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Beslutande Jenny Maltin (C)  
Kim Hellström (SD), ordf 
Jan Rosengren (C), tjg ers för Èmilie Lundgren (S), vice ordf  
Anna Berg von Linde (M)  
Wioletta Kopanska Larsson (SD)  
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Frank Urban Johansson (KD) 
 

Insynsplatser Anders Malmros (V) 
Elisabeth Salonen Ripa (FI) 

Ersättare för 
insynsplatser 

 

Övriga deltagare Hans Dahlqvist, utbildningschef  
Eva Blom Persson, kontorschef  
Niklas Fonskov, fritidschef  
Jonathan Olsson, nämndsekreterare 
Gunilla Persson, rektor, § 43 a) 
Anders Stålhandske, elevassistent, § 43 a)  
Madeleine Scharnell, fritidspedagog, § 43 a) 
Maria Winqvist, förskolechef, § 43 
Katarina Dahlqvist, kvalitetsstrateg 
David Svensson, kvalitetskoordinator  
Jane Bergman, ekonomichef, §§ 43-44 
Robert Rönn, ekonom, §§ 43-44  
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Utses att justera Torbjörn Ekelund (L) 

Justeringens tid 
och plats Kommunledningskontoret, 2022-04-21, kl. 16.00 

Justerade 
paragrafer §§ 42 – 53 

Sekreterare   

 Jonathan Olsson  

Ordförande  
 

 Kim Hellström (SD)  

Justerare  
 

 Torbjörn Ekelund (L)   

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Bildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 2022-04-19 

Anslaget under tiden 2022-04-23 – 2022-05-16 

Förvaringsplats  
för protokollet Kommunledningskontorets närarkiv 

Underskrift   

 
Jonathan Olsson  
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§ 43 Information 

Bildningsnämndens beslut 

1. Informationen noteras. 
 

Sammanfattning av ärendet 

a) Information från verksamheten: Parkskolan  

b) Lagförslag från regeringen om att få fler barn börja förskolan  

c) Ukrainakrigets påverkan på skolans verksamheter i Svalövs kommun  

d) Omsorg på kväll, natt och helg  

e) Strategidag på fredag den 22 april 2022  
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Dnr BIN 257-2022 

§ 44 Ekonomisk uppföljning per 28 februari 2022 

Bildningsnämndens beslut 

1. Bildningsnämnden godkänner ekonomisk uppföljning per 28 februari 
2022. 

Sammanfattning av ärendet 

Bildningsnämnden lämnar sin första för året ekonomiska rapport per den siste 
februari 2022. Prognosen är för hela nämnden på -4,4 mnkr. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2022-03-31 
Uppföljningsrapport 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Kim Hellström (SD), Anna Berg von Linde (M) och Wioletta Kopanska Larsson 
(SD): 1. Bildningsnämnden godkänner ekonomisk uppföljning per 28 februari 
2022.  

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (HSDT, EABP, JEBN) 
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Dnr BIN 258-2022, SBN 15-2022 

§ 45 Remissvar, Cykelplan för Svalövs kommun 

Bildningsnämndens beslut 

1. Förvaltningens förslag till remissvar, daterad den 30 mars 2022, antas 
som nämndens eget och överlämnas till samhällsbyggnadsnämnden. 

2. I tabellen på sid 13 i cykelplanen stryks raden avseende projekt ”Trafik i 
skolan”. 

Sammanfattning av ärendet 

Den 29 november 2021 beslutade kommunfullmäktige att 
samhällsbyggnadsnämnden ska revidera cykelplanen antagen 2014 och efter 
remissbehandling ska planen föreligga beslut i kommunfullmäktiges 
sammanträde i juni 2022. 

Planen innehåller två delar. Del 1 är förutsättningar som finna gällande cykel i 
kommunen. Den innehåller betydande styrdokument, nuläge, fördelar med att 
cykla samt viktiga faktorer. Del 2 är åtgärderna för att öka tillgängligheten och 
säkerheten för cyklister i kommunen. Den innehåller beteende- och 
attitydsåtgärder, fysiska åtgärder samt prioritering och ansvar. 

