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Plats och tid
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Beslutande

Torbjörn Ekelund (L)
Fredrik Jönsson (C) ordförande
Anna Berg von Linde (M) tjg ers för Angelie Fröjd (M)
Kim Hellström (SD) vice ordförande
Bedrija Halilovic (S)
Elisabeth Salonen-Ripa (FI)
Annie Karlsson (S) tjg ers för Èmilie Lundgren (S)

Ej tjänstgörande
ersättare

Anneli Appelskog (C)
Krister Olsson (S)
Kjell Stjernholm (MP)

Övriga deltagare

Hans Dahlqvist, utbildningschef
Katarina Anjert, utvecklingsstrateg
Ulrika Bodenäs, administrativkoordinator
Niklas Fonskov, fritidschef
Elin Arenhag, processledare nyanländas lärande
Karin Ekholm, assistent §§ 113 - 114
Kent Fröberg, ekonom §§ 112 - 116
Louise Linde, nämndsekreterare
Karin Sjunnesson, personalombud
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Dnr -

§ 113 Information
Bildningsnämndens beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
a) Uppvaktning av jubilar.
b) Karin Ekholm informerar om: Lägesrapport barnomsorg (Dnr 22-2018)
c) Ordförande informerar från besök vid Lunnaskolan och deras arbete
med projektet ”Hjärnstark”. Det finns möjlighet för övriga ledamöter i
nämnden att besöka våra grundskolor som samtliga deltar i projektet.
Varje besök vid kommunens verksamheter måste dock föregås av ett
godkännande av ansvarig rektor eller chef.
d) Därutöver informerar ordförande från besök vid Svalövscupen.
e) Presidiet tillsammans med Ulrika Bodenäs informerade om
ungdomsrådet, vilket har sitt första möte den 11 december 2018.

Protokollet ska skickas till:
-

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 119-2018

§ 114 Ekonomisk uppföljning för bildningsnämnden per
den sista oktober 2018
Bildningsnämndens beslut
1. Ekonomisk uppföljning för bildningsnämnden per den sista oktober
2018 godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen har sammanställt ekonomisk uppföljning för bildningsnämndens
verksamheter per den sista oktober 2018.

Beslutsunderlag
Ekonomisk uppföljning för bildningsnämnden per den sista oktober, daterad
2018-11-20

Förslag till beslut på sammanträdet
Fredrik Jönsson (C), Kim Hellström (SD), Torbjörn Ekelund (L) och Anna Berg
von Linde (M) : Ekonomisk uppföljning för bildningsnämnden per den sista
oktober 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)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 396-2018

§ 115 Bidrag till fristående huvudmän, interkommunal
ersättning samt intern ersättning inom
gymnasieskolan för år 2019 (gymnasiepriser)
Bildningsnämndens beslut
1. Bidrag till fristående huvudmän, interkommunal ersättning samt intern
ersättning inom gymnasieskolan år 2019 antas enligt bilaga.

Sammanfattning av ärendet
Inför varje nytt kalenderår ska kommunen besluta om bidragsbelopp och
interkommunal ersättning för de program som kommunen erbjuder i den egna
kommunala skolan. Då eleven läser ett gymnasieprogram hos en annan
kommunal huvudman ersätts huvudmannen motsvarande dennes budgeterade
självkostnader, interkommunal ersättning. För elev som läser ett
gymnasieprogram hos en fristående huvudman som inte hemkommunen
erbjuder i den egna skolan utgår bidrag enligt Skolverkets riksprislista.

Beslutsunderlag
Förslagsskrivelse, 2018-11-26
Bilaga, daterad 2018-11-20

Förslag till beslut på sammanträdet
Fredrik Jönsson (C), Elisabeth Salonen Ripa (FI), Torbjörn Ekelund (L), Anna
Berg von Linde (M), Kim Hellström (SD) och Bedrija Halilovic (S): Bidrag till
fristående huvudmän, interkommunal ersättning samt intern ersättning inom
gymnasieskolan år 2019 antas enligt bilaga.

