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Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl 13.30 – 16.55 
Ajournering: 15.06 – 15.26 
 

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

Ej tjänstgörande 
ersättare 

Fredrik Jönsson (C) 
Jenny Ulfvin (SD) 
Jan Berglund (S) 

Övriga deltagare Hans Dahlqvist, utbildningschef 
Elisabet Viktorsson, kulturchef  
Niklas Fonskov, fritidschef  
Minela, Smajlovic, ekonom §§ 50 – 62, § 64 
Karin Ekholm, Assistent §§ 50 – 60 a), b) 
Louise Linde, nämndsekreterare 
Ulrika Bodenäs, kontorschef 
Katarina Anjert, kvalitetsutvecklare §§ 50 – 62, § 64 
Karin Sjunnesson, personalombud 
 
Anja Liabäck, enhetschef för kulturskolan §§ 50 – 60 a) 
Göran Hagberg, rektor för Linåkerskolan §§ 50 – 60 a) 
Johan Cöster, rektor för Lunnaskolan §§ 50 – 60 a) 
Nils-Ingvar Ekholm, SvalövsLokaler §§ 50 – 60, § 64 
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Utses att justera Marcus Donnerhag (S) 

Justeringens tid 
och plats Kommunledningskontoret, 2019-09-16, kl. 17.00.  

Justerade 
paragrafer §§ 59 - 71 

Sekreterare   

 Louise Linde  

Ordförande  
 

 Kim Hellström (SD)  

Justerare  
 

 Marcus Donnerhag (S)   

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Bildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 2019-09-12 

Anslaget under tiden  

Förvaringsplats  
för protokollet Kommunledningskontoret 

Underskrift   

 
Louise Linde  
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Dnr - 

§ 60 Information 

Bildningsnämndens beslut  
 

1. Informationen noteras.  

Sammanfattning av ärendet 

a) Presentation av medarbetare Anja Liabäck, enhetschef Kulturskolan, 
Göran Hagberg, rektor Linåkerskolan, Johan Cöster, rektor 
Lunnaskolan och Minela Smajlovic, ekonom.  
 

b) Assistent, Karin Ekholm informerar om: Lägesrapport barnomsorg (Dnr 
15-2019) 

c) Kvalitetsstrateg, Katarina Anjert informerar om: Skolresultat 2018/2019  
 

d) Kulturchef, Elisabet Viktorsson informerar om: Förlängning av 
stängningsperiod, huvudbiblioteket. Invigning är planerad till den tredje 
januari 2020.  (Dnr 191-2019) 
 

e) Utbildningschef, Hans Dahlqvist informerar om aktuella frågor inom 
utbildningssektorn.  

 

 
Protokollet ska skickas till: 
- 
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Dnr 286-2019 

§ 61 Yttrande över budgetram 2020, plan 2021-2022 

Bildningsnämndens beslut  
 

1. Bildningsnämnden antar utbildningssektorns förslag till remissvar, 
daterad 2019-09-12, som sitt eget. 

Deltar ej 

Torbjörn Ekelund (L) deltar ej i beslutet av ärendet och inkommer med en 
protokollsanteckning, se bilaga 1.  

Martin Rosdahl (C), Èmilie Lundgren (S) och Marcus Donnerhag (S) deltar ej i 
beslutet av ärendet.  

Sammanfattning  

Kommunstyrelsen remitterade 2019-08-26, § 165, förslag till mål- och budget 
2020 med plan 2021-2022 enligt bilaga 1 till berörda nämnder. Nämndernas 
svar skal vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 1 oktober 2019. Av 
remissvaret skall nämnderna särskilt yttra sig om föreslagen driftram, 
investeringsram samt lämna förslag om eventuella förändringar avseende mål 
och visare. 

Vid nämndens sammanträde reviderades remissvaret avseende punkt 3, enligt 
följande:  

Utökning av förvaltningspersonal. Sektor utbildning avser att centralisera de 
enskilda enheternas ekonomistöd i syfte att förbättra kvaliteten och öka 
likvärdigheten i ekonomistödet, som vid upprepade tillfällen visat sig bristfälligt. 
Detsamma gäller för hanteringen av barnomsorgsplaceringar, som även detta 
är en funktion som ska centraliseras. Därmed utökas förvaltningen med två 
personer. vilket medför ökade personalkostnader med 1 000 000 kronor.   
Utvidgningen ska kompenseras av besparingar inom de enskilda enheterna, 
men det är inte säkert att utvidgningen kan kompenseras fullt ut genom 
besparingar. Konsekvensanalys av förändringarna pågår. 

