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Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl 13.30 – 14.42 

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

Ej tjänstgörande 
ersättare 

Anders Bjerehjelm (KD) 
Jan Berglund (S) 

Övriga deltagare Hans Dahlqvist, utbildningschef 
Louise Linde, nämndsekreterare 
Karin Sjunnesson, personalombud 
 
Nils-Ingvar Ekholm, AB SvalövsLokaler, §§ 51-52 a) 
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Utses att justera Torbjörn Ekelund (L) 

Justeringens tid 
och plats Kommunledningskontoret, 2019-08-20, kl. 13.00 

Justerade 
paragrafer §§ 51 - 58  

Sekreterare   

 Louise Linde  

Ordförande  
 

 Kim Hellström (SD)  

Justerare  
 

 Torbjörn Ekelund (L)   

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Bildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 2019-08-15 

Anslaget under tiden 2019-08-22 – 2019-09-12 

Förvaringsplats  
för protokollet Kommunledningskontoret 

Underskrift   

 
Louise Linde  
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Dnr  

§ 52 Information 

Bildningsnämndens beslut  
 

1. Informationen noteras. 

Sammanfattning av ärendet 

a) Nils-Ingvar Ekholm från SvalövsLokaler informerar om anpassningen av 
Månsabo skolan inför uppstart av förskoleverksamhet. (Dnr 113-2019) 

b) Lägesrapport barnomsorg (Dnr 15-2019)  

Beslutsunderlag 

Handlingar enligt ovan. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Kim Hellström (SD): 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 407-2018 

§ 53 Uppföljning av föreläggande till Dunderklumpens 
förskola 

Bildningsnämndens beslut  
 

1. Uppföljningen av de förelägganden som beslutades 2019-05-23 med 
sista åtgärdsdatum 2019-06-30 godkänns.  

2. Samtliga förelägganden ska i sin helhet följas upp efter utgångsdatum 
för resterande förelägganden som beslutades 2019-06-13. 

Sammanfattning av ärendet 

Uppföljning av förelägganden beslutade av Bildningsnämnden 2019-05-23 
gjordes på Dunderklumpens förskola i form av observation och intervjuer 2019-
07-02. Nödvändiga åtgärder för att garantera barnens trygghet och säkerhet på 
förskolan har vidtagits och därmed anses föreläggandena åtgärdade. Dessa 
behöver dock följas upp ytterligare då arbetet implementerats hos personal och 
i verksamheten. Detta görs i samband med uppföljning av de tolv 
förelägganden som beslutades 2019-06-20. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2019-08-07 
Beslut i bildningsnämnden 2019-06-20 § 46  
Beslut i bildningsnämnden 2019-05-23 § 37  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Kim Hellström (SD), Anna Berg von Linde (M), Martin Rosdahl (C), Èmilie 
Lundgren (S) och Jenny Ulfvin (SD): 1. Uppföljningen av de förelägganden som 
beslutades 2019-05-23 med sista åtgärdsdatum 2019-06-30 godkänns. 2. 
Samtliga förelägganden ska i sin helhet följas upp efter utgångsdatum för 
resterande förelägganden som beslutades 2019-06-13. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (HSDT, UABS) 
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Dnr 197-2019 

§ 54 Ansökan om att bedriva fristående förskola 

Bildningsnämndens beslut  
 

1. Ägar- ledningsprövning från Norlandia Förskolor AB godkänns.  

2. Norlandia Förskolor AB ges tillstånd att bedriva förskoleverksamhet i 
Svalövs kommun. 

Sammanfattning av ärendet 

Norlandia Förskolor AB har ansökt om att få bedriva förskoleverksamhet i 
Svalövs kommun. Bildningsnämnden har vid tidigare nämndsmöte (BIN 2019-
06-20 § 48) ställt sig positiv till Norlandias ansökan med rekommendationen att 
förskolan förläggs till antingen Billeberga eller Kågeröd. Som nästa steg i 
processen har Norlandia ombetts att inkomma med en ägar- och 
ledningsprövning.  

