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Utses att justera Jenny Ulfvin (SD) 

Justeringens tid 
och plats Kommunledningskontoret, den 16 februari 2023, kl. 16. 
Justerade 
paragrafer §§ 12 - 28 

Sekreterare   
 Sara Månsson  

Ordförande  
 

 Kim Hellström (SD)  

Justerare  
 

  Jenny Ulfvin (SD)   

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

Organ Bildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 2023-02-14 

Anslaget under tiden 2023-02-17 – 2023-03-13 

Förvaringsplats  
för protokollet Kommunledningskontorets närarkiv 

Underskrift   

 
Sara Månsson  
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Dnr - 

§ 13 Information 

Bildningsnämndens beslut 

1. Informationen noteras. 

Sammanfattning av ärendet 
a) Information från verksamheten(Kulturskola) 
b) Bibliotek informerar   
c) Fritid informerar (tillbakablick 2022, program för v. 8 sportlov, Billecupen) 
d) Händelse på gymnasiet 

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: 
- 
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Dnr 55-2023  

§ 14 Handlingsplan, Likvärdig skola 
Paragrafen justerades omedelbart och återfinns i separat protokoll. 
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Dnr 86-2023  

§ 15 Ansökan om statsbidrag Likvärdig skola 2023 
Paragrafen justerades omedelbart och återfinns i separat protokoll. 
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Dnr BIN 52-2023  

§ 16 Digital riktlinje för sektor utbildning  

Bildningsnämndens beslut 
 

1. Riktlinje för utveckling av digitaliseringen inom sektor utbildning antas att 
gälla fr.o.m. 2023-03-01. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige antog den 27 september 2021 en Digitaliseringsstrategi. 
Utifrån denna har nu sektor utbildning tagit fram riktlinjer som även utgår från 
skollagen och den digitaliseringsstrategi som regeringen fattade beslut om 2017 
”Nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet” (Regeringskansliet 
U2017/04119/S). 
Sedan ett antal decennier pågår en samhällsutveckling där digitaliseringen är både 
katalysator och motor. Samhället och människan som är dess fundament har 
därigenom sakta och obönhörligt förändrats.   
Förändringen utmanar vad vi gör, hur vi gör det och vad som går att göra. Hur 
undervisning utförs och med vilken kvalitet den levereras handlar om hur väl vi 
följer med i utvecklingen. För att vara en framgångsrik skolkommun och kunna 
fortsätta utveckla vår undervisning som den förväntas måste vi nyttja 
digitaliseringens potential.   
God undervisning handlar lika mycket om pedagogik, didaktik, omsorg, 
trovärdighet, möjlighet till inflytande och delaktighet som att förstå och leverera på 
elevernas förändrade behov och beteenden. Digitaliseringen påverkar alla delar av 
samhället. Som kommun måste vi ha klart för oss att den är en förutsättning för hur 
vår undervisning utförs. 
Genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter skapar vi en modern och attraktiv 
skolkommun. Pedagogik med hjälp av digitala verktyg och tjänster, med hög 
kvalitet, ska kunna användas av alla inom utbildningssektorn i Svalövs kommun. 
Verktygen och tjänsterna ska aktivt bidra till att förenkla undervisningen och vara 
en viktig del i utbildningssektorns mål.  
Digitalisering är en strategisk och organisatorisk fråga. Kommunen ska skapa en 
organisationsstruktur och -kultur som säkerställer att våra resurser används till sin 
fulla potential. Det handlar om verksamhetsutveckling, att våga utmana vanor och 
mönster. Alla är en viktig del i att genomföra vår digitala utveckling på ett sätt som 
ger ett mervärde oavsett om man är barn, elev, studerande, rektor, pedagog eller 
vuxen i skolan.   

