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Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 13.30 – 15.47 
Ajournering: kl. 14.56 – 15.15 

 

Beslutande Maria Svensson (C), tjg ers för Martin Rosdahl (C) 
Kim Hellström (SD) 
Èmilie Lundgren (S), vice ordf 
Thomas Löfgren (M) 
Wioletta Kopanska Larsson (SD) §§ 8 – 11 
Jenny Ulfvin (SD), tjg ers för Wioletta Kopanska Larsson (SD) §§ 12 - 14 
Torbjörn Ekelund (L), ordf 
Marcus Donnerhag (S) 
 

Ej tjänstgörande 
ersättare 
 

Sanna Brobeck (SD) 
Anna Berg von Linde (M) 
Jenny Ulfvin (SD) §§ 8 - 11 
Jan Berglund (S)  
 

Övriga deltagare Hans Dahlqvist, utbildningschef 
Elisabet Viktorsson, kulturchef  
Karin Ekholm, Assistent §§ 8 - 9 
Louise Linde, nämndsekreterare 
Karin Sjunnesson, personalombud §§ 8 - 9  
 
Elisabeth Salonen Ripa (FI), insynsplats 
Alexander Marfavi (V), insynsplats 
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Utses att justera Kim Hellström (SD) 

Justeringens tid 
och plats Kommunledningskontoret, 2019-02-19, kl. 16.00. 

Justerade 
paragrafer §§ 8 - 14 

Sekreterare   

 Louise Linde    

Ordförande  
 

 Torbjörn Ekelund (L)  

Justerare  
 

 Kim Hellström (SD)   

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Bildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 2019-02-14 

Anslaget under tiden  

Förvaringsplats  
för protokollet Kommunledningskontoret 

Underskrift   

 
Louise Linde   
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Dnr - 

§ 9 Information 

Bildningsnämndens beslut  
 

1. Informationen noteras. 

Sammanfattning av ärendet 

Assistent, Karin Ekholm informerar om:  

a) Lägesrapport barnomsorg (Dnr 15-2019) 

 

Kvalitetsstrateg, Katarina Anjert informerar om:  

b) Uppföljning av tillsyn av Dunderklumpen (Dnr 407-2018). 

c) Tillsyn av Trollungarnas fritidshem (Dnr 35-2019).  

 

Ordförande, Torbjörn Ekelund (L) informerar om: 

d)  Ungdomsrådet möte den 2019-02-13. 

 

Utbildningschef, Hans Dahlqvist informerar om: 

b) Introduktion - övergripande information, styrning och kvalitet.  

 

 
Protokollet ska skickas till: 
- 
Ajournering: kl. 14.56 – 15.15 
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Dnr BIN 36-2019, KS 225-2018 

§ 10 Kommunikationsplanering, årshjul för 
bildningsnämnden 2019 

Bildningsnämndens beslut  
 

1. Förslag på årsplanering Sektor utbildning 2019, daterad 2019-02-14 
godkänns.  

2. Årsplanering Sektor utbildning, daterad 2019-02-14, överlämnas till 
kommunstyrelsen. 

3. Förvaltningen uppdras uppdatera årsplaneringen vid behov. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade 2019-01-14, § 8 att uppdra åt nämnderna att ta 
fram en årsplanering för händelser som är viktiga för Svalövs kommun ur ett 
varumärkesbyggande perspektiv. Sektor utbildning har sammanställt en 
årsplanering över viktiga händelser inom gymnasium, grundskola, förskola, 
kultur och fritid, se bifogad bilaga, Årsplanering Sektor utbildning daterad 
190207.  

Beslutsunderlag 

Årsplanering Sektor utbildning, daterad 2019-02-14 
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-02-07 
Kommunstyrelsens beslut 2019-01-14, § 8 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Torbjörn Ekelund (L), Kim Hellström (SD), Èmilie Lundgren (S) och Thomas 
Löfgren (M): 1) Förslag på årsplanering Sektor utbildning 2019, daterad 2019-
02-14 godkänns. 2) Årsplanering Sektor utbildning, daterad 2019-02-14, 
överlämnas till kommunstyrelsen. 3) Förvaltningen uppdras uppdatera 
årsplaneringen vid behov. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (UADS, DLHN) 
Kommunstyrelsen  
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Dnr 140-2018 

§ 11 Revidering av Ungdomsrådets reglemente 

Bildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige  
 

1. Reviderat reglemente, daterat 2019-02-04, antas.  

2. Samtliga ungdomar som deltog vid rådets möte den 2018-12-11, 
medges delta framgent och erhåller samma ersättning som övriga 
ungdomsrepresentanter. Inga nya representanter väljs för de skolor 
som har fler än två representanter i rådet. 

Sammanfattning av ärendet 

Ungdomsrådet hade ett uppstartsmöte den 11 december 2018. Vid mötet fick 
rådet möjlighet att komma med synpunkter på det nuvarande reglementet, 
bland annat framkom önskemål om att rådet skulle bestå av ca 30 
representanter och att vice ordförande skulle vara en ungdom som väljs av 
rådet. 

