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Sammanträdesdatum 

2018-10-30 

Plats och tid 

Beslutande 

Ej tjänstgörande 
ersättare 

Övriga deltagare 

Kommunhuset, Svalöv, kl 13.30 – 17.25 
Ajournering: 15.15 – 15.30 

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) 
Èmilie Lundgren (S) §§ 94 – 95 
Annie Karlsson (S) tjg ers för Èmilie Lundgren (S) §§ 96 - 110 

Elisabeth Andersson (L) 
Anneli Appelskog (C) 
Anna Berg von Linde (M) 
Kjell Stjernholm (MP) §§ 94 - 104 
Annie Karlsson (S) §§ 94 - 95 

Hans Dahlqvist, utbildningschef 
Elisabet Viktorsson, kulturchef §§ 94 – 96, §§ 102 - 103 
Niklas Fonskov, fritidschef  
Ulrika Bodenäs, administrativ koordinator 
Elin Arenhag, asylsamordnare §§ 94 - 104 
Karin Ekholm, assistent §§ 94 – 95 d 
Kent Förberg, ekonom §§ 94 – 96 
Louise Linde, nämndsekreterare 
Karin Sjunnesson, personalombud  
Lena Hansson, rektor Svalöfs gymnasium §§ 94 – 96, §§ 101 - 103 
Helene Rosengren, rektor Linåkerskolan §§ 94 – 95 a 
Tony Nilsson, biträdande rektor Linåkerskolan §§ 94 – 95 a 
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Utses att justera Elisabeth Salonen-Ripa (FI) 

Justeringens tid 
och plats Kommunledningskontoret, 2018-11-01, kl. 12.00 

Justerade 
paragrafer §§ 94 - 110

Sekreterare 
Louise Linde 

Ordförande 
Fredrik Jönsson (C) 

Justerare 
Elisabeth Salonen-Ripa (FI) 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Bildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 2018-10-30 

Anslaget under tiden 2018-11-02 – 2018-11-23 

Förvaringsplats 
för protokollet Kommunledningskontoret 

Underskrift 

Louise Linde 
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Dnr - 

§ 95 Information

Bildningsnämndens beslut 

1. Informationen noteras.

2. Nämnden uppdrar åt ordförande att å nämndens vägnar underteckna
skrivelse, vilken uppmärksammar vårdnadshavarens ansvar för att ett
skolpliktigt barn fullgör sin skolplikt (7 kap. 20 § SL).

3. Förvaltningen uppdras utreda möjliga lösningar ur ett kort- och
långsiktigt perspektiv för att möta den ökade förskolekön i Svalövs
tätort.

4. Angelie Fröjdh bemyndigas delta vid Kulturparlamentet med Rantafej 29
november 2018.

Sammanfattning av ärendet 

Skola 

Helene Rosengren och Tony Nilsson informerar om: 

b) Skolvalet 2018

Karin Ekholm informerar om: 

c) Lägesrapport barnomsorg (Dnr 22-2018)

Hans Dahlqvist informerar om: 

d) Ökat antal planeringsdagar för förskolan, från 4 till 6.

e) Behov av skrivelse vilken uppmärksammar vårdnadshavarens ansvar
för att ett skolpliktigt barn fullgör sin skolplikt (7 kap. 20 § SL). (Dnr 388-
2018)

Lena Hansson informerar om: 

f) Leverantör av vuxenutbildning på distans har gått i konkurs, en ny
upphandling kommer att genomföras.

Kultur och Fritid 

Elisabet Viktorsson och Niklas Fonskov informerar om: 

g) Uppdaterad tillgänglighetsplan för biblioteken (Dnr 389-2018)

h) Kulturparlamentet med Rantafej 29 november 2018
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i) Höstlovsprogram 2018

Övrigt 

j) Torbjörn Ekelund (L) återrapporterar från möte med kommunförbundet
Skåne gällande det regionala samverkansavtalet för
gymnasieutbildning.

