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Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 13.30 – 16.25 
Ajournering: 14.20 – 14.40 
  

Beslutande Jan Berglund (S), tjg ers för Martin Rosdahl (C) 
Jenny Ulfvin (SD), tjg ers för Kim Hellström (SD) 
Èmilie Lundgren (S), vice ordf 
Anna Berg von Linde (M), tjg ers för Thomas Löfgren (M) 
Wioletta Kopanska Larsson (SD) 
Torbjörn Ekelund (L), ordf 
Marcus Donnerhag (S) 

Ej tjänstgörande 
ersättare 

Maria Svensson (C), §§ 43- 50 
 

Övriga deltagare Hans Dahlqvist, utbildningschef 
Elisabet Viktorsson, kulturchef, §§ 42 - 48 
Lin Hyttfors, bibliotekarie, §§ 42 - 43 
Niklas Fonskov, fritidschef  
Louise Linde, nämndsekreterare 
Katarina Anjert, Kvalitetsstrateg 
Ulrika Bodenäs, administrativ koordinator   
Karin Sjunnesson, personalombud 
 
Elisabeth Salonen Ripa (FI), insynplats 
Alexander Marfavi (V), insynsplats 
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Utses att justera Èmilie Lundgren (S) 

Justeringens tid 
och plats Kommunledningskontoret, 2019-07-01, kl. 11.00. 

Justerade 
paragrafer §§ 42 - 50 

Sekreterare   

 Louise Linde  

Ordförande  
 

 Torbjörn Ekelund (L)  

Justerare  
 

 Èmilie Lundgren (S)   

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Bildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 2019-06-20 

Anslaget under tiden  

Förvaringsplats  
för protokollet Kommunledningskontoret 

Underskrift   

 
Louise Linde  
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Ärendet "Medel till uppstart av Månsaboförskola" lades till dagordningen vid 
sammanträdet.  
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Dnr - 

§ 43 Information  

Bildningsnämndens beslut 
 

1. Informationen noteras.  

Sammanfattning av ärendet 
 

Förskola och grundskola  

a) Utbildningschef, Hans Dahlqvist informerar om lägesrapport 
barnomsorg (Dnr 15-2019) 

b) Kvalitetsstrateg, Katarina Anjert informerar om meritvärden och resultat 
för läsåret 2018/2019 

c) Utbildningschef, Hans Dahlqvist informerar om: Rektor/förskolechef – 
utlysning av tjänst i Billeberga/Tågarp 

 

Kultur och Fritid  

d) Kulturchef, Elisabet Viktorsson och bibliotekarie, Lin Hyttfors 
informerade om: Projekt Unga Svalöv, Stärkta bibliotek (Dnr 191-2019, 
190-2019) 

e) Ordförande, Torbjörn Ekelund (L) informerade avseende utdelning av 
Kulturskolans stipendium 2019 (Dnr 196-2019) 

f) Vice ordförande, Èmilie Lundgren (S) informerade avseende utdelning 
av Poppestipendiet 2019 (Dnr 43-2019) 

g) Kulturchef, Elisabet Viktorsson och fritidschef, Niklas Fonskov 
informerar om årets sommarlovsaktiviteter. 

 

Övrigt  

h) Bildningsnämndens sammanträde den 15 augusti flyttas ej. 

 

Protokollet ska skickas till: 
- 
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Dnr 373-2018 

§ 44 Åtgärder med anledning av kompletteringsbudget 
2019 

Bildningsnämndens beslut 
 

Effektiviseringskrav om 1450 tkr fördelas på följande verksamheter:  

 700 tkr av effektiviseringskravet avser omförhandling av avtal med 
Röstånga Camping. 

 350 tkr av effektiviseringskravet tas från BIBASS, grundskola.  

 400 tkr tas från personalkostnader fördelat över samtliga verksamheter.  

Deltar ej 

Èmilie Lundgren (S), Marcus Donnerhag (S), Jan Berglund (S), Wioletta 
Kopanska Larsson (SD) och Jenny Ulfvin (SD) deltar ej I beslutet.  

