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Sammanträdesdatum

2019-05-23

Plats och tid

Kommunhuset, Svalöv, kl 13.30 – 15.50
Ajournering kl. 14.55 – 15.10

Beslutande

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

Ej tjänstgörande
ersättare

Sanna Brobeck (SD)

Övriga deltagare

Hans Dahlqvist, utbildningschef
Elisabet Viktorsson, kulturchef §§ 35 - 36
Niklas Fonskov, fritidschef
Katarina Anjert, kvalitetsstrateg
Ulrika Bodenäs, administrativ koordinator
Louise Linde, nämndsekreterare
Siri Sjögren, rektor för kulturskolan §§ 35 - 36
Fredrik Jönsson (C), kommunstyrelsen ordförande §§ 35 - 36
Britta Abotsi (V), tjg ers för Alexander Marfavi (V), insynsplats
Elisabeth Salonen Ripa (FI), insynsplats

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Utses att justera
Justeringens tid
och plats
Justerade
paragrafer

Èmilie Lundgren (S)
Kommunledningskontoret, 2019-05-28, kl. 12.00
§§ 35 - 41

Sekreterare
Louise Linde

Ordförande
Torbjörn Ekelund (L)

Justerare
Èmilie Lundgren (S)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ
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Anslaget under tiden
Förvaringsplats
för protokollet

Kommunledningskontoret

Underskrift
Louise Linde
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Sammanträdesdatum

2019-05-23

Dnr -

§ 36 Information
Bildningsnämndens beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
a) Introduktion av kulturskolans verksamhet.
b) Utbildningschef, Hans Dahlqvist informerar om: Lägesrapport
barnomsorg (Dnr 15-2019)
c) Fritidschef, Niklas Fonskov informerar om: Billebergas fotbollsförenings
satsning på utegym.
d) Kulturchef, Elisabet Viktorsson informerar om: Processen med att utföra
en värdering av kommunens konstsamling
e) Utbildningschef, Hans Dahlqvist informerar om: 1) Revidering av det
systematiska kvalitetsarbetet. 2) Inkommen ansökan om att bedriva
fristående förskola i Svalövs kommun. 3) Rekrytering av skolledare till
Linåkerskolan.
f)

Ordförande, Torbjörn Ekelund: 1) Återkoppling från ungdomsrådets
möte den 23 maj. 2) Utdelning av Poppestipendiet den 7 juni kommer
göras av vice ordförande.

Förslag till beslut på sammanträdet
Torbjörn Ekelund (L): 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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Dnr 407-2018

§ 37 Tillsyn av fristående förskola
Bildningsnämndens beslut
1. Dunderklumpens förskola föreläggs att tillse:
-

att barnens bästa är utgångspunkt för verksamheten och att barnen
ges ett aktivt inflytande över utbildningen,

-

att miljön i förskolan präglas av trygghet, omtanke om barnens
välbefinnande och en god omsorg,

-

att ovanstående brister i verksamheten är åtgärdade till 30/6 2019.

Sammanfattning av ärendet
Vid tillsynsbesök på Dunderklumpens förskola framkom flertalet brister i
verksamheten. Två av punkterna anses särskilt allvarliga utifrån barnens
trygghet och säkerhet på förskolan, och dessa punkter behöver åtgärdas
omgående.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-05-22
Tillsynsrapport 2019-05-17
Tillsynsrapport, bilaga

Förslag till beslut på sammanträdet
Torbjörn Ekelund (L), Kim Hellström (SD), Anna Berg von Linde (M), Èmilie
Lundgren (S) och Jan Berglund (S): Dunderklumpens förskola föreläggs att
tillse:
- att barnens bästa är utgångspunkt för verksamheten och att barnen ges ett
aktivt inflytande över utbildningen,
-att miljön i förskolan präglas av trygghet, omtanke om barnens välbefinnande
och en god omsorg,
-att ovanstående brister i verksamheten är åtgärdade till 30/6 2019.

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

Jäv
Britta Abotsi (V) lämnar rummet under handläggning och beslut av ärendet.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (KAAT, HSDT)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 109-2019

§ 38 Nomineringar till SIK:s vandringspriser,
handikappidrottsstipendiet 2019 samt
hedersomnämnande
Bildningsnämndens beslut
1. Anneli Tegnèr Göransson och Joy Marcher, Hälsomagasinet tilldelas
Sparbankens vandringspris för bästa ledarprestation 2018.
2. Johan Åkesson, bowlingklubben Ståret tilldelas NST:s vandringspris för
bästa juniorprestation under 2018.
3. Ebba Persson tilldelas vandringspriset Kjells Kanna för 2018 års bästa
idrottsprestation.
4. Anders Andersson, Hälsomagasinet tilldelas vandringspriset Sture och
Berta Bondessons vandringspris för 2018 års bästa seniorprestation.
5. Olle Skoug, Kågeröds BTK uppmärksammas för särskild
idrottsprestation med ett diplom.
6. Vandringspriserna för bästa ledarprestation, bästa juniorprestation,
bästa idrottsprestation och bästa seniorprestation delas ut i samband
med nationaldagsfirandet i Teckomatorp. Hedersomnämnandet för Olle
Skoug sker i samband med nationaldagsfirandet i Kågeröd.

