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Utses att justera Annelie Appelskog (C) 

Justeringens tid 
och plats Kommunledningskontoret, 2018-12-19, kl. 16.00 

Justerade 
paragrafer §§ 130 - 143 

Sekreterare   

 Louise Linde  

Ordförande  
 

 Fredrik Jönsson (C)  

Justerare  
 

 Annelie Appelskog (C)   

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Bildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 2018-12-14 

Anslaget under tiden  

Förvaringsplats  
för protokollet Kommunledningskontoret 

Underskrift   

 
Louise Linde  
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Dnr - 

§ 131 Information  

Bildningsnämndens beslut  
 

1. Informationen noteras.  

2. Förvaltningen får uppdrag att skyndsamt påbörja planering för 
utbyggnad av två avdelningar samt utemiljö och personalutrymmen på 
Norrgårdens förskola. Återrapportering ska ske till nämnden löpande.  

Sammanfattning av ärendet 

a) Hans Dahlqvist informerar om: Lägesrapport barnomsorg (Dnr 22-2018) 
och Norrgårdens förskolas lokalbehov (Dnr 161-2018). Det finns sedan 
tidigare ett beslut (BIN 2018-05-17, § 47) om att förvaltningen ska 
arbeta för att åtgärda förskolans lokalbehov, detta beslut förtydligas nu.  

b) Kulturchef Elisabet Viktorsson informerar om beviljade bidrag avseende 
kultur- och biblioteksverksamheten.  

c) Kulturchef Elisabet Viktorsson och fritidschef Niklas Fonskov informerar 
om lovaktiviteter. 

d) Fritidschef Niklas Fonskov redogör för nuläget avseende konstgräsplan 
i Röstånga. (Dnr 23-2018).  

e) Ordförande Fredrik Jönsson återrapporterar från Ungdomsrådet den 11 
december 2018.  

f) Nämndsekreterare, Louise Linde informerar om registrering av 
delegationsbeslut 

 

 
Protokollet ska skickas till: 
- 
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Dnr 396-2018 

§ 132 Revidering av bidrag till fristående huvudmän, 
interkommunal ersättning samt intern ersättning 
inom gymnasieskolan för år 2019 
(gymnasieprogrampriser) 

Bildningsnämndens beslut  
 

1. Reviderat bidrag till fristående huvudmän, interkommunal ersättning 
samt intern ersättning inom gymnasieskolan för år 2019 antas enligt 
bilaga, daterad 2018-12-07.  

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. 
 
Bildningsnämnden fattade 2018-11-29, § 115 beslut om bidrag till fristående 
huvudmän, interkommunal ersättning samt intern ersättning inom 
gymnasieskolan för år 2019. Då ett räknefel har upptäckts behöver beslutet 
revideras. Den revidering som är gjord avser höjt administrationsavdrag och att 
lokalkostnaderna är uppdaterade med en beräknad hyreshöjning 2019 på 1,25 
%. 

Beslutsunderlag 

Reviderad bilaga, daterad 2018-12-07 
Bildningsnämnden 2018-11-29, § 115 
Förslagsskrivelse, 2018-11-26 
Bilaga, daterad 2018-11-20 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Jönsson (C) och Angelie Fröjd (M): Reviderat bidrag till fristående 
huvudmän, interkommunal ersättning samt intern ersättning inom 
gymnasieskolan för år 2019 antas enligt bilaga, daterad 2018-12-07. 

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 463-2018 

§ 133 Skolpeng 2019 

Bildningsnämndens beslut  
 

1. Ordförande bemyndigas fatta beslut om skolpeng 2019.  

Sammanfattning av ärendet 

Då det krävs beslut avseende 2019 års skolpeng under innevarande år trots att 
beslutsunderlaget ännu inte är färdigställt föreslås ordförande bemyndigas fatta 
beslut om skolpeng i enlighet med av kommunfullmäktige beslutad budgetram 
för 2019. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Jönsson (C) och Annelie Appelskog (C): Ordförande bemyndigas fatta 
beslut om skolpeng 2019.  

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 398-2018 

§ 134 Kvalitetsrapport Svalövs kommunala förskolor och 
skolor 

Bildningsnämndens beslut  
 

1.  Kvalitetsrapporten för läsåret 2017/2018 godkänns.  

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. 

