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Sammanträdesdatum

2017-09-18

Justerare

Plats och tid

Kommunhuset, Svalöv, kl 13.30 – 16.20
Ajournering kl. 15.00 – 15.15

Beslutande

Torbjörn Ekelund (L)
Fredrik Jönsson (C) §§ 76 – 79, §§ 81 - 83
Elisabeth Andersson (L) § 80, tjg ers för Fredrik Jönsson (C)
Angelie Fröjd (M) tjg er för Mikael Nilsson (M)
Linda Lindberg (SD)
Krister Olsson (S) tjg ers för Jan Zielinski (S)
Kristina Carlsson (FI) §§ 76 – 79, §§ 82 – 83
Émilie Lundgren (S) § 80, tjg ers för Kristina Carlsson (FI)
Elisabeth Andersson (L) § 81, tjg ers för Kristina Carlsson (FI)
Bedrija Halilovic (S)

Ej tjänstgörande
ersättare

Elisabeth Andersson (L) §§ 76 – 79, §§ 82 - 83
Eva Olofsson (C) §§ 76 – 79, §§ 82 - 83
Émilie Lundgren (S) §§ 76 – 79, §§ 81 - 83

Övriga deltagare

Roland Tufvesson, tf utbildningschef
Elisabet Viktorsson, kulturchef
Niklas Fonskov, fritidschef
Maria Lundström, utvecklingsstrateg
Maria Winqvist, utvecklingsstrateg §§ 76 - 78
Minela Smajlovic, ekonom §§ 76 - 78
Louise Linde, nämndsekreterare
Ida Thrane, kostchef §§ 76 – 77 h - i

Utdragsbestyrkande

Sida
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Sammanträdesdatum

2017-09-18

Utses att justera
Justeringens tid
och plats
Justerade
paragrafer

Kristina Carlsson, Bedrija Halilovic
Kommunledningskontoret, 2017-09-25, kl. 15.00
§§ 76 - 83

Sekreterare
Louise Linde

Ordförande
Torbjörn Ekelund

Justerare
Kristina Carlsson §§ 76 – 79, §§ 82 - 83, Bedrija Halilovic
(S) §§ 80 – 81

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

Bildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2017-09-18

Anslaget under tiden

2017-09-26 – 2017-10-18

Förvaringsplats
för protokollet

Kommunledningskontoret

Underskrift
Louise Linde

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 76 Beslutad ärendelista
§ 77
§ 78
§ 79
§ 80
§ 81
§ 82
§ 83

Information................................................................................................. 4
Investeringsmedel till Svalöfs Gymnasium och flytt av investeringsmedel
till Björkhälls förskola ................................................................................. 5
Skulpturdonation ....................................................................................... 6
Kulturstipendium 2017............................................................................... 7
Kulturpris 2017 .......................................................................................... 8
Handlingsplan vid oroväckande frånvaro samt revidering av
delegeringsordning avseende skolpliktsärenden ...................................... 9
Redovisning av delegeringsbeslut .......................................................... 10

De två ärendena "Remissvar avseende mål- och budget 2018 med plan 2019 2020" och "Förhöjd skolpeng 2017" utgick på sammanträdet.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2017-09-18

Dnr -

§ 77 Information
Bildningsnämndens beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
Övergripande
a) Rekrytering av utbildningschef
Förskola
b) Lägesrapport barnomsorg (dnr 9-2017)
Grundskola
c) Rapport: Ett rektorsområde Svalövs tätort?
Fritid
d) Konstgräsplan Röstånga och
e) Föreningsmässa den 28 oktober
Kultur
f) Kulturkalaset den 20 – 22 oktober
Övrigt
g) Kostpolicy

Förslag till beslut på sammanträdet
Torbjörn Ekelund (L) och Bedrija Halilovic (S): Informationen noteras.

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

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2017-09-18

Dnr BIN 5-2017, BIN 266-2017, KS 597-2015

§ 78 Investeringsmedel till Svalöfs Gymnasium och flytt
av investeringsmedel till Björkhälls förskola
Bildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen för
beslut i kommunfullmäktige
1. Begäran om utökad investeringsbudget för 2017 med 2 500 000 kr för
Svalöfs gymnasium godkänns.
2. 300 000 kr, motsvarande Björkhälls förskolas beviljade
investeringsmedel för 2018, tas i bruk under 2017.

Sammanfattning av ärendet
Under senhösten 2017 kommer den nya delen av Svalöfs Gymnasium att stå
klart. Denna behöver att inredas med inventarier och utrustning för tre arbetslag
och ett mottagningskök. För detta ändamål behöver Svalöfs Gymnasium få
tillgång till en investeringsbudget med 2 500 000 kr redan i december månad för
att kunna nyttja lokalerna. Kapitalkostnaderna kommer att räknas med i
gymnasiepriserna för kalenderår 2018 och kommer därmed att självfinansieras.
Tidigt under våren 2017 blev bildningsnämnden informerade om att Björkhälls
förskola kommer att stå klar tidigare än beräknat. Detta innebär att de beviljade
investeringsmedlen på 300 000 kr för 2018 kommer att behövas tas i bruk
redan under 2017.

Beslutsunderlag
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2017-07-06

Förslag till beslut på sammanträdet
Torbjörn Ekelunds (L), Fredrik Jönssons (C), Angelie Fröjdhs (M), Krister
Olssons (S), Bedrija Halilovics (S) och Kristina Carlssons (FI): Förslag till
kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige: 1. Begäran om utökad
investeringsbudget för 2017 med 2 500 000 kr för Svalöfs gymnasium
godkänns. 2. 300 000 kr, motsvarande Björkhälls förskolas beviljade
investeringsmedel för 2018, tas i bruk under 2017.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslagen till beslut och finner att nämnden beslutar enligt
dessa.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (RTN, MAZO)
Ajournering 15:00 – 15:15

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 84-2016

§ 79 Skulpturdonation
Bildningsnämndens beslut
1. Nämnden godkänner skulpturdonation.
2. Förslag till placering av skulpturer godkänns.

