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Beslutande Kim Hellström (SD), ordf 
Anna Berg von Linde (M)  
Wioletta Kopanska Larsson (SD)  
Torbjörn Ekelund (L)  
Marcus Donnerhag (S)  
Jan Rosengren (C), tjg ers för Jenny Maltin (C) 
Anna Hed Roslund (S), tjg ers för Émilie Lundgren (S) 

Ej tjänstgörande 
ersättare 

Linda Reidy (M) 
Jenny Ulfvin (SD) 
Frank Urban Johansson (KD) 
 

Insynsplatser Anders Malmros (V) 
 

Ersättare för 
insynsplatser 

- 

Övriga deltagare Hans Dahlqvist, utbildningschef  
Eva Blom Persson, kontorschef  
Niklas Fonskov, fritidschef  
Elisabet Viktorsson, tf. kulturchef 
Robin Wiklöf, nämndsekreterare 
David Svensson, kvalitetstrateg 
Lena Hansson, rektor, Svalöfs gymnasium, §§ 121-122 
 
 
Karin Sjunnesson, personalrepresentant 
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Utses att justera Anna Berg von Linde (M) 

Justeringens tid 
och plats Kommunledningskontoret, 2021-11-18 kl. 16:30 
Justerade 
paragrafer §§ 121 – 131  

Sekreterare   
 Robin Wiklöf  

Ordförande  
 

 Kim Hellström (SD)  

Justerare  
 

 Anna Berg von Linde (M)   

 
ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Bildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 2021-11-16 

Anslaget under tiden  

Förvaringsplats  
för protokollet Kommunledningskontorets närarkiv 

Underskrift   

 
Robin Wiklöf  
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Ärendet "Bidrag till fristående huvudmän, interkommunala ersättningar samt 
intern ersättning inom gymnasieskolan år 2022 lades till under sammanträdet. 
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§ 122 Information 

Bildningsnämndens beslut 

1. Informationen noteras. 
 

Sammanfattning av ärendet 
 

a) Information från verksamheten: VUX (Svalöfs gymnasium) 

b) Lunchbox 
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Dnr BIN 753-2021 

§ 123 Bidrag till fristående huvudmän, interkommunala 
ersättningar samt intern ersättning inom 
gymnasieskolan år 2022 

Bildningsnämndens beslut 

1. Bidrag till fristående huvudmän, interkommunal ersättning samt intern 
ersättning inom gymnasieskolan år 2022 beslutas enligt tabell i bilaga 1. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Inför varje nytt kalenderår ska kommunen besluta om bidragsbelopp och 
interkommunal ersättning för de program som kommunen erbjuder i den egna 
kommunala skolan. Då eleven läser ett gymnasieprogram hos en annan 
kommunal huvudman ersätts huvudmannen motsvarande dennes budgeterade 
självkostnader, interkommunal ersättning. För elev som läser ett 
gymnasieprogram hos en fristående huvudman som inte hemkommunen 
erbjuder i den egna skolan utgår bidrag enligt Skolverkets riksprislista. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse med tillhörande bilaga, daterad 2021-11-09. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Kim Hellström (SD): 1. Bidrag till fristående huvudmän, interkommunal 
ersättning samt intern ersättning inom gymnasieskolan år 2022 beslutas enligt 
tabell i bilaga 1. 

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

 

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (HSDT, EABP, RSWF)  
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Dnr BIN 13-2020 

§ 124 Årsplan för utsmyckning och underhåll av Svalövs 
skulpturer 2021 

Bildningsnämndens beslut 

1. Nytt redovisningsdatum till den 30 april 2022 godkänns. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Svalövs kommun har tagit emot ett penninglegat om en miljon kronor, att 
användas under fyra år, till utsmyckning och underhåll av Svalövs skulpturer. 
Förvaltningen har tagit fram en årsplan, i enlighet med Arbetsordning för 
utsmyckning och underhåll av Svalövs skulpturer. I årsplanen för 2021 ska en 
guide till Svalövs skulpturer tas fram, både tryckt och för webben. På grund av 
förseningar i upphandlingen kommer guiden att kunna bli klar under våren 
2022. 
 

