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Beslutande Jenny Maltin (C)  
Kim Hellström (SD), ordf 
Èmilie Lundgren (S), vice ordf  
Anna Berg von Linde (M)  
Wioletta Kopanska Larsson (SD)  
Torbjörn Ekelund (L)  
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Frank Urban Johansson (KD) 
 

Insynsplatser Anders Malmros (V) 

Ersättare för 
insynsplatser 

 

Övriga deltagare Stefan Larsson, tf utbildningschef  
Eva Blom Persson, kontorschef, §§ 54-62 
Niklas Fonskov, fritidschef, §§ 54-62 
Jonathan Olsson, nämndsekreterare 
Lena Hansson, rektor, §§ 55 b-c), 63 
David Svensson, kvalitetskoordinator, §§ 54-58 
Ulrika Lassing, lokalstrateg, § 55 a) 
Rebecca Ljung Andersen, §§ 55 b-c) 
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Utses att justera Jenny Maltin (C) 

Justeringens tid 
och plats Kommunledningskontoret, 2022-05-16, kl. 16.30 

Justerade 
paragrafer §§ 54 – 62 

Sekreterare   

 Jonathan Olsson  

Ordförande  
 

 Kim Hellström (SD)  

Justerare  
 

 Jenny Maltin (C)   

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Bildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 2022-05-12 

Anslaget under tiden  

Förvaringsplats  
för protokollet Kommunledningskontorets närarkiv 

Underskrift   

 
Jonathan Olsson  
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§ 55 Information 

Bildningsnämndens beslut 

1. Informationen noteras. 
 

Sammanfattning av ärendet 

a) Avstämning pågående projekt Samhällsbyggnad 

b) Lärlingsutbildning Gy  

c) Trafikolycka 

d) Ukraina 

e) Street Corner 

f) Ordförandebeslut Poppestipendiet 2022 

g) Skäralid  

h) Utbildningschef  
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Dnr BIN 121-2022 

§ 56 Tillsyn av Dunderklumpens förskola och 
fritidshem 

Bildningsnämndens beslut  

1. Bildningsnämnden godkänner tillsynen av Dunderklumpens förskola. 
 

Sammanfattning av ärendet 

Tillsynen på Dunderklumpens förskola genomfördes den 21 april 2022 av Karin 
Svensson (förskolerektor) och David Lopez Svensson (kvalitetskoordinator) i 
form av intervjuer av rektor och förskollärare samt visning av verksamhetens 
lokaler och undervisning. 

Tillsynsansvariga bedömde att Dunderklumpens förskola uppfyllde samtliga 
lagkrav som utgör kriterier för tillsynen. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2022-04-29 
Tillsynsrapport, daterad 2022-04-29 
Ägar- och ledningsprövning, inkommen 2022-04-21 
Plan mot diskriminering och kränkande behandling, inkommen 2022-04-23 
Blankett för regelbunden tillsyn av fristående förskola, inkommen 2022-04-25 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Kim Hellström (SD), Anna Berg von Linde (M), Torbjörn Ekelund (L), Èmilie 
Lundgren (S), Jenny Maltin (C) och Anna Roslund Hed (S): 1. 
Bildningsnämnden godkänner tillsynen av Dunderklumpens förskola. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (SNLN, DDSN, EABP) 
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Dnr BIN 296-2022 

§ 57 Vandringspriser Svalövs Kommun 2022 

Bildningsnämndens beslut  

1. Krister Mellvig tilldelas Sparbankens vandringspris för bästa 
ledarprestation 2021.  

2. Anders Andersson tilldelas Kjells Kanna för bästa idrottsprestation 
under 2021. 

3. Håkan Mellberg tilldelas Sture och Berta Bondessons vandringspris för 
bästa seniorprestation 2021. 

4. Peter Held tilldelas ett hedersomnämnande för särskild idrottsprestation 
inom Svalövs kommun. 

5. Bildningsnämndens ordförande uppdras att dela ut vandringspriserna 
samt överräcka blomma/diplom för Hedersomnämnandet under 
kommande nationaldagsfirande. 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt reglementet för vandringspriserna/stipendiet är det bildningsnämnden 
som ska fatta beslut om tilldelningen. Utdelningen av vandringspriserna ska om 
möjligt ske i samband med nationaldagsfirandet i kommunen. Det är även 
bildningsnämnden som fattar beslut om formerna för detta. Av tradition har 
priserna delats ut i samband med nationaldagsfirandet på den ort där 
pristagaren haft naturlig anknytning.  

