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Sammanträdesdatum

2018-09-18

Justerare

Plats och tid

Kommunhuset, Svalöv, kl 13.30 – 16.20

Beslutande

Torbjörn Ekelund (L)
Fredrik Jönsson (C) ordförande
Angelie Fröjd (M)
Kim Hellström (SD) vice ordförande
Krister Olsson (S) tjg ers för Bedrija Halilovic (S)
Elisabeth Salonen-Ripa (FI)
Émilie Lundgren (S)

Ej tjänstgörande
ersättare

Anneli Appelskog (C)
Anna Berg von Linde (M)
Kjell Stjernholm (MP) §§ 82 - 85, §§ 87-91
Annie Karlsson (S)

Övriga deltagare

Hans Dahlqvist, utbildningschef
Elisabet Viktorsson, kulturchef
Niklas Fonskov, fritidschef §§ 82 – 83, § 85
Karin Ekholm, Assistent §§ 82 – 83 a) – g)
Minela Smajlovic, ekonom §§ 82 - 85
Louise Linde, nämndsekreterare
Ulrika Bodenäs, administrativ koordinator
Elin Arenhag, asylsamordnare §§ 82 – 83, § 85
Katarina Anjert, kvalitetsstrateg §§ 82 – 83 a) – g)
Kent Fröberg, vikarierande ekonom §§ 82 - 85
Cecilia Hallberg, personalombud
Nils-Ingvar Ekholm, Svalövs Lokaler §§ 82 – 83 a) – g), § 85
Linda malmberg, förskolechef Billeberga-Tågarp §§ 82 – 83 a) – b)
Maria Winqvist, förskolechef Teckomatorp §§ 82 – 83 a) – b)
Kerstin Linden-Olsson, förskolechef Svalöv §§ 82 – 83 a) – g), § 85
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Kim Hellström (SD)
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§§ 82 - 91

Sekreterare
Louise Linde

Ordförande
Fredrik Jönsson (C)

Justerare
Kim Hellström (SD)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Bildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2018-09-18

Anslaget under tiden

2018-09-21 – 2018-10-12

Förvaringsplats
för protokollet

Kommunledningskontoret

Underskrift
Louise Linde

Justerare

Utdragsbestyrkande

2(12)

Bildningsnämnden

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-09-18

§ 82 Beslutad ärendelista
§ 83
§ 84
§ 85
§ 86
§ 87
§ 88
§ 89
§ 90
§ 91

Justerare

Information................................................................................................. 4
Delårsbokslut för bildningsnämnden 2018 ................................................ 5
Lokalbehov, Norrgårdens förskola ............................................................ 6
Förslag till nya regler för bidrag till studieförbund ..................................... 7
Utredning av förutsättningar för bokåterlämning i Tågarp ........................ 8
Yttrande över utkast till nationell biblioteksstrategi ................................... 9
Kulturstipendium 2018............................................................................. 10
Kulturpris 2018 ........................................................................................ 11
Redovisning av delegeringsbeslut .......................................................... 12

Utdragsbestyrkande

3(12)

Bildningsnämnden

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-09-18

Dnr -

§ 83 Information
Bildningsnämndens beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
Övrigt
a) Presentation av de nya medarbetarna Katarina Anjert, kvalitetsstrateg
och Kent Fröberg, vikarierande ekonom.
Förskola
b) Förskolechefer presenterar sig och berättar om sin gemensamma
satsning på språk och nya läroplan inför 2019.
c) Lägesrapport barnomsorg (Dnr 22-2018)
d) Rekrytering av förskolechef
Kultur
e) Projektansökningar - Stärkta bibliotek
f)

Anslutning till Libris och nytt avtal för Bibliografisk service.

g) Lokal mediepolicy
Fritid
h) Föreningsträff den 10 oktober.
i)

Allmänna arvsfonden medfinansierar träningsplan i Röstånga. (Dnr 232018)

Protokollet ska skickas till:
-

Justerare

Utdragsbestyrkande

4(12)

Bildningsnämnden

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-09-18

Dnr 119-2018

§ 84 Delårsbokslut för bildningsnämnden 2018
Bildningsnämndens beslut
1. Informationen noteras.
2. Förvaltningen uppdras att till nämndens sammanträde i oktober
presentera en tidsplan avseende revidering av socioekonomisk
resursfördelningsmodell.

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen informerar muntligt om delårsbokslut för bildningsnämnden 2018.