Sammanfattning av ärendet
När Svalövs Idrottskrets (SIK) lade ner sin verksamhet, tillfrågades dåvarande
kultur- och utbildningsnämnden om 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.
Numera är det bildningsnämnden som fattar beslut om tilldelning och form för
utdelning av vandringspriserna. Utdelning sker i samband med
nationaldagsfirandet i kommunen och 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 2019.
Utöver de vandringspriser och stipendium som bildningsnämnden årligen delar
ut, föreslår förvaltningen att nämnden 2019 också uppmärksammar särskild
idrottsprestation inom Svalövs kommun med ett diplom.
Nämndens ordförande har inte möjlighet att närvara vid nationaldagsfirandet,
därmed kommer utdelningen av vandringspriserna att delegeras.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-05-06

Förslag till beslut på sammanträdet
Torbjörn Ekelund (L), Kim Hellström (SD), Anna Berg von Linde (M), Jenny
Ulfvin (SD), Jan Berglund (S) och Martin Rosdahl (C): 1) Sparbankens
vandringspris för bästa ledarprestation 2018. 2) Johan Åkesson,
bowlingklubben Ståret tilldelas NST:s vandringspris för bästa juniorprestation
under 2018. 3) Ebba Persson tilldelas vandringspriset Kjells Kanna för 2018 års
bästa idrottsprestation. 4) Anders Andersson, Hälsomagasinet tilldelas
vandringspriset Sture och Berta Bondessons vandringspris för 2018 års bästa
seniorprestation. 5) Olle Skoug, Kågeröds BTK uppmärksammas för särskild
idrottsprestation med ett diplom. 6) Vandringspriserna för bästa ledarprestation,
bästa juniorprestation, bästa idrottsprestation och bästa seniorprestation delas
ut i samband med nationaldagsfirandet i Teckomatorp. Hedersomnämnandet
för Olle Skoug sker i samband med nationaldagsfirandet i Kågeröd.

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

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 140-2018

§ 39 Revidering av ungdomsrådets reglemente
Bildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen för beslut i
kommunfullmäktige
1. Ungdomsrådets reglemente, daterat 2019-05-16, antas.

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen föreslår en revidering av ungdomsrådets reglemente, vilken syftar
till att förtydliga bildningsnämndens vice ordförandes närvarorätt vid
ungdomsrådets möten.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-05-16
Ungdomsrådets reglemente, daterad 2019-05-16

Förslag till beslut på sammanträdet
Torbjörn Ekelund (L), Èmilie Lundgren (S), Kim Hellström (SD), Martin Rosdahl
(C), Anna Berg von Linde (M), Jan Berglund (S) och Jenny Ulfvin (SD):
Ungdomsrådets reglemente, daterat 2019-05-16, antas.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar i enlighet
med detta.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (LELE, UABS, EELS)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr BIN 175-2018, KS 47-2018

§ 40 Yttrande över motion, Fritidsbank
Bildningsnämndens beslut
1. Nämnden antar ordförandes skrivelse som sin egen.

Bildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen för beslut i
kommunfullmäktige
1. Motionen anses bifallen med hänvisning till bildningsnämnden yttrande.

Sammanfattning av ärendet
Sara Billquist Sellberg (L) har inkommit med en motion som rör så kallade
Fritidsbanker, som fungerar likt bibliotek. Till Fritidsbanken kan barnfamiljer och
ungdomar vända sig om de vill låna utrustning när de till exempel ska idrotta,
spela fotboll, åka skridskor eller skidor.
I motionen yrkar liberalerna följande: Kommunfullmäktige beslutar ge
kommunstyrelsen i uppdrag att utreda hur en verksamhet som beskrivs ovan,
skulle kunna införas i Svalövs kommun.
Ordförande för bildningsnämnden har formulerat ett motionssvar i vilken han
föreslår att motionen bifalls.

Beslutsunderlag
Svar på motion, daterat 2019-05-16
Motion, inkommen 2018-02-25

Förslag till beslut på sammanträdet
Torbjörn Ekelund (L), Èmilie Lundgren (S), Kim Hellström (SD), Martin Rosdahl
(C), Anna Berg von Linde (M), Jan Berglund (S) och Jenny Ulfvin (SD):
Nämnden antar ordförandes skrivelse som sin egen.
Torbjörn Ekelund (L), Èmilie Lundgren (S), Kim Hellström (SD), Martin Rosdahl
(C), Anna Berg von Linde (M), Jan Berglund (S) och Jenny Ulfvin (SD): Förslag
till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige: Motionen anses bifallen
med hänvisning till bildningsnämnden yttrande.

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

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 13-2019

§ 41 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 201905-23

Förslag till beslut på sammanträdet
Torbjörn Ekelund (L), Èmilie Lundgren (S), Kim Hellström (SD), Anna Berg von
Linde (M), Jan Berglund (S) och Jenny Ulfvin (SD): 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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