Rapporterna noterades på bildningsnämnden 2018-11-29, § 118.   

Beslutsunderlag 

Bildningsnämnden 2018-11-29, § 118 
Kvalitetsrapport för Svalövs kommunala förskolor och skolor läsåret 2017/2018. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Jönsson (C): Kvalitetsrapporten för läsåret 2017/2018 godkänns. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (KAAT, HSDT, UABS) 
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Dnr 224-2017 

§ 135 Utredning Sjätteklassares språkstudier på 
Linåkerskolan. Initierat av förvaltningen 

Bildningsnämndens beslut  
 

1. Rapporten godkänns.  

Sammanfattning av ärendet 

Mot bakgrund av ett initiativärende från Sverigedemokraterna har 
tjänstemannaorganisationen vidtagit en utredning av organiseringen av 
språkvalet i årskurs 6. Inarbetad praxis har varit att eleverna bussas från 
kommunens F-6-skolor till språkundervisningen på Linåkerskolan. Frågan som 
ställts är om detta tillvägagångssätt är den bästa lösningen. Frågan har utretts 
av utbildningschefen via dialog inom en för ändamålet bildad arbetsgrupp. 
Kontentan av arbetsgruppens ansträngningar är att språkvalet i årskurs 6 även 
framledes bör förläggas till Linåkerskolan. 

Beslutsunderlag 

Förslagsskrivelse, daterad 2018-12-04  
Bildningsnämndens protokoll 2018-03-12, § 30 
Bildningsnämndens protokoll 2018-02-20, § 14 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Jönsson (C), Angelie Fröjd (M) och Elisabeth Salonen Ripa (FI): 
Rapporten godkänns.  

Beslutsgång 

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

 

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

§ 136 Revidering av bestämmelserna för Svalövs 
kommuns kulturstipendium 

Bildningsnämndens beslut  
 

1. Förvaltningens förslag till revidering av bestämmelser för utdelning av 
Svalövs kommuns kulturstipendium antas. 

2. Beloppet för Svalövs kommuns kulturstipendium 2019 höjs till 20 000 kr. 

3. Beloppet för Poppestipendiet 2019 höjs till 10 000 kr. 

4. Beloppet för Kulturskolans stipendium 2019 höjs till 1 500 kr. 

5. Bildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheterna 
att gallra delar av Svalövs kommuns konstsamling, sälja utgallrade 
objekt till allmänheten och använda behållningen för inrättande av ett 
nytt kulturstipendium för elev i grundskolans senare år. 

6. Förvaltningen i uppdrag att digitalisera ansökningsförfarandet för de 
stipendier som ska sökas 2019. 

Sammanfattning av ärendet 

I samband med beslut om mottagare av Svalövs kommuns kulturstipendium har 
både nämnden och förvaltningen uppmärksammat att det saknas återkoppling 
från föregående års stipendiat och att stipendiesumman börjar upplevas som 
låg. Därför har nämnden gett förvaltningen i uppdrag att se över 
bestämmelserna för Svalövs kommuns kulturstipendium och att återkomma 
med förslag på nytt belopp. I samband med detta har förvaltningen också fått i 
uppdrag att se över bestämmelserna för Poppestipendiet och bestämmelserna 
för Kulturskolans stipendium. 

Beslutsunderlag 

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 

Fredrik Jönsson (C), Angelie Fröjd (M) och Elisabeth Salonen Ripa (FI): 1. 
Förvaltningens förslag till revidering av bestämmelser för utdelning av Svalövs 
kommuns kulturstipendium antas. 2.Beloppet för Svalövs 
kommunskulturstipendium 2019 höjs till 20 000 kr. 3. Beloppet för 
Poppestipendiet 2019 höjs till 10 000 kr. 4. Beloppet för Kulturskolans 
stipendium 2019 höjs till 1 500 kr. 5. Bildningsnämnden ger förvaltningen i 
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uppdrag att utreda möjligheterna att gallra delar av Svalövs kommuns 
konstsamling, sälja utgallrade objekt till allmänheten och använda behållningen 
för inrättande av ett nytt kulturstipendium för elev i grundskolans senare år. 6. 
Förvaltningen i uppdrag att digitalisera ansökningsförfarandet för de stipendier 
som ska sökas 2019. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (ETVN) 
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Dnr 466-2016 

