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Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl 13.30 – 16.50 
Ajournering: kl. 13.32 – 13.35 
Ajournering: kl. 15.25 – 15.35 
  

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

Ej tjänstgörande 
ersättare 

Anneli Appelskog (C) 
Anna Berg von Linde (M) 
Krister Olsson (S) 
Kjell Stjernholm (MP) §§ 74- 81 
 

Övriga deltagare Hans Dahlqvist, utbildningschef 
Elisabet Viktorsson, kulturchef  
Niklas Fonskov, fritidschef  
Maria Lundström, utvecklingsstrateg  
Karin Ekholm, Assistent §§ 70-71 a-e, g 
Minela Smajlovic, ekonom  
Marie Alemo, elevhälsochef §§ 74 -76 
Louise Linde, nämndsekreterare 
Ulrika Bodenäs, administrativ koordinator 
Jan-Peter Göransson, digitaliseringsstrateg 
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Utses att justera Angelie Fröjd (M) 

Justeringens tid 
och plats Kommunledningskontoret, 2018-08-23, kl. 12.00 

Justerade 
paragrafer §§ 70 - 81 

Sekreterare   

 Louise Linde  

Ordförande  
 

 Fredrik Jönsson (C)  

Justerare  
 

 Angelie Fröjd (M)   

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Bildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 2018-08-21 

Anslaget under tiden 2018-08-24 – 2018-09-14 

Förvaringsplats  
för protokollet Kommunledningskontoret 

Underskrift   

 
Louise Linde  
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Dnr - 

§ 71 Information  

Bildningsnämndens beslut 
 

1. Informationen noteras  

Sammanfattning av ärendet 

 

Ajournering: kl. 13.32 – 13.35 för uppvaktning av Elisabeth Salonen-Ripa.  

 

Övrigt 

a) Utbildningschef Hans Dahlqvist informerar om förvaltningens 
planerande fokusområden under hösten 2018.   

b) Medarbetarna Ulrika Bodenäs, administrativ koordinator och Jan-Peter 
Göransson, digitaliseringsstrateg presenterar sig för nämnden.  

 

Förskola  

c) Assisten Karin Ekholm informerar om lägesrapport barnomsorg.  

d) Utbildningschef Hans Dahlqvist informerar om paviljongslösning för 
Kågerödslund (dnr 96-2018) 

 

Grundskola 

e) Utbildningschef Hans Dahlqvist informerar om skolinspektionens 
granskning av Linåkerskolan och Heleneborgsskolan under hösten 
2018.  

 

Gymnasium 

f) Ordförande Fredrik Jönsson informerar från träff med Lunds kommun, 
som kallat till möte för att informera om att de saknar möjlighet att 
bygga gymnasieskolor i den utsträckning som krävs för att möta deras 
söktryck.  

 

Kultur och Fritid 

g) Kulturchef Elisabet Viktorsson och fritidschef Niklas Fonskov informerar 
om uppföljning av sommarlovsaktiviteter 2018.  

h) Fritidschef Niklas Fonskov informerar om träningsplan i Röstånga.  

 



 

Bildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

5(15) 
Sammanträdesdatum 

2018-08-21 
  

  

  
 

 
Justerare Utdragsbestyrkande 

     

 

 

Ekonomi 

i) Ekonom Minela Smajlovic informerar om alternativen för att beräkna 
skolpeng (lokalkostnader).  

j) Förändrad finansiering av elevdatorer på Linåkerskolen, en-till-en dator.  

 

 

Protokollet ska skickas till: 
- 
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Dnr 119-2018 

§ 72 Ekonomisk uppföljning per den sista juni 2018 för 
bildningsnämnden  

Bildningsnämndens beslut 
 

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

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen har tagit fram en ekonomisk uppföljning per den sista 
juni 2018.  