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

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 165-2018

§ 116 Redovisning av upphandlingskriterier vid inköp av
läromedel
Bildningsnämndens beslut
1. Redovisning av upphandlingskriterier som styr inköp av läromedel samt
i vilken mån dessa efterlev, godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen gavs 2018-05-17, § 53 i uppdrag att redovisa vilka
upphandlingskriterier som styr inköp av läromedel samt i vilken mån dessa
efterlevs.
Inköp som görs av en kommun ska upphandlas. Efter genomförd upphandling
ska inköpen av den aktuella varan endast göras av den leverantör som
kommunen tecknat avtal med.

Beslutsunderlag
Förslagsskrivelse, 2018-11-26
Bildningsnämndens protokoll 2018-10-30, § 5
Inköpspolicy, antagen 2018-04-23
Riktlinjer för inköpspolicy, antagen 2018-04-09

Förslag till beslut på sammanträdet3
Fredrik Jönsson (C), Torbjörn Ekelund (L), Kim Hellström (SD) och Anna Berg
von Linde (M): Redovisning av upphandlingskriterier som styr inköp av
läromedel samt i vilken mån dessa efterlev godkänns.

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

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 397-2018

§ 117 Regler, taxor och e-tjänster för förskola och
fritidshem i Svalövs kommun
Bildningsnämndens beslut
1. Ordförande bemyndigas bereda förslag till taxor för förskola och
fritidshem 2019, inför beslut i kommunstyrelsen.

Bildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen för beslut i
kommunfullmäktige
1. Regler och e-tjänster för förskola och fritidshem i Svalövs kommun,
daterade 2018-11-29, version 2, antas och gäller från den 1 januari
2019.

Reservation
Bedrija Halilovic (S), Annie Karlsson (S) och Elisabeth Salonen Ripa (FI)
reserverar sig till förmån för eget förslag.

Sammanfattning av ärendet
Dokumentet består av två delar. Del 1 är Regler och e-tjänster (s.1-9), del 2
(s.10) är taxor. Följande ärende gäller beslut kring del 1. Del 2 kan först
beslutas när Skolverket fått aktuella taxor för 2019 från regeringen (i slutet av
november).
Revideringar i del 1 att besluta om. Se förklaringar i Ärendebeskrivningen.

Justerare



Uppdatering: Ny läroplan för förskolan (1 juli 2019)



Tillägg: GDPR (25 maj 2018)



Tillägg: Rätten till förskola



Uppdatering: F-klass obligatorisk (1 juli 2018)



Uppdatering: Fritidshem fram till och med vårterminen det år eleven
fyller 13 år



Tillägg: LSS-lagen för skolungdomar från 12 år



Tillägg: Vårdnadshavare måste svara på placeringserbjudande inom två
veckor



Förtydligande: Turordningsregler



Tillägg: Omplacering inom de kommunala förskolorna



Uppdatering: Läkarintyg efter en vecka från vårdnadshavare



Uppdatering: 6 dagar stängt på förskolorna för kompetensutveckling



Tillägg: Utebliven inkomstredovisning medför placering i högsta
avgiftsklassen

Utdragsbestyrkande
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Uppdatering: Två månaders uppsägning

Den 29 november 2018 gjordes en redaktionell revidering av Regler och etjänster för barnomsorg i Svalövs kommun.
Den 29 november 2018 gjordes en redaktionell revidering av Regler och etjänster för barnomsorg i Svalövs kommun. Vid sammanträdet föreslogs att
punkt 4, näst sista stycket på sidan 3 i dokumentet ”Regler och e-tjänster för
barnomsorg i Svalövs kommun”, skulle lyftas ur dokumentet. Med anledning av
detta skapades version 2 av dokumentet. Detta för att ge respektive parti
möjlighet att diskutera aktuell punkt internt, inför framtida beslut.

Beslutsunderlag
Regler, taxor och e-tjänster för förskola och fritidshem i Svalövs kommun, 201811-29, version 2
Regler, taxor och e-tjänster för förskola och fritidshem i Svalövs kommun, 201811-29, version 1
Förslagsskrivelse, daterad 2018-11-14
Regler, taxor och e-tjänster för förskola och fritidshem i Svalövs kommun,
daterad 2018-11-14