Arbetet med att ta fram riktlinjer för digitaliseringen har bedrivits under ledning av 
sektorns digitaliseringstrateg i ledningsgruppens processgrupp för digitalisering, 
visionsdialoger med hela ledningsgruppen samt som en del i 
digitaliseringsstrategens dagliga uppdrag.  
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Sektor utbildnings riktlinjer kring digitalisering knyter an till kommunens digitala 
strategi och är en viktig del av den grund vi har för att leverera på vår 
verksamhetsidé: #Meningsfull framtid. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2023-01-30 
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-09-27, § 216 
Digitaliseringsstrategi, Svalövs kommun 
Förslag till riktlinjer för digitalisering inom sektor utbildning, daterad 2023-01-30 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Kim Hellström (SD), Betty Rosenqvist (M), Jenny Ulfvin (SD) och Frank Urban 
Johansson (KD): 1. Riktlinje för utveckling av digitaliseringen inom sektor utbildning 
antas att gälla fr.o.m. 2023-03-01. 

Beslutsgång 
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar i enlighet 
med detta. 
Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (AKSN, JRGN och RNWF) 
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Dnr 17-2023 

§ 17 Analys av hur Svalöfs Gymnasium kan utveckla de 
högskoleförberedande programmen  

Bildningsnämndens beslut 
 

1. Bildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att analysera hur de 
högskoleförberedande programmen vid Svalöfs gymnasium kan utvecklas. 

2. Analysen ska redovisas till bildningsnämnden under sammanträdet i 
augusti 2023. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Torbjörn Ekelund (L) inkom 2 januari 2022 med motionen: Svalöfs gymnasium 
högskoleförberedande program måste utvecklas, inta avvecklas. 

• Kommunfullmäktige uppdrar till bildningsnämnden att besluta om att 
genomföra analys av hur Svalöfs gymnasium kan utveckla de 
högskoleförberedande programmen. 

• I ett senare steg ska bildningsnämnden, i enlighet med analysen, beslut om 
en plan för hur denna utveckling skall verkställas. 

Bildningsnämnden fattade 2022-09-13, § 100, följande beslut: 1) 
Bildningsnämndens ordförandes yttrande, daterat 10 augusti 2022, antas som 
nämndens eget. Vidare föreslog bildningsnämnden kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Med hänvisning till yttrande, daterat 10 
augusti 2022, bifalls motionen avseende punkt 1). 2) Med hänvisning till yttrande, 
daterat 10 augusti 2022, anses motionen besvarad avseende punkt 2). 
Kommunstyrelsen föreslog 2022-10-24, § 2521, kommunfullmäktige fatta följande 
beslut: 1) Med hänvisning till yttrande, daterat 10 augusti 2022, bifalls motionen 
avseende punkt 1). 2) Med hänvisning till yttrande, daterat 10 augusti 2022, anses 
motionen besvarad avseende punkt 2). 
Kommunfullmäktige fattade 2022-10-31, § 163, och 2022-11-28 – 29, § 185 
följande beslut: 1) Ärendet bordläggs. 

Kommunfullmäktige fattade 2022-12-19, § 203, följande beslut: 1) Med hänvisning 
till yttrande, daterat 10 augusti 2022, bifalls motionen avseende punkt 1). 2) Med 
hänvisning till yttrande, daterat 10 augusti 2022, anses motionen besvarad 
avseende punkt 2). 
 

  

 
  



 

Bildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
10(23) 

Sammanträdesdatum 
2023-02-14 

  
  

  
 

 
Justerare Utdragsbestyrkande 

     
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2023-02-03 
Kommunfullmäktiges protokoll, 2022-12-19, § 203 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Kim Hellström (SD), Betty Rosenqvist (M), Jenny Ulfvin (SD) och Frank Urban 
Johansson (KD): 1. Bildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att analysera hur 
de högskoleförberedande programmen vid Svalöfs gymnasium kan utvecklas. 2. 
Analysen ska redovisas till bildningsnämnden under sammanträdet i augusti 2023. 

Beslutsgång 
Ordförande tar upp förslagen till beslut och finner att nämnden beslutar i enlighet 
med dessa. 
Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (AKSN, RNWF, LAHN) 
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Dnr 277-2019  

§ 18 Uppföljning av biblioteksplan för Svalövs kommun 
2020-2023 

Bildningsnämndens beslut 
 

1. Uppföljningen av biblioteksplan för Svalövs bibliotek godkänns.  

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen har sammanställt en rapport med uppföljning av biblioteksplan för 
Svalövs kommun 2020-2023. Planen ska följas upp årligen av förvaltningen varpå 
uppföljningen godkänns av facknämnd under första kvartalet påföljande år. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2023-02-03 
Uppföljning av biblioteksplan för Svalövs kommun 2022 med sikte på 2023, daterad 
2023-02-03 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Kim Hellström (SD), Betty Rosenqvist (M), Èmilie Lundgren (S), Jenny Ulfvin (SD), 
Frank Urban Johansson (KD) och Jenny Maltin (C): 1. Uppföljningen av 
biblioteksplan för Svalövs bibliotek godkänns. 