Beslutsunderlag 

Ekonomisk uppföljning per den sista juni 2018, daterad 2018-08-07 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Jönsson (C): Ekonomisk uppföljning per den sista juni 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 BIN 264-2018, KS 126-2018 

§ 73 Analys kring den väntade avvikelsen inom 
gymnasieskolan 

Bildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige 
 

1. Analysen kring den väntade avvikelsen inom gymnasieskolan 
godkänns. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige 2018-05-28, § 81, fattade följande beslut: 1) Ekonomisk 
uppföljning för Svalövs kommun per den 31 mars 2018 godkänns. 2) 
Bildningsnämnden uppdras att återkomma med en analys kring den väntade 
avvikelsen inom gymnasieskolan. 

Förvaltningen har tagit fram en analys av det väntade elevantalet inom 
gymnasieskolan för 2018. Denna analys visar att förvaltningen saknar 7 800 tkr 
i budget för att finansiera dessa elever. Denna beräkning är framtagen i enlighet 
med KAABs prognos som kommunen tillhandahöll 2017.  

Beslutsunderlag 

Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2018-08-07 
Kommunfullmäktiges protokoll 2018-05-28, § 81 
Kommunfullmäktiges protokoll 2015-06-15, § 97 
Presentationsmaterial från kommunstyrelsens ekonomiberedning daterat den 
2015-03-19, dnr 953-2014 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Jönssons (C), Bedrijia Halilovics (S), Annie Karlssons (S), Kim 
Hellströms (MP), Torbjörn Ekelunds (L), Elisabeth Salonen-Ripas (FI) och 
Angelie Fröjdhs (M): Förslag till kommunstyrelsen: Analysen kring den väntade 
avvikelsen inom gymnasieskolan godkänns. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (MAZO, HSDT, JBN, LELE) 
 
 
Ajournering: kl. 15.25 – 15-35 
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Dnr 162-2018 

§ 74 Parkskolans lokalbehov, paviljongslösning 

Bildningsnämndens beslut 

1. En paviljong placeras på Parkskolan till terminsstarten i januari 2019. 

2. Utbildningschefen bemyndigas att teckna hyresavtal för paviljongen.  
 

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 inte 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, både för skolan och fritids. 

Förvaltningen har fått i uppdrag att presentera underlag för en paviljongslösning 
för Parkskolan som ska vara plats i januari 2019 samt under hösten 2018 
återkomma med förslag på en långsiktig lokallösning för Parkskolan.  

Beslutsunderlag 

Förslagsskrivelse, daterad 2018-08-10 
Bildningsnämndens protokoll 2018-05-17, § 48 
Skrivelse, daterad 2018-03-22 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Jönsson (C), Torbjörn Ekelund (L), Angelie Fröjdh (M), Kim Hellström 
(SD), Elisabeth Salonen-Ripa (FI), Annie Karlsson (S) och Bedrija Halilovic (S): 
1. En paviljong placeras på Parkskolan till terminsstarten i januari 2019. 2. 
Utbildningschefen bemyndigas att teckna hyresavtal för paviljongen.  

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (KNLN, MALM, HSDT, GUN) 
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Dnr 245-2018 

§ 75 Förskolepaviljongen i Billeberga  

Bildningsnämndens beslut 
 

1. Avtalstiden för förskolepaviljongen i Billeberga förlängs från ursprungligt 
slutdatum den 30 april 2019 till nytt slutdatum den 30 juni 2019. 

2. Förskolepaviljongen i Billeberga avvecklas per den 1 juli 2019. 

Reservation  

Elisabeth Salonen-Ripa (FI) reserverar sig mot beslutet.  

Sammanfattning av ärendet 

Sektor Utbildning har uppdragits av Bildningsnämnden att komma med förslag 
till handlingsplan avseende överkapaciteten i förskoleområdet 
Billeberga/Tågarp. I nuläget finns det tre tomma avdelningar i området – två i 
Tågarp och en i Billeberga. Samtidigt hyr vi en paviljong av Expandia. 
Tjänstemannaförslaget är att paviljongen avvecklas från och med 1 juli 2019. 
Avtalet löper ut 30 april 2019, och avtalstiden behöver därmed förlängas två 
månader. Anledningen till att avtalstiden behöver förlängas med två månader är 
att vi behöver kunna göra en smidig övergång med en professionell ut- och 
inskolning av barnen.  

