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Andreas Johansson, ekonom 
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Utses att justera Jan Rosengren (C) 

Justeringens tid 
och plats Kommunledningskontoret, 2022-10-20, kl. 16.15 

Justerade 
paragrafer §§ 104 - 117 

Sekreterare   

 Sara Månsson  

Ordförande  
 

 Kim Hellström (SD)  

Justerare  
 

 Jan Rosengren (C)   

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Bildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 2022-10-18 

Anslaget under tiden  

Förvaringsplats  
för protokollet Kommunledningskontorets närarkiv 

Underskrift   

 
Sara Månsson  
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§ 105 Information 

Bildningsnämndens beslut 

1. Informationen noteras. 
 

Sammanfattning av ärendet 

a) Avstämning pågående projekt Samhällsbyggnad  

b) Höstlovsprogram 

c) Bibliotek för alla tider 

d) Redovisning av muralmålning 

e) Presentation av ny personal 
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Dnr BIN 561-2022, KS 409-2021 

§ 106 Remissvar, Bredbandsstrategi  

Bildningsnämndens beslut 
 

1. Förvaltningens förslag till remissvar, daterad den 7 okt 2022, antas som 
nämndens eget och överlämnas till kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade den 15 juni 2015 om att anta en bredbands-
strategi för Svalövs kommun. Strategin hade en inriktning som sträckte sig till år 
2020. Under hösten 2021 fick förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag på en 
ny bredbandsstrategi vilket skulle redovisas på kommunstyrelsens arbetsutskott 
senast i samband med utskottets ordinarie sammanträde i mars 2022. På grund 
av pandemi och flyktingmottagande i början av 2022 fattades beslut om att 
förslag till ny bredbandsstrategi ska föreslås till utskottets ordinarie möte i 
september 2022.  

Den nya bredbandsstrategin föreslås gälla under perioden januari 2023- 
december 2025. Bland annat omfattar strategin ett mål som innebär att 95 % av 
hushåll och företag skall ha tillgång till minst 100 Mbit/s år 2025 oavsett var 
man bor och verkar i kommunen. Sektor Utbildning påverkas ej av några direkta 
åtgärder.  

Förvaltningen har inget att erinra mot förslaget och ställer sig positivt till att en 
ny bredbandsstrategi antas. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2022-10-07 
Förslag till ny bredbandsstrategi för Svalövs kommun, daterad 2022-09-15, KS 
409-2021 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-09-15 
Arbetsutskottets protokoll 2022-09-20, § 58 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Jenny Maltin (C) och Jan Rosengren (C): Ändringsyrkande: Målsättningen ska 
vara 100 %.  

Kim Hellström (SD) och Wioletta Kopanska Larsson (SD): 1. Förvaltningens 
förslag till remissvar, daterad den 7 okt 2022, antas som nämndens eget och 
överlämnas till kommunstyrelsens arbetsutskott.  

Kim Hellström (SD) och Wioletta Kopanska Larsson (SD): Avslag på Jenny 
Maltins (C) ändringsyrkande. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer eget m.fl. förslag till beslut mot Jenny Maltins (C) m.fl. förslag 
till beslut och finner att nämnden antar ordförandes förslag till beslut.  

Protokollet ska skickas till: 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott  
Kommunförvaltningen (AKSN, MAN)  
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Dnr BIN 257-2022 

§ 107 Delårsbokslut per siste augusti 

Bildningsnämndens beslut 
 

1. Bildningsnämnden godkänner delårsbokslut per 31 augusti 2021. 

Sammanfattning av ärendet 

Helårsprognosen för 2022 för bildningsnämndens verksamhet per den 31 
augusti 2022 är ett positivt utfall med 1 131 000 kronor.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2022-10-11 
Tertialbokslut per 31 augusti 2022 för bildningsnämnden, daterat 2022-09-19 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Kim Hellström (SD), Torbjörn Ekelund (L), Wioletta Kopanska Larsson (SD) och 
Anna Berg von Linde (M): 1. Bildningsnämnden godkänner delårsbokslut per 31 
augusti 2021. 