Förslag till beslut på sammanträdet
Fredrik Jönsson (C), Kim Hellström (SD), Torbjörn Ekelund (L), Bedrija Halilovic
(S), Annie Karlsson (S), Elisabeth Salonen Ripa (FI): Ordförande bemyndigas
bereda förslag till taxor för förskola och fritidshem i Svalövs kommun 2019, inför
beslut i kommunstyrelsen.
Torbjörn Ekelunds (L), Fredrik Jönssons (C), Kim Hellströms (L) och Anna Berg
von Lindes (M): förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige:
Regler och e-tjänster för förskola och fritidshem i Svalövs kommun, daterade
2018-11-29, version 2, antas och gäller från den 1 januari 2019.
Bedrija Halilovics (S), Annie Karlssons (S) och Elisabeth Salonen Ripas (FI):
förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige: Regler och etjänster för förskola och fritidshem i Svalövs kommun, daterade 2018-11-29,
version 1, antas och gäller från den 1 januari 2019.

Beslutsgång
Ordförande tar upp Fredrik Jönssons m fl förslag till beslut och finner att
nämnden beslutar i enlighet med detta.
Därefter ställer ordförande Torbjörn Ekelunds m fl förslag mot Bedrija Halilovics
m fl förslag till beslut. Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med
Torbjörn Ekelunds m fl förslag till beslut.

Särskilt yttrande
Kjell Stjernholm (MP) inkom med särskilt yttrande, se protokollsbilaga 1.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (KAAT, HSDT)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Justerare
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Dnr 398-2018

§ 118 Kvalitetsrapport Svalövs kommunala förskolor och
skolor
Bildningsnämndens beslut
1.

Kvalitetsrapporten för läsåret 2017/2018 noteras.

Sammanfattning av ärendet
Samtliga kommunala förskolor och skolor ska enligt Skollagen (2010:800)
arbeta med systematiskt kvalitetsarbete som ska utgå från de nationella målen
för respektive verksamhet. Arbetet sammanfattas årligen av huvudmannen i en
kvalitetsrapport som innehåller
a) föregående läsårs resultat
b) en analys av de sammantagna resultaten
c) gemensamma utvecklingsområden kommande läsår
Kvalitetsrapporterna har processats i Sektor Utbildnings ledningsgrupp under
två dagar på internat.

Beslutsunderlag
Kvalitetsrapport för Svalövs kommunala förskolor och skolor läsåret 2017/2018.

Förslag till beslut på sammanträdet
Fredrik Jönsson (C) och Torbjörn Ekelund (L): Kvalitetsrapporten för läsåret
2017/2018 noteras.

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

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 149-2018

§ 119 Uppföljning av internkontrollplan 2018
Bildningsnämndens beslut
1. Uppföljning av intern kontrollplan för 2018 godkänns.
2. God intern kontroll har uppnåtts inom bildningsnämndens verksamheter
under 2018.
3. Uppföljning av intern kontrollplan för 2018 överlämnas för kännedom till
kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet
Bildningsnämnden antog 2018-05-17, § 54, den interna kontrollplanen för 2018.
Förvaltningen har genomfört en uppföljning av planen och bedömer att det
uppnåtts en god intern kontroll inom bildningsnämndens verksamhetsområde.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2018-11-13
Bilaga 1
Bildningsnämndens protokoll 2018-05-17, § 54

Förslag till beslut på sammanträdet
Fredrik Jönsson (C), Torbjörn Ekelund (L), Anna Berg von Linde (M), Elisabeth
Salonen Ripa (FI) och Kim Hellström (SD): 1.Uppföljning av intern kontrollplan
för 2018 godkänns. 2. God intern kontroll har uppnåtts inom bildningsnämndens
verksamheter under 2018. 3. Uppföljning av intern kontrollplan för 2018
överlämnas för kännedom till kommunstyrelsen.

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

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 407-2018

§ 120 Föreläggande efter tillsyn av fristående förskola
Bildningsnämndens beslut
1. Dunderklumpens förskola ges fram till 2019-02-01 att anställa en
legitimerad förskollärare.

Sammanfattning av ärendet
Vid tillsyn av fristående förskola Dunderklumpen i Teckomatorp 2018-11-08
noterades att förskolan saknar legitimerad förskollärare. Enligt Skollagen
(2010:800) och läroplanen för förskolan (Lpfö 98/10) ska undervisningen i
förskolan bedrivas av legitimerade förskollärare.
Det åläggs därmed Dunderklumpens förskola krav på att anställa en legitimerad
förskollärare senast den 1 februari 2019. Uppföljning av föreläggandet sker i
dialog med Dunderklumpens förskola.