§ 137 Fritids- och idrottspolitiskt program  

Bildningsnämndens beslut  
 

1. Förslag till Fritids- och idrottspolitiskt program revideras enligt följande: 
1. Tillägg s. 13 punkt 4.3: att verka för ett brett utbud av fritids- och 
idrottsmöjligheter som främjar folkhälsan, känsla av sammanhang och 
ett jämlikt, jämställt deltagande. 2. Ändring s. 13 punkt 4.4 Delmål 1: 
motion ändras till deltagande i aktivitet. 3. Tillägg s. 13 punkt 4.4 Delmål 
1: Detta för att öka tillgänglighet genom att bygga bort hinder och sänka 
mentala trösklar. 

Bildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige 

1. Fritids- och idrottspolitiskt program, daterat 2018-12-14 antas.  

Reservationer 

Elisabeth Salonen Ripa (FI) reserver sig till förmån för sitt eget förslag.  

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. 

Det reviderade programdokumentet presenterades för nämnden 2018-11-29, § 
124.  

Beslutsunderlag 
Bildningsnämndens beslut 2018-11-29, § 124 
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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 

Elisabeth Salonen Ripa (FI), Èmilie Lundgren (S) och Bedrija Halilovic (S): 1. 
Tillägg s. 13 punkt 4.3: att verka för ett brett utbud av fritids- och 
idrottsmöjligheter som främjar folkhälsan, känsla av sammanhang och ett 
jämlikt, jämställt deltagande.  

Elisabeth Salonen Ripa (FI), Èmilie Lundgren (S) och Bedrija Halilovic (S): 2. 
Ändring s. 13 punkt 4.4 Delmål 1: motion ändras till deltagande i aktivitet.  

Elisabeth Salonen Ripa (FI), Èmilie Lundgren (S) och Bedrija Halilovic (S): 3. 
Tillägg s. 13 punkt 4.4 Delmål 1: Detta för att öka tillgänglighet genom att bygga 
bort hinder och sänka mentala trösklar.  

Elisabeth Salonen Ripa (FI): 4. Tillägg s. 13 punkt 4.4 Delmål 4: där 50% av 
bidragen öronmärks till respektive kön. 

Fredrik Jönsson (C), Angelie Fröjd (M), Anna Berg von Linde (M): Avslag på 
Elisabeth Salonens Ripas förslag punkt 1.  

Fredrik Jönsson (C), Angelie Fröjd (M), Anna Berg von Linde (M), Èmilie 
Lundgren (S) och Bedrija Halilovic (S): Avslag på Elisabeth Salonens Ripas 
förslag punkt 4.  

Beslutsgång 

Ordförande tar upp Elisabeth Salonen Ripas m. fl. förslag till beslut, punkt 1, 
och finner att nämnden avslår detta. Omröstning begärs.  

Nämnden godkänner följande beslutsgång:  

Ja-röst för Fredrik Jönssons m. fl. förslag till beslut.  

Nej-röst Elisabeth Salonen Ripas m. fl. förslag till beslut.  

Omröstningsresultat 

Med tre ja-röster för Fredrik Jönssons m. fl. förslag mot fyra nej-röster för 
Elisabeth Salonen Ripas m. fl. förslag beslutar nämnden att bifalla Elisabeth 
Salonen Ripas m fl. förslag till beslut. Se omröstningsbilaga 1.  

Beslutsgång 

Ordförande tar upp Elisabeth Salonen Ripas m.fl. förslag till beslut, punkt 2, och 
finner att nämnden bifaller detta. 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp Elisabeth Salonen Ripas m.fl. förslag till beslut, punkt 3, och 
finner att nämnden bifaller detta. 

 



 

Bildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

13(21) 
Sammanträdesdatum 

2018-12-14 
  

  

  
 

 
Justerare Utdragsbestyrkande 

     

 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp Elisabeth Salonen Ripas förslag till beslut, punkt 4, och 
finner att nämnden avslår detta. Omröstning begärs.  

Nämnden godkänner följande beslutsgång:  

Ja-röst för Fredrik Jönssons m. fl. förslag till beslut.  