Sektor utbildning ställer sig positiva till revideringen av kommunens cykelplan 
och finner planens ambition att stärka möjligheterna till transport med cykel 
viktig utifrån såväl klimat- och miljösynpunkt som ur ett folkhälsoperspektiv. 
Inriktningen på planen med såväl fysiska åtgärder som åtgärder i syfte att höja 
kunskapen och förändra attityder är lovvärd. Sektor utbildning vill i 
sammanhanget dock framföra ett antal synpunkter, som redovisas i remissvaret 
daterat den 30 mars 2022. 

Beslutsunderlag 

Remissvar, daterad 2022-03-30 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2022-03-24, § 49 
Utkast till cykelplan, daterad 2022-03-10 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Kim Hellström (SD), Anna Berg von Linde (M), Torbjörn Ekelund (L), Wioletta 
Kopanska Larsson (SD): 1. Förvaltningens förslag till remissvar, daterad den 30 
mars 2022, antas som nämndens eget och överlämnas till 
samhällsbyggnadsnämnden. 

Torbjörn Ekelund (L), Kim Hellström (SD), Anna Berg von Linde (M), Wioletta 
Kopanska Larsson (SD) tilläggsyrkande: 2. I tabellen på sid 13 i cykelplanen 
stryks raden avseende projekt ”Trafik i skolan”.  
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Beslutsgång 

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

Deltar ej 

Jenny Maltin (C) och Jan Rosengren (C) deltar inte i beslutet.  

Protokollsanteckning  

Jenny Maltin (C): ”Centerpartiet återkommer i senare instans.” 

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (HSDT, EABP, DDSN, JNON) 
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Dnr BIN 52-2021, SBN 266-2021 

§ 46 Komplettering till ärende Nybyggnation av F-6 
skola i Teckomatorp 

Bildningsnämndens beslut 

1. Bildningsnämndens beslut 2021-02-09, § 12, kompletteras med en 
hemställan om att samhällsbyggnadsnämnden parallellt med 
planeringen av ny F-6 skola i Teckomatorp även undersöker möjligheten 
att parallellt bygga en ny idrottshall som är anpassat efter ett elevantal 
på ca 350 elever. 

Sammanfattning av ärendet 

Vid bildningsnämndens sammanträde 2021-02-09, § 12, fattade nämnden 
följande beslut (ärende 52-2021): 

1. Bildningsnämnden hemställer att samhällsbyggnadsnämnden utreder en 
möjlig framtida lokalisering av ny skola i Teckomatorp. 

2. Bildningsnämnden hemställer att samhällsbyggnadsnämnden utreder 
förutsättningarna att uppföra en ny F-6 skola i Teckomatorp med 
kapacitet att ta emot 300 till 350 elever. 

I den därefter vidare beredningen av ärendet inom samhällsbyggnads- och 
utbildningssektorn har även behovet av en ny idrottshall utkristalliserat sig. När 
elevantalet når den kapacitet som den nya skolan är avsedd att rymma, så 
kommer inte den befintliga idrottshallen att schematekniskt kunna täcka 
behovet av den lagstadgade idrottsundervisningen. Det är därför önskvärt att 
det tidigare fattade beslutet om att planera för en F-6 skola i Teckomatorp 
kompletteras med en hemställan till samhällsbyggnadsnämnden om att 
samhällsbyggnad parallellt också undersöker möjligheten att bygga en 
idrottshall som gör det schematekniskt möjligt att hantera ett elevantal på ca 
350 elever 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2022-04-11 
Bildningsnämndens protokoll 2021-02-09, § 12 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Kim Hellström (SD), Marcus Donnerhag (S), Anna Berg von Linde (M), Wioletta 
Kopanska Larsson (SD) och Torbjörn Ekelund (L): 1. Bildningsnämndens beslut 
2021-02-09, § 12, kompletteras med en hemställan om att 
samhällsbyggnadsnämnden parallellt med planeringen av ny F-6 skola i 
Teckomatorp även undersöker möjligheten att parallellt bygga en ny idrottshall 
som är anpassat efter ett elevantal på ca 350 elever. 
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Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Kommunförvaltningen (HSDT, EABP, SARA) 
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Dnr BIN 186-2021 