Beslutsunderlag
Förslagsskrivelse, daterad 2018-11-21
Tillsyn Dunderlumpen, daterad 2018-11-21
Föreläggande, daterad 2018-11-21

Förslag till beslut på sammanträdet
Fredrik Jönsson (C), Bedrija Halilovic (S), Torbjörn Ekelund (L), Annie Karlsson
(S) och Kim Hellström (SD): Dunderklumpens förskola ges fram till 2019-02-01
att anställa en legitimerad förskollärare

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

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 408-2018

§ 121 Lokalförsörjning
Bildningsnämndens beslut
1. Utbildningschefen ges i uppdrag att utreda det långsiktiga lokalbehovet i
förskola och grundskola utifrån ett helhetsperspektiv fram till och med
2030.
2. Utredningen ska vara klar per 30 juni 2019.
3. Uppdraget att utreda det långsiktiga lokalbehovet på Parkskolan lyfts in
som en del i ovan nämnda helhetsperspektiv.

Sammanfattning av ärendet
Svalövs kommun växer och därmed ökar också behovet av nya lokaler. Ännu
så länge har Bildningsnämnden fattat enskilda beslut utifrån behov som
uppkommit inom enskilda verksamheter. Därigenom har vi skapat dellösningar,
som åtgärdat de akuta situationerna, vilket utifrån den givna situationen i och
för sig varit viktigt och bra. Genom att genomföra en utredning utifrån ett
helhetsperspektiv är målsättningen att vi skapar oss framförhållning och
handlingsberedskap inför det positiva faktum att kommunen växer. Genom att
starta upphandlings- och byggprocesser i god tid utifrån en långsiktig plan, kan
vi förhoppningsvis undvika tillfälliga och dyra paviljongslösningar samtidigt som
vår service till invånarna ökar.

Beslutsunderlag
Förslagsskrivelse, daterad 2018-11-26
Bildningsnämndens protokoll 2018-05-17, § 48

Förslag till beslut på sammanträdet
Fredrik Jönsson (C), Torbjörn Ekelund (L), Bedrija Halilovic (S), Annie Karlsson
(S), Elisabeth Salonen Ripa (FI), Anna Berg von Linde (M) och Kim Hellström
(SD): 1. Utbildningschefen ges i uppdrag att utreda det långsiktiga lokalbehovet
i förskola och grundskola utifrån ett helhetsperspektiv fram till och med 2030. 2.
Utredningen ska vara klar per 30 juni 2019. 3. Uppdraget att utreda det
långsiktiga lokalbehovet på Parkskolan lyfts in som en del i ovan nämnda
helhetsperspektiv.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar i enlighet
med dessa.
Protokollet ska skickas till:
-

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 164-2018

§ 122 Uppdrag, Fördelning av ledarutbildningsbidrag
Bildningsnämndens beslut
1. Utredningen avseende hur ledarutbildningsbidrag i Svalövs kommun
fördelas baserat på form av ledarutbildning, kön och idrott godkänns.
2. Förslag till främjande insatser för framtida ledar-, styrelse- och
domarförsörjning presenteras inom ramen för det idrottspolitiska
programmet.

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.
Ärendet bordlades vid bildningsnämndens sammanträde 2018-10-30, § 105

Beslutsunderlag
Bildningsnämndens protokoll 2018-10-30, § 105
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), Kim Hellström (SD), Bedrija Halilovic (S),Torbjörn Ekelund
(L) och Elisabeth Salonen Ripa (FI): 1. Utredningen avseende hur
ledarutbildningsbidrag i Svalövs kommun fördelas baserat på form av
ledarutbildning, kön och idrott godkänns. 2. Förslag till främjande insatser för
framtida ledar-, styrelse- och domarförsörjning presenteras inom ramen för det
idrottspolitiska programmet.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar i enlighet
med dessa.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (NSFV, ENAG)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 163-2018

§ 123 Uppdrag, fördelning av lokala aktivitetsbidrag
Bildningsnämndens beslut
1. Utredningen av hur lokala aktivitetsbidrag i Svalövs kommun fördelas
baserat på kön, idrotter och åldersgrupper godkänns.