Nej-röst Elisabeth Salonen Ripas m. fl. förslag till beslut 

Omröstningsresultat 

Med en ledamot som avstår från att rösta, 5 ja-röster för Fredrik Jönssons m. fl. 
förslag mot 1 nej-röster för Elisabeth Salonen Ripas förslag beslutar nämnden 
att bifalla Fredrik Jönssons m. fl. förslag till beslut. Se omröstningsbilaga 2.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Jönssons (C): Förslag till beslut i kommunfullmäktige: Fritids- och 
idrottspolitiskt program, daterat 2018-12-14 antas. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (LELE, NSFV) 



 

Bildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

14(21) 
Sammanträdesdatum 

2018-12-14 
  

  

  
 

 
Justerare Utdragsbestyrkande 

     

 

Dnr - 

§ 138 Revidering av delegationsordning  

Bildningsnämndens beslut  
 

1. Informationen noteras.  

Sammanfattning av ärendet 

Utbildningschef Hans Dahlqvist informerar om den reviderade 
delegationsordning som förvaltningen har för avsikt att presenterar för nämnden 
på kommande sammanträde. Förslaget till reviderad delegationsordning 
skickades efter mötet ut till samtliga ledamöter och ersättare i nämnden.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Jönsson (C), Bedrija Halilovic (S), Èmilie Lundgren (S) och Angelie 
Fröjd (M): Informationen noteras.  

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 357-2018 

§ 139 Motion - Gör Svalöv till Fristad 

Bildningsnämndens beslut  

1. Föreliggande yttrande antas. 

Bildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige  

1. Motionen avslås med hänvisning till bildningsnämndens yttrande.  

Reservationer 

Elisabeth Salonen Ripa (FI) reserverar sig till förmån för eget förslag.  

Sammanfattning av ärendet 

Linn Alenius Wallin (FI) mfl har ställt en motion till kommunfullmäktige om att 
Svalövs kommun ska bli en Fristad. Motionärerna menar att detta skulle sätta 
Svalövs kommun på kartan både nationellt och internationellt.  

Beslutsunderlag 

Förslag till yttrande, 2018-12-06 
Motion från Linn Alenius Wallin (FI), inkommen 2018-05-14. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Jönsson (C), Angelie Fröjd (M) och Anna Berg von Linde (M): 
Föreliggande yttrande antas. 

Elisabeth Salonen Ripa (FI): Motionen bifalls.  

Fredrik Jönssons (C), Angelie Fröjds (M) och Anna Berg von Lindes (M): 
Förslag till kommunfullmäktige: Motionen avslås med hänvisning till 
bildningsnämndens yttrande. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer Fredrik Jönssons m fl förslag till beslut mot Elisabeth 
Salonen Ripas förslag mot varandra och finner att nämnden beslutar i enlighet 
med Fredrik Jönssons m fl. förslag till beslut.    

 

Protokollet ska skickas till: 
Motionären 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige  
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Dnr 359-2018 

§ 140 Motion - Läxläsning - en rättighet för den enskilde 
och en skyldighet för kommunen 

Bildningsnämndens beslut  

1. Föreliggande yttrande antas. 

Bildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige  

1. Motionen anses besvarad med hänvisning till bildningsnämndens 
yttrande.  

Reservationer 

Elisabeth Salonen Ripa (FI) väljer att reservera sig mot beslutet.  

Deltar ej 

Èmilie Lundgren (S) och Bedrija Halilovic (S) deltar ej i beslutet.  

Sammanfattning av ärendet 

Agneta Lenander (V) har 2018-03-26 ställt en motion till kommunfullmäktige 
angående att bildningsnämnden bör ger skolan resurser att låta personal bistå 
eleverna i läxläsning i skolans lokaler och att läxläsning schemaläggs under 
ordinarie skoltid för att underlätta planeringen för såväl elever och föräldrar som 
för eventuell skolskjuts. 

Beslutsunderlag 

Förslag till yttrande, 2018-12-06 
Motion från Agneta Lenander (V), inkommen 2018-03-26.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Jönsson (C) och Angelie Fröjd (M): Föreliggande yttrande antas. 