Beslutsunderlag 

Förslag till remissvar, daterat 2019-09-12 
Förslag till remissvar, daterat 2019-09-10 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-08-26, § 165 
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-08-23 
Förslag till ramar 2020, plan 2021-2022, daterad 2019-08-22 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Kim Hellström (SD) och Wioletta Kopanska Larsson (SD): Bildningsnämnden 
antar utbildningssektorns förslag till remissvar, daterat 2019-09-12, som sitt 
eget. 
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Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (HSDT, UABS, MAZO) 
Kommunstyrelsen 
  
 



 

Bildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

7(18) 
Sammanträdesdatum 

2019-09-12 
  

  

  
 

 
Justerare Utdragsbestyrkande 

     

 

Dnr 195-2019 

§ 62 Delårsbokslut för bildningsnämnden 2019 

Bildningsnämndens beslut  
 

1. Delårsbokslut för bildningsnämnden 2019 godkänns.  

2. Förvaltningen uppdras att återkomma med plan för hur budgeten ska 
kunna hållas. 

3. Förvaltningen uppdras att redovisa plan för nämnden vid kommande 
sammanträde. 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen presenterar delårsbokslut för bildningsnämnden 2019.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2019-09-03 
Delårsbokslut för bildningsnämnden 2019, daterad 19-08-22 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Kim Hellström (SD), Torbjörn Ekelund (L) och Martin Rosdahl (C): 
Delårsbokslut för bildningsnämnden 2019 godkänns.  

Torbjörn Ekelund (L) och Martin Rosdahl (C): Förvaltningen uppdras att 
återkomma med plan för hur budgeten ska kunna hållas.  

Kim Hellström (SD) och Martin Rosdahl (C): Förvaltningen uppdras att redovisa 
plan för nämnden vid kommande sammanträde.  

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (HSDT, UABS, MAZO) 
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Dnr 287-2019 

§ 63 Elevpeng till folkhögskolor 

Bildningsnämndens beslut  
 

1. Utbildningsplatser betalas inte för de elever som väljer folkhögskola från 
och med höstterminen 2019.  

2. Elever som i dagsläget går på folkhögskola och som kommunen redan 
betalar för, fortlöper tills att avtal tar slut.  

Sammanfattning av ärendet 

I skollagen, kapitel 2, anges vilka som får vara huvudmän. Som huvudmän 
räknas dels kommuner och landsting som lyder under en nämnd där beslut om 
utbud fattas samt dels enskilda huvudmän som efter ansökan till 
Skolinspektionen bedöms berättigade till bidrag. Vidare anges i skollagen, 
kapitel 15-17, att det är huvudman i skollagens mening som är berättigad till 
ersättning. Eftersom folkhögskolor inte betraktas som huvudmän i skollagens 
mening, finns inget utrymme för kommunen att betala för utbildningsplatser på 
folkhögskolor. När skollagen kom 2011 har detta tydliggjorts. Det fanns tidigare 
en mer oklar hållning kring vad som gällde, och vissa kommuner, inklusive 
Svalövs kommun, har tillämpat tolkningen på ett annat sätt. Utifrån 
tydliggörandet i skollagens som kom 2011 föreslår förvaltningen att 
Bildningsnämnden beslutar att inte betala utbildningsplatser för nya elever som 
väljer att gå på folkhögskola. De elever som i dagsläget går på folkhögskola och 
som kommunen redan betalar för fortlöper tills att avtal tar slut.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2019-09-03 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Kim Hellström (SD), Wioletta Kopanska Larsson (SD), Anna Berg von Linde 
(M), Torbjörn Ekelund (L) och Martin Rosdahl (C): 1. Utbildningsplatser betalas 
inte för de elever som väljer folkhögskola från och med höstterminen 2019. 2. 
Elever som i dagsläget går på folkhögskola och som kommunen redan betalar 
för, fortlöper tills att avtal tar slut. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (HSDT, UABS, MAZO) 
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Dnr 161-2018 

§ 64 Revidering av uppdrag – Norrgårdens förskola 

Bildningsnämndens beslut  
 

1. Underlag som tagits fram för utbyggnad av Norrgårdens förskola 
noteras och förvaltningen uppdras arbeta vidare med planering för 
utbyggnad. 

Sammanfattning av ärendet 

På Bildningsnämndens sammanträde 2018-12-14 gav Bildningsnämnden 
förvaltningen i uppdrag att skyndsamt påbörja planering för utbyggnad av två 
avdelningar samt utemiljö och personalutrymmen på Norrgårdens förskola.  

