arbeta vidare i processen, i enlighet 
med till Svalövslokalers inkomna anbud  

2. Ordförande bemyndigas underteckna hyresavtal.  

3. Uppskattat kostnad för inventarier om ca 797 000 kr för Lunnaskolan 
noteras och tas i beaktande i budgetprocessen inför budget 2019. 

Deltar ej 

Torbjörn Ekelund (L), Angelie Fröjdh (M) och  Anna Berg von Linde (M) deltar ej 
i beslut av ärendet.  

Sammanfattning av ärendet 

Lunnaskolan i Kågeröd är trångbodd och man behöver både fler klassrum, mer 
ändamålsenliga specialsalar (exempelvis för musik och slöjd), bättre lokaler för 
specialpedagogisk verksamhet, ökade personalutrymmen och större matsal. 

Efter en process som inleddes våren 2016, vilken har inkluderat diskussioner 
mellan Svalövsbostäder, förvaltning och skolpersonal, har förslag framtagits i 
samarbete med Magasin A arkitekter. Anbud för byggstart har inkommit till 
Svalövslokaler, och en byggherre finns som är redo att starta byggnationen 
inom en nära framtid, med planerad inflyttning till höstterminen 2019. 

Den föreslagna till- och ombyggnationen av Lunnaskolan innebär en 
hyresökning om 1 450 000 kr per år, de kommande 20 åren. Hyresökningen 
finansieras inom ramen för skolpengen.  

Beslutsunderlag 

Förslagsskrivelse, daterad 2018-05-03 
Ritningar över planerad om- och tillbyggnad, daterade 2018-04-17 
Information vid nämndens sammanträde 2017-12-11, § 110 
Beslut i bildningsnämnden 2017-05-29, § 45 
Uppdrag från bildningsnämnden 2016-06-14, § 56 
Redovisning av lokalbehov i bildningsnämnden 2016-04-25, § 32 
Befolkningsutveckling och behov av barnomsorgs- och utbildningsplatser i 
Svalövs kommun 2016 – 2025, daterad 2016-03-15  
Behov av om- och tillbyggnad för för- och grundskolor i Svalövs kommun fram 
till 2025, daterad 2016-04-16  
Prognos över lokalbehov förskolor och skolor 2016-2025, daterad 2016-04-18 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Jönsson (C), Annie Karlsson (S), Émilie Lundgren (S) och Kim 
Hellström (SD): 1. Ritning och tidsplan godkänns och förvaltningen uppdras att i 
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samarbete med Svalövslokaler arbeta vidare i processen, i enlighet med till 
Svalövslokalers inkomna anbud. 2. Ordförande bemyndigas underteckna 
hyresavtal. 3. Uppskattat kostnad för inventarier om ca 797 000 kr för 
Lunnaskolan noteras och tas i beaktande i budgetprocessen inför budget 2019. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (MALM, HSDT)  
AB SvalövsLokaler 
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Dnr 119-2018 

§ 45 Ekonomisk uppföljning per den sista mars 2018 
för bildningsnämnden  

Bildningsnämndens beslut  
 

1. Ekonomisk uppföljning per den sista mars 2018 för bildningsnämnden 
godkänns.  

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen har tagit fram en ekonomisk uppföljning per den sista 
mars 2018. Perioden visar på ett överskott på ca. 1,3 miljoner kronor medan 
prognosen för 2018 visar på ett underskott på ca. 8 miljoner kronor.   

Beslutsunderlag 

Ekonomisk uppföljning per den sista mars 2018, daterad 2018-05-03 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Jönsson (C), Torbjörn Ekelund (L), Angelie Fröjdh (M), Kim Hellström 
(SD), Émelie Lundgren (S), Annie Karlsson (S) och Anna Berg von Linde (M): 
Ekonomisk uppföljning per den sista mars 2018 för bildningsnämnden 
godkänns.  

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (MAZO, HSDT)  
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Dnr 96-2018 

§ 46 Lokalbehov efter branden på Kågerödslund, 
Ekdungens förskola 

Bildningsnämndens beslut  
 

1. Förvaltningen uppdras att arbeta för att en paviljong placeras i 
Kågerödslund med effektstart 1 augusti 2018 för att täcka behovet av 
förskoleplatser. 

2. Förvaltningen uppdras att särredovisa kostnaderna för paviljongen i 
budgeten, för att nämnden ska kunna följa kostnaderna och i vilken mån 
de täcks av försäkringen. 