Förslag till beslut på sammanträdet
Fredrik Jönsson (C): 1. Informationen noteras. 2. Förvaltningen uppdras att till
nämndens sammanträde i oktober presentera en tidsplan avseende revidering
av socioekonomisk resursfördelningsmodell.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar enligt
dessa.
Protokollet ska skickas till:
-

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 161-2018

§ 85 Lokalbehov, Norrgårdens förskola
Bildningsnämndens beslut
1. Informationen noteras.

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- och
vilrum. Idag arbetar det 12 pedagoger på förskolan, som använder två
avdelningsrum som personalrum.
Vid nämndens sammanträde 2018-05-17 gavs förvaltningen i uppdrag att
redovisa ett förslag till åtgärd avseende lokalbehovet inklusive
kostnadsberäkning och tidsplan.

Förslag till beslut på sammanträdet
Fredrik Jönsson (C), Torbjörn Ekelund (L), Angelie Fröjdh (M), Émilie Lundgren
(S), Elisabeth Salonen-Ripa (FI) och Kim Hellström (SD): Informationen
noteras.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar enligt
detta.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (KNLN, MALM, HSDT)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2018-09-18

Dnr 342-2017

§ 86 Förslag till nya regler för bidrag till studieförbund
Bildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen för beslut i
kommunfullmäktige
1. Regelverk för verksamhetsbidrag till studieförbund antas.

Jäv
Kjell Stjernholm (MP) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.

Sammanfattning av ärendet
Kulturcheferna i Familjen Helsingborg ser ett gemensamt kommunalt
bidragssystem för studieförbunden som angeläget i syfte att dels stärka
verksamheten inom Familjen Helsingborg genom enhetliga prioriteringar som
kopplas till den delregionala Kulturplanen, dels för att underlätta för
studieförbunden, vars utveckling tenderar att bli allt mer centraliserad. Fem
kommuner har deltagit i arbetet med att ta fram ett gemensamt regelverk: Bjuv,
Perstorp, Svalöv, Åstorp och Örkelljunga. I processen har man genomfört en
dialog med de studieförbund som idag skulle beröras av en förändring i
regelverken för fördelning av bidrag från de deltagande kommunerna.
Föreliggande förslag till regelverk för fördelning av bidrag till studieförbunden är
nu lämnat för beslut i respektive nämnd i de deltagande kommunerna.

Beslutsunderlag
Försalgsskrivelse, daterad 2018-09-05
Förslag till regelverk för verksamhetsbidrag till studieförbund, daterad 2018-0905

Förslag till beslut på sammanträdet
Fredrik Jönssons (C), Torbjörn Ekelunds (L), Angelie Fröjdhs (M), Krister
Olsson (S), Émilie Lundgrens (S) och Kim Hellströms (SD): Regelverk för
verksamhetsbidrag till studieförbund antas.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar enligt
detta.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (HSDT, ETVN, LELE)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2018-09-18

Dnr 389-2017

§ 87 Utredning av förutsättningar för bokåterlämning i
Tågarp
Bildningsnämndens beslut
1. Förvaltningens utredning av bokåterlämning i Tågarp godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Bildningsnämnden har gett kulturchefen i uppdrag både undersöka
möjligheterna för bokleveranser från Tågarp enligt förslaget från Tågarps
socialdemokratiska förening och alternativa lösningar för dessa leveranser.
Förvaltningen har därför gjort en rapport där olika alternativ utvärderas.
Eftersom bokåterlämningen inte ansågs förenlig med förskoleverksamheten,
har flera alternativa placeringar undersökts.

Beslutsunderlag
Förslagsskrivelse, daterad 2018-09-05
Utredning avseende bokleveranser från Tågarp, daterad 2018-08-24
Brev från Tågarps socialdemokratiska förening, daterat 2017-12-08

Förslag till beslut på sammanträdet
Fredrik Jönsson (C), Torbjörn Ekelund (L), Angelie Fröjdh (M) och Kim
Hellström (SD): Förvaltningens utredning av bokåterlämning i Tågarp
godkänns.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar enligt
detta.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (HSDT, ETVN, LELE)
Tågarps socialdemokratiska förening

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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Dnr 285-2018

§ 88 Yttrande över utkast till nationell
biblioteksstrategi
Bildningsnämndens beslut
1. Förvaltningens yttrande, daterat 2018-09-03, antas som nämndens eget
och överlämnas till kungliga biblioteket.