Fredrik Jönssons (C) och Angelie Fröjds (M): Förslag till kommunfullmäktige: 
Motionen anses besvarad med hänvisning till bildningsnämndens yttrande. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Motionären 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige  
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Dnr 28-2018 

§ 141 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 2018-
12-14 

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: 
- 
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Dnr 473-2018 

§ 142 Skolchef i enlighet med skollagen 

Bildningsnämndens beslut  
 

1. Utbildningschefen från och med den 1 januari 2019 tillika utses till 
skolchef enligt skollagen 2 kap. 8a §. 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt ny bestämmelse i skollagen (2 kap. 8a §) ska huvudmannen utse en 
skolchef som ska biträda huvudmannen med att se till att de föreskrifter som 
gäller för utbildningen följs i huvudmannens verksamhet inom skolväsendet.  

Skolchefens uppgift är att biträda huvudmannen med att se till att de föreskrifter 
som gäller för utbildningen följs. Med föreskrifter menas alla bestämmelser i 
lagar, förordningar och myndighetsföreskrifter som gäller för utbildningen. 
Sådana föreskrifter finns i första hand i skollagen och anslutande författningar, 
men även i till exempel arbetsmiljölagen (1977:1160) och diskrimineringslagen 
(2008:567). I uppdraget att se till att alla föreskrifter för utbildningen följs ingår 
även det systematiska kvalitetsarbetet. Ansvaret för att utbildningen inom 
skolväsendet genomförs i enlighet med gällande regelverk ligger dock alltid på 
huvudmannen själv, vilket också framgår av 8 §. 

Beslutsunderlag 

Förslagsskrivelse, daterad 2018-12-10 
2 kapitlet 8 a § skollagen och proposition 2017/18:182 Samling för skolan.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Jönsson (C) och Èmilie Lundgren (S), Angelie Fröjd (M), Anna Berg von 
Linde (M) och Bedrija Halilovic (S): Utbildningschefen från och med den 1 
januari 2019 tillika utses till skolchef enligt skollagen 2 kap. 8a §. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (HSDT) 
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Dnr BIN 358-2018, KS 125-2018 

§ 143 Motion – Fler nätverk  

Ordförandes förslag till beslut i bildningsnämnden  

Föreliggande yttrande antas. 

Ordförandes förslag till bildningsnämnden för förslag till 
kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige  

Motionen anses besvarad med hänvisning till bildningsnämndens yttrande.  

Sammanfattning av ärendet 

Agneta Lenander (V) har 2018-03-26 ställt en motion till kommunfullmäktige 
angående att ha fler nätverksmöten som företagsfrukost fast inom kultur- och 
fritidslivet. 

Beslutsunderlag 

Förslag till yttrande, 2018-12-11 
Motion från Agneta Lenander (V), inkommen 2018-03-26.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Jönsson (C), Annelie Appelskog (C) och Angelie Fröjd (M): 
Föreliggande yttrande antas. 

Fredrik Jönssons (C), Annelie Appelskogs (C) och Angelie Fröjds (M): Förslag 
till kommunfullmäktige: Motionen anses besvarad med hänvisning till 
bildningsnämndens yttrande. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Motionären 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige  
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Omröstningbilaga 1 
 

§ 137 Fritids- och idrottspolitiskt program, punkt 1 

 

 Ledamöter Parti Ja Nej Avstår Jävig 

1 Annelie Appelskog C  1   

2 Fredrik Jönsson (ordf) C 1    

3 Angelie Fröjdh M 1    

4 Anna Berg von Linde M 1    

5 Bedrija Halilovic S  1   

6 Elisabeth Salonen Ripa  FI  1   

7 Émilie Lundgren  S  1   

 SUMMA  3 4   
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Omröstningbilaga 2 
 

§ 137 Fritids- och idrottspolitiskt program, punkt 4 

 

 Ledamöter Parti Ja Nej Avstår Jävig 

1 Annelie Appelskog C   1  

2 Fredrik Jönsson (ordf) C 1    

3 Angelie Fröjdh M 1    

4 Anna Berg von Linde M 1    

5 Bedrija Halilovic S 1 1   

6 Elisabeth Salonen Ripa  FI     

7 Émilie Lundgren  S 1    

 SUMMA  5 1 1  

 