Sammanfattning av ärendet 

I samband med branden i Kågerödslund i 17 mars 2018, förlorade förskolan 
Ekdungen utrymmen för en av sina avdelningar, den så kallade ”Vita ute-
gruppen”. 

För att kunna möta behoven av förskoleplatser till höstterminsstarten 2018, 
behöver en paviljong placeras i Kågerödslund, till dess att en mer permanent 
lösning har framkommit. 

Beslutsunderlag 

Förslagsskrivelse, daterad 2018-05-03 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Jönsson (C), Fredrik Jönsson (C), Angelie Fröjdh (M), Kim Hellström 
(SD), Annie Karlsson (S), Émilie Lundgren (S) och Anna Berg von Linde (M): 1. 
Förvaltningen uppdras att arbeta för att en paviljong placeras i Kågerödslund 
med effektstart 1 augusti 2018 för att täcka behovet av förskoleplatser. 2. 
Förvaltningen uppdras att särredovisa kostnaderna för paviljongen i budgeten, 
för att nämnden ska kunna följa kostnaderna och i vilken mån de täcks av 
försäkringen. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (MALM, MAZO, HSDT)  
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Dnr 161-2018 

§ 47 Lokalbehov, Norrgårdens förskola  

Bildningsnämndens beslut  
 

1. Förvaltningen uppdras att vid nämndens sammanträde i september 
redovisa ett förslag till åtgärd avseende lokalbehovet inklusive 
kostnadsberäkning samt tidsplan.   

Sammanfattning av ärendet 

Förskolechef Kerstin Lindén Olsson har inkommit med en skrivelse där hon 
redogör för Norrgårdens förskolas lokalbehov.  
 
Norrgårdens förskola byggdes i två etapper, en 1990 och en 2000 med två 
avdelningar per tillfälle. Vid dessa tillfällen förbisågs utrymme för personal- eller 
vilrum. Idag arbetar det 12 pedagoger på förskolan och under åren som gått har 
två små avdelningsrum använts som personalrum.  

Beslutsunderlag 

Skrivelse, daterad 2017-11-02 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Jönsson (C), Angelie Fröjdh (M), Torbjörn Ekelund (L), Annie Karlsson 
(S), Kim Hellström (SD), Anna Berg von Linde (M) och Émilie Lundgren (S): 1. 
Förvaltningen uppdras att vid nämndens sammanträde i september redovisa ett 
förslag till åtgärd avseende lokalbehovet inklusive kostnadsberäkning samt 
tidsplan.   

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (KNLN, MALM, HSDT) 
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Dnr 162-2018 

§ 48 Lokalbehov, Parkskolan  

Bildningsnämndens beslut  
 

1. Förvaltningen ska vid nämndens sammanträde i juni presentera 
underlag för en paviljongslösning för Parkskolan som är på plats i 
januari 2019.  

2. Förvaltningen uppdras återkomma under hösten 2018 med en långsiktig 
lokallösning för Parkskolan. Förslaget ska vara i enlighet med 
kommunens långsiktiga lokalförsörjningsplan. 

Sammanfattning av ärendet 

Parkskolans rektor Gunilla Persson har inkommit med en skrivelse där hon 
beskriver parkskolan lokalbehov.  

De senaste årens ökade elevantal har inneburit att Parkskolan inför kommande 
läsår inte har lokaler så att det räcker till.  

Skillnaden i elevantal skiljer sig inte markant men eftersom det är i de lägre 
årskurserna som elevantalet ökat de senaste åren så blir behovet av lokaler 
också större, för både skola och fritids. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse, daterad 2018-03-22 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Jönsson (C), Angelie Fröjdh (M), Émilie Lundgren (S), Torbjörn Ekelund 
(L), Annie Karlsson (S), Kim Hellström (SD) och Anna Berg von Berg (M): 1. 
Förvaltningen ska vid nämndens sammanträde i juni presentera underlag för en 
paviljongslösning för Parkskolan som är på plats i januari 2019. 2. 
Förvaltningen uppdras återkomma under hösten 2018 med en långsiktig 
lokallösning för Parkskolan. Förslaget ska vara i enlighet med kommunens 
långsiktiga lokalförsörjningsplan.  

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (KNLN, MALM, HSDT) 
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Dnr 148-2018 

§ 49 Nomineringar till SIK:s vandringspriser och till 
handikappidrottsstipendiet 2018 

Bildningsnämndens beslut  
 

1. Kristina Lindström, Tågarps AIK, tilldelas Sparbankens vandringspris för 
bästa ledarprestation 2017.  

2. Samarbetsinitiativet för fotbollsflickor i Svalövs kommun (F11, F12, F13 
och F14) mellan Svalövs BK, Kågeröds BOIF och Röstånga IS flickor 
och ledare tilldelas NST:s vandringspris för bästa juniorprestation under 
2017. 