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Jönsson (C), Krister Olsson (S), Torbjörn Ekelund (L), Kim Hellström 
(SD) och Angelie Fröjdh (M): 1. Informationen noteras. 2. Nämnden uppdrar åt 
ordförande att å nämndens vägnar underteckna skrivelse, vilken 
uppmärksammar vårdnadshavarens ansvar för att ett skolpliktigt barn fullgör sin 
skolplikt (7 kap. 20 § SL). 3. Förvaltningen uppdras utreda möjliga lösningar ur 
ett kort- och långsiktigt perspektiv för att möta den ökade förskolekön i Svalövs 
tätort. 4. Angelie Fröjdh bemyndigas delta vid Kulturparlamentet med Rantafej 
29 november 2018.

Beslutsgång 

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

Protokollet ska skickas till: 
- 

Ajournering: 15.15 – 15.30 
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Dnr 119-2018 

§ 96 Delårsbeslut för bildningsnämnden 2018

Bildningsnämndens beslut 

1. Delårsbokslut för bildningsnämnden per den sista augusti 2018
godkänns.

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen har sammanställt delårsbokslut för bildningsnämndens 
verksamheter per den sista augusti 2018.  

Beslutsunderlag 

Delårsbokslut för bildningsnämnden per den sista augusti 2018, daterat 2018-
09-21

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Jönsson (C), Torbjörn Ekelund (L), Angelie Fröjdh (M), Kim Hellström 
(SD), Krister Olsson (S), Elisabeth Salonen-Ripa (FI) och Annie Karlsson (S): 
Delårsbokslut för bildningsnämnden per den sista augusti 2018 godkänns.  

Beslutsgång 

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

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (KTFG, HSDT) 
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Dnr 373-2018 

§ 97 Remissvar avseende mål- och budget 2019 med
plan 2020 - 2021 

Bildningsnämndens beslut 

1. Förvaltningens yttrande antas som nämndens eget och överlämnas till
kommunstyrelsen.

2. Fritidsverksamheten äskar 2,4 miljoner för finansiering av konstgräsplan
i Röstånga.

Deltar ej  

Torbjörn Ekelund (L) och Angelie Fröjdh (M) deltar ej i beslutet av ärendet. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade 2018-06-18, § 103, att anta Ramar för Mål och 
Budget 2019, plan 2020-2021 samt att skicka ramarna på remiss till nämnderna 
med svar senast till kommunstyrelsens sammanträde i oktober. Detta har 
skjutits fram till sammanträdet i november.  

Förvaltningen har tagit fram förslag till remissvar för bildningsnämnden. 

Beslutsunderlag 

Förslag till remissvar, daterat 2018-10-11 
Beslut från kommunfullmäktige 2018-06-18, § 103 
Ramar för Mål och budget 2019, med plan 2020-2021 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Jönsson (C), Krister Olsson (S), Annie Karlsson (S), Kim Hellström (SD) 
och Elisabeth Salonen-Ripa (FI): 1. Förvaltningens yttrande antas som 
nämndens eget och överlämnas till kommunstyrelsen. 2. Fritidsverksamheten 
äskar 2,4 miljoner för konstgräsplan i Röstånga.  

Beslutsgång 

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

Protokollsanteckning 

Elisabeth Salonen-Ripa (FI): Jag deltar i beslutet, med reservation för att 
beslutet hastas fram pga tidsbrist. Jag uppmanar ledamöter i 
kommunfullmäktige att noggrant överväga detta remissvar i sitt budgetarbete. 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (JNB, SNLN, KTFG, HSDT, LELE) 
Kommunstyrelsen 
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Dnr 264-2018 

§ 98 Äskande om tilläggsanslag – gymnasieskolan

Bildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige  

1. Bildningsnämndens äskande om tilläggsanslag på 7 800 000 ur den
strategiska reserven, för att täcka förväntat budgetunderskott inom
gymnasieskolan 2018, beviljas.