Beslutsunderlag 

Förslagsskrivelse, daterad 2018-08-10 
Bildningsnämndens protokoll 2018-05-17,  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Jönsson (C), Torbjörn Ekelund (L), Angelie Fröjdh (M), Bedrija Halilovic 
(S) och Kim Hellström (SD): 1. Avtalstiden för förskolepaviljongen i Billeberga 
förlängs från ursprungligt slutdatum den 30 april 2019 till nytt slutdatum den 30 
juni 2019. 2. Förskolepaviljongen i Billeberga avvecklas per den 1 juli 2019. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (HSDT, LIMG) 
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Dnr 340-2016 

§ 76 Utvärdering och omprövning av mobilt språkteam 

Bildningsnämndens beslut 
 

1. Utvärdering av det mobila språkteamet godkänns.  

2. Mobila språkteamets verksamhet ska fortsätta bedrivas i nuvarande 
form.  

Sammanfattning av ärendet 

Mobila språkteamet har varit verksamt i ett läsår. Utvärderingen visar att mer än 
dubbelt så många barn har fått stöd samt att vårdnadshavarna och personalen 
har sett en tydlig skillnad i barnens språkliga utveckling. Barnen får vara i sin 
ordinarie miljö och deras sociala förmågor utvecklas bättre än tidigare när de 
var tvungna att lämna sin förskola och sina kamrater för att åka till en annan 
förskola. Personalen i det mobila språkteamet har arbetat med varje enskilt 
barn mellan 2-4 timmar i veckan samt handlett personalen på avdelningarna för 
att de ska kunna träna barnen i vardagen. Detta hjälper i sin tur de övriga 
barnen på avdelningarna. 

En förändring av kompetensen i teamet gör att det mobila teamet kommer få 
den spetskompetens som förskolorna efterfrågar. Teamet servar alla förskolor i 
kommunen vilket innebär att alla barn som behöver får stöd. Genom att mobila 
språkteamet fortsätter sin verksamhet säkerställer kommunen att alla barn får 
den träning och det särskilda stöd som de har rätt till enligt läroplanen för 
förskolan (SKOLFS 2010:35). 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2018-08-07 
Utvärdering av mobilt språkteam, daterad 2018-06-11 
Bildningsnämndens protokoll 2016-10-12, § 94 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Jönsson (C), Angelie Fröjdh (M), Torbjörn Ekelund (L), Annie Karlsson 
(S), Kim Hellström (SD) och Bedrija Halilovic (S): 1. Utvärdering av det mobila 
språkteamet godkänns. 2. Mobila språkteamets verksamhet ska fortsätta 
bedrivas i nuvarande form. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (MEAO) 
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Dnr 466-2016 

§ 77 Idrottspolitiskt program  

Bildningsnämndens beslut 
 

1. Förvaltningens förslag till idrottspolitiskt program remitteras till de i 
kommunfullmäktige representerade partierna. Partiernas remissvar ska 
vara nämnden tillhanda senast den 31 december 2018.  

Sammanfattning av ärendet 

Bildningsnämnden gav i december 2016 förvaltningen i uppdrag att presentera 
ett föreslag till projektplan för ett idrottspolitiskt program. Bakgrunden var 
Bildningsnämndens ambition att anta ett sådant program som i framtiden ska 
fungera som ett styrdokument för idrotts- och fritidsverksamheten i Svalövs 
kommun.  

Projektplanen antogs i februari 2017 då nämndens uppdrag till förvaltningen 
istället blev att skapa ett förslag till ett idrottspolitiskt program enligt föreslagen 
projektplan.  

Förvaltningen presenterade sitt förslag till plan för nämnden vis sammanträdet 
den 14 juni 2018.   

Beslutsunderlag 

Bildningsnämndens protokoll 2018-06-14, § 64 
Idrottspolitiskt program, daterat 2018-04-20 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Torbjörn Ekelund (L), Kim Hellström (SD), Annie Karlsson (S), Fredrik Jönsson 
(C), Angelie Fröjdh (M) och Elisabeth Salonen-Ripa (FI): förslag till ändring: 
Förvaltningens förslag till idrottspolitiskt program remitteras till de i 
kommunfullmäktige representerade partierna. Partiernas remissvar ska vara 
nämnden tillhanda senast den 31 december 2018.   