3. Anders Andersson, Hälsomagasinet tilldelas vandringspriset Kjells 
Kanna för 2017 års bästa idrottsprestation. 

4. Håkan Mellberg, Hälsomagasinet tilldelas vandringspriset Sture och 
Berta Bondessons vandringspris för 2017 års bästa seniorprestation. 

5. Vandringspriserna för bästa ledarprestation, bästa seniorprestation och 
bästa idrottsprestation delas ut i samband med nationaldagsfirandet i 
Teckomatorp. Bästa juniorprestation delas ut i samband med 
nationaldagsfirandet i Kågeröd.  

6. Bildningsnämndens ordförande uppdras att utdela vandringspriser. 

Sammanfattning av ärendet 

När Svalövs Idrottskrets (SIK) beslutade sig för att lägga ner sin verksamhet, 
tillfrågades kultur- och utbildningsnämnden om det fanns intresse för att ta över 
hantering och utdelning 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.  

Det är bildningsnämnden som fattar beslut om tilldelning och form för utdelning 
av vandringspriserna. Utdelning sker i samband med nationaldagsfirandet i 
kommunen. Av tradition har priserna delats ut i samband med 
nationaldagsfirandet på den ort där pristagaren haft naturlig anknytning.  
Det har inte inkommit nomineringsförlag gällande Handikappidrottsstipendiet, 
varför detta inte kommer att delas ut under 2018. 

Beslutsunderlag 

Förslagsskrivelse, daterad 2018-05-03 
Nomineringar till SIK:s vandringspriser och till handikappidrottsstipendiet, 
daterad 2018-05-03. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Jönsson (C), Angelie Fröjdh (M), Émelie Lundgren (S), Annie Karlsson 
(S), Kim Hellström (SD), Torbjörn Ekelund (L) och Anna Berg von Linde (M): 1. 
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Kristina Lindström, Tågarps AIK, tilldelas Sparbankens vandringspris för bästa 
ledarprestation 2017. 2. Samarbetsinitiativet för fotbollsflickor i Svalövs 
kommun (F11, F12, F13 och F14) mellan Svalövs BK, Kågeröds BOIF och 
Röstånga IS flickor och ledare tilldelas NST:s vandringspris för bästa 
juniorprestation under 2017. 3. Anders Andersson, Hälsomagasinet tilldelas 
vandringspriset Kjells Kanna för 2017 års bästa idrottsprestation. 4. Håkan 
Mellberg, Hälsomagasinet tilldelas vandringspriset Sture och Berta Bondessons 
vandringspris för 2017 års bästa seniorprestation. 5. Vandringspriserna för 
bästa ledarprestation, bästa seniorprestation och bästa idrottsprestation delas 
ut i samband med nationaldagsfirandet i Teckomatorp. Bästa juniorprestation 
delas ut i samband med nationaldagsfirandet i Kågeröd. 6. Bildningsnämndens 
ordförande uppdras att utdela vandringspriser. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (NSFV)  
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Dnr 163-2018 

§ 50 Fördelning av lokala aktivitetsbidrag 

Bildningsnämndens beslut  
 

1. Ärendet behandlas vid nämndens kommande sammanträde.  

Sammanfattning av ärendet 

En pågående diskussion inom Riksidrotts handlar om att den föreningsledda 
idrotten minskat kraftigt bland ungdomar de senaste tio åren. De yngre barnen 
fortsätter idrotta, men de flesta slutar i 12-årsåldern.  

Minskningen är större hos flickor än pojkar. I åldern 13-16 år minskar flickornas 
föreningsledda idrott på ett sätt som inte kan förklaras med minskande 
årskullar, och när flickorna är 17-20 år tilltar minskningen. 

Ett av de sätt som kommunen stöttar lokala föreningar på är genom 
aktivitetsbidrag. Det är en form av prestationsbidrag där föreningarna får bidrag 
för de aktiviteter som de genomfört. Kommunalt aktivitetsbidrag utgår per 
sammankomst för barn- och ungdomsföreningar, samt för pensionärs- och 
handikappföreningar. 

Ett första steg i kommunens arbete för att främja flickors fortsätta idrottande är 
att se över hur de lokala föreningsbidragen fördelas. Förvaltningen uppdras 
därför att till hösten redovisa för nämnden hur lokala aktivitetsbidrag i Svalövs 
kommun fördelas baserat på kön, idrotter och åldersgrupper.   