Beslutsgång 

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

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (AKSN, ASJN, RTRN)  
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Dnr BIN 435-2022 

§ 108 Upphävande av handlingsplan för ekonomi i balans 

Bildningsnämndens beslut 
 

1. Med anledning av en positiv prognos upphävs bildningsnämndens beslut 
daterat 2022-08-16, § 83 ”Åtgärder för att nå en ekonomi i balans”.  

Sammanfattning av ärendet 

Tertialbokslutet per 31 augusti 2022 för bildningsnämnden visar att 
bildningsnämndens verksamhet kommer att landa på ett positivt resultat (1 131 
000 kr). Då vi ser att nämnden kommer att nå ett positivt resultat behöver 
föregående beslut gällande att nå en budget i balans att upphävas. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2022-10-11 
Beslut, bildningsnämnden, § 83 Åtgärder för att nå en ekonomi i balans, daterat 
2022-08-16. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Kim Hellström (SD), Anna Berg von Linde (M) och Torbjörn Ekelund (L): 1. Med 
anledning av en positiv prognos upphävs bildningsnämndens beslut daterat 
2022-08-16, § 83 ”Åtgärder för att nå en ekonomi i balans”. 

Beslutsgång 

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

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (AKSN, ASJN, RTRN)  
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Dnr BIN 742-2022, KS 296-2021 

§ 109 Uppföljning av intern kontrollplan 2022 

Bildningsnämndens beslut 
 

1. Uppföljning av intern kontrollplan för 2022 godkänns.   

2. Uppföljning av intern kontrollplan för 2022 överlämnas för kännedom till 
kommunstyrelsen. 

Sammanfattning av ärendet 

Bildningsnämnden antog 2021-11-16, § 128 Plan för intern kontroll 2022.  

Förvaltningen har genomfört en uppföljning av planen och bedömer att det 
uppnåtts en god intern kontroll inom bildningsnämndens verksamhetsområde. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2022-10-07 
Beslut, bildningsnämnden, § 128 Plan för intern kontroll 2022, daterat 2021-11-
16. 
Intern kontrollplan 2022 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Kim Hellström (SD): 1. Uppföljning av intern kontrollplan för 2022 godkänns. 2. 
Uppföljning av intern kontrollplan för 2022 överlämnas för kännedom till 
kommunstyrelsen. 

Beslutsgång 

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

Protokollet ska skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Kommunförvaltningen (AKSN, RNWF, MAN)  
  



 

Bildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

10(20) 
Sammanträdesdatum 

2022-10-18 
 

  
 

 
Justerare Utdragsbestyrkande 

     

 

Dnr BIN 508-2022 

§ 110 Omdisponering av investeringsmedel inom 
nämnden till förmån för Kågerödslund 

Bildningsnämndens beslut 
 

1. Bildningsnämnden uppdrar åt utbildningschefen att omdisponera 
investeringsmedel för att täcka kostnader för inköp av inventarier till 
Kågerödlunds samlingslokal (250 000 kr).  

2. Bildningsnämnden uppdrar utbildningschefen att vid nästkommande 
sammanträde i bildningsnämnden återkomma med en redovisning av 
hur omdisponeringen genomfördes. 

Sammanfattning av ärendet 

Med anledning av ett obudgeterat investeringsbehov om 250 tkr avseende 
inventarier till Kågerödslund behöver vi omdisponera i investeringsbudgeten 
innevarande år med motsvarande summa. Enligt förslag nedan sänks 
investeringsbudgetarna motsvarar 250 tkr på totalen för att ge utrymme till den 
nya investeringen. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2022-10-11 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Kim Hellström (SD), Torbjörn Ekelund (L), Wioletta Kopanska Larsson (SD) och 
Anna Berg von Linde (M):1. Bildningsnämnden uppdrar åt utbildningschefen att 
omdisponera investeringsmedel för att täcka kostnader för inköp av inventarier 
till Kågerödlunds samlingslokal (250 000 kr). 2. Bildningsnämnden uppdrar 
utbildningschefen att vid nästkommande sammanträde i bildningsnämnden 
återkomma med en redovisning av hur omdisponeringen genomfördes. 