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.
Ärendet bordlades vid bildningsnämndens sammanträde 2018-10-30, § 106

Beslutsunderlag
Bildningsnämndens protokoll 2018-10-30, § 106
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), Torbjörn Ekelund (L), Bedrija Halilovic (S), Annie Karlsson
(S), Anna Berg von Linde, Kim Hellström (SD) och Elisabeth Salonen Ripa (FI):
Utredningen av hur lokala aktivitetsbidrag i Svalövs kommun fördelas baserat
på kön, idrotter och åldersgrupper godkänns.

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

Justerare

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-11-29

Dnr 466-2016

§ 124 Idrottspolitiskt program
Bildningsnämndens beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
Bildningsnämnden gav i december 2016 förvaltningen i uppdrag att presentera
ett förslag 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 januari 2017 då nämndens uppdrag till förvaltningen
istället blev att skapa ett förslag till ett idrottspolitiskt program enligt föreslagen
projektplan.
Förvaltningen presenterade sitt föreslagna program inför nämnden vid
sammanträdet 2018-06-14.
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 31 december 2018.
På Bildningsnämndens möte 2018-10-30 togs således beslut om att återkalla
det idrottspolitiska program som lämnats ut på remiss. Förvaltningen fick då
uppdraget att omstrukturera programmet till ett programdokument med
tillhörande handlingsplan.
Programdokumentet presenteras härmed för nämnden.

Beslutsunderlag
Reviderat Idrottspolitiskt program, daterat 2018-11-15
Bildningsnämndens beslut 2018-10-30, § 107
Bildningsnämndens beslut 2018-08-21, § 77
Bildningsnämndens protokoll 2018-06-14, § 64

Förslag till beslut på sammanträdet
Fredrik Jönsson (C), Kim Hellström (SD) och Torbjörn Ekelund (L):
Informationen noteras.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar i enlighet
med detta.
Protokollet ska skickas till:
Samtliga i fullmäktige representerade partier

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2018-11-29

Kommunförvaltningen (LELE, NSFV)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-11-29

Dnr 391-2018

§ 125 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. Nämndens presidium
återrapporterar från möte med föreningen.

Beslutsunderlag
Bildningsnämndens protokoll 2018-10-30, § 104
Skrivelse, daterad 2018-10-10

Förslag till beslut på sammanträdet
Fredrik Jönsson (C), Torbjörn Ekelund (L), Bedrija Halilovic (S), Annie Karlsson
(S), Anna Berg von Linde, Kim Hellström (SD) och Elisabeth Salonen Ripa (FI):
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)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-11-29

Dnr 385-2016

§ 126 Utvärdering av biblioteksplan för Svalövs kommun
2018
Bildningsnämndens beslut
1. Informationen noteras.
2. Förvaltningen uppdras att ta fram en ny biblioteksplan för perioden
2020-2023.

Sammanfattning av ärendet
Biblioteksplanen för Svalövs kommun antogs i juni 2015 och ska gälla till och
med år 2019. Planen gäller den del av biblioteksverksamheten som regleras i
Bibliotekslagen (SFS 2013:801). Skolbiblioteksverksamheten regleras i
Skollagen och ska därför ha en separat plan, enligt gällande biblioteksplan för
Svalövs kommun.
Biblioteksplanen har följts upp 2016 och 2017. Nu är det dags att utvärdera
planen och börja förbereda arbetet med att ta fram en ny plan under 2019 som
kan gälla från och med 2020.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2018-11-21
Utvärdering, daterad 2018-09-28

Förslag till beslut på sammanträdet
Fredrik Jönsson (C), Torbjörn Ekelund (L), Bedrija Halilovic (S), Annie Karlsson
(S), Anna Berg von Linde och Elisabeth Salonen Ripa (FI): 1. Informationen
noteras. 2. Förvaltningen uppdras att ta fram en ny biblioteksplan för perioden
2020-2023.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar i enlighet
med dessa.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (ETVN)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-11-29

Dnr 376-2018

§ 127 Sammanträdestider för bildningsnämnden 2019
Bildningsnämndens beslut
1. Bildningsnämnden sammanträder år 2019 under följande dagar: 22/1,
14/2, 14/3, 11/4, 23/5, 13/6 (heldag), 15/8, 12/9, 17/10, 14/11 och 5/12
(heldag).
2. Ordförande 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.