Inför årets utdelning har det lämnats in 7 nomineringar. För bästa 
ledarprestation (Sparbankens vandringspris) 3 nomineringar, bästa 
juniorprestation (NST:s vandringspris) ingen nominering detta år, bästa idrotts-
prestation (Kjells kanna) 2 nomineringar, bästa seniorprestation (Sture och 
Berta Bondessons Vandringspris) 2 nomineringar. 

Ingen nominering har lämnats in för Handikappidrottsstipendiet. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2022-05-02 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Kim Hellström (SD), Èmilie Lundgren (S), Jenny Maltin (C), Anna Berg von 
Linde (M), Torbjörn Ekelund (L) och Anna Roslund Hed (S): 1. Krister Mellvig 
tilldelas Sparbankens vandringspris för bästa ledarprestation 2021. 2. Anders 
Andersson tilldelas Kjells Kanna för bästa idrottsprestation under 2021. 3. 
Håkan Mellberg tilldelas Sture och Berta Bondessons vandringspris för bästa 
seniorprestation 2021. 4. Peter Held tilldelas ett hedersomnämnande för 
särskild idrottsprestation inom Svalövs kommun. 5. Bildningsnämndens 
ordförande uppdras att dela ut vandringspriserna samt överräcka 



 

Bildningsnämnden SAMMANTRÄDESPOTOKOLL 
Sida 

7(16) 
Sammanträdesdatum 

2022-05-12 
 

  
 

 
Justerare Utdragsbestyrkande 

     

 

blomma/diplom för Hedersomnämnandet under kommande 
nationaldagsfirande. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (NSFV) 
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Dnr BIN 231-2022 

§ 58 Aktivitetsbidrag studieförbund 2022 

Bildningsnämndens beslut  

1. Aktivitetsbidrag till studieförbund 2022 beviljas enligt tjänsteskrivelse, 
daterad den 2 maj 2022. 

2. Förslag gällande NBV samt ABF bidrag för 2021 flyttas till 2022 med 
redovisningskrav senast den 1 april 2023. Inga nya bidrag betalas för 
2022. 

3. En kulturpott 2022 för resterande bidragspengar skapas och nyttjas 
under året enligt tjänsteskrivelse, daterad den 2 maj 2022. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Aktivitetsbidrag utgörs av 1/3 av kommunens avsatta totalsumma för 
verksamhetsstöd  till studieförbund vilket för år 2022 innebär 71 000 kr av totalt 
213 000 kr. Tilldelning av aktivitetsbidrag baseras på studieförbundens 
planerade verksamhet undantaget från studiecirklar under det kommande 
verksamhetsåret. Det kan handla om planerade kulturaktiviteter, särskilda 
projekt, verksamhet riktad mot prioriterade grupper eller annan 
bildningsverksamhet skild från cirkelverksamhet. 

Bidragsansökningar lämnas in senast 1 april varje år och beslut om tilldelning 
tas i bildningsnämnden. Redovisning av genomförda aktiviteter/bidrag från 
föregående år  skall ha inkommit till kommunen senast 1 april året efter på 
anvisad redovisningsblankett.  