Beslutsgång 

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

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (AKSN)  
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Dnr BIN 509-2022 

§ 111 Taxa för uthyrning av samlingslokalen 
Kågerödslund 

Bildningsnämndens beslut 
 

1. Taxor för uthyrningen av Kågerödslunds samlingslokal fastställs enligt 
prislista, daterad den 10 oktober 2022.  

2. Taxornas lämplighet ska återredovisas i en enkel rapport. Rapporten ska 
redovisas för nämnden hösten 2023. 

Sammanfattning av ärendet 

Under åren har Kågerödslund varit en viktig mötes- och festplats för såväl 
Kågeröd som den närliggande bygden. Sedan 1930-talet har främst 
dansmusiken dragit mängder av besökare till ”Lunden”. Här har även hållits ett 
stort antal privata arrangemang. 

Sommaren 2022 är nu huvudbyggnaden återuppbyggd efter branden 2018 och 
består av en samlingssal och förskola. 
Samlingssalen har gått att hyra sedan 1 september 2022. 

Samlingslokalen kommer uthyras internt inom kommunen, av föreningslivet, 
företag och av privatpersoner. Lokalen är godkänd för 150 personer och har ett 
utrustat kök för enklare tillagning. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2022-10-10 
Prislista för Kågerödslund, daterad 2022-10-10 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Kim Hellström (SD) och Torbjörn Ekelund (L): 1. Taxor för uthyrningen av 
Kågerödslunds samlingslokal fastställs enligt prislista, daterad den 10 oktober 
2022.   

Torbjörn Ekelund (L) och Kim Hellström (SD): Tilläggsyrkande: 2. Taxornas 
lämplighet ska återredovisas i en enkel rapport. Rapporten ska redovisas för 
nämnden hösten 2023.  

Beslutsgång 

Ordförande tar upp Torbjörn Ekelunds (L) m.fl. förslag till beslut och finner att 
nämnden beslutar i enlighet med dessa. 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (AKSN)  
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Dnr BIN 363-2022, KS 203-2022 

§ 112 Äskande av medel för anläggande av discgolfbana i 
Svalövs kommun 

Bildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige  
 

1. Bildningsnämnden beviljas 220 000 kr för anläggande av discgolfbana i 
Billeberga i anslutning till bäcken och grönområdet central i byn. 

2. Bildningsnämnden beviljas 190 000 kr för anläggande av discgolfbana i 
Svalöv i anslutning till aktivitetsparken/Linåkerskolan/Månsabo 
grönområde. 

 

Bildningsnämndens beslut 

3. Förvaltningen uppdras att till kommunstyrelsens sammanträde även 
presentera förväntade driftskostnader. 

Sammanfattning av ärendet 

Vid bildningsnämndens möte den 2022-06-16, § 72, fick förvaltningen i uppdrag 
att undersöka möjligheterna för anläggande av discgolf till Svalövs kommun 
samt beräkna anläggnings- och driftskostnad för äskande av medel hos 
kommunfullmäktige. 

Vid bildningsnämndens möte den 2022-08 16, § 85, beslutades att låta Svalövs 
kommunservice AB projektera banorna i Billeberga och Svalöv med vardera 9 
hål och därefter inkomma med ett kostnadsförslag för detta projekt. 

Maxtaket för projektet bedöms och får ej överstiga 300 000 kr. Driften och 
skötseln av dessa banor skall i första skedet ansvaras av Kommunservice AB.  

