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Utses att justera Jan Berglund (S) 

Justeringens tid 
och plats Kommunledningskontoret, <Datum och klockslag> 

Justerade 
paragrafer §§ 31 - 34 

Sekreterare   

 Louise Linde  

Ordförande  
 

 Torbjörn Ekelund (L)  

Justerare  
 

 Jan Berglund (S)   

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Bildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 2019-05-07 

Anslaget under tiden 2019-05-08 – 2019-05-29 

Förvaringsplats  
för protokollet Kommunledningskontoret 

Underskrift   

 
Louise Linde  
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Dnr 463-2018 

§ 32 Skolpeng 2019 

Bildningsnämndens beslut 
 

1. Bildningsnämnden fastställer bidrag till fristående huvudmän, 
interkommunal ersättning och intern ersättning inom pedagogisk 
omsorg, förskola, fritidshem, grundskola årskurs F-6, samt grundskola 
årskurs 7-9 enligt bilaga Resursfördelning Svalövs kommun 2019.  

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen har arbetat fram förslag på bidragsbelopp, interkommunal 
ersättning samt intern ersättning per barn och elev för pedagogisk omsorg, 
förskola, fritidshem, grundskola årskurs F-6, samt grundskola årskurs 7-9.  

Beslutsunderlag 

Resursfördelning Svalövs Kommun 2019, daterad 2019-04-30 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Torbjörn Ekelund (L), Anna Berg von Linde (M), Emilié Lundgren (S), Wioletta 
Kopanska Larsson (SD), Jenny Ulfvin (SD) och Jan Berglund (S): 
Bildningsnämnden fastställer bidrag till fristående huvudmän, interkommunal 
ersättning och intern ersättning inom pedagogisk omsorg, förskola, fritidshem, 
grundskola årskurs F-6, samt grundskola årskurs 7-9 enligt bilaga 
Resursfördelning Svalövs kommun 2019. 

Beslutsgång 

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

 

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

§ 33 Internbudget för bildningsnämnden 2019 

Bildningsnämndens beslut 
 

1. Bildningsnämnden godkänner budget för bildningsnämndens 
verksamheter 2019. 

Deltar ej  

Emilié Lundberg (S), Jan Berglund (S), Wioletta Kopanska Larsson (SD), Jenny 
Ulfvin (SD).  

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen presenterar en budget för bildningsnämndens verksamheter 
2019, baserad på ramar beslutade av fullmäktige. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2019-04-11 
Förslag till budget för bildningsnämnden, daterad 2019-04-05  
Kommunfullmäktiges beslut 2018-12-12, § 208  
Kommunfullmäktiges beslut 2019-03-25, § 41  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Torbjörn Ekelund (L), Anna Berg von Linde (M och Martin Rosdahl (C) : 
Bildningsnämnden godkänner budget för bildningsnämndens verksamheter 
2019. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (HSDT, UABS, JEMS) 
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Dnr 113-2019 

§ 34 Behov av förskoleplatser i Svalövs tätort 

Bildningsnämndens beslut 
 

1. Förvaltningens alternativ 4: En förskoleavdelning startas upp på 
Månsboskolan, godkänns. 

Sammanfattning av ärendet 

Kön till förskoleplatser i Svalövs tätort växer. Av 47 barn i kö till hösten kan 37 
barn placeras. Kortsiktigt behövs ytterligare en avdelning för att lösa 
köproblematiken, men när åtgärder sätts in vill vi ha skapa två nya avdelningar, 
för att vi inte ska sätta oss i en kostym som riskerar att bli för liten tämligen 
omgående. Förvaltningen presenterar tre lösningsalternativ för nämnden med 
förhoppningen ska fatta beslut om ett av alternativen.  

Alternativ 1: En förskolepaviljong med 2 avdelningar placeras i anknytning till 
Månsabo. Detta är den snabbaste lösningen, som skulle göra att platsbristen är 
löst till augusti, då behovet föreligger.  

Alternativ 2: Befintliga lokaler i Månsabo byggs om för att anpassas till 
förskoleverksamhet. Detta är en praktisk lösning, som dock tar längre tid att 
genomföra. Enligt Nils-Ingvar Ekholm kan lokalerna i bästa fall vara färdiga för 
användning kring årsskiftet 2019/2020.  

Alternativ 3: Extern aktör anlitas för att bygga ut Norrgårdens förskola med 2 
avdelningar. Under tiden placeras paviljong med 2 avdelningar i anknytning till 
Norrgårdens förskola. Detta förslag omfattar både en kortsiktig och långsiktig 
lösning på platsbristen i Svalövs tätort. I det korta perspektivet löses 
platsbristen med en paviljong samtidigt som en permanent lösning färdigställs.  

Under mötet presenterades alternativ 4: En förskoleavdelning startas upp på 
Månsboskolan. Alternativet innebär att befintliga lokaler kan nyttjas.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2019-04-30 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Torbjörn Ekelund (L), Anne Berg von Linde (M), Martin Rosdahl (C), Emilié 
Lundgren (S) och Wioletta Kopanska Larsson (SD): Förvaltningens alternativ 4: 
En förskoleavdelning startas upp på Månsboskolan, godkänns.  

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (HSDT, RTAT, UABS, AAHN, SVNIE) 


