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Plats och tid Lokal Fullmäktigesalen, kl. 13:30 – 16:02 
Ajournering kl. 15:19 – 15:40 
 

Beslutande Jenny Maltin (C)  
Kim Hellström (SD), ordf 
Èmilie Lundgren (S), vice ordf  
Wioletta Kopanska Larsson (SD)  
Torbjörn Ekelund (L)  
Marcus Donnerhag (S)  
Linda Reidy (M) tj. ers. för Anna Berg von Linde 

Ej tjänstgörande 
ersättare 

Jenny Ulfvin (SD) 
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  
Robin Wiklöf, nämndsekreterare 
Göran Magnusson, rektor Linåkerskolan 
Lena Hansson, rektor Svalöfs gymnasium 
Katarina Dahlqvist, kvalitetsstrateg 
David Svensson, kvalitetsstrateg 
Elin Arenhag, verksamhetskoordinator, § 27 c 
Jane Bergman, ekonomichef, § 28 
Marie Alemo, chef för centrala elevhälsan, § 32 
 
Karin Sjunnesson, personalrepresentant 
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Utses att justera Jenny Maltin (C) 

Justeringens tid 
och plats Kommunledningskontoret, 2022-03-17 kl. 16:30 
Justerade 
paragrafer §§ 26 – 37 

Sekreterare   
 Robin Wiklöf  

Ordförande  
 

 Kim Hellström (SD)  

Justerare  
 

 Jenny Maltin (C)   

 

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

Organ Bildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 2022-03-15 

Anslaget under tiden  

Förvaringsplats  
för protokollet Kommunledningskontorets närarkiv 

Underskrift   

 
Robin Wiklöf  
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Informationspunkt § 27 h, "Hur kriget i Ukraina påverkar sektor utbildning" samt 
ärendena "Val av dataskyddssamordnare" och "Överföring av 
investeringsanslag från 2021 till 2022" lades till vid sammanträdet. 
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§ 27 Information 

Bildningsnämndens beslut 

1. Informationen noteras. 

Sammanfattning av ärendet 
 

a) Information från verksamheten: Linåkerskolan 

b) Fotbollsakademin 

c) Lägesrapport barnomsorg 

d) Konsekvensbeskrivning av lagförslag 

a. Extra studietid och utökad lovskola för elever i grundskolan 

b. Gymnasiets yrkesprogram ska bli mer attraktiva 

e) Strategidag gymnasiet 

f) Ny rektor, Parkskolan 

g) Teoretiska program vid Svalöfs gymnasium 

h) Hur kriget i Ukraina påverkar sektor utbildning i Svalöv 
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Dnr BIN 181-2021 

§ 28 Helårsbokslut 2021 

Bildningsnämndens beslut 

1. Bokslutsrapport 2021 för bildningsnämnden godkänns. 

Sammanfattning av ärendet 
Rapporten redogör för 2021 års bokslut för bildningsnämnden. Avvikelsen i 
bokslutet jämfört med budgeten är positivt med 2 264 tkr vilket motsvarar 0,5 % 
av budgeten och följer den prognos bildningsnämnden har haft under 
hösten. 

Beslutsunderlag 
Budget 2021, plan 2022-2023 

Tjänsteskrivelse, daterad 2022-03-11 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Kim Hellström (SD), Wioletta Kopanska Larsson (SD), Torbjörn Ekelund (L): 1. 
Bokslutsrapport 2021 för bildningsnämnden 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 180-2022 

§ 29 Ansökan om EU-bidrag för Svalöfs gymnasiums 
skoljordbruk 2022 

Bildningsnämndens beslut 

1. Bildningsnämnden godkänner att sektor utbildning genom Svalöfs 
gymnasium ansöker om EU-bidrag till gymnasiets skoljordbruk: 

a. Gårdsstöd 

b. Förgröningsstöd 

c. Miljöersättning för minskat kväveläckage 

d. Ekologisk produktion 

e. Betesmarker och slåtterängar 

f. Nötkreatursstöd 

g. Utökad klövhälsovård mjölkkor 

h. Extra djuromsorg får 
 

Sammanfattning av ärendet 
Svalöfs gymnasiums skoljordbruk brukar ansöka om olika EU-bidrag. 
Skoljordbruket används för att undervisa elever inom gröna näringar. Bidraget 
söks via Jordbruksverket. 
 
Belopp som ansöks om är cirka 750 000 kr. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-03-03 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Kim Hellström (SD), Èmilie Lundgren (S), Wioletta Kopanska Larsson (SD), 
Jenny Maltin (C), Linda Reidy (M): 1. Bildningsnämnden godkänner att sektor 
utbildning genom Svalöfs gymnasium ansöker om EU-bidrag till gymnasiets 
skoljordbruk: 

a. Gårdsstöd 

b. Förgröningsstöd 

c. Miljöersättning för minskat kväveläckage 

d. Ekologisk produktion 

e. Betesmarker och slåtterängar 

f. Nötkreatursstöd 
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g. Utökad klövhälsovård mjölkkor 

h. Extra djuromsorg får 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunstyrelsen (EABP, HSDT) 
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Dnr BIN 184-2022 

§ 30 Rekvisition statsbidrag lärarlönelyftet VT22 

Bildningsnämndens beslut 

1. Bildningsnämnden beslutar att godkänna att sektor utbildning rekvirerar 
1 950 000 kr inom ramen för statsbidraget Lärarlönelyftet 2021/2022. 