Sammanfattning av ärendet 

Bildningsnämndens analys av den väntade avvikelsen inom gymnasieskolan 
visade på att förvaltningen saknar 7 800 000 i budget för att finansiera 
verksamheten.  

Förvaltningen föreslår därför bildningsnämnden att äska 7 800 000 ur den 
strategiska reseven, för att täcka det förväntade budgetunderskottet inom 
gymnasieskolan 2018. 

Beslutsunderlag 

Förslagsskrivelse, daterad 2018-10-23 
Bildningsnämndens protokoll 2018-08-21, § 73 
Förvaltningens förslagsskrivelse, 2018-08-07  
Kommunfullmäktiges protokoll 2018-03-31 för Svalövs kommun, daterat den 
2018-05-28, § 81 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Jönsson (C), Torbjörn Ekelund (L), Angelie Fröjdh (M), Elisabeth 
Salonen-Ripa (FI) och Kim Hellström (SD): Bildningsnämndens äskande om 
tilläggsanslag på 7 800 000 ur den strategiska reserven, för att täcka förväntat 
budgetunderskott inom gymnasieskolan 2018, beviljas.  

Beslutsgång 

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

Protokollsanteckning 
Elisabeth Salonen-Ripa (FI): Bifaller, med invändning att denna situation inte 
får upprepas. När budget beräknas framledes måste denna baseras på 
aktuella prognoser, och det yttersta göras för att undvika så stora differenser 
från budget som denna.   

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (HSDT, JBN, KTFG) 
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Dnr 162-2018 

§ 99 Äskande om investeringsmedel - inventarier

Bildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige  

1. Bildningsnämndens investeringsbudget för 2018 utökas med 150 000 kr
för inköp av inventarier till paviljongen på Parkskolan.

Sammanfattning av ärendet 

De senaste årens ökade elevantal har inneburit att Parkskolan blivit alltmer 
trångbodd. På kort sikt behöver Parkskolan två nya klassrum med tillhörande 
grupprum för att klara av att ta emot de elever i Teckomatorp, som söker sig till 
skolan.  

Med anledning av detta fattade bildningsnämnden 2018-08-21, § 74 beslut om 
att placera en paviljong på Parkskolan till terminsstarten i  januari 2019.  

I hyresavtalet för paviljongen ingår inte inventarier, vilka behöver införskaffas till 
en kostnad av 150 000 kr (75 000 per klassrum).  

Beslutsunderlag 

Förslagsskrivelse, daterad 2018-10-23 
Bildningsnämndens protokoll 2018-08-21, § 74 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Jönsson (C), Torbjörn Ekelund (L), Angelie Fröjdh (M) och Kim 
Hellström (SD): Bildningsnämndens investeringsbudget för 2018 utökas med 
150 000 kr för inköp av inventarier till paviljongen på Parkskolan.   

Beslutsgång 

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

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (HSDT, JBN, KTFG) 
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Dnr 119-2018 / 390-2018 

§ 100 Revidering av socioekonomisk
resursfördelningsmodell 

Bildningsnämndens beslut 

1. Förvaltningens tidsplan avseende revidering av socioekonomisk
resursfördelningsmodell godkänns.

Sammanfattning av ärendet 

Bildningsnämnden gav 2018-09-18 förvaltningen i uppdrag att till nämndens 
sammanträde i oktober presentera en tidsplan avseende revidering av 
socioekonomisk resursfördelningsmodell.  

Förvaltningen föreslår att förslag på socioekonomisk resursfördelningsmodell 
ska vara klart för beslut i maj 2019 och att den nya resursfördelningsmodellen 
ska kunna tas i bruk januari 2020. 

Beslutsunderlag 

Förslagsskrivelse, 2018-10-19 
Bildningsnämndens protokoll 2018-09-18, § 84 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Jönsson (C), Angelie Fröjdh (M), Krister Olsson (S), Torbjörn Ekelund 
(L), Kim Hellström (SD) och Annie Karlsson (S): Förvaltningens tidsplan 
avseende revidering av socioekonomisk resursfördelningsmodell godkänns. 