Via ägar- och ledningsprövningen bedöms slutgiltigt huruvida huvudmannen 
uppfyller skollagens krav på att huvudmannen har insikt i de förskrifter som 
gäller för verksamheten samt att personer i ägar- och ledningskretsen i övrigt 
bedöms lämpliga.  

Norlandia bedöms uppfylla skollagens krav på insikt i gällande föreskrifter och 
personer i ägar- och ledningskretsen bedöms lämpliga.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2019-08-07 
Ägar- och ledningsprövning från Norlandia Förskolor AB, inkommen 2019-08-05 
Årsredovisning 2019, NCG Goup / Norlandia AB, inkommen 2019-08-05 
Beslut i bildningsnämnden 2019-06-20 § 48 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Kim Hellström (SD), Anna Berg von Linde (M), Martin Rosdahl (S), Jenny Ulfvin 
(SD) och Torbjörn Ekelund (L): 1. Ägar- ledningsprövning från Norlandia 
Förskolor AB godkänns. 2. Norlandia Förskolor AB ges tillstånd att bedriva 
förskoleverksamhet i Svalövs kommun. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (HSDT, UABS) 
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Dnr 408-2018 

§ 55 Uppdrag: Lokalutredning  

Bildningsnämndens beslut  
 

1. Bildningsnämnden godkänner utredning av lokalbehovet inom förskola 
och grundskola 2019-2030 daterad 2019-08-08. 

2. Framtida åtgärder ska fattas i särskilda beslut. 

Sammanfattning av ärendet 

Utbildningschefen har gjort en utredning på det långsiktiga lokalbehovet inom 
förskola och grundskola 2019-2030 i Svalövs kommun. Förvaltningen föreslår 
att utredningen godkänns.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2019-08-08 
Bilaga, Utredning av lokalbehovet inom för- och grundskola daterad 2019-08-
08.  
Beslut i bildningsnämnden 2019-06-20 § 47  
Bildningsnämndens protokoll 2018-11-29, § 121 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Kim Hellström (SD), Torbjörn Ekelund (L), Anna Berg von Linde (M), Martin 
Rosdahl (S) och Jenny Ulfvin (SD): Bildningsnämnden godkänner utredning av 
lokalbehovet inom förskola och grundskola 2019-2030 daterad 2019-08-08. 

Torbjörn Ekelund (L), Kim Hellström (SD), Anna Berg von Linde (M), Martin 
Rosdahl (S) och Jenny Ulfvin (SD): Framtida åtgärder ska fattas i särskilda 
beslut.  

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (HSDT, UABS, RTAT) 
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Dnr 279-2017 

§ 56 Revidering av delegationsordning  

Bildningsnämndens beslut  
 

1. Reviderad delegationsordning enligt bilaga 1, daterad 2019-08-08, 
antas. 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen föreslår följande revideringar i bildningsnämndens 

delegationsordning: 

 2.1.2 Ekonomiärenden 
Tillägg: Fritidschef, Kulturchef samt Enhetschef kulturskolan läggs till 
som delegater.  
Ändring: Förskolechef ändras till rektor förskola. 

 3.2  Utbildning, förskola 

Ändring: Förskolechef ändras till rektor 

 3.5 Grundskola 
Tillägg: Beslut om föreläggande till vårdnadshavare gällande 
iakttagande av skolplikt.  

I delegationsordningen redovisas de föreslagna förändringarna i gult.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2019-08-08 
Förslag till reviderad delegationsordning, 2019-08-08.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Kim Hellström (SD), Martin Rosdahl (C), Anna Berg von Linde (M), Torbjörn 
Ekelund (L), Èmilie Lundgren (S) och Jenny Ulfvin (SD): Reviderad 
delegationsordning enligt bilaga 1, daterad 2019-08-08, antas. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (HSDT, UABS, LELE) 
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Dnr 81-2019 

§ 57 Redovisning av inkomna synpunkter, kvartal 2 
2019 

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 
2, 2019 har tagits fram.  

Beslutsunderlag 

Sammanställning av synpunkter till bildningsnämnden kvartal 2, 2019 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Kim Hellström (SD): 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 13-2019 

§ 58 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-
08-15 

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 enlighet 
med detta.  

 

Protokollet ska skickas till: 
- 
 