Sammanfattning av ärendet 

Bildningsnämnden har ålagts ett effektiviseringskrav på 1450 000 kronor. 
Förvaltningen föreslår att 700 000 kronor av effektiviseringskravet avser 
omförhandling av avtal med Röstånga Camping, 350 000 kronor tas från barn i 
behov av särskilt stöd (BIBASS), grundskola och resterande 400 000 kronor tas 
från personalkostnader fördelat över samtliga verksamheter. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2019-06-14 
Kommunfullmäktiges protokoll 2019-04-29, § 65 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Torbjörn Ekelund (L) och Anna Berg von Linde (M): Effektiviseringskrav om 
1450 tkr fördelas på följande verksamheter:  

• 700 tkr av effektiviseringskravet avser omförhandling av avtal med Röstånga 
Camping. 

• 350 tkr av effektiviseringskravet tas från BIBASS, grundskola.  

• 400 tkr tas från personalkostnader fördelat över samtliga verksamheter. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (HSDT, UABS, JEMS, LELE) 
Kommunstyrelsen  
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Dnr 195-219 

§ 45 Ekonomisk uppföljning per den sista maj 2019 

Bildningsnämndens beslut  
 

1. Ekonomisk uppföljning per den sista maj 2019 godkänns och 
redovisningen överlämnas till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade den 13 maj 2019 §105 Dnr: 123-2019 att 
Bildningsnämnden skall lämna en extra ekonomisk uppföljning till 
kommunstyrelsen. Uppföljningen skall redovisa Bildningsnämndens 
ekonomiska ställning per den 31 maj 2019 och överlämnas till 
kommunstyrelsen senast den 12 augusti 2019. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2019-06-14 
Ekonomisk uppföljning per den sista maj 2019, daterad 2019-06-14 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Torbjörn Ekelund (L), Anna Berg von Linde (M), Wioletta Kopanska Larsson 
(SD), Èmilie Lundgren (S) och Jenny Ulfvin (SD): Ekonomisk uppföljning per 
den sista maj 2019 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (HSDT, UABS, JEMS, LELE) 
Kommunstyrelsen  
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Dnr 407-2018 

§ 46 Tillsyn, Dunderklumpens förskola 

Bildningsnämndens beslut  
 

1. Dunderklumpens förskola föreläggs att utse en Skolchef. 

2. Dunderklumpens förskola föreläggs att tillse: 

 att förskolan har ett varierat innehåll som stimulerar barnens utveckling 
och lärande samt erbjuder trygg omsorg, 

 att förskolan arbetar så att barn med annat modersmål än svenska får 
möjlighet att utveckla såväl sitt modersmål som det svenska språket, 

 att barnens utveckling och lärande följs upp, dokumenteras och 
utvärderas, 

 att huvudmannen tar hänsyn till barnens olika förutsättningar och 
behov, och ser till att det är god kvalitet i verksamheten, 

att de barn i förskolan som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver 
särskilt stöd får det stöd som deras speciella behov kräver, 

 att det i förskolan bedrivs ett målinriktat arbete för att motverka 
diskriminering och kränkande behandling av barnen, 

 att huvudmannen, eller företrädaren för huvudmannen, bedriver ett 
systematiskt kvalitetsarbete, såsom att planera, följa upp, utvärdera och 
kontinuerligt utveckla verksamheten, samt omsätter resultaten i 
åtgärder för att uppfylla de nationella målen, 

 att det finns tillgång till förskollärare i förskolan för att leda de målstyrda 
processerna, 

 att arbetslagets arbetssätt och arbetsformer dokumenteras och 
utvärderas regelbundet, 

 att det för utbildningen finns nödvändiga materiella resurser för att syftet 
med utbildningen ska kunna uppnås, 

  att verksamheten bedrivs i ändamålsenliga lokaler, 

 att ovanstående brister i verksamheten är åtgärdade till 31/10 2019. 