Beslutsgång 

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

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (KTFG, HSDT) 
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Dnr 330-2018 

§ 101 Organisation Svalöfs gymnasium 

Bildningsnämndens beslut  
 

1. Föreslagen organisation för nationella program och inriktningar på 
Svalöfs gymnasium för läsåret 2019 - 2020 godkänns. 

Sammanfattning av ärendet 

Inför ansökning och antagning till gymnasiet läsåret 2018-2019 ska Svalövs 
kommun besluta om organisation för Svalöfs gymnasium. Alla elever i Skåne 
och delar av Blekinge söker utbildningar i gymnasieskolan på samma villkor och 
får fritt välja mellan de program som finns inom samverkansområdet. 
Kommunerna inom Skåne Nordväst strävar efter att ha ett utbud av program 
som är anpassat efter elevernas önskemål, näringslivets behov och strategiskt 
viktiga utbildningar för regionens utveckling. För att denna samverkan ska 
fungera måste respektive kommun ha en god framförhållning och planering. 

Skollagen kap. 16, 12 § föreskriver att kommunen ska besluta om program och 
inriktningsgaranti. 

Beslutsunderlag 

Organisationsförslag 2019-2020 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Jönsson (C), Torbjörn Ekelund (L), Krister Olsson (S), Kim Hellström 
(SD), Angelie Fröjdh (M), Elisabeth Salonen-Ripa (FI) och Annie Karlsson (S): 
Föreslagen organisation för nationella program och inriktningar på Svalöfs 
gymnasium för läsåret 2019-2020 godkänns. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (HSDT, LAHN) 
Antagningskansliet i Helsingborg 
 



 

Bildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

12(22) 
Sammanträdesdatum 

2018-10-30 
  

  

  
 

 
Justerare Utdragsbestyrkande 

     

 

Dnr 375-2018 

§ 102 Lokal mediepolicy för folkbiblioteken  

Bildningsnämndens beslut  
 

1. Informationen noteras.  

Sammanfattning av ärendet 

Mediepolicy utgör övergripande riktlinjer för inköp/förvärv och gallring av 
folkbibliotekens mediebestånd. För skolbiblioteken gäller andra förutsättningar. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse, daterad 2018-09-28 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Jönsson (C): Informationen noteras.  

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (ETVN) 
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Dnr 235-2016 

§ 103 Revidering av bestämmelserna för Svalövs 
kommuns kulturstipendium.    

Bildningsnämndens beslut  
 

1. Förvaltningen uppdras se över bestämmelserna för Svalövs kommuns 
kulturstipendium.    

2. Förvaltningen uppdras att återkomma med förslag på nytt belopp för 
Svalövs kommuns kulturstipendium inför 2019. 

3. Förvaltningen uppdras se över bestämmelserna för Poppestipendiet 
och Svalövs kommuns stipendium till kulturskolan inför 2019. 

Sammanfattning av ärendet 

I samband med beslut om mottagare av Svalövs kommuns kulturstipendium har 
både nämnd och förvaltning uppmärksammat att det saknas återkoppling från 
föregående års stipendiat och att stipendiesumman börjar upplevas som låg. 
 
I bestämmelserna finns inget stipulerat om vad som ska hända efter 
utdelningen men det finns en uppfattning om att det vore berikande för både 
kommunen och stipendiaten om resultatet av stipendiet på något vis visades 
upp. Vad gäller tidplanen för stipendiet eller bestämmelserna angående vem 
som kan utses till stipendiat ser förvaltningen inte samma behov av revidering. 
Däremot finns det anledning att se över om ansökningsförfarandet kan 
digitaliseras. 

Beslutsunderlag 

Förslagsskrivelse, daterad 2018-10-19 
Bestämmelser för utdelning av Svalövs kommuns kulturstipendium, antagna av 
kommunfullmäktige 2016-02-29, § 20 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Jönsson (C), Torbjörn Ekelund (L), Elisabeth Salonen-Ripa (FI), Kim 
Hellström (SD) och Angelie Fröjdh (M): 1. Förvaltningen uppdras se över 
bestämmelserna för Svalövs kommuns kulturstipendium. 2. Förvaltningen 
uppdras att återkomma med förslag på nytt belopp för Svalövs kommuns 
kulturstipendium inför 2019. 