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Samtliga i fullmäktige representerade partier  
Kommunförvaltningen (LELE, NSFV) 
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Dnr BIN 265-2018, KS 209-2018 

§ 78 Yttrande över remiss: Handlingsplan för friluftsliv 
i Skåne 

Bildningsnämndens förslag till beslut i kommunstyrelsen  
 

1. Yttrande över remissen ”Handlingsplan för Friluftsliv i Skåne 2018-
2020”, daterat 2018-07-17, antas som kommunstyrelsen eget och 
överlämnas till Länsstyrelsen Skåne.  

Deltar ej  

Bedrija Halilovic (S) deltar ej i beslut av ärendet.  

Sammanfattning av ärendet 

Svalövs kommun har fått Handlingsplan för Friluftsliv i Skåne 2018-2020 på 
remiss från Länsstyrelsen i Skåne. Kommunförvaltningen reflekterar över att 
med tanke på att remissen skickades ut precis inför semestrar och att det 
sedan är val i september så är det anmärkningsvärt kort tid för hanteringen av 
remissen.  

Beslutsunderlag 

Förvaltningens förslag till yttrande, daterat 2018-07-17 
Remiss: Handlingsplan för friluftsliv i Skåne, inkommen 2018-06-14 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Jönsson (C), Angelie Fröjdh (M), Kim Hellström (SD), Annie Karlsson 
(S), och Torbjörn Ekelund (L): Förslag till kommunstyrelsen: Yttrande över 
remissen ”Handlingsplan för Friluftsliv i Skåne 2018-2020”, daterat 2018-07-17, 
antas som kommunstyrelsens eget och överlämnas till Länsstyrelsen Skåne.  

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar i enlighet 
med detta.  

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (LELE) 
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Dnr 279-2017 

§ 79 Revidering av delegationsordning, tilläggsbelopp 
till fristående förskolor och grundskolor samt 
ärenden om centrala resurser/interkommunal 
ersättning till kommunala skolor  

Bildningsnämndens beslut 
 

1. Delegationsordningen revideras i enlighet med förvaltningens förslag, 
daterat 2018-08-09.  

Sammanfattning av ärendet 

I gällande delegeringsordning för bildningsnämnden, punkt 3.5, Barn/elever i 
särskilt behov av stöd, behöver förändringar göras med anledning av att 
elevhälsochefen i Svalövs kommun från och med 1 augusti 2018 ska överta 
uppgifterna från nuvarande handläggaren för barn i behov av särskilt stöd. 
Ändringen berör punkterna 3.5:1 och 3.5:2.  

Alla ärenden som rör barn/elever med omfattande behov av särskilt stöd 
kommer framledes att hanteras av Centrala elevhälsan i Svalövs kommun. 
Nuvarande handläggare avgår med pension den 1 augusti 2018 och tjänsten 
återbesätts inte. Förvaltningens förslag är att elevhälsochefen får delegering på 
sådana beslut som handläggaren förut har ansvarat för och att ändringar och 
kompletteringar görs i delegeringsordningen i enlighet med förvaltningens 
förslag. 

Beslutsunderlag 

Förslagsskrivelse, daterad 2018-08-09 
Bilaga 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Jönsson (C), Torbjörn Ekelund, Angelie Fröjdh (M) och Kim Hellström 
(SD), Bedrija Halilovic (S): Delegationsordningen revideras i enlighet med 
förvaltningens förslag, daterat 2018-08-09.  

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (LELE) 
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Dnr 118-2018 

§ 80 Redovisning av inkomna synpunkter, kvartal 2 
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 
2, 2018 har tagits fram. Tre synpunkter har kommit in. 

Beslutsunderlag 

Sammanställning av synpunkter till kommunstyrelsens arbetsutskott kvartal 2, 
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 

§ 81 Redovisning av delegationsbeslut 

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-
08-21 

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: 
- 
 