Beslutsgång 
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar i enlighet 
med detta. 
Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (AKSN,MAAN) 
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Dnr 434-2022, KS 159-2022 

§ 19 Omdisponering av budgetram  

Bildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige 

1. Omdisponering av budgetram gällande Kågerödslund vilket innebär att 
bildningsnämndens budget utökas med 629 000 kr för 2023 och finansens 
budgetram minskas med motsvarande belopp. 

Sammanfattning 
Den 20 juni 2022 fattade kommunfullmäktige beslut om omdisponering av 
budgetram gällande Kågerödslund vilket innebär att bildningsnämndens budget 
utökades med 629 000 kr och att finansens budgetram minskades med 
motsvarande belopp. Anledningen var att Kågerödslund togs i drift den 1 juli 2022, 
och därmed behövdes medel för att täcka hyreskostnaderna juli till december 2022. 
251 000 avsåg samlingslokalen, 239 000 avsåg modulförskolan och 139 000 avsåg 
förskolan. 

I budgetarbetet har kostnaden för Kågerödslund 2022 tagits i beräkning för kostnad 
2023, dock var kostnaden för 2022 endast för sex månader. Bildningsnämnden 
ansöker om att bildningsnämndens budget utökas med 629 000 kr för 2023, 
avseende halva årshyrorna för samlingslokalen, förskolan och modulförskolan i 
Kågerödslund.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2023-01-27 
Kommunfullmäktiges protokoll, 2022-06-20, § 111 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Kim Hellström (SD), Èmilie Lundgren (S), Betty Rosenqvist (M), Jenny Ulfvin (SD) 
och Frank Urban Johansson (KD):  
Bildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige: 1. 
Omdisponering av budgetram gällande Kågerödslund vilket innebär att 
bildningsnämndens budget utökas med 629 000 kr för 2023 och finansens 
budgetram minskas med motsvarande belopp. 

Beslutsgång 
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar i enlighet 
med detta. 
Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (AKSN, RNWF, SAMA, ASJN) 
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Dnr 87-2023  

§ 20 Samarbetsavtal avseende måltider åt Svalövs 
kommun 2023-2025 

Bildningsnämndens beslut  
 

1. Ärendet återremitteras till förvaltningen.  

Sammanfattning av ärendet 
Mellan 2020 – 2022 gällde ett internavtal avseende köp och distribution av måltider 
till grundskola, fritidshem och grundsärskola mellan samhällsbyggnadsnämnden 
och bildningsnämnden. Då detta avtal löpt ut behöver ett nytt avtal avseende 
måltider till sektor utbildning tecknas. Måltidsservice är idag en del av Svalövs 
kommunservice AB. Ett nytt avtal behöver tecknas mellan Svalövs kommun, via 
bildningsnämnden, och Svalövs kommunservice AB. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2023-02-03 
Förslag samarbetsavtal från Svalövs Kommunservice AB avseende måltider åt 
Svalövs kommun, daterad 2022-12-09 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Kim Hellström (SD), Èmilie Lundgren (S), Betty Rosenqvist (M), Jenny Maltin (C), 
Jenny Ulfvin (SD) och Frank Urban Johansson (KD): 1. Ärendet återremitteras till 
förvaltningen. 

Beslutsgång 
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar i enlighet 
med detta. 
Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (ÅESN, MSDG, SARA) 
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Dnr 96-2023 

§ 21 Samarbetsavtal avseende städtjänster åt Svalövs 
kommun Sektor utbildning förskolor 2023-2025 

Bildningsnämndens beslut  
 

1. Bildningsnämnden godkänner undertecknandet av förslag till 
samarbetsavtal mellan Svalövs kommun, via bildningsnämnden, och 
Svalövs Kommunservice AB avseende städtjänster åt Svalövs kommun 
sektor utbildning förskolor 2023 – 2025. 