Varje skola i kommunen föreslås få två representanter i rådet, övriga platser är 
till för de ungdomar som har en anknytning till kommunen men går i skola på 
annan ort.  

Somliga skolor skickade fler än två representanter till uppstartsmötet, för att ta 
till vara på dessa ungdomars engagemang föreslås att samtliga som närvarade 
vid det första mötet medges delta framgent, men ingen ny representant utses 
för de skolor som har fler än två representanter i rådet.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2019-02-07 
Förslag till revidering av ungdomsrådets reglemente, daterat 2019-02-04 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Torbjörn Ekelunds (L), Kim Hellströms (SD) och Thomas Löfgrens (M): Förslag 
till kommunstyrelsen: 1) Reviderat reglemente, daterat 2019-02-04, antas. 2) 
Samtliga ungdomar som deltog vid rådets möte den 2018-12-11, medges delta 
framgent och erhåller samma ersättning som övriga ungdomsrepresentanter. 
Inga nya representanter väljs för de skolor som har fler än två representanter i 
rådet. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (LELE, UABS) 
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Dnr 235-2016 

§ 12 Revidering av bestämmelser för stipendium 

Bildningsnämndens beslut 

1. Bildningsnämndens beslut 2018-12-14, § 136, punkt 1 upphävs.  

Bildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige  
 

1. Förslag till reviderade bestämmelser för utdelning av Svalövs kommuns 
kulturstipendium, daterade 2018-11-30, antas. 

  

2. Förslag till reviderade bestämmelser för utdelning av Poppestipendiet, 
daterade 2019-02-08, antas. 

Sammanfattning av ärendet 

Bildningsnämnden gav förvaltningen i uppdrag 2018-10-30, § 103 att se över 
bestämmelserna för Svalövs kommuns kulturstipendium och att återkomma 
med förslag på nytt belopp.  

I samband med detta fick förvaltningen också fått i uppdrag att se över 
bestämmelserna för Poppestipendiet och bestämmelserna för Kulturskolans 
stipendium. 

Bildningsnämnden fattade 2018-12-14, § 136 beslut om att revidera 
bestämmelser för utdelning av Svalövs kommuns kulturstipendium. Då 
nämnden inte har möjlighet att revidera bestämmelserna tas ärendet upp igen 
för att beredas inför beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.  

Beslutsunderlag 

Förslagsskrivelse avseende Poppestipendiet, daterad 2019-02-08  
Förslag till revidering av bestämmelser för utdelning av Poppestipendiet, 
daterad 2019-02-08 
Bildningsnämndens protokoll 2018-12-14, § 136 
Förslagsskrivelse, Tillägg till Bestämmelser för utdelning av Svalövs kommuns 
Kulturstipendium, daterad 2018-11-30 
Förslagsskrivelse, Nya belopp för stipendier inom kulturområdet 2019, daterad 
2018-11-30 
Bildningsnämndens protokoll 2018-10-30, § 103 
Bestämmelser för utdelning av Svalövs kommuns kulturstipendium, antagna av 
kommunfullmäktige 2016-02-29, § 20 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Torbjörn Ekelund (L), Kim Hellström (SD), Èmilie Lundgren (S), Thomas 
Löfgren (M), Jenny Ulfvin (SD) och Maria Svensson (C): Bildningsnämndens 
beslut 2018-12-14, § 136, punkt 1 upphävs.  

Torbjörn Ekelund (L), Kim Hellström (SD), Èmilie Lundgren (S), Thomas 
Löfgren (M), Jenny Ulfvin (SD) och Maria Svensson (C): Förslag till 
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kommunstyrelsen: 1) Förslag till reviderade bestämmelser för utdelning av 
Svalövs kommuns kulturstipendium, daterade 2018-11-30, antas. 2) Förslag till 
reviderade bestämmelser för utdelning av Poppestipendiet, daterade 2019-02-
08, antas. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (ETVN, LELE) 
Kommunstyrelsen  
Kommunfullmäktige  
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Dnr 37-2019 

§ 13 Leverantör i upphandling av lastbil med 
lastväxlare och släp 

Bildningsnämndens beslut 
 

1. Förslagen leverantör antas.  

Sammanfattning av ärendet 

Scania Sverige Aktiebolag har bedömts vara den leverantör som lämnat det 
ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet enligt grunden pris. 

Kontrakt tecknas efter avtalsspärr löpt ut och ingen överprövning föreligger. 
Kontrakt är ej möjligt att förlänga eftersom det avser ett engångsköp.  

Föreliggande underlag är granskat av ekonomichef och kommunens 
fordonssamordnare. Lastbilen planeras att användas i utbildningen vid Svalöfs 
gymnasiums utbildning.  

Beslutsunderlag 

Tilldelningsbeslut, daterat 2019-02-05 
Upphandlingsprotokoll, daterat 2019-01-29 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Torbjörn Ekelund (L), Kim Hellström (SD), Èmilie Lundgren (S), Thomas 
Löfgren (M), Jenny Ulfvin (SD), Marcus Donnerhag (S) och Maria Svensson 
(C): Förslagen leverantör antas. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (HSDT, LHN)  
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Dnr 13-2019 

§ 14 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 2019-
02-14 

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: 
- 
 


