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Sammanträdesdatum 
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Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 13.30-15.25 
Ajournering kl. 14.55-15.05 
 

Beslutande Martin Rosdahl (C) 
Kim Hellström (SD) 
Èmilie Lundgren (S), vice ordf 
Thomas Löfgren (M) 
Wioletta Kopanska Larsson (SD) 
Torbjörn Ekelund (L), ordf 
Marcus Donnerhag (S) 
 

Ej tjänstgörande 
ersättare 
 

Maria Svensson (C) 
Sanna Brobeck (SD) 
- (S) 
Anna Berg von Linde (M) 
Jenny Ulfvin (SD) 
Anders Bjerehjelm (KD) 
- (S)  
 

Övriga deltagare Hans Dahlqvist, utbildningschef 
Elisabet Viktorsson, kulturchef  
Niklas Fonskov, fritidschef  
Karin Ekholm, assistent, §§ 1-2 
Ulrika Bodenäs, administrativ koordinator 
Katarina Anjert, kvalitetsstrateg  
Sara Månsson, nämndsekreterare 
Karin Sjunnesson, personalombud 
 
Nina Renarve (MP). insynsplats 
Elisabeth Salonen Ripa (FI), insynsplats 
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Utses att justera Martin Rosdahl 

Justeringens tid 
och plats Kommunledningskontoret, 2019-01-30, kl 08.00 

Justerade 
paragrafer §§ 1 - 7 

Sekreterare   

 Sara Månsson   

Ordförande  
 

 Torbjörn Ekelund (L)  

Justerare  
 

 Martin Rosdahl (C)   

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Bildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 2019-01-25 

Anslaget under tiden 2019-01-31 – 2019-02-21 

Förvaringsplats  
för protokollet Kommunledningskontoret 

Underskrift   

 
Sara Månsson  
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Dnr - 

§ 2 Information 

Bildningsnämndens beslut 
 

1. Informationen noteras. 

Sammanfattning av ärendet 

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

b) Kvalitetsstrateg, Katarina Anjert informerar om: Läsårstider för 
2019/2020. 

c) Fritidschef, Niklas Fonskov informerar om: 1) Senior sportschool med 
uppstartsmöte den 6 februari, 2) Projektet Starka, ny uppstart för 2019. 
3) Träningsplan i Röstånga, (Dnr 23-2018), 4) Cityidrotten till Svalövs 
kommun och 5) Ny lotterilag från den 1 januari 2019.  

d) Fritidschef, Niklas Fonskov och kulturchef, Elisabet Viktorsson 
informerar om: Jullovsaktiviteter 2018, samt om statsbidrag för 
lovaktiviteter 2019.  

e) Kulturchef, Elisabet Viktorsson informerar om: 1) Biblioteksdagarna 
2019, som hålls i Helsingborg mellan den 15 - 17 maj. 2) Inköp av 
löskonst 2018.  

f) Ordförande informerar om: Välfärdskonferensen 2019   

 

 
Protokollet ska skickas till: 
- 
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Dnr 12-2019 

§ 3 Intern kontrollplan för 2019 

Bildningsnämndens beslut 
 

1. Förslag till plan för intern kontroll 2019, enligt bilaga 1, daterad  
2019-01-19 antas. 

2. Plan för intern kontroll 2019 överlämnas för kännedom till 
kommunstyrelsen. 

Sammanfattning av ärendet 

Den interna kontrollplanen för 2018 för verksamhet Barnomsorg, Grundskola, 
Gymnasieskola har setts över och kontrollplan för 2019 innehåller följande 
förändringar: 

 Kontrollpunkten; Uppföljning av förskolor i alternativ regi enligt lag, 
stryks från den interna kontrollplanen eftersom det är en extern process 
och därför inte är prioriterad i en intern kontrollplan.  