Sammanfattning av ärendet
Kungliga biblioteket (KB) har i uppdrag av regeringen att ta fram en nationell
biblioteksstrategi. Syftet är att det ska finnas en biblioteksverksamhet av hög
kvalitet i hela landet som uppfyller de krav som ställs i bibliotekslagen.
Svalövs kommun har getts möjlighet att yttra sig över utkastet till nationell
biblioteksstrategi.
Svalövs kommun är till stora delar en landsbygdskommun men med närhet till
flera städer. Kommunen har en lokal biblioteksplan antagen 2015 som gäller
2015-2019. Svalövs kommun ingår i samarbetet Bibliotek Familjen Helsingborg
och mycket av biblioteksutvecklingen sker inom ramarna för samarbetet. I
kommunens lokala yttrande sammanfattas allmänna synpunkter av särskilt
intresse för de allmänna biblioteken i Svalövs kommun och intressen som vi
uppfattar delregionalt i Skåne.

Beslutsunderlag
Förvaltningens förslag till yttrande, daterat 2018-09-03.
Utkast till nationell biblioteksstrategi

Förslag till beslut på sammanträdet
Fredrik Jönsson (C), Torbjörn Ekelund (L), Émilie Lundgren (S), och Angelie
Fröjdh (M): Förvaltningens yttrande, daterat 2018-09-03, antas som nämndens
eget och överlämnas till kungliga biblioteket.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar enligt
detta.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (HSDT, ETVN, LELE)

Justerare
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Dnr 286-2018

§ 89 Kulturstipendium 2018
Bildningsnämndens beslut
1. Svalövs kommuns kulturstipendium 2018 tilldelas Martin Liljeroth.

Sammanfattning av ärendet
Svalövs kommuns kulturstipendium delas ut för att stödja fort- och
vidareutbildning samt utveckling inom områden såsom musik, teater, dans,
litteratur, bildkonst, film, foto, arkitektur, form och design, museer, arkiv,
hembygdsvård, hemslöjd, folkbildning eller annat jämförbart område.
Kulturstipendiet skall förbehållas unga personer eller personer som sadlat om
och således är unga i det nya sammanhanget.
Kulturstipendiaten skall vara född eller bosatt i Svalövs kommun. Varje år
utdelas Kulturstipendier på motsvarande 10 000 kr. Stipendiet kan även delas
mellan två eller flera personer.

Beslutsunderlag
Förslagsskrivelse, daterad 2018-09-05
Förteckning över sökande till Svalövs kommuns kulturstipendium 2018, daterad
2018-09-14

Förslag till beslut på sammanträdet
Fredrik Jönsson (C), Torbjörn Ekelund (L), Émilie Lundgren (S), Angelie Fröjdh
(M) och Krister Olsson (S): Svalövs kommuns kulturstipendium 2018 tilldelas
Martin Liljeroth.
Elisabeth Salonen-Ripa (FI): Svalövs kommuns kulturstipendium 2018 tilldelas
Martin Liljeroth och Felicia Ohly.

Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar i
enlighet Fredrik Jönssons m.fl. förslag.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (HSDT, ETVN, LELE, DLHN)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 287-2018

§ 90 Kulturpris 2018
Bildningsnämndens beslut
1. Svalövs kommuns kulturpris 2018 tilldelas Charlotte Strömstedt.

Sammanfattning av ärendet
Svalövs kommuns kulturpris delas årligen ut som belöning för värdefulla och
förtjänstfulla insatser som berikat och stimulerat verksamhet på kulturens och
folkbildningens områden, till exempel inom musik, teater, dans, litteratur,
bildkonst, film, arkitektur, form/design, museer, arkiv, hembygdsvård, hemslöjd,
kulturpedagogik eller annat jämförbart område.
Kulturpristagaren ska vara född eller bosatt inom Svalövs kommun, eller ha
annan särskild långvarig anknytning till kommunen. Kulturpriset kan inte sökas.

Beslutsunderlag
Förslagsskrivelse, daterad 2018-09-05
Förteckning över nominerade till Svalövs kommuns kulturpris 2018, daterad
2018-09-14

Förslag till beslut på sammanträdet
Emilie Lundgren (S), Fredrik Jönsson (C), Angelie Fröjdh (M), Torbjörn Ekelund
(L), Elisabeth Salonen-Ripa (FI) och Kim Hellström (SD): Svalövs kommuns
kulturpris 2018 tilldelas Charlotte Strömstedt.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar enligt
detta.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (HSDT, ETVN, LELE, DLHN)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 28-2018

§ 91 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 201809-18

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:
-

Justerare

Utdragsbestyrkande
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