Underlaget från Kommunservice AB gällande projekteringen är följande 

1. Billeberga: 160.000 kr + kostnader för att plantera träd och skapa hinder.   
Uppskattad tillkommande kostnad ca 60.000 kr (träd, buskar, jord och arbete) , 
totalt 220 000 kronor 

2. Svalöv: 190.000 kr inkl nödvändiga röjningar och markarbete som måste 
göras. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2022-10-10 
Bildningsnämndens protokoll 2022-08-16, § 85 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-08-09 
Karta förslag till anläggande av discgolfbana, daterad 2022-08-09 
Bildningsnämndens protokoll 2022-06-16, § 72 
Förslagsskrivelse, daterad 2022-06-09 
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Kommunstyrelsens protokoll 2022-05-16, § 155 
Förlagsskrivelse, daterad 2022-04-13 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Bildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige: 

Kim Hellström (SD) och Wioletta Kopanska Larsson (SD): 1. Bildningsnämnden 
beviljas 220 000 kr för anläggande av discgolfbana i Billeberga i anslutning till 
bäcken och grönområdet central i byn. 2. Bildningsnämnden beviljas 190 000 kr 
för anläggande av discgolfbana i Svalöv i anslutning till 
aktivitetsparken/Linåkerskolan/Månsabo grönområde.  

Bildningsnämndens beslut: 

Kim Hellström (SD) och Wioletta Kopanska Larsson (SD): Tilläggsyrkande: 3. 
Förvaltningen uppdras att till kommunstyrelsens sammanträde även presentera 
förväntade driftskostnader. 

Beslutsgång 

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

Deltar ej  

Torbjörn Ekelund (L), Jan Rosengren (C) och Jenny Maltin (C) deltar inte i 
beslutet.  

Protokollet ska skickas till: 
Kommunstyrelsen  
Kommunförvaltningen (AKSN, NSFV, MAN)  
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Dnr BIN 186-2021 

§ 113 Förlängning av remisstid för kulturpolitiskt 
program för Svalövs kommun 2023-2025 

Bildningsnämndens beslut 
 

1. Remisstiden för förslag till kulturpolitiskt program, daterat den 5 augusti 
2022, förlängs till den 30 november 2022. 

2. Bildningsnämndens beslut 2022-08-16, § 86, ändras på sådant sätt att 
förslag till kulturpolitiskt program presenteras vid bildningsnämndens 
sammanträde i december 2022. 

Sammanfattning av ärendet 

Bildningsnämnden beslutade 2022-04-19, § 47 att ge förvaltningen i uppdrag att 
presentera förslag till ny kulturplan med giltighetstid 2023-2025 vid 
bildningsnämndens sammanträde i september 2022. Bildningsnämnden 
beslutade vidare ge förvaltningen i uppdrag att harmoniera ny kulturplan med 
kommunens riktlinjer för styrdokument, antagna av Kommunstyrelsen den 
2022-03-14, § 68. 

Förvaltningen föreslår, i enlighet med Svalövs kommuns riktlinjer för 
styrdokument, att viljeinriktningen i kommunens kulturpolitik istället uttrycks i ett 
program med kulturpolitiska mål som knyter an till kommunens vision samt till 
regional och nationell kulturpolitik. Till programmet kopplas en handlingsplan. 

Bildningsnämnden fattade 2022-08-16, § 86, följande beslut: Förslag till 
kulturpolitiskt program, daterat den 5 augusti 2022, remitteras till samtliga 
nämnder och kommunstyrelsen. Remissvar ska vara bildningsnämnden 
tillhanda senast den 30 oktober 2022. 2. Förslag till kulturpolitiskt program, 
daterat den 5 augusti 2022, publiceras under remisstiden på kommunens 
webbplats för möjlighet för partier, kulturföreningar, andra kulturaktörer och 
allmänhet att inkomma med synpunkter. 3. Bildningsnämndens beslut 2022-04- 
19, § 47, ändras på ett sådant sätt att förslag till kulturpolitiskt program 
presenteras vid bildningsnämndens sammanträde i november 2022. 