Förslag till bidrag 2022 

Studieförbund Sökt bidrag 2022 Förslag till bidrag 

Sensus 8 000 kr 8000 kr 

Vuxenskolan                 10  000 kr  10 000 kr 

NBV 51 500 kr 0 kr, se kom. NBV 

ABF 0 kr                               0 kr, se kom. ABF 

 

Då det med detta förslag endast 18 000 kr av totalt 71 000 kr 
avsatta medel för Aktivitetsbidrag 2022 kommer att utbetalas,  
föreslås att resterande belopp på 53 000 kr fördelas i en kultur pott enligt 
följande:  

18 000 kr likt föregående år för kulturföreningar att söka. 
20 000 kr för speciella kulturarrangemang och satsningar 2022 
15 000 kr för projektet ”Street corner” under 2022. 
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2022-05-02 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Kim Hellström (SD), Èmilie Lundgren (S), Anna Berg von Linde (M), Jenny 
Maltin (C) och Anna Roslund Hed (S): 1. Aktivitetsbidrag till studieförbund 2022 
beviljas enligt tjänsteskrivelse, daterad den 2 maj 2022. 2. Förslag gällande 
NBV samt ABF bidrag för 2021 flyttas till 2022 med redovisningskrav senast 
den 1 april 2023. Inga nya bidrag betalas för 2022. 3. En kulturpott 2022 för 
resterande bidragspengar skapas och nyttjas under året enligt tjänsteskrivelse, 
daterad den 2 maj 2022. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (NSFV) 
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Dnr BIN 13-2020 

§ 59 Årsplan skulpturer 2021 

Bildningsnämndens beslut  

1. Redovisning av årsplan för utsmyckning och underhåll av Svalövs 
skulpturer 2021, enligt tjänsteskrivelse daterad den 2 maj 2022,  
godkänns. 

2. Ej påbörjade prioriteringar för 2021 genomföres snarast möjligt under 
2022. 

Sammanfattning av ärendet 

Svalövs kommun har mottagit en miljon kronor i penninglegat efter John-Ove 
Hansson. Villkor för legatet är att medlen nyttjas under fyra år för skötsel och 
vidare utsmyckning av Svalövs kommun och dess skulpturpark, samt att det 
ska ske i samförstånd med Kristina Serebrink och hennes barn.  

Prioriteringar 2021 

Förvaltningen har i samråd med familjen Serebrink valt att för 2021 prioritera 
konservering av befintliga skulpturer, att utveckla informationen om befintliga 
skulpturer, samt att synliggöra dem genom marknadsföring.  

Konserveringen avser skulpturer av Timsam Harding: åtgärdande av korrosion 
samt målning. Informationen om skulpturerna ska uppdateras och synliggöras 
både i form av en komplett skulpturguide för webben och i tryckformat. 
Resultatet ska marknadsföras både till boende i Svalövs kommun och till 
besökare, befintliga och möjliga.  

Vidare föreslår förvaltningen att man för tekniken på webben använder open 
source-lösningar som redan utvecklats i andra kommuner, lägger lite konsult tid 
på anpassning och utveckling men får en låg driftskostnad och egen kontroll på 
innehållet. 

Årsplan 2021 samt utfall 

Planen för utsmyckning och underhåll av Svalövs skulpturer 2021 omfattar 
följande: 

Prioritering       Budgeterat belopp Utfall 
Konservering       40 000 kr  ej påbörjad 
 
Produktion av guide samt 
utveckling av webb, konsult    150 000 kr  136 000 kr 
 
Tryck och distribution      15 000 kr  ej påbörjad     

     205 000 kr                         136 000 kr 

 
Resterande belopp kvar på legatet: 291 000 kr 
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Produktionen av guide och webb är i slutfasen och beräknas vara klar för 
tryckning inom kort. Konservering av skulpturer är ännu ej påbörjad vilket 
kommer genomföras så fort övrigt planerade åtgärder för 2021 är klara. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2022-05-02 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Kim Hellström (SD), Èmilie Lundgren (S), Torbjörn Ekelund (L) och Jenny 
Maltin (C): 1. Redovisning av årsplan för utsmyckning och underhåll av Svalövs 
skulpturer 2021, enligt tjänsteskrivelse daterad den 2 maj 2022, godkänns. 2. Ej 
påbörjade prioriteringar för 2021 genomföres snarast möjligt under 2022. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (NSFV) 
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Dnr BIN 298-2022 

§ 60 Stipendiesumma för Poppestipendiet 2022 

Bildningsnämndens beslut  

1. Storleken på Poppestipendiet 2022 fastställs till 10 000 kronor.  

2. År 2022 ska endast en stipendiat ta emot stipendiesumman. 
 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt bestämmelser för utdelning av Poppestipendiet 2019-03-28, § 4, ska 
bildningsnämnden bestämma för varje utdelning av storleken på 
Poppestipendiet inom givna budgetram. Nämnden bestämmer också för varje 
år om en eller flera ska dela på stipendiesumman. 