Sammanfattning av ärendet 
Med anledning av att ombilda städverksamheten till bolagsform från den 1 januari 
2022 undertecknades ett överlåtelseavtal avseende köp av städtjänster mellan 
städverksamheten och sektor utbildning 2022-01-03. Då detta avtal löpt ut behöver 
ett nytt avtal tecknas avseende städtjänster åt Svalövs kommun Sektor utbildning 
förskolor 2023 – 2025 mellan Svalövs kommun, via bildningsnämnden, och Svalövs 
kommunservice AB. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2023-02-03 
Förslag samarbetsavtal från Svalövs Kommunservice AB avseende städtjänster åt 
Svalövs kommun sektor utbildning förskolor 2023 – 2025 daterad 2023-01-24 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Kim Hellström (SD), Betty Rosenqvist (M), Jenny Ulfvin (SD) och Frank Urban 
Johansson (KD): 1. Bildningsnämnden godkänner undertecknandet av förslag till 
samarbetsavtal mellan Svalövs kommun, via bildningsnämnden, och Svalövs 
Kommunservice AB avseende städtjänster åt Svalövs kommun sektor utbildning 
förskolor 2023 – 2025. 

Beslutsgång 
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar i enlighet 
med detta. 
Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (AKSN, MSDG, SARA) 



 

Bildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
15(23) 

Sammanträdesdatum 
2023-02-14 

  
  

  
 

 
Justerare Utdragsbestyrkande 

     
 

Dnr 97-2023 

§ 22 Samarbetsavtal avseende städtjänster åt Svalövs 
kommun Sektor utbildning skolor 2023-2025 

Bildningsnämndens beslut  
 

1. Bildningsnämnden godkänner undertecknandet av förslag till 
samarbetsavtal mellan Svalövs kommun, via bildningsnämnden, och 
Svalövs Kommunservice AB avseende städtjänster åt Svalövs kommun 
sektor utbildning skolor 2023 – 2025. 

Sammanfattning av ärendet 
Med anledning av att ombilda städverksamheten till bolagsform från den 1 jan 2022 
undertecknades ett överlåtelseavtal avseende köp av städtjänster mellan 
städverksamheten och sektor utbildning 2022-01-03. Då detta avtal löpt ut behöver 
ett nytt avtal tecknas avseende städtjänster åt Svalövs kommun Sektor utbildning 
förskolor 2023 – 2025 mellan Svalövs kommun, via bildningsnämnden, och Svalövs 
kommunservice AB. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2023-02-03 
Förslag samarbetsavtal från Svalövs Kommunservice AB avseende städtjänster åt 
Svalövs kommun sektor utbildning skolor 2023 – 2025, daterad 2022-12-12 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Kim Hellström (SD) och Betty Rosenqvist (M): 1. Bildningsnämnden godkänner 
undertecknandet av förslag till samarbetsavtal mellan Svalövs kommun, via 
bildningsnämnden, och Svalövs Kommunservice AB avseende städtjänster åt 
Svalövs kommun sektor utbildning skolor 2023 – 2025. 

Beslutsgång 
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar i enlighet 
med detta. 
Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (AKSN, MSDG, SARA) 
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Dnr 731-2022 

§ 23 Lokalhyreskontrakt förskolan Garvaren 

Bildningsnämndens beslut  
 

1. Bildningsnämnden bemyndigar utbildningschefen att underteckna förslaget 
till lokalhyreskontrakt för Garvarens förskola. 