§ 47 Kulturplan för Svalövs kommun 

Bildningsnämndens beslut 

1. Förslag till ny kulturplan ska presenteras vid bildningsnämndens 
sammanträde i september 2022.  

2. Bildningsnämndens beslut 2021-04-13, § 37 punkt 2 ändras på så sätt 
att kulturplanen ska ha giltighetstid 2023-2025.  

3. Kulturplan för Svalövs kommun 2015-2021 gäller till och med år 2022.  

4. Förslag till ny kulturplanen ska harmonieras med kommunens riktlinjer 
för styrdokument, antagna i KS den 14 mars 2022, § 68. 

Sammanfattning av ärendet 

Svalövs kommuns nuvarande kulturplan upphör att gälla 1 januari 2022, efter 
en förlängning om två år. Bildningsnämnden gav den 13 april 2021, § 37 
förvaltningen i uppdrag att under 2021 ta fram ett nytt förslag till kulturplan för 
Svalövs kommun för åren 2022-2024.  

Arbetet påbörjades under 2021 men försvårades på grund av pandemin. Vid 
bildningsnämndens sammanträde den 16 november 2021, § 125 informerade 
förvaltningen om att en förlängning av planarbetet behövdes under början av 
2022. Detta i syfte att komplettera tillgängligt underlag med fördjupad dialog 
med vissa målgrupper. Förvaltningen räknade med att kunna lämna över ett 
förslag till kulturplan efter första kvartalet 2022. 

I december 2021 avslutade kulturchef hastigt sin tjänst, och en tillfällig 
resursbrist uppstod inför kommande organisationsförändringar.  

Förvaltningen har nu återupptagit arbetet med kulturplanen och föreslår att 
förslag om ny kulturplan presenteras vid bildningsnämndens sammanträde i 
september 2022. Detta i syfte att kunna genomföra den fördjupade dialog som 
förvaltningen avsåg genomföra som ett komplement till befintligt underlag, samt 
i syfte att harmoniera kulturplanen med kommunens riktlinjer för styrdokument, 
antagna i KS den 14 mars 2022, § 68. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2022-03-30 
Bildningsnämndens protokoll 2021-04-13, § 37 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Kim Hellström (SD), Torbjörn Ekelund (L), Wioletta Kopanska Larsson (SD), 
Anna Berg von Linde (M) och Marcus Donnerhag (S): 1. Förslag till ny 
kulturplan ska presenteras vid bildningsnämndens sammanträde i september 
2022. 2. Bildningsnämndens beslut 2021-04-13, § 37 punkt 2 ändras på så sätt 
att kulturplanen ska ha giltighetstid 2023-2025. 3. Kulturplan för Svalövs 
kommun 2015-2021 gäller till och med år 2022. 4. Förslag till ny kulturplanen 
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ska harmonieras med kommunens riktlinjer för styrdokument, antagna i KS den 
14 mars 2022, § 68. 

Beslutsgång 

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

Deltar ej 

Jenny Maltin (C) och Jan Rosengren (C) deltar inte i beslutet.  

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (HSDT, LATE, NSFV) 
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Dnr BIN 259-2022 

§ 48 Sommarsimskola 2022 

Bildningsnämndens beslut 

1. Simskola för 2022 förläggs till Karlsrobadet i Eslöv och för framtida 
sommarsimskolor är målet att från 2023 förlägga dessa till Röstångas 
friluftsbad. 