Sammanfattning av ärendet 
Bidraget ska gå till höjda löner för särskilt kvalificerade lärare och förskollärare. 
Bidragsramen för läsåret 2021/2022 uppgår till 3 900 000 kr och begärs ut under 
två omgångar, där hälften av bidraget rekvireras per termin och omgång.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-03-03. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Kim Hellström (SD), Èmilie Lundgren (S), Torbjörn Ekelund (L), Wioletta 
Kopanska Larsson (SD), Marcus Donnerhag (S): 1. Bildningsnämnden beslutar 
att godkänna att sektor utbildning rekvirerar 1 950 000 kr inom ramen för 
statsbidraget Lärarlönelyftet 2021/2022. 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunstyrelsen (EABP, HSDT) 
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BIN 183-2022 

§ 31 Rekvisition statsbidrag karriärstjänster VT22 

Bildningsnämndens beslut 

1. Bildningsnämnden godkänner att sektor utbildning rekvirerar 807 020 kr 
inom ramen för statsbidrag för karriärtjänster 2021/2022. 

Sammanfattning av ärendet 
Statsbidraget ska gå till löner för karriärtjänsterna förstelärare och lektorer. 
Satsningen ska stärka kompetensförsörjningen inom skolan genom att öka 
läraryrkets attraktivitet genom bättre villkor samt utvecklings- och 
karriärmöjligheter. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-03-03 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Kim Hellström (SD), Èmilie Lundgren (S), Torbjörn Ekelund (L), Wioletta 
Kopanska Larsson (SD), Jenny Maltin (C), Marcus Donnerhag (S), Linda Reidy 
(M): 1. Bildningsnämnden godkänner att sektor utbildning rekvirerar 807 020 kr 
inom ramen för statsbidrag för karriärtjänster 2021/2022. 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunstyrelsen (EABP, HSDT) 
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Dnr BIN 181-2022 

§ 32 Patientsäkerhetsberättelse 

Bildningsnämndens beslut 

1. Patientsäkerhetsberättelse för år 2021 godkänns. 

Sammanfattning av ärendet 
Bildningsnämnden är ansvarig vårdgivare med ett organisatoriskt ansvar för en 
hälso- och sjukvård som bedrivs inom Elevhälsans medicinska och 
psykologiska insats inom barn- och ungdomsverksamheten. Vårdgivare ska 
enligt patientsäkerhetslagen (2010:659) senast 1 mars varje år upprätta en 
patientsäkerhetsberättelse av vilken det ska framgå hur patientsäkerhetsarbetet 
har bedrivits under föregående kalenderår. Vilka åtgärder som vidtagits för att 
öka patientsäkerheten och vilka resultat som uppnåtts. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-03-08 
Rapport, patientsäkerhetsberättelse för år 2021, daterad 2022-02-26 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Kim Hellström (SD), Èmilie Lundgren (S), Wioletta Kopanska Larsson (SD): 1. 
Patientsäkerhetsberättelse för år 2021 godkänns. 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunstyrelsen (EABP, HSDT, MEAO) 
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Dnr BIN 182-2022 

§ 33 Nominering till Region Skånes kulturpris 2022 

Bildningsnämndens beslut 

1. Ted Kjellsson (director, design och scriptwriter) nomineras till Region 
Skånes kulturpris 2022. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Region Skåne har bjudit in Svalövs kommun att nominera en person som 
genom sitt konstnärliga skapande i vid bemärkelse ha bidragit till förnyelse och 
utveckling av kulturlivet. Utdelningen sker under hösten. 

Kulturpriset tilldelas en nu verksam person, med anknytning till Skåne, som i sitt 
konstnärliga skapande bidragit till förnyelse och utveckling av kulturlivet. Priset 
kan delas mellan högst två personer. 
 
Beslut om vem som får kulturpriset tas av Region Skånes kulturnämnd. 
Prissumman är 100 000 kronor. 
 
Organisationer eller enskilda personer kan nominera pristagare. Förslag och en 
kort motivering ska vara inkomna senast den 31/3. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-03-07 
Nominering, daterad 2022-03-08 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Kim Hellström (SD), Linda Reidy (M), Jenny Maltin (C), Wioletta Kopanska 
Larsson (SD), Marcus Donnerhag (S), Torbjörn Ekelund (L): 1. Ted Kjellsson 
(director, design och scriptwriter) nomineras till Region Skånes kulturpris 2022. 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunstyrelsen (NSFV) 
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Dnr BIN 795-2021 

§ 34 Val av dataskyddssamordnare 

Bildningsnämndens beslut 

1. Kristina Prahl utses till dataskyddssamordnare för Fritidsenheten. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen fattade den 15 november 2021, § 281, följande beslut: 
Nämnderna uppmanas återrapportera intern dataskyddsorganisation samt 
förordnade dataskyddssamordnare till kommunstyrelsen. 
 