Sammanfattning av ärendet 

Vid tillsynsbesök på Dunderklumpens förskola framkom flertalet brister i 
verksamheten. Ovanstående förelägganden behöver åtgärdas för att uppfylla 
kraven för att bedriva förskoleverksamhet. 
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2019-06-13 
Tillsynsrapport 2019-06-13  
Bildningsnämndens protokoll 2019-02-23, § 37 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Torbjörn Ekelund (L), Anna Berg von Linde (M), Wioletta Kopanska Larsson 
(SD), Èmilie Lundgren (S), Marcus Donnerhag (S) och Jan Berglund (S): 
1.Dunderklumpens förskola föreläggs att utse en Skolchef. 2. Dunderklumpens 
förskola föreläggs att tillse: 

• att förskolan har ett varierat innehåll som stimulerar barnens utveckling och 
lärande samt erbjuder trygg omsorg, 

• att förskolan arbetar så att barn med annat modersmål än svenska får 
möjlighet att utveckla såväl sitt modersmål som det svenska språket, 

• att barnens utveckling och lärande följs upp, dokumenteras och utvärderas, 

• att huvudmannen tar hänsyn till barnens olika förutsättningar och behov, och 
ser till att det är god kvalitet i verksamheten, 

att de barn i förskolan som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt 
stöd får det stöd som deras speciella behov kräver, 

• att det i förskolan bedrivs ett målinriktat arbete för att motverka diskriminering 
och kränkande behandling av barnen, 

• att huvudmannen, eller företrädaren för huvudmannen, bedriver ett 
systematiskt kvalitetsarbete, såsom att planera, följa upp, utvärdera och 
kontinuerligt utveckla verksamheten, samt omsätter resultaten i åtgärder för att 
uppfylla de nationella målen, 

• att det finns tillgång till förskollärare i förskolan för att leda de målstyrda 
processerna, 

• att arbetslagets arbetssätt och arbetsformer dokumenteras och utvärderas 
regelbundet, 

• att det för utbildningen finns nödvändiga materiella resurser för att syftet med 
utbildningen ska kunna uppnås, 

• att verksamheten bedrivs i ändamålsenliga lokaler, 

• att ovanstående brister i verksamheten är åtgärdade till 31/10 2019. 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslagen till beslut och finner att nämndens beslutar i 
enlighet med dessa.  

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (HSDT, KAAT) 
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Dnr 408-2018 

§ 47 Uppdrag: lokalutredning 

Bildningsnämndens beslut  
 

1. Informationen noteras.  

Sammanfattning av ärendet 

Utbildningschefen har gjort en utredning på det långsiktiga lokalbehovet inom 
förskola och grundskola 2019-2030 som presenteras för bildningsnämnden.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2019-06-13 
Bilaga, Utkast avseende utredning av lokalbehovet inom för- och grundskola 
daterad 2019-06-13 
Bildningsnämndens protokoll 2018-11-29, § 121 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Torbjörn Ekelund (L), Èmilie Lundgren (S), Marcus Donnerhag (S), Jan 
Berglund (S), Wioletta Kopanska Larsson (SD) och Anna Berg von Linde (M): 
Informationen noteras.  

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (UABS, HSDT) 
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Dnr 197-2019 

§ 48 Ansökan om att bedriva fristående förskola 

Bildningsnämndens beslut  
 

1. Bildningsnämnden ställer sig positiv till att Norlandia Förskolor ges 
tillstånd att bedriva förskoleverksamhet i Svalövs kommun, med 
rekommendation att förskoleverksamheten förläggs till Billeberga 
alternativt Kågeröd, där det finns ett behov av ytterligare förskoleplatser. 

Reservationer 

Èmilie Lundgren (S), Marcus Donnerhag (S) och Jan Berglund (S) reserverar 
sig mot beslutet till förmån för eget förslag.  

Sammanfattning av ärendet 

Norlandia Förskolor har ansökt om att få bedriva förskoleverksamhet i Svalövs 
kommun (dnr KS 174-2019). Norlandia, med dotterbolag, driver 63 förskolor 
runt om i Sverige med ca 500 anställda. Norlandia Förskolor omsätter ca 300 
miljoner kronor i Sverige. Företaget ingår i koncernen Norlandia AB, som 
omsätter 8 miljarder i 7 länder. I ansökan anges att Norlandia Förskolor kan 
erbjuda förskolor bestående av 4-10 avdelningar. 

Bedömningen är att Norlandia Förskolor är en seriös och etablerad 
förskoleaktör. Om företaget ges tillstånd att bedriva förskoleverksamhet i 
Svalövs kommun faller denna verksamhet under kommunens tillsyn.  