Förvaltningen föreslår att bildningsnämnden noterar de underlag som togs fram 
och presenterades för bildningsnämnden under 2018 och att uppdraget 
fortskrider.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2019-09-09 
Bilaga ritningar 
Bildningsnämndens protokoll 2018-12-14, §131 
Bildningsnämndens protokoll 2018-09-18, § 85 
Bildningsnämndens protokoll 2018-05-17, § 47 
Skrivelse, daterad 2017-11-02 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Kim Hellström (SD), Èmilie Lundgren (S), Torbjörn Ekelund (L), Martin Rosdahl 
(C) och Marcus Donnerhag (S): Underlag som tagits fram för utbyggnad av 
Norrgårdens förskola noteras och förvaltningen uppdras arbeta vidare med 
planering för utbyggnad. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (HSDT, UABS, MAZO) 
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Dnr 288-2019 

§ 65 Namn till ny förskola i Svalövs tätort 

Bildningsnämndens beslut  
 

1. Den nya förskolan i Svalövs tätort ges namnet Skattkistan. 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen föreslår att den nya förskolan i Svalövs tätort ges namnet 
Skattkistan.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2019-09-03 
Bildningsnämndens protokoll 2019-05-07, § 34 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Kim Hellström (SD), Torbjörn Ekelund (L), Anna Berg von Linde (M), Wioletta 
Kopanska Larsson (SD) och Èmilie Lundgren (S): Den nya förskolan i Svalövs 
tätort ges namnet Skattkistan. 

Martin Rosdahl (C): Den nya förskolan i Svalövs tätort ges namnet Skrattkistan. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar i 
enlighet med ordförandes förslag till beslut.  

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (HSDT, UABS) 
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Dnr 277-2019 

§ 66 Biblioteksplan för Svalövs kommun 2020-2023 

Bildningsnämndens beslut  
 

1. Informationens noteras.  

Sammanfattning av ärendet 

Nuvarande biblioteksplan för Svalövs kommun är giltig till årsskiftet. Därför har 
Bibliotek & allmänkultur fått i uppdrag av bildningsnämnden att ta fram en ny 
plan som ska gälla för åren 2020-2023.  

Biblioteksplanen är nu på remiss hos utbildningssektorns ledningsgrupp, för att 
sedan beredas av bildningsnämnden i oktober, inför beslut i 
kommunfullmäktige.  

Beslutsunderlag 

Remissversion av biblioteksplan 2020-2023 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Kim Hellström (SD): Informationens noteras.  

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (ETVN) 
 
 

tel:20202023
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Dnr 289-2019 / 235-2016 

§ 67 Återrapportering av uppdrag – digitalisera 
ansökningsförfarandet för stipendier 

Bildningsnämndens beslut  
 

1. Redovisningen av uppdraget 2018-12-14, § 136, punkt 6, godkänns.  

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen fick i av nämnden, den 14 december 2018, i uppdrag att 
digitalisera ansökningsförfarandet för stipendier.  

Från och med 2019 ansöker numera kommuninvånare om stipendiet via en e-
tjänst på Svalövs kommuns hemsida.  

Beslutsunderlag 

Bildningsnämndens protokoll 2018-12-14, § 136 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Kim Hellström (SD): Redovisningen av uppdraget 2018-12-14, § 136, punkt 6, 
godkänns.  

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (ETVN) 
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Dnr 290-2019 

§ 68 Remissyttrande, Förslag till vision - Föreställ dig 
Svalöv 2040  

Bildningsnämndens beslut  
 

1. Förvaltningens förslag till yttrande noteras.   

2. Nämnden avstår från att yttra sig över förslaget till Vision – Föreställ dig 
Svalövs kommun 2040.  

Sammanfattning av ärendet 

Under kommunchefens ledning och i samarbete med extern konsult har ett 
förslag till vision för Svalövs kommun arbetats fram. Visionen sträcker sig fram 
till 2040. Förslaget till vision har föregåtts av ett omfattande förankringsarbete, 
där invånare, tjänstemannaorganisationen och det politiska etablissemanget 
har haft möjlighet att medverka i visionsarbetet. 

Syftet med visionen är att den ska verka samlande och peka ut den riktning, 
som kommunen vill röra sig mot de kommande 20 åren. Visionen ska svara på 
frågan: vad vill vi skapa? ”När människor har en gemensam vision är de också 
förenade i en gemensam strävan”, framhåller organisationsforskaren Peter M. 
Senge.  

Den föreslagna visionen är byggd på fyra ”rum”: Har mod och framåtanda, 
knyter samman, låter människor växa, har kvalitet för liv. 

Beslutsunderlag 

Förslag till yttrande, daterat 2019-09-10 
Vision – Föreställ dig Svalövs kommun 2040 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Kim Hellström (SD), Anna Berg von Linde (M), Torbjörn Ekelund (L) och 
Wioletta Kopanska Larsson (SD): 1. Förvaltningens förslag till yttrande noteras.   