Sammanfattning av ärendet
John-Ove Hansson vill donera åtta verk av Robert Harding och fyra verk av
Timsam Harding till Svalövs kommun. Syftet med donationen är främst att
utveckla Svalövs skulpturpark. Leverans med utplacering av skulpturdonationen
planeras till oktober 2017.

Beslutsunderlag
Förslagsskrivelse, daterad 2017-09-05
Förteckning över skulpturer med förslag till placering, daterad 2017-09-11

Förslag till beslut på sammanträdet
Torbjörn Ekelund (L), Angelie Fröjdh (M), Fredrik Jönsson (C), Krister Olsson
(S), Kristina Carlsson (FI), Bedrija Halilovic (S) och Linda Lindberg (SD): 1.
Nämnden godkänner skulpturdonation. 2. Förslag till placering av skulpturer
godkänns.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslagen till beslut och finner att nämnden beslutar enligt
dessa.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (ETVN)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2017-09-18

Dnr 250-2017

§ 80 Kulturstipendium 2017
Bildningsnämndens beslut
1. Svalövs kommuns kulturstipendium 2017 tilldelas Felicia Kuré och Ida
Andersson

Jäv
Fredrik Jönsson (C), Eva Olofsson (C) och Kristina Carlsson (FI) deltar ej i
handläggningen av ärendet på grund av jäv.

Sammanfattning av ärendet
Bildningsnämnden utser årligen en eller flera kulturstipendiater utifrån de
ansökningar som kommit in.
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 delas mellan
två eller flera personer.

Beslutsunderlag
Förslagsskrivelse, daterad 2017-09-05
Förteckning över sökande till Svalövs kommuns kulturstipendium 2017, daterad
2017-09-18

Förslag till beslut på sammanträdet
Torbjörn Ekelund (L), Angelie Fröjdh (M), Linda Lindberg (SD), Elisabeth
Andersson (L), Krister Olsson (S), Bedrija Halilovic (S) och Émilie Lundgren:
Svalövs kommuns kulturstipendium 2017 tilldelas Felicia Kuré och Ida
Andersson

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

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 249-2017

§ 81 Kulturpris 2017
Bildningsnämndens beslut
1. Svalövs kommuns kulturpris 2017 tilldelas John-Ove Hansson.

Jäv
Kristina Carlsson (FI) och Eva Olofsson (C) deltar ej i handläggningen av
ärendet på grund av jäv.

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.
Bildningsnämnden utser kulturpristagare på delegation från
Kommunfullmäktige. Prisutdelning sker den 30 oktober 2017 i samband med
kommunfullmäktigesammanträdet. Priset utgörs av ett konstverk ur den årliga
samlingsutställningen med Svalövs-konstnärer, som invigs på Svalövs bibliotek
den 12 oktober. Priset utses av bildningsnämnden och köps in av kommunen.

Beslutsunderlag
Förslagsskrivelse, daterad 2017-09-05
Förteckning över nominerade till Svalövs kommuns kulturpris 2017, daterad
2017-09-18

Förslag till beslut på sammanträdet
Torbjörn Ekelund (L), Angelie Fröjdh (M), Linda Lindberg (SD), Elisabeth
Andersson (L), Fredrik Jönsson (C), Bedrija Halilovic (S) och Krister Olsson (S):
Svalövs kommuns kulturpris 2017 tilldelas John-Ove Hansson.

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

Justerare

Utdragsbestyrkande

8(10)

Bildningsnämnden

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-09-18

Dnr 265-2017

§ 82 Handlingsplan vid oroväckande frånvaro samt
revidering av delegeringsordning avseende
skolpliktsärenden
Bildningsnämndens beslut
1. Förslag till handlingsplan vid oroväckande frånvaro antas.
2. Bildningsnämndens delegeringsordning kompletteras med punkt 21 i
kapitel 3.4) Grundskola: Elevhälsochef bemyndigas ta emot
skolpliktsanmälan och vidta åtgärder för att främja närvaro.

Sammanfattning av ärendet
Från Skolinspektionen har det inkommit kritik angående Svalövs kommuns
hantering av långvarig ogiltig frånvaro hos elever, i första hand på friskolor.
Kommunen har varit otydlig i sina rutiner och inte heller vidtagit alla åtgärder
som skollagen föreskriver. Anmälan om sådan skolfrånvaro skall göras till
bildningsnämnden, men det finns oklarheter beträffande hur ärendegången ser
ut i samband med en sådan anmälan.

Beslutsunderlag
Förslagsskrivelse, daterad 2017-09-05
Förslag till handlingsplan vid oroväckande frånvaro, daterad 2017-08-31

Förslag till beslut på sammanträdet
Torbjörn Ekelund (L), Angelie Fröjdh (M), Fredrik Jönsson (C), Krister Olsson
(S), Kristina Carlsson (FI) och Linda Lindberg (SD): 1. Förslag till handlingsplan
vid oroväckande frånvaro antas. 2. Bildningsnämndens delegeringsordning
kompletteras med punkt 21 i kapitel 3.4) Grundskola: Elevhälsochef
bemyndigas ta emot skolpliktsanmälan och vidta åtgärder för att främja närvaro.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar enligt
dessa.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (RTN, MEAO)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 21-2017

§ 83 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 201709-18

Förslag till beslut på sammanträdet
Torbjörn Ekelund (L): 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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