Beslutsunderlag 

Förslagsskrivelse, daterad 2018-05-07 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Jönsson (C): Ärendet behandlas vid nämndens kommande 
sammanträde. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
kommunförvaltningen (NSFV, ENAG, HSDT, ETVN) 
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Dnr 164-2018 

§ 51 Fördelning av ledarutbildningsbidrag 

Bildningsnämndens beslut  
 

1. Ärendet behandlas vid nämndens kommande sammanträde.  

Sammanfattning av ärendet 

Idag har många föreningar svårt att rekrytera ledare, styrelseledamöter och 
domare, vilket krävs för att Svalövs kommun ska fortsätta ha ett rikt och aktivt 
föreningsliv. 

Kommunen bistår idag föreningar med ett ledarutbildningsbidrag vars syfte är 
att ge föreningarna möjlighet att sända medlemmar till ledarutbildningar, som 
anordnas lokalt eller centralt. Men hur fördelas bidraget baserat på form av 
ledarutbildning (ex. ledar-, domar- eller styrelseutbildning), kön och idrott?  

Finns det andra sätt som kommunen kan arbeta på för att främja framtida  
ledar-, styrelse- och domarförsörjning? 

Förvaltningen föreslås därför uppdras att utreda hur ledarutbildningsbidrag i 
Svalövs kommun fördelas baserat på form av ledarutbildning, kön och idrott, 
samt hur kommunen kan främja framtida ledar-, styrelse- och domarförsörjning.  

Beslutsunderlag 

Förslagsskrivelse, daterad 2018-05-07 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Jönsson (C): Ärendet behandlas vid nämndens kommande 
sammanträde. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
kommunförvaltningen (NSFV, ENAG, HSDT, ETVN) 
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Dnr 191-2017 

§ 52 Uppföljning av MFF:s Fotbollsakademi 

Bildningsnämndens beslut  
 

1. Till nämndens sammanträde i juni uppdras förvaltningen redovisa 
antalet sökande till MFFs fotbollsakademi, fördelat på kön. 

Sammanfattning av ärendet 

Svalövs kommun tecknade ett samarbetsavtal med MFFs fotbollsakademi i april 
2017. Fotbollsakademin är en idrottsprofilering och utbildningen startar på 
Linåkerskolan höstterminen 2018.  

Malmö FF har lång erfarenhet av att bedriva fotbollsakademier i samarbete med 
skolor i Skåne. Grundidén är att ungdomar ska ges goda möjligheter att 
kombinera studier med fotbollsträning. Malmö FF ställer upp med kvalificerade 
fotbollstränare, som leder träningar tillsammans med instruktörer från 
Linåkerskolan 

Eleverna måste kunna ta ett stort ansvar för både sina studier och sin 
fotbollsträning. Skolarbetet kommer i första hand. För att få delta i träningarna 
måste skolarbetet skötas. 

Till nämndens sammanträde i juni föreslås förvaltningen redovisa antalet 
sökande till MFFs fotbollsakademi, fördelat på kön. 

Beslutsunderlag 

Förslagsskrivelse, daterad 2018-05-08 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Jönsson (C), Angelie Fröjdh (M), Émelie Lundgren (S), Annie Karlsson 
(S), Kim Hellström (SD), Torbjörn Ekelund (L) och Anna Berg von Linde (M): Till 
nämndens sammanträde i juni uppdras förvaltningen redovisa antalet sökande 
till MFFs fotbollsakademi, fördelat på kön. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (HSDT, HERN) 
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Dnr 165-2018 

§ 53 Redovisning av upphandlingskriterier vid inköp av 
läromedel 

Bildningsnämndens beslut  
 

1. Förvaltningen uppdras att redovisa vilka upphandlingskriterier som styr 
inköp av läromedel samt i vilken mån dessa efterlevs.   

Sammanfattning av ärendet 

Inköp som görs av en kommun ska upphandlas. Det innebär att kommunen vid 
varje köp av vara och tjänst utnyttjar den konkurrenssituation som finns på 
marknaden. Syftet är att på bästa sätt nyttja de skattemedel som finansierar 
inköpen och att ge leverantörerna möjlighet att tävla på samma villkor i varje 
upphandling. 

Efter genomförd upphandling ska inköpen av den aktuella varan endast göras 
av den leverantör som kommunen tecknat avtal med.  

Kommunfullmäktige antog 2018-04-23, § 62 en upphandlings- och inköpspolicy 
som ger nämnderna ökad delaktighet när det kommer till beslut om kriterier vid 
upphandling.  