Dataskyddsamordnaren ansvarar för att arbeta löpande med frågor relaterade 
till dataskyddsförordningen. Samordnaren är ambassadör för dataskydd ute i 
organisationen samt kontaktperson för verksamheten och dataskyddsombudet i 
dataskyddsfrågor. 
 
Enligt riktlinjerna för dataskyddsorganisation ska nämnder som har 
diversifierade verksamhetsområden utse en dataskyddssamordnare för varje 
verksamhetsområde. 
 
Dataskyddssamordnare för bildningsnämndens verksamhetsområden utsågs i 
Bildningsnämnden i december 2021 men behöver kompletteras med 
dataskyddssamordnare för Fritidsenheten. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-03-08 

Tjänsteskrivelse, daterad 2021-11-26 

Kommunstyrelsens protokoll 2021-11-15, § 281 

Riktlinjer för dataskyddsorganisation, daterad 2021-11-01 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Kim Hellström (SD): 1. Kristina Prahl utses till dataskyddssamordnare för 
Fritidsenheten. 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunstyrelsen (NSFV, KAPL, RNWF) 
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Dnr BIN 185-2022 

§ 35 Tillköp av linjetrafik för trafikåret 2023 

Bildningsnämndens beslut 

1. Skånetrafiken meddelas om oförändrat trafiktillköp för trafikår 2023. 

Sammanfattning av ärendet 
Inför trafikår 2023, som startar vid tidtabellsskifte i december 2022, efterfrågar 
Skånetrafiken besked om önskade förändringar av den trafik som kommunen 
köper till för en högre trafikstandard, så kallat tillköp. Tillköp av trafik erbjuds alla 
skånska kommuner.  

Svalövs kommun gör sedan lång tid tillbaka tillköp av linjetrafikför att öka utbudet 
av kollektivtrafik längs linje 243 mellan Svalöv och Röstånga. Tillköpet gäller dels 
en tur i varje riktning på sena vardagseftermiddagar som passar arbetspendlare, 
dels anropsstyrd trafik med taxi sen kväll och helg. Totalt gjordes det under 2021 
520 resor med den anropsstyrda trafiken.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-03-03 

Tillköpsbrev från Skånetrafiken, daterad 2022-02-14 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Kim Hellström (SD), Èmilie Lundgren (S), Torbjörn Ekelund (L), Wioletta 
Kopanska Larsson (SD): 1. Skånetrafiken meddelas om oförändrat trafiktillköp 
för trafikår 2023. 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunstyrelsen (EABP, DDSN) 
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Dnr BIN 023-2021 

§ 36 Redovisning av delegationsbeslut 

Bildningsnämndens beslut 

1. Redovisning av delegationsbeslut godkänns. 

Sammanfattning av ärendet 
Redovisning av fattade delegationsbeslut 2021-02-08 – 2022-03-07 

Beslutsunderlag 
Underlag av fattade delegationsbeslut 2021-02-08 – 2022-03-07 

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 063-2022 

§ 37 Överföring av investeringsanslag från 2021 till 
2022 

Bildningsnämndens beslut 

1. Bildningsnämndens beslut i ärende 13 § fattat den 15 februari 2022 
upphävs. 

Bildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige 

2. Bildningsnämnden medges att överföra 566 000 kronor från 2021 års 
investeringsanslag till 2022 för att slutföra följande investeringar: 

a. Utrusta tre nya avdelningar Garvaren 

b. Stolar till klassrum, Heleneborgsskolan 

c. Möbler till ny modul i Kågerödslund 

d. Uppdatering av scenteknik i aulan 
 

Sammanfattning av ärendet 
Att en överföring av investeringsanslag får ske mellan budgetår skall beslutas 
av kommunfullmäktige. De investeringar som nu föreslås flyttas över från 2021 
till 2022 är de som är påbörjade under 2021 men av olika skäl inte hunnit 
slutföras innan årsskiftet eller där faktureringen har dröjt.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-02-03 

Budget 2021, plan 2022-2023 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Kim Hellström (SD), Wioletta Kopanska Larsson (SD), Torbjörn Ekelund (L), 
Linda Reidy (M): 1. Bildningsnämndens beslut i ärende 13 § fattat den 15 
februari 2022 upphävs. 

Kim Hellström (SD) förslag till kommunstyrelsen: 2. Bildningsnämnden medges 
att överföra 566 000 kronor från 2021 års investeringsanslag till 2022 för att 
slutföra följande investeringar: 

a. Utrusta tre nya avdelningar Garvaren 

b. Stolar till klassrum, Heleneborgsskolan 

c. Möbler till ny modul i Kågerödslund 

d. Uppdatering av scenteknik i aulan 
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Beslutsgång 
Ordförande tar upp förslagen till beslut och finner att nämnden beslutar i 
enlighet med dessa. 

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunstyrelsen (RNWF) 
 
 
 