Sammanfattning av ärendet 
Garvarens förskola har utökats med 528 kvm och utförda ombyggnadsarbeten har 
genomförts. Med anledning av utökad yta, ombyggnadsarbeten samt hyrestillägg 
för el och värme har hyran utökats från 1 073 436 kr/år till 2 004 639 i hyresnivå 
2022. Den utökade ytan togs i bruk under jan 2022 och hyra har redan utgått i nivå 
med föreslaget lokalhyreskontrakt. Ett nytt lokalhyreskontrakt mellan Svalövs 
kommun, via bildningsnämnden, och Svalövs Samhällslokaler AB behöver därmed 
tecknas. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2023-02-03 
Lokalhyreskontrakt nr 233-101-02-1201 Garvarens förskola – särskilda 
hyresbestämmelser 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Kim Hellström (SD), Betty Rosenqvist (M), Jenny Ulfvin (SD) och Jenny Maltin (C): 
1. Bildningsnämnden bemyndigar utbildningschefen att underteckna förslaget till 
lokalhyreskontrakt för Garvarens förskola. 

Beslutsgång 
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar i enlighet 
med detta. 
Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (AKSN, MSDG, PFJN) 



 

Bildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
17(23) 

Sammanträdesdatum 
2023-02-14 

  
  

  
 

 
Justerare Utdragsbestyrkande 

     
 

Dnr 88-2023 

§ 24 Revidering av delegationsordningen  

Bildningsnämndens beslut  
1. Bildningsnämndens delegationsordning revideras enligt förslag daterat 

2023-02-03 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen har gjort en övergripande översyn av bildningsnämndens 
delegationsbestämmelser från rubrik två avseende laghänvisningar. Vidare har 
rubriksindelningen förändrats för att bli konsekvent samt mer lätthanterligt. 
Förvaltningen har gjort en övergripande översyn av bildningsnämndens 
delegationsbestämmelser från rubrik två avseende laghänvisningar. Vidare har 
rubriksindelningen förändrats för att bli konsekvent samt mer lätthanterligt. 
 
Förändringarna är markerade i gult och borttag i rött och tillägg i grönt i förslaget på 
reviderad delegationsordning.   

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2023-02-03 
Förslag på reviderad delegationsordning för bildningsnämnden, daterad 2023-02-
03 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Kim Hellström (SD), Betty Rosenqvist (M), Jenny Ulfvin (SD) och Frank Urban 
Johansson (KD): 1. Bildningsnämndens delegationsordning revideras enligt förslag 
daterat 2023-02-03. 

Beslutsgång 
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar i enlighet 
med detta. 
Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (AKSN, RNWF) 
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Dnr 186-2021, KS 343-2022 

§ 25 Kulturpolitiskt program 2023-2025 

Bildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige 
 

1. Förslag till Kulturpolitiskt program för Svalövs kommun 2023-2025 antas att 
gälla från och med den 1 mars 2023. 

Bildningsnämndens beslut 
1. Förvaltningen uppdras att i samråd med berörda nämnder ta fram förslag till 

handlingsplan att presenteras vid bildningsnämndens sammanträde i april 
2023.  

2. Vid framtagandet ska förvaltningen beakta fastställda ramar i budget 2023 
med plan för 2024-2025.  

Deltar ej 
Jenny Maltin (C) deltar inte i beslutet.  

Sammanfattning av ärendet 
Bildningsnämnden beslutade 2022-08-16, § 86 att remittera förslag till kulturpolitiskt 
program 2023-2025 till samtliga nämnder och kommunstyrelsen, samt att bereda 
möjlighet för föreningar, privatpersoner och andra aktörer att yttra sig. 

Förvaltningen har beaktat inkomna remissvar och yttranden och återkommer nu 
med färdigt förslag.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad den 2022-12-16 
Reviderat förslag till Kulturpolitiskt program för Svalövs kommun 2023- 2025 
Tjänsteskrivelse daterad den 2022-08-09 
Utdrag ur kommunstyrelsens protokoll 2022-11-14, § 270  
Utdrag ur socialnämndens protokoll 2022-02-29, § 127 
Utdrag ur samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2022-10-19, § 145 
Utdrag ur myndighetsnämndens protokoll, 2022-10-25, § 87 
Utdrag ur vård- och omsorgsnämndens protokoll, 2022-09-28, § 75 
Yttrande från Svalövs Riksteaterförening, daterat 2022-10-19 
Yttrande från Centerpartiet Svalöv, odaterat 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Kim Hellström (SD), Betty Rosenqvist (M), Jenny Ulfvin (SD), Frank Urban 
Johansson (KD) och Èmilie Lundgren (S): 

Bildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige: 1. 
Förslag till Kulturpolitiskt program för Svalövs kommun 2023-2025 antas att gälla 
från och med den 1 mars 2023. 
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Bildningsnämndens beslut : 1. Förvaltningen uppdras att i samråd med berörda 
nämnder ta fram förslag till handlingsplan att presenteras vid bildningsnämndens 
sammanträde i april 2023. 2. Vid framtagandet ska förvaltningen beakta fastställda 
ramar i budget 2023 med plan för 2024-2025. 