För att nämnden ska få en inblick i vilka kriterier som styr inköp av läromedel 
idag föreslås att förvaltningen uppdras redovisa vilka upphandlingskriterier som 
styr inköp av läromedel samt i vilken mån dessa efterlevs.   

Beslutsunderlag 

Förslagsskrivelse, daterad 2018-05-07 
Upphandlings- och inköpspolicy, antagen av kommunfullmäktige 2018-04-23, § 
62 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Jönsson (C), Angelie Fröjdh (M), Émelie Lundgren (S), Annie Karlsson 
(S), Kim Hellström (SD) och Anna Berg von Linde (M): Förvaltningen uppdras 
att redovisa vilka upphandlingskriterier som styr inköp av läromedel samt i 
vilken mån dessa efterlevs.   

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (HSDT, MALM, MAZO) 
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Dnr 149-2018 

§ 54 Internkontrollplan för bildningsnämnden 2018 

Bildningsnämndens beslut  
 

1. Plan för intern kontroll 2018, enligt specifikation i bilaga 1 och 2, antas. 

2. Intern kontrollplan för bildningsnämnden lämnas till kommunstyrelsen 
för kännedom.  

Sammanfattning av ärendet 

Planen för intern kontroll av utbildningssektorns verksamheter har reviderats 
och uppdaterats för att bättre svara mot behoven och med ett förtydligande av 
ansvarsområden, ansvarig tjänsteman samt aktuella redovisningsdatum. 

Beslutsunderlag 

Förslagsskrivelse, daterad 2018-05-03 
Bilaga 1, generella kontroller för alla nämnder, styrelser och utskott 
Bilaga 2, intern kontrollplan 2018 för bildningsnämndens verksamheter. 
Kommunfullmäktiges protokoll 2017-10-31, § 143. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Jönsson (C), Angelie Fröjdh (M), Émelie Lundgren (S), Annie Karlsson 
(S), Kim Hellström (SD), Torbjörn Ekelund (L) och Anna Berg von Linde (M): 1. 
Plan för intern kontroll 2018, enligt specifikation i bilaga 1 och 2, antas. 2. Intern 
kontrollplan för bildningsnämnden lämnas till kommunstyrelsen för kännedom.  

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (MALM, HSDT) 
Kommunstyrelsen  
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Dnr 362-2017 

§ 55 Tillfälligt dataskyddsombud 

Bildningsnämndens beslut  
 

1. Hans Dahlqvist utses till dataskyddsombud för bildningsnämnden från 
och med den 25 maj 2018. 

2. Kommunförvaltningen meddelar Datainspektionen dataskyddsombudets 
kontaktuppgifter. 

Sammanfattning av ärendet 

Reglerna om dataskyddsombud börjar gälla samtidigt som 
dataskyddsförordningen1, den 25 maj 2018.  

Respektive nämnd/styrelse (s.k. personuppgiftsansvarig) ska utnämna ett 
dataskyddsombud.   

Kommunstyrelsen fattade 2012-01-16 beslut om att utse Axel Danielsson, Axel 
Danielsson Konsult AB till personuppgiftsombud för kommunstyrelsen. Svalövs 
kommun har fram till den 25 maj personuppgiftsombudet Axel Danielsson. 
Därefter har han avsagt sig uppdraget.  

Fram tills det att en beredskaps- och säkerhetssamordnare har påbörjat sin 
anställning uppdras respektive nämnd/styrelse att för sina 
personuppgiftsbehandlingar förordna ett tillfälligt dataskyddsombud och 
meddela kommunstyrelsekontoret därom som meddelar Datainspektionen 
dataskyddsombudets kontaktuppgifter. 

Beslutsunderlag 

Förslagsskrivelse, daterad 2018-05-17 
Artiklarna 37-39 i den allmänna dataskyddsförordningen.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Jönsson (C), Émelie Lundgren (S), Annie Karlsson (S): 1. Hans 
Dahlqvist utses till dataskyddsombud för bildningsnämnden från och med den 
25 maj 2018. 2. Kommunförvaltningen meddelar Datainspektionen 
dataskyddsombudets kontaktuppgifter. 

Beslutsgång 

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

                                                   
1 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 

om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och 
om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG 
(allmän dataskyddsförordning). 
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Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (LELE, HAHZ, MNVR, SAMA, MAN) 
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Dnr 28-2018 

§ 56 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-
05-17 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Jönsson (C): Redovisning av delegationsbeslut godkänns.  

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
- 
 