Då flera instanser inte hunnit skicka in sina remissvar föreslås remisstiden att 
förlängas till den 30 november 2022 

Beslutsunderlag 

Förslagsskrivelse, daterad 2022-10-11 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Kim Hellström (SD), Anna Berg von Linde (M) Torbjörn Ekelund (L), Jan 
Rosengren (C), Wioletta Kopanska Larsson (SD) och Jenny Maltin (C): 1. 
Remisstiden för förslag till kulturpolitiskt program, daterat den 5 augusti 2022, 
förlängs till den 30 november 2022. 2. Bildningsnämndens beslut 2022-08-16, § 
86, ändras på sådant sätt att förslag till kulturpolitiskt program presenteras vid 
bildningsnämndens sammanträde i december 2022. 
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Beslutsgång 

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

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (AKSN)  
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Dnr BIN 564-2022 

§ 114 Sammanträdestider för bildningsnämnden 2023 

Bildningsnämndens beslut 
 

1. Bildningsnämnden sammanträder år 2023 under följande dagar (kl. 
13:30): 17 januari, 14 februari, 14 mars, 18 april, 23 maj, 20 juni, 15 
augusti, 19 september, 17 oktober, 21 november och 12 december. 

Sammanfattning av ärendet 

Bildningsnämnden ska besluta om sina sammanträdestider för 2022. 

Kommunförvaltningen har tagit fram ett förslag i vilket hänsyn tagits till 
helgdagar samt planerade sammanträder för kommunfullmäktige, 
kommunstyrelsen, nämnder m.m.  

Ett extra sammanträde ska enligt kommunallagen hållas om minst en tredjedel 
av nämndens ledamöter begär det eller om ordförande anser att det behovs. 
Vidare har ordförande rätt att, vid särskilda skäl, ställa in ett sammanträde, 
ändra tid eller dag för sammanträdet.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Kim Hellström (SD): 1. Bildningsnämnden sammanträder år 2023 under 
följande dagar (kl. 13:30): 17 januari, 14 februari, 14 mars, 18 april, 23 maj, 20 
juni, 15 augusti, 19 september, 17 oktober, 21 november och 12 december. 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar i enlighet 
med detta. 
 
Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (AKSN)  
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Dnr BIN 262-2022 

§ 115 Synpunkter återrapportering för kvartal 3, 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 3 2022 inkom fem synpunkter till bildningsnämnden via 
Synpunktshanteraren. 

Datum Diarienummer  Synpunkten avser Åtgärd 

2022-08-15 BIN 442-2022 Gymnasiets bilar 
ställer sig på privat 
parkering 

Önskar ej svar.  

2022-08-16 BIN 533-2022 Anser att 
samordnare särskild 
skolskjuts ej 
samarbetar  

Besvarad av tf 
utbildningschef  

2022-09-02 BIN 457-2022 Budgeten till skolorna 
– för lite personal och 
resurser 

Önskar ej svar. 

2022-09-02 BIN 458-2022 Brist på resurser i 
skolan 

Önskar ej svar. 

2022-09-19 BIN 506-2022 Störningar från 
internatet på Svalöfs 
gymnasium 

Ej besvarad.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2022-10-11 

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. 
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Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (AKSN)  
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Dnr BIN 23-2022 

§ 116 Redovisning av delegationsbeslut 

Bildningsnämndens beslut 

1. Redovisning av delegationsbeslut godkänns. 

Sammanfattning av ärendet 

Redovisning av fattade delegationsbeslut 2022-09-06 – 2022-10-09 

Beslutsunderlag 

Underlag av fattade delegationsbeslut 2022-09-06 – 2022-10-09 

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 445-2022 

§ 117 Val av kulturpris 2022 (val av objekt) 

Bildningsnämndens beslut 
 

1. Bildningsnämndens ordförande Kim Hellström (SD) bemyndigas fatta 
beslut om pris till kulturpristagare 2022. 

Sammanfattning av ärendet 

Svalövs kommuns kulturpris delas årligen ut som belöning för värdefulla och 
förtjänstfulla insatser som berikat och stimulerat verksamhet på kulturens och 
folkbildningens område. 

Bildningsnämnden utser kulturpristagare på delegation från kommunfullmäktige 
och priset utgörs av ett konstverk ur den årliga konstutställningen med 
Svalövskonstnärer. Priset utses av bildningsnämnden. 

Prisutdelning sker i samband med kommunfullmäktiges sammanträde. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Kim Hellström (SD): 1. Bildningsnämndens ordförande Kim Hellström (SD) 
bemyndigas fatta beslut om pris till kulturpristagare 2022. 

Beslutsgång 

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

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (AKSN)  
 

 