Beslutsunderlag 
- Årsplan 2021 för utsmyckning och underhåll av Svalövs skulpturer, 

daterad 2021-04-06. 
- Arbetsordning för utsmyckning och underhåll av Svalövs skulpturer, 

antagen 2020-04-06. 
 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Kim Hellström (SD): 1. Nytt redovisningsdatum till den 30 april 2022 godkänns. 

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

 

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (ETVN)  
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Dnr BIN 186-2021 

§ 125 Kulturplan för Svalövs kommun 

Bildningsnämndens beslut 

1. Informationen noteras. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kulturplan för Svalövs kommun formulerar den lokala kulturpolitiken och styr 
kulturverksamheten men också all kommunal verksamhet där den involverar 
kultur. Det är alltså en kommunövergripande plan. Planprocessen ska innehålla 
dialog med kulturlivets aktörer, med allmänheten och politiken. Hänsyn ska ta 
till empiriska underlag, såsom användarundersökningar. Vidare ska en lokal 
kulturplan kunna kopplas till delregionala och regionala planer och förhålla sig 
till den nationella kulturpolitiken. Planen ska även följa barnkonventionen och 
förhålla sig till denna.  
 
Dialoger har försvårats av restriktioner på grund av pandemin. En 
enkätundersökning gjordes under sommaren för att ge ett bättre 
kunskapsunderlag. Utifrån det konstaterades ett behov av kompletterande 
dialog med vissa målgrupper. För att kunna göra detta grundligt önskar 
förvaltningen få fortsätta med planarbetet under början 2022, för att kunna 
lämna över ett förslag till kulturplan efter första kvartalet.  
 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse, daterad 2021-10-28. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Kim Hellström (SD): 1. Informationen noteras. 

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

 

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (ETVN)  
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Dnr BIN 181-2021 

§ 126 Ekonomisk uppföljning per den sista oktober 2021 

Bildningsnämndens beslut 

1. Den ekonomiska uppföljningen per 31 oktober 2021 godkänns. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Ekonomisk uppföljning/prognos per den 31 oktober 2021 för bildningsnämnden 
har prognostiserat ett positivt överskott md 2 474 tkr. 

Beslutsunderlag 
- Rapport, ”Uppföljning/prognos per den 31 oktober 2021 för 

bildningsnämnden”, daterad 2021-11-12. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Kim Hellström (SD): 1. Den ekonomiska uppföljningen per 31 oktober 2021 
godkänns. 

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 741-2021 

§ 127 Regler, taxor och e-tjänster för barnomsorg i 
Svalövs kommun, 2022 

Bildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige 

1. Regler och avgifter för kommunala förskolor och fritidshem i Svalövs 
kommun 2022 fastställs att gälla fr.o.m. 2022-01-01. 

2. Uppgifter om avgiftsbelopp på sida 12 i Regler och avgifter för 
kommunala förskolor och fritidshem i Svalövs kommun 2022 uppdateras 
när Skolverket meddelat beslut gällande maxtaxa. Avgiftsbeloppen 
fastställs att gälla fr.o.m. 2022-01-01. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Regler och avgifter för barnomsorg i Svalövs kommun revideras årligen och 
beslutas i kommunfullmäktige. I förslag för 2022 har formuleringar främst 
anpassats utifrån nytt verksamhetssystem och för att förtydliga delar av 
regelverket. Därutöver har enstaka tillägg också gjorts i förtydligande syfte. 
Tillägg och omformuleringar innebär ingen förändring av regelverket jämfört med 
motsvarande regelverk för 2021.  

Regelverket föreslås beslutas i två delar; dels föreslås revideringen av 
regelverket att fastställas att gälla från och med 2022-01-01, dels föreslås 
uppgifter om avgiftsbelopp läggas till regelverket när Skolverket meddelat beslut 
gällande maxtaxa.  

Beslutsunderlag 
Regler och avgifter för kommunala förskolor och fritidshem i Svalövs kommun 
2022. 