Utifrån var det finns behov av ytterligare förskoleplatser bör ett positivt 
ställningstagande från Bildningsnämndens sida knytas till villkoret, att Norlandia 
startar sin förskoleverksamhet i Billeberga, där det i dagsläget råder en brist på 
förskoleplatser. I den positiva vågskålen finns att en etablering av en seriös 
fristående aktör skulle minska kommunens investeringsbehov i nya lokaler de 
närmaste åren.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2019-06-14 
Utkast till utredning av lokalbehovet inom förskola och grundskola, daterad 
2019-06-13 
Befolkningsprognos från Kaab Prognos. 
Ansökan om att bedriva förskola i Svalövs kommun, inkommen 2019-05-21 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Torbjörn Ekelund (L), Anna Berg von Linde (M), Wioletta Kopanska Larsson 
(SD) och Jenny Ulfvin (SD): Bildningsnämnden ställer sig positiv till att 
Norlandia Förskolor ges tillstånd att bedriva förskoleverksamhet i Svalövs 
kommun, med rekommendation att förskoleverksamheten förläggs till Billeberga 
alternativt Kågeröd, där det finns ett behov av ytterligare förskoleplatser. 
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Èmilie Lundgren (S), Marcus Donnerhag (S) och Jan Berglund (S): Ansökan 
avslås.   

Beslutsgång 

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar i 
enlighet med Torbjörn Ekelunds m. fl förslag.  

Protokollsanteckningar 

Maria Svensson (C): Vi i Centerpartiet ställer oss positiva till att Norlandia ges 
möjlighet att starta förskola i Svalövs Kommun. 

Elisabeth Salonen Ripa (FI): Feministiskt initiativ påpekade för nämnden att 
vinstdrivande skolor och förskolor inte är altruister utan just vinstdrivande. Vi 
uppmanar nu kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att noga överväga 
beslutet, och om man röstar för etablering, i sitt förslag begränsa eller styra var i 
kommunen etableringen ska ske. Hans Dalkvists tjänsteskrivelse är att föredra 
framför Bildningsnämndens oreserverade beslut idag som går stick i stäv mot 
den prognos gällande behov av förskoleplatser 2019-2030 som föredrogs idag 
(Dnr 408-2018). 

Alexander Marfavi (V): Vänsterpartiet stöttar inte förslaget om att låta Norlandia 
Förskolor AB etablera någon verksamhet i Svalöv utan ser i första hand att 
kommunen själv satsar på sin egen verksamhet och i andra hand att man söker 
samarbeten med kooperativ-, stiftelse- eller personalägda verksamheter. 

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (HSDT, UABS, KAAT)  
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Dnr 113-2019 

§ 49 Medel till uppstart av Månsaboförskola 

Bildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige  
 

1. Bildningsnämndens investeringsram utökas med 150 000 kr för uppstart 
av Månsabo förskola. 

Sammanfattning av ärendet 

Bildningsnämnden beslutade den 2019-05-07 § 34 att godkänna uppstart av 
förskoleavdelning i Månsaboskolans lokaler till hösten 2019. Då det är en ny 
verksamhet som ska startas upp krävs medel för att inreda och kunna bedriva 
förskoleverksamhet i lokalerna. Förvaltningen föreslår att bildningsnämnden 
föreslår till kommunstyrelsen att föreslå till kommunfullmäktige att tillföra 150 
000 kr till bildningsnämndens budget för uppstart av Månsaboförskola. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2019-06-19 
Bildningsnämndens beslut, 2019-05-07,§ 34 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Torbjörn Ekelunds (L), Èmelie Lundgrens (S), Anna Berg von Lindes (M), 
Marcus Donnerhags (S), Jan Berglunds (S), Wiloetta Kopanska Larssons (SD) 
och Jenny Ulfvins (SD): Förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige: 1. Bildningsnämndens investeringsram utökas med 150 
000 kr för uppstart av Månsabo förskola. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (HSDT) 
Kommunstyrelsen  
Kommunfullmäktige  
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Dnr 13-2019 

§ 50 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 delegationsordningen. 

Beslutsunderlag 

Delegationsbeslut för redovisning vid bildningsnämndens sammanträde 2019-
06-20 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Torbjörn Ekelund (L) och Èmilie Lundgren (S): 1. Redovisning av 
delegationsbeslut godkänns. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
- 