Sammanfattning av ärendet 

Sommarsimskolan har sedan 2008 drivits genom avtal med campingen i 
Röstånga. Simskole-elever har genomgått utbildningen för att lära sig 
vattenvana och simkunskap. Transporten till simskoleundervisningen har skett 
genom buss som ombesörjts av Svalövs kommun. 

Avtalet kring simskolan har gällt under förutsättning att övriga två avtal med 
Röstånga camping (First camp) är gällande. Då förhandlingar om framtida drift 
av Röstångabadet fortfarande pågick beslutade bildningsnämnden maj 2021 att 
säga upp gällande simskoleavtal i avvaktan på resultatet av dessa 
förhandlingar. Simskolan sommaren 2021 skulle dock genomföras enligt 
tidigare gällande avtal. 

Men då badet hastigt tvingades stänga sommaren 2021 på grund av 
besiktningsanmärkningar, ställde Eslövs kommun upp med mycket kort varsel 
och tog emot våra då anmälda simskole-elever, där vi i stort sett kunde erbjuda 
plats åt samtliga. 

Förhandlingar med Röstångabadet (First camp) pågått ännu gällande badets  
framtid och driftsform. Organisationen kring simskolan som anmälningar, 
betalningar, rekrytering av siminstruktörer, genomförande har genom tidigare 
avtal varit knutet till campingens organisation.  

För att säkerställa att årets simskola verkligen kommer kunna genomföras på 
bästa sätt med hög kvalite i simundervisningen och rimliga kursavgifter under 
pågående förhandlingar, är det därför planerat att 2022 års simskola även detta 
år förläggs till Karlsrobadet i Eslöv. Detta innebär att vi kommer kunna erbjuda 
simskoleundervisning under veckorna 25-26 samt 27-28 för ca 45 barn i 
åldrarna födda 2009 till 2014.  

Gällande framtida sommarsimskolor är målet att från 2023 förlägga dessa till 
Röstångas friluftsbad om så möjligt. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2022-03-30 
Bildningsnämnden protokoll 2021-05-18, § 53 
Avtal om simskola, daterad 2008-02-26 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Kim Hellström (SD), Torbjörn Ekelund (L), Jan Rosengren (C), Marcus 
Donnerhag (S), Jenny Maltin (C) och Anna Berg von Linde (M): 1. Simskola för 
2022 förläggs till Karlsrobadet i Eslöv och för framtida sommarsimskolor är 
målet att från 2023 förlägga dessa till Röstångas friluftsbad.  

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (HSDT, EABP, NSFV) 
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Dnr BIN 260-2022 

§ 49 Revidering av bildningsnämndens 
delegationsordning 2022 

Bildningsnämndens beslut 

1. Bildningsnämnden godkänner revidering av delegationsordning enligt 
tjänsteskrivelse, daterad 2022-04-08. 

Sammanfattning av ärendet 

För att punkt 2.9 i delegationsordningen ska harmoniera med skollagen 5 kap. 
18 § föreslås en ändring av delegation till Utbildningschef istället för Rektor 
Svalöfs gymnasium. Det föreslås även ett tillägg till delegationsordningen med 
punkt 2.11 om avstängningstid från viss utbildning med praktiska inslag med 
hänvisning till skollagen 5 kap. 20 §, med delegation till Utbildningschef. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2022-04-08 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Kim Hellström (SD), Anna Berg von Linde (M), Torbjörn Ekelund (L), Wioletta 
Kopanska Larsson (SD), Jenny Maltin (C), Marcus Donnerhag (S) och Jan 
Rosengren (C): 1. Bildningsnämnden godkänner revidering av 
delegationsordning enligt tjänsteskrivelse, daterad 2022-04-08. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (HSDT, EABP, KAAT) 
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Dnr BIN 262-2022 

§ 50 Återrapportering synpunkter för 
bildningsnämnden kvartal 1, 2022 

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 via 
Synpunktshanteraren på www.svalov.se, alternativt på för ändamålet avsedd 
blankett, ska hanteras. Enligt dessa rutiner ska nämndadministrationen för varje 
kvartal redovisa inlämnade synpunkter till ansvarigt politiskt organ. 