Regler, taxor och e-tjänster för kommunala förskolor och fritidshem i Svalövs 
kommun 2021. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Kim Hellström (SD): 1. Regler och avgifter för kommunala förskolor och 
fritidshem i Svalövs kommun 2022 fastställs att gälla fr.o.m. 2022-01-01. 2. 
Uppgifter om avgiftsbelopp på sida 12 i Regler och avgifter för kommunala 
förskolor och fritidshem i Svalövs kommun 2022 uppdateras när Skolverket 
meddelat beslut gällande maxtaxa. Avgiftsbeloppen fastställs att gälla fr.o.m. 
2022-01-01. 

Beslutsgång 
Ordförande tar upp förslagen till beslut och finner att nämnden beslutar i 
enlighet med dessa. 
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Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (HSDT, EABP, RSWF)  
 



 

Bildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

11(15) 
Sammanträdesdatum 

2021-11-16 
 

  
 

 
Justerare Utdragsbestyrkande 

     

 

Dnr BIN 742-2021 

§ 128 Plan för intern kontroll 2022 

Bildningsnämndens beslut 

1. Förslag till plan för intern kontroll 2022, daterad 2021-10-19, antas. 

2. Plan för intern kontroll 2022 överlämnas för kännedom till 
kommunstyrelsen. 

Sammanfattning av ärendet 
Med plan för intern kontroll 2021 som grund innehåller plan för intern kontroll 
2022 för Sektor utbildning, kultur och fritid följande justeringar:  

1. Punkten Investeringsbudget hanteras enligt lag och kommunala 
anvisningar med kontrollmoment Redovisning av investeringar sker 
korrekt, stryks. 

2. Punkten Statsbidrag inom Sektor utbildning med kontrollmoment 
Riktade statsbidrag hanteras korrekt, läggs till. 

3. Punkten Sökta bidrag inom föreningslivet med kontrollmoment Kontroll 
av att det finns nedskrivna rutiner för en systematisk kontroll gällande 
föreningsbidragen, läggs till. 

4. Punkten Verksamhetsbidrag till studieförbund med kontrollmoment 
Redovisning av antal studietimmar, redovisning av genomförda projekt 
som erhållit aktivitetsbidrag, läggs till. 

5. Punkten Personuppgiftslagring i bibliotekssystemet med kontrollmoment 
Gallring av personuppgifter enligt GDPR, läggs till. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse, daterad 2021-10-19. 
- Förslag till plan för intern kontroll 2022, daterad 2021-10-19. 
- Plan för intern kontroll 2021. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Kim Hellström (SD), Torbjörn Ekelund (L): 1. Förslag till plan för intern kontroll 
2022, daterad 2021-10-19, antas. 2. Plan för intern kontroll 2022 överlämnas för 
kännedom till kommunstyrelsen. 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (HSDT, EABP, RSWF) 
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Dnr BIN 285-2020 

§ 129 Uppdrag, utredning resursskola 

Bildningsnämndens beslut 

1. Resursskola med plats för 10-12 elever förläggs i Svalövs tätort 

2. Resursskolan i lokalhänseende ska förläggas till den tidigare 
Månsaboskolan. 

3. Information i utredningsmaterialet angående de ekonomiska 
beräkningarna noteras. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Bakgrunden till föreliggande utredning är de beslut som fattades i 
Bildningsnämnden 2020-12-14. Under sammanträdet fattades följande beslut: 

1. Bildningsnämnden ställer sig positiv till att det startas en resursskola i 
Svalövs kommun med plats för 10-12 elever. 

2. Bildningsnämnden uppdrar åt sektor utbildning att vidare utreda var i 
kommunen en resursskola bör placeras. 

3. Bildningsnämnden uppdrar åt sektor utbildning att vidare utreda vilka 
lokaler som kan tas i anspråk av resursskolan eller om det behövs 
byggas helt nya lokaler. 

4. Bildningsnämnden uppdrar åt sektor utbildning att vidare utreda de 
ekonomiska konsekvenserna av en resursskoleverksamhet. 

Sektor har i utredning 2021-11-04 besvarat punkterna 2-4. Utredningen bifogas 
som beslutsunderlag.  

Sektor utbildnings förslag är att resursskolan placeras i Svalövs tätort. 
Sektor utbildnings förslag är vidare att den tidigare att delar av den tidigare 
Månsaboskolans lokaler tas i anspråk av resursskolan (se bifogad ritning). 