 Ett kontrollmoment som syftar till att säkerställa att redovisning av 
investeringar sker korrekt läggs till i den interna kontrollplanen.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse inklusive bilagor, daterad 2019-01-22 
Granskningsrapport från PWC  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Torbjörn Ekelund (L), Kim Hellström (SD) och Thomas Löfgren (M): 1. Förslag 
till plan för intern kontroll 2019, enligt bilaga 1, daterad 190119 antas. 2. Plan 
för intern kontroll 2019 överlämnas för kännedom till kommunstyrelsen. 

Beslutsgång 

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

 

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

§ 4 Revidering av delegeringsordning 

Bildningsnämndens beslut 
 

1. Reviderad delgeringsordning enligt bilaga 1, daterad 2019-01-17 antas. 

Sammanfattning av ärendet 

På initiativ av utbildningschefen har delegeringsordningen för Sektor utbildning 
reviderats. Revideringen är gjord utifrån följande principer: 

 Förskola, grundskola och gymnasiet är tre olika, men likställda 
skolformer. I linje därmed bör förskolechefs och rektors delegation vara 
så likvärdig som möjligt.  

 I befintlig delegeringsordning finns ett antal punkter inlagda, som borde 
betraktas som verkställighet. I förslag till ny delegeringsordning har 
dessa punkter tagits bort.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2019-01-17 
Delegeringsordning, Bilaga 1  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Torbjörn Ekelund (L): 1. Reviderad delgeringsordning enligt bilaga 1, daterad 
2019-01-17 antas. 

Beslutsgång 

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

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (HSDT, LELE) 
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Dnr 376-2018 

§ 5 Revidering av sammanträdestider för 2019 

Bildningsnämndens beslut 
 

1. Bildningsnämndens beslut 2018-11-29, § 127, punkt 1, ändras på så vis 
att nämnden sammanträder år 2019 under följande dagar: 14/2, 12/3, 
11/4, 23/5, 13/6 (heldag), 15/8 (heldag), 12/9, 15/10, 14/11 och 18/12 
(heldag). 

Sammanfattning av ärendet 

Bildningsnämnden fattade beslut om sammanträdestider vid nämndens 
sammanträde i november. Det finns nu ett behov av att revidera dessa.  

Det är tre sammanträdestillfällen som berörs av revideringen. Dessa är: Den 14 
mars som föreslås flyttas till den 12 mars, den 17 oktober som föreslås flyttas 
till den 15 oktober och den 5 december som föreslås flyttas till den 18 
december.  

Ett extra sammanträde ska enligt kommunallagen hållas om minst en tredjedel 
av nämndens ledamöter begär det eller om ordförande anser att det behövs. 

Därutöver äger ordföranden 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.  

Beslutsunderlag 

Bildningsnämndens protokoll 2018-11-29, § 127 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Torbjörn Ekelund (L) och Kim Hellström (SD): 1. Bildningsnämndens beslut 
2018-11-29, § 127, punkt 1, ändras på så vis att nämnden sammanträder år 
2019 under följande dagar: 14/2, 12/3, 11/4, 23/5, 13/6 (heldag), 15/8 (heldag), 
12/9, 15/10, 14/11 och 18/12 (heldag). 

Beslutsgång 

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

Protokollet ska skickas till: 
- 
 



 

Bildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

8(9) 
Sammanträdesdatum 

2019-01-25 
  

  

  
 

 
Justerare Utdragsbestyrkande 

     

 

Dnr 118-2018 

§ 6 Redovisning av inkomna synpunkter, kvartal 4 
2018 

Bildningsnämnden 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 
4, 2018 har tagits fram.  

Beslutsunderlag 

Sammanställning av synpunkter till bildningsnämnden kvartal 4, 2018 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Torbjörn Ekelund (L): 1. Informationen noteras. 

Beslutsgång 

Ordföranden 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 

§ 7 Redovisning av delegeringsbeslut  

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 2019-
01-25 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Torbjörn Ekelund (L): 1. Redovisning av delegationsbeslut godkänns. 

Beslutsgång 

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

Protokollet ska skickas till: 
- 
 