Under kvartal 1 2022 inkom en synpunkt till bildningsnämnden via 
Synpunktshanteraren. 

 

Datum Synpunkten avser Åtgärd Avslutat 

2022-02-26 Ingång till förskola i 
Kågeröds Lund. 
Svårt att öppna 
hasp. 

Ej hanterad.  Ej avslutad.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2022-04-11 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Kim Hellström (SD) och Torbjörn Ekelund (L): 1. Informationen noteras.  

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (HSDT, EABP) 
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Dnr BIN 23-2021 

§ 51 Redovisning av delegationsbeslut 

Bildningsnämndens beslut 

1. Redovisning av delegationsbeslut godkänns. 
 

Sammanfattning av ärendet 

Redovisning av fattade delegationsbeslut 2021-03-08 – 2022-04-10 

Beslutsunderlag 

Underlag av fattade delegationsbeslut 2021-03-08 – 2022-04-10 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Kim Hellström (SD): 1. 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 BIN 264-2022 

§ 52 Initiativärende från Ungdomsrådet 

Bildningsnämndens beslut 

1. Ärendet överlämnas till förvaltningen för beredning. 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt ungdomsrådets reglemente får rådet initiera nya ungdomsfrågor genom 
att tillskriva ansvarig nämnd. Ungdomsrådet ska också förfoga över en del av 
sina tilldelade budgetmedel för projekt initierade av rådet självt.  

Ungdomsrådet inkom den 12 mars 2022 med ett initiativärende till 
bildningsnämnden. Rådet föreslår att ungdomsrådet stöttar Kulturverket med  
15 000 kronor för inköp av datorer och musikprogram. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från Ungdomsrådet, daterad 2022-03-12 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Kim Hellström (SD), Jenny Maltin (C), Wioletta Kopanska Larsson (SD), Jan 
Rosengren (C), Marcus Donnerhag (S) och Torbjörn Ekelund (L): 1. Ärendet 
överlämnas till förvaltningen för beredning. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (HSDT, NSFV, JNON) 
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Dnr BIN 267-2022 

§ 53 Rekvisition statsbidrag för lärarassistenter  

Bildningsnämndens beslut 

1. Bildningsnämnden godkänner att sektor utbildning rekvirerar 631 018 kr 
inom ramen för statsbidrag för lärarassistenter. 

Sammanfattning av ärendet  

Statsbidraget ska gå till att anställa fler lärarassistenter i skolan för att ge lärare 
ökad möjlighet att fokusera på undervisning. Lärarassistent är personal som 
avlastar lärarna så att de ska kunna ägna sig åt undervisning och uppgifter som 
hör till undervisningen. 

Under bidragsomgången för vårterminen 2022 har Svalövs kommun tilldelats 
en bidragsram på 631 018 kr. Sektor utbildning ämnar använda bidraget för att 
finansiera en viss del av kostnaderna för 7 lärarassistenter på kommunens F-6 
skolor och grundsärskola. Ett villkor är att huvudmannen själv måste finansiera 
minst hälften av de totala kostnaderna för lärarassistenterna. Kostnaderna 
innefattar bruttolön, de olika sociala avgifterna och eventuella övriga kostnader 
som huvudmannen har för lärarassistenten. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2022-04-14 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Kim Hellström (SD), Torbjörn Ekelund (L), Wioletta Kopanska Larsson (SD), 
Marcus Donnerhag (S), Jenny Maltin (C) och Jan Rosengren (C): 1. 
Bildningsnämnden godkänner att sektor utbildning rekvirerar 631 018 kr inom 
ramen för statsbidrag för lärarassistenter. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (HSDT, EABP) 
 
 
 
 