Beslutsunderlag 
- Utredning Resursskola i Svalövs kommun, daterad 2021-11-04. 
- Ritning Månsabo. 
- Sammanträdesprotokoll 2020-12-14, dnr BIN 285-2020. 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Marcus Donnerhag (S) yrkar avslag: 1. Resursskola med plats för 10-12 elever 
förläggs i Svalövs tätort 2. Resursskolan i lokalhänseende ska förläggas till den 
tidigare Månsaboskolan. 

Kim Hellström (SD), Torbjörn Ekelund (L), Wioletta Kopanska Larsson (SD), 
Anna Berg von Linde (M): 1. Resursskola med plats för 10-12 elever förläggs i 
Svalövs tätort 2. Resursskolan i lokalhänseende ska förläggas till den tidigare 
Månsaboskolan. 3. Information i utredningsmaterialet angående de ekonomiska 
beräkningarna noteras. 

Beslutsgång 
Ordförande tar upp Marcus Donnerhags (S) avslagsyrkande och finner att 
nämnden accepterar att dennes avslagsyrkande gällande punkt 1 och punkt 2 
kan avgöras samtidigt. 
 
Ordförande ställer eget m.fl. förslag till beslut mot Marcus Donnerhags (S) 
avslagsyrkande och finner att nämnden besluter enligt ordförandes m.fl. förslag 
till beslut. 

Protokollsanteckning 
Marcus Donnerhag (S), Anna Roslund Hed (S): “ Vi Socialdemokraterna tycker 
att man skall återföra besparingar för barn i behov av särskilt stöd, att återföra 
besparingar för ökad måluppfyllelse och att anställa och kompetensutveckla fler 
pedagoger istället för att skapa en resursskola. Vi vill ha resurserna i den 
reguljära skolan och inte i en utstationerad resursskola.” 

 
 
 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (HSDT, EABP, RSWF, SARA, UALG)  
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Dnr BIN 743-2021 

§ 130 Information, Placering av förskola i Kågeröd 

Bildningsnämndens beslut 

1. Informationen noteras. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Samhällsbyggnad har tillsammans med sektor utbildning tittat på möjliga  
placeringar av ny förskola i Kågeröd. Olika placeringar har diskuterats, men två 
goda placeringar har utkristalliserats. Dessa prioriterar vi enligt nedan:  

Lärkgatan rankas som nr 1. Fördelarna är framför allt närheten till befintlig 
förskola (vilket underlättar samverkan mellan enheterna) samt närheten till 
naturen, vilket skapar förutsättningar för en bra uteverksamhet. 

Kågeröd 10:1 rankas som nummer 2. Den stora fördelen med detta alternativ är 
att det skulle innebära att en ny förskola planerades in parallellt med 
framväxandet av ett nytt bostadsområde, vilket skulle ge oss möjligheten att göra 
rätt från början. Det är grundläggande att planera och rita in viktiga 
serviceinrättningar i samma takt som kommundelarna växer för att kunna 
optimera verksamheten och placera den strategiskt rätt så att man inte i 
efterhand behöver hitta det minst det dåliga alternativet. Det är en nackdel att 
detta område ligger relativt långt bort från befintlig förskola i Kågeröd. Det 
minskar samverkansmöjligheterna mellan verksamheterna. Det är inte heller 
samma närhet till naturen som alternativet Lärkgatan. 

Beslutsunderlag 
- Muntlig presentation av Ulrika Lassing på BIN 2021-10-12. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Kim Hellström (SD): 1. Informationen noteras. 

Beslutsgång 
Ordförande tar upp förslagen till beslut och finner att nämnden beslutar i 
enlighet med dessa. 
 
 
 
Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (HSDT, EABP, RSWF)  
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Dnr BIN 003-2021 
 

§ 131 Redovisning av delegationsbeslut 

Bildningsnämndens beslut 

1. Redovisning av delegationsbeslut godkänns. 
 

Sammanfattning av ärendet 

Beslutsunderlag 
Redovisning av fattade delegationsbeslut 2021-10-05 – 2021-11-08. 

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:  
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