Sammanfattning av ärendet
Bildningsnämnden ska besluta om sina sammanträdestider för 2018.
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.
Ärendet bordlades vid bildningsnämndens sammanträde 2018-10-30, §

Beslutsunderlag
Bildningsnämndens protokoll 2018-10-30, § 108

Förslag till beslut på sammanträdet
Fredrik Jönsson (C), Bedrija Halilovic (S), Anna Berg von Linde och Kim
Hellström (SD): 1.Bildningsnämnden sammanträder år 2019 under följande
dagar: 22/1, 14/2, 14/3, 11/4, 23/5, 13/6 (heldag), 15/8, 12/9, 17/10, 14/11 och
5/12 (heldag). 2. Ordförande 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.

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

Justerare

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-11-29

Dnr 118-2018

§ 128 Redovisning av inkomna synpunkter, kvartal 3
2018
Bildningsnämndens beslut
1. Informationen noteras.

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.
Ärendet bordlades vid bildningsnämndens sammanträde 2018-10-30, §

Beslutsunderlag
Bildningsnämndens protokoll 2018-10-30, § 109
Sammanställning av synpunkter till kommunstyrelsens arbetsutskott kvartal 3,
2018

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:
-

Justerare

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-11-29

Dnr 28-2018

§ 129 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.
Ärendet bordlades vid bildningsnämndens sammanträde 2018-10-30, §

Beslutsunderlag
Delegeringsbeslut för redovisning vid bildningsnämndens sammanträde 201811-29
Bildningsnämndens protokoll 2018-10-30, § 110
Delegeringsbeslut för redovisning vid bildningsnämndens sammanträde 201810-30

Förslag till beslut på sammanträdet
Fredrik Jönsson (C): Redovisning av delegationsbeslut godkänns.

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

Justerare

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-11-29

Dnr 397-2018

§ 117 Regler, taxor och e-tjänster för förskola och
fritidshem i Svalövs kommun
Bildningsnämndens beslut
1. Ordförande bemyndigas bereda förslag till taxor för förskola och
fritidshem 2019, inför beslut i kommunstyrelsen.

Bildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen för beslut i
kommunfullmäktige
1. Regler och e-tjänster för förskola och fritidshem i Svalövs kommun,
daterade 2018-11-29, version 2, antas och gäller från den 1 januari
2019.

Reservation
Bedrija Halilovic (S), Annie Karlsson (S) och Elisabeth Salonen Ripa (FI)
reserverar sig till förmån för eget förslag.

Sammanfattning av ärendet
Dokumentet består av två delar. Del 1 är Regler och e-tjänster (s.1-9), del 2
(s.10) är taxor. Följande ärende gäller beslut kring del 1. Del 2 kan först
beslutas när Skolverket fått aktuella taxor för 2019 från regeringen (i slutet av
november).
Revideringar i del 1 att besluta om. Se förklaringar i Ärendebeskrivningen.

Justerare

•

Uppdatering: Ny läroplan för förskolan (1 juli 2019)

•

Tillägg: GDPR (25 maj 2018)

•

Tillägg: Rätten till förskola

•

Uppdatering: F-klass obligatorisk (1 juli 2018)

•

Uppdatering: Fritidshem fram till och med vårterminen det år eleven
fyller 13 år

•

Tillägg: LSS-lagen för skolungdomar från 12 år

•

Tillägg: Vårdnadshavare måste svara på placeringserbjudande inom två
veckor

•

Förtydligande: Turordningsregler

•

Tillägg: Omplacering inom de kommunala förskolorna

•

Uppdatering: Läkarintyg efter en vecka från vårdnadshavare

•

Uppdatering: 6 dagar stängt på förskolorna för kompetensutveckling

•

Tillägg: Utebliven inkomstredovisning medför placering i högsta
avgiftsklassen

Utdragsbestyrkande

Sida
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Svalöv

Särskilt yttrande
§117 Regler, taxor och e-tjänster för förskola och fritidshem i Svalövs kommun
Miljöpartiet de Gröna i Svalöv anser att rätten till förskola för papperslösa ska bestå. Att ta bort
rätten till förskola är att bryta mot barnkonventionens grundtanke om att alltid se till barnets bästa
och att låta det gå före andra prioriteringar.

Kjell Stjernholm
Miljöpartiet de gröna