Torbjörn Ekelund (L), Fredrik Jönsson (C), Elisabeth Salonen-Ripa (FI), Kim 
Hellström (SD) och Angelie Fröjdh (M): 3. Förvaltningen uppdras se över 
bestämmelserna för Poppestipendiet och Svalövs kommuns stipendium till 
kulturskolan inför 2019. 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslagen till beslut och finner att nämnden beslutar i 
enlighet med dessa.  
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Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (ETVN, HSDT) 
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Dnr 391-2018 

§ 104 Kågeröds BoIF 

Bildningsnämndens beslut  
 

1. Informationen noteras. 

Sammanfattning av ärendet 

Fotbollsföreningen Kågeröds BoIF har ekonomiska problem och har inkommit 
med skrivelse till bildningsnämnden den 10 oktober 2018.  

Beslutsunderlag 

Skrivelse, daterad 2018-10-10 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Jönsson (C): Informationen noteras. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (HSDT, JBN, KTFG, NSFV) 
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Dnr 164-2018 

§ 105 Uppdrag, Fördelning av ledarutbildningsbidrag 

Bildningsnämndens beslut  
 

1. Ärendet bordläggs.  

Sammanfattning av ärendet 

Bildningsnämnden gav förvaltningen i uppdrag 2018-06-14 att utreda hur 
ledarutbildningsbidrag i Svalövs kommun fördelas baserat på form av 
ledarutbildning, kön och idrott, samt hur kommunen kan främja framtida ledar-, 
styrelse- och domarförsörjning.  

Beslutsunderlag 

Förslagsskrivelse, daterad 2018-10-23  
Utredning, daterad 2018-10-23 
Bildningsnämndens protokoll 2018-06-14, § 66 
Förslagsskrivelse, daterad 2018-05-07 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Jönsson (C): Ärendet bordläggs.  

Beslutsgång 

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

  

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (NSFV, ENAG)  
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Dnr 163-2018 

§ 106 Uppdrag, fördelning av lokala aktivitetsbidrag 

Bildningsnämndens beslut  
 

1. Ärendet bordläggs.  

Sammanfattning av ärendet 

Bildningsnämnden gav förvaltningen i uppdrag 2018-06-14 att utreda hur lokala 
aktivitetsbidrag i Svalövs kommun fördelas baserat på kön, idrotter och 
åldersgrupper.  

Beslutsunderlag 

Förslagsskrivelse, daterad 2018-10-23  
Utredning, daterad 2018-10-23 
Bildningsnämndens protokoll 2018-06-14, § 65 
Förslagsskrivelse, daterad 2018-05-07 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Jönsson (C): Ärendet bordläggs.  

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (NSFV, ENAG)  
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Dnr 466-2016 

§ 107 Idrottspolitiskt program  

Bildningsnämndens beslut  
 

1. Bildningsnämndens beslut 2018-08-21, § 77 om att lämna ut det 
idrottspolitiska programmet på remiss till de i fullmäktige representerade 
partierna återkallas.  

2. Det idrottspolitiska programmet återremitteras till förvaltningen. En 
reviderad version av programmet presenteras för nämnden vid 
sammanträdet i december.  

3. Bildningsnämndens presidium utgör politisk styrgrupp.  

Sammanfattning av ärendet 

Bildningsnämnden gav i december 2016 förvaltningen i uppdrag att presentera 
ett föreslag till projektplan för ett idrottspolitiskt program. Bakgrunden var 
Bildningsnämndens ambition att anta ett sådant program som i framtiden ska 
fungera som ett styrdokument för idrotts- och fritidsverksamheten i Svalövs 
kommun.  