Kim Hellström (SD), Anna Berg von Linde (M), Torbjörn Ekelund (L) och 
Wioletta Kopanska Larsson (SD): 2. Nämnden avstår från att yttra sig över 
förslaget till Vision – Föreställ dig Svalövs kommun 2040. 

Èmilie Lundgren (S): Kim Hellströms m. fl förslag till beslut, punkt 2, avslås.  

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslaget till beslut, punkt 1, och finner att nämnden beslutar 
i enlighet med detta.  

Ordförande ställer därefter Kim Hellströms m. fl förslag till beslut, punkt 2, mot 
Èmilie Lundgrens förslag till avslag. Ordförande finner att nämnden beslutar i 
enlighet med Kim Hellströms m. fl förslag till beslut, punkt 2.  

Omröstning begärs. Nämnden godkänner följande beslutsgång: 
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Ja-röst för bifall till Kim Hellströms m. fl förslag till beslut, punkt 2.    

Nej-röst avslag på Kim Hellströms m. fl förslag till beslut, punkt 2.    

Omröstningsresultat 

Med 4 ja-röster och 3 nej-röster för bifall till Kim Hellströms m. fl förslag till 
beslut, punkt 2, har nämnden beslutat att bifalla Kim Hellströms m. fl förslag till 
beslut, punkt 2.  Se omröstningsbilaga.  

 

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

§ 69 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 2019-
09-12 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Kim Hellström (SD): Redovisning av delegationsbeslut godkänns.  

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
- 
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Dnr 159-2018 / 160-2018 

§ 70 Begäran om tilläggsanslag för investeringar till 
nybyggnationerna i Kågeröd och Billeberga 

Bildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige  

1. Bildningsnämndens begäran om tilläggsanslag på 1 806 000 kronor 
beviljas.  

Sammanfattning av ärendet 

Vid Bildningsnämndens sammanträde 2018-05-17 fattade nämnden beslut om 
att bygga ut Lunnaskolan och Billeshögsskolan. Beslutet innefattade även en 
kostnadsberäkning för inventarier: 797 000 kronor avseende Lunnaskolan samt 
1 009 000 kronor avseende Billeshögsskolan. Beloppen har sedermera även 
funnits med i budgetberedningen, men pengarna har inte avsatts i budget 2019. 
Efter samråd med kommunchefen begär förvaltningen därför tilläggsanslag på 1 
806 000 kronor. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2019-09-06 
Bildningsnämndens protokoll 2018-05-17, § 43 
Bildningsnämndens protokoll 2018-05-17, § 44 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Kim Hellström (SD), Martin Rosdahl (C), Torbjörn Ekelund (L), Anna Berg von 
Linde (L), Wioletta Kopanska Larsson (SD): Förslag till kommunstyrelsen: 
Bildningsnämndens begäran om tilläggsanslag på 1 806 000 kronor beviljas.  

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (HSDT, UABS, MAZO, MAN, JNTZ) 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige  
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Dnr 249-2019 

§ 71 Tilläggsanslag IT-investering 

Bildningsnämndens beslut  

1. Bildningsnämnden beviljas tilläggsanslag om 1 650 000 kronor i syfte 
att ersätta utgående datorer.  

Sammanfattning av ärendet 

År 2020 slutar Windows 7 att fungera, vilket innebär att ett stort antal äldre 
datorer måste tas ur bruk. Det rör sig om ca 350 datorer, som måste ersättas. 
Den beräknade investeringskostnaden är ca 1 650 000 kronor.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2019-09-06 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Kim Hellström (SD), Wioletta Kopanska Larsson (SD), Èmilie Lundgren (S), 
Marcus Donnerhag (S), Anna Berg von Linde (M), Torbjörn Ekelund (L) och 
Martin Rosdahl (C): Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen utan förslag till 
beslut.  

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (HSDT, UABS, MAZO, MAN, JNTZ) 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Bildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

18(18) 
Sammanträdesdatum 

2019-09-12 
  

  

  
 

 
Justerare Utdragsbestyrkande 

     

 

 

Omröstningsbilaga , § 68 Remissyttrande, Förslag till vision - 
Föreställ dig Svalöv 2040 

 

Namn Ja Nej Avstår 

Martin Rosdahl (C)  X  

Èmilie Lundgren (S), vice ordf  X  

Anna Berg von Linde (M) X   

Wioletta Kopanska Larsson (SD) X   

Torbjörn Ekelund (L) X   

Marcus Donnerhag (S)  X  

Kim Hellström (SD) X   

Summa 4 3  
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