Beslutsgång 
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar i enlighet 
med detta. 
Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (AESN, NSFV) 
Kommunstyrelsen 
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Dnr 732-2022 

§ 26 Måltidspolicy  

Bildningsnämndens beslut 
 

1. Bildningsnämnden antar bildningsnämndens ordförandes yttrande som sitt 
eget yttrande och överlämnar till samhällsbyggnadsnämnden. 

Deltar ej 
Èmilie Lundgren (S) deltar inte i beslutet.  

Reservationer 
Jenny Maltin (C) reserverar sig till förmån för eget beslut. 

Sammanfattning av ärendet 
Perioden för kommunens policydokument gällande kostpolicy med tillhörande 
måltidsriktlinjer löper ut 2022 och behöver revideras inför perioden 2023-2028. 
Arbetet med en revidering av kostpolicy med tillhörande riktlinjer har initierats i 
arbetsgrupper sektorsvis. 
Samhällsbyggnadsnämnden gav den 24 mars 2022 förvaltningen i uppdrag att ta 
fram förslag på en reviderad kostpolicy med tillhörande måltidsriktlinjer för sagda 
period. Den 14 dec 2022 fattade samhällsbyggnadsnämnden beslut om att 
remittera måltidspolicy för perioden 2023-2028 samt tillhörande måltidsriktlinjer till 
vård- och omsorgsnämnden och bildningsnämnden.  
Den 17 jan 2023 antogs förvaltningens yttrande som bildningsnämndens egna för 
överlämnande till samhällsbyggnadsnämnden. Vid sammanträdet i februari 2023 
presenterade bildningsnämndens ordförande sitt eget yttrande. 

Beslutsunderlag 
Förslagsskrivelse, daterad 2023-02-13 
Yttrande, daterad 2023-02-13 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Kim Hellström (SD) och Betty Rosenqvist (M): 1. Bildningsnämnden antar 
bildningsnämndens ordförandes yttrande som sitt eget yttrande och överlämnar till 
samhällsbyggnadsnämnden. 

Kim Hellström (SD): Avslag på Jenny Maltins förslag till beslut. 
Jenny Maltin (C): Förslag till beslut enligt bifogad skrivelse, daterad 2023-02-14. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar i 
enlighet med ordförandens m.fl. förslag. 
Protokollet ska skickas till: 
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Kommunförvaltningen (SARA, MSDG) 
Bildningsnämnden 
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Dnr - 

§ 27 Meddelanden och skrivelser 

Bildningsnämndens beslut  
 

1. Informationen noteras. 

Sammanfattning av ärendet 
• Kommunstyrelsens arbetsutskott 230124 § 3 - Uppdrag: Flexibel arbetstid 

för anställda 

• Kommunstyrelsens beslut 230116 § 6 - Tidplan, budget 2024, plan 2024-
2026 

• Kommunstyrelsens beslut 230116 § 8 - Uppföljning av intern kontroll 2022 

• Kommunstyrelsens beslut 230116 § 13 - Remiss Skånes Friluftsplan, 
friluftspolitik  

• Kommunfullmäktiges beslut 230130 § 5 - Uppföljning år 2022 - 
Handlingsplan för Folkhälsoprogram 2022-2025  

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: 
- 
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Dnr 98-2023 

§ 28 Redovisning av delegationsbeslut 

Bildningsnämndens beslut  
 

1. Redovisning av delegationsbeslut godkänns. 

Sammanfattning av ärendet 
Redovisning av fattade delegationsbeslut 2023-01-01 – 2023-02-06 

Beslutsunderlag 
Underlag av fattade delegationsbeslut 2023-01-01 – 2023-02-06 

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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