Projektplanen antogs i februari 2017 då nämndens uppdrag till förvaltningen 
istället blev att skapa ett förslag till ett idrottspolitiskt program enligt föreslagen 
projektplan.  

Förvaltningen presenterade sitt förslag till plan för nämnden vid sammanträdet 
den 14 juni 2018.   

Bildningsnämnden beslutade 2018-08-21, § 77 följande: 1. Förvaltningens 
förslag till idrottspolitiskt program remitteras till de i kommunfullmäktige 
representerade partierna. Partiernas remissvar ska vara nämnden tillhanda 
senast den 31 december 2018. 

Då det idrottspolitiska  innehåller detaljer och aktiviteter som lämpar sig bättre i 
en handlingsplan, föreslås att programmet återemitteras till förvaltningen för 
omstrukturering. I och med detta behöver bildningsnämndens beslut 2018-08-
21, § 77, avseende remiss av programmet återkallas.  

En reviderad version av programmet föreslås presenteras för nämnden vid 
sammanträdet i december. 

Beslutsunderlag 

Bildningsnämndens beslut 2018-08-21, § 77 
Bildningsnämndens protokoll 2018-06-14, § 64 
Idrottspolitiskt program, daterat 2018-04-20 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Jönsson (C), Torbjörn Ekelund (L), Angelie Fröjdh (M) och Elisabeth 
Salonen-Ripa (FI): 1. Bildningsnämndens beslut 2018-08-21, § 77 om att lämna 
ut det idrottspolitiska programmet på remiss till de i fullmäktige representerade 
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partierna återkallas. 2. Det idrottspolitiska programmet återremitteras till 
förvaltningen. En reviderad version av programmet presenteras för nämnden 
vid sammanträdet i december. 3. Bildningsnämndens presidium utgör politisk 
styrgrupp.  

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Samtliga i fullmäktige representerade partier  
Kommunförvaltningen (LELE, NSFV) 
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Dnr 376-2018 

§ 108 Sammanträdestider för bildningsnämnden 2019 

Bildningsnämndens beslut  
 

1. Ärendet bordläggs.  

Sammanfattning av ärendet 

Bildningsnämnden ska besluta om sina sammanträdestider för 2019. 

Kommunförvaltningen har tagit fram ett förslag i vilket hänsyn tagits till 
helgdagar samt planerade sammanträden för kommunfullmäktige, 
kommunstyrelsen, nämnder m.m. 

Det noteras att ordföranden enligt förslaget äger rätt att kalla till ett extra 
sammanträde, liksom att om det föreligger särskilda skäl för det, ställa in ett 
sammanträde eller ändra dagen eller tiden för sammanträdet.  

Ett extra sammanträde ska enligt kommunallagen hållas om minst en tredjedel 
av nämndens ledamöter begär det eller om ordförande anser att det behövs. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Jönsson (C): Ärendet bordläggs.  

Beslutsgång 

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

 

-Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (LELE) 
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Dnr 118-2018 

§ 109 Redovisning av inkomna synpunkter, kvartal 3 
2018 

Bildningsnämndens beslut  
 

1. Ärendet bordläggs.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunförvaltningen tog under hösten 2012 fram en rutinbeskrivning för hur 
synpunkter från allmänheten som lämnats in till kommunen ska hanteras. Enligt 
dessa rutiner ska nämndsadministrationen för varje kvartal redovisa inlämnade 
synpunkter till ansvarigt politiskt organ. 

En sammanställning av de synpunkter som inkom till bildningsnämnden kvartal 
3, 2018 har tagits fram. Tre synpunkter har kommit in. 

Beslutsunderlag 

Sammanställning av synpunkter till kommunstyrelsens arbetsutskott kvartal 3, 
2018 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Jönsson (C): Ärendet bordläggs.  

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
- 
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Dnr 28-2018 

§ 110 Redovisning av delegationsbeslut 

Bildningsnämndens beslut  
 

1. Ärendet bordläggs.  

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 2018-
10-30 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Jönsson (C): Ärendet bordläggs.  

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
- 
 