Storleken på Poppestipendiet föreslås fastställas till 10 000 kronor i likhet med 
tidigare summa och inom givna budgetram. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2022-05-05 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Kim Hellström (SD), Èmilie Lundgren (S), Anna Roslund Hed (S), Jenny Maltin 
(C) och Anna Berg von Linde (M): 1. Storleken på Poppestipendiet 2022 
fastställs till 10 000 kronor. 2. År 2022 ska endast en stipendiat ta emot 
stipendiesumman. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (NSFV, LELE, MAN) 
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Dnr BIN 331-2020, KS 139-2020 

§ 61 Motion, Utredning av fritidsgård i Svalövs tätort 

Bildningsnämndens beslut  

1. Ordförandes yttrande, daterat 10 maj 2022, antas som nämndens eget. 

Bildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige 

2. Motionen avslås med hänvisning till bildningsnämndens yttrande, daterat 
10 maj 2022. 

Reservation 

Jenny Maltin (C) reserverar sig till förmån för eget förslag till beslut avseende 
punkt 2. 

Sammanfattning av ärendet 

Fredrik Jönsson (C) och Eva Inhammar (C) inkom 2020-04-14 med motionen 
utredning av fritidsgård i Svalövs tätort.  

I motionen föreslås följande:  

 Att förvaltningen får i uppdrag att dels undersöka intresset bland andra 
föreningar om att driva fritidsgården, dels att utreda förutsättningar för 
att driva den i egen regi, men i början av hösten 2020. 

Motionen har överlämnats till bildningsnämnden för beredning. 

Motionen avslås med hänvisning till bildningsnämndens yttrande, daterat 10 
maj 2022. 

Beslutsunderlag 

Yttrande, daterad 2022-05-10 
Remittering av motion, daterad 2020-05-12 
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-04-27, § 77 
Motion, daterad 2020-04-14 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Kim Hellström (SD) och Anna Berg von Linde (M): 1. Ordförandes yttrande, 
daterat 10 maj 2022, antas som nämndens eget. 

Kim Hellström (SD) och Anna Berg von Linde (M): 2. Motionen avslås med 
hänvisning till bildningsnämndens yttrande, daterat 10 maj 2022. 

Jenny Maltin (C): Motionen bifalles.  
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Beslutsgång 

Ordförande ställer eget m.fl. förslag till beslut avseende punkt 2 mot Jenny 
Maltins (C) förslag till beslut och finner att nämnden beslutar i enlighet med 
ordförandes förslag till beslut. 

Ordförande tar sedan upp eget m.fl. förslag till beslut avseende punkt 1 och 
finner att nämnden beslutar i enligt med detta.   

Deltar ej  

Jenny Maltin (C) deltar inte beslutet avseende punkt 1.  

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Kommunförvaltningen (JNON) 
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Dnr BIN 23-2022 

§ 62 Redovisning av delegationsbeslut 

Bildningsnämndens beslut  

1. Redovisning av delegationsbeslut godkänns. 

Sammanfattning av ärendet 

Redovisning av fattade delegationsbeslut 2021-04-10 – 2022-05-05 

Beslutsunderlag 

Underlag av fattade delegationsbeslut 2021-04-10 – 2022-05-05 

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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§ 63 Tilldelningsbeslut i upphandling av utbildning till 
anläggningsförare inom gymnasiet och 
vuxenutbildningen 

 

Paragrafen direktjusterades och återfinns i separat protokoll. 
 


