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Plats och tid Lokal Strået, kl. 13:30 – 17:10 
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Beslutande Jenny Maltin (C) (distans) 
Kim Hellström (SD), ordf 
Èmilie Lundgren (S), vice ordf (distans) 
Anna Berg von Linde (M) (distans) 
Wioletta Kopanska Larsson (SD) (distans) 
Torbjörn Ekelund (L) (distans) 
Marcus Donnerhag (S) (distans) 

Ej tjänstgörande 
ersättare 

Jan Rosengren (C) (distans) 
Linda Reidy (M) (distans) 
Jenny Ulfvin (SD) (distans) 
Therése Ravander (KD) (distans) 
 

Insynsplatser Alexander Malmros (V) (distans) 
Tobias Olsson (MP) (distans) 
Elisabeth Salonen Ripa (FI) (distans) 

Övriga deltagare Hans Dahlqvist, utbildningschef 
Eva Blom Persson, kontorschef  
Niklas Fonskov, fritidschef  
Elisabet Viktorsson, tf kulturchef 
David Svensson, kvalitetstrateg, § 87 i) 
Lena Hansson, rektor Svalöfs gymnasium, §§ 92 o 94 
Birgitta Petrusson, upphandlingssamordnare, § 92 
Elin Arenhag, § 87 a) 
Yrsa Holmkvist, förskolerektor, § 87 b) 
Jane Bergman, ekonomichef, § 86 
Stefan Larsson, kommunchef, § 86 
Jonathan Olsson, vik. nämndadministratör, lämnade efter § 87 
Robin Wiklöf, nämndsekreterare 
Joakim Glaser, Malmö universitet, § 87 d) 
Jan-Peter Göransson, digitaliseringsstrateg, § 87 e) 
 
Karin Sjunnesson, personalrepresentant, lämnade efter § 87 
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Utses att justera Wioletta Kopanska Larsson (SD) 

Justeringens tid 
och plats Kommunledningskontoret, 2021-09-16, kl. 16:30 
Justerade 
paragrafer §§ 85 - 97 

Sekreterare   
 Robin Wiklöf  

Ordförande  
 

 Kim Hellström (SD)  

Justerare  
 

 Wioletta Kopanska Larsson (SD)   

 

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

Organ Bildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 2021-09-14 

Anslaget under tiden  

Förvaringsplats  
för protokollet Kommunledningskontorets närarkiv 

Underskrift   

 
Robin Wiklöf  
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 Dnr BIN 202-2021 
 

§ 86 Komplettering av Remissvar mål och budget 2022, 
plan 2023-2024 

Bildningsnämndens beslut 

1. Bildningsnämnden godtar föreliggande komplettering som sin egen. 
 

Ärendebeskrivning 
Sektor Utbildning finner det lämpligt att inkomma med kompletterande uppgifter 
till sitt eget avlämnade remissvar gällande budget 2022.  

I remissvaret lyfts fram att sektor utbildning dels har ett effektiviseringskrav på 
2,2 miljoner samt att sektorerna inte kommer att få någon lönekompensation 
avseende 2022, vilket skulle innebära en ytterligare besparing på ca 4,5 miljoner 
kronor.  

Ingående budgetram är baserad på ett högre elevantal än vad verksamheten 
faktiskt prognostiserar, vilket i budget motsvarar ett utrymme på ca 7 miljoner 
kronor. Detta är pengar som tidigare låg under finansen som en strategisk reserv. 
Den strategiska reserven togs bort 2021 och pengarna är sedan dess utlagda i 
verksamheten. Det finns alltså ingen strategisk reserv längre. Därtill har sektor 
utbildning fått en föreslagen utökad ramtilldelning för 2022 på 3,9 miljoner kronor.  

Detta innebär i praktiken att Sektor utbildning fått en utökad budget motsvarande 
3 - 4 miljoner kronor efter det att de prognostiserade kostnadsökningarna är 
finansierade. Det är värt att framhålla att siffrorna är beroende av elevantalet, 
vilket innebär att fler elever i systemet minskar budgetutrymmet, då den 
strategiska reserven alltså nu  är utlagd i budgeten. 

Med ovanstående komplettering i beaktande vill Sektor utbildning modifiera sina 
äskanden från remissvaret och därmed lyfta bort begärd kompensation för 
utebliven lönekompensation. I övrigt kvarstår samma äskanden som i 
remissvaret.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-09-10 
Bildningsnämndens protokoll 2021-08-17, § 72 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-08-03 
Remissvar avseende mål och budget 2022, plan 2023-2024 (Dnr BIN 202-
2021, KS 347-2020) 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Kim Hellström (SD): 1. Bildningsnämnden godtar föreliggande komplettering 
som sin egen. 
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Beslutsgång 
Ordförande tar upp förslagen till beslut och finner att nämnden beslutar i 
enlighet med dessa. 

Deltar ej i beslutet 
Torbjörn Ekelund (L) 

Èmilie Lundgren (S) 

Jenny Maltin (C) 

Marcus Donnerhag (S) 

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (HSDT, EABP, JEBN) 
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§ 87 Information 

Bildningsnämndens beslut 

1. Informationen noteras. 
 

Sammanfattning av ärendet 
a) Lägesrapport barnomsorg (Dnr BIN 114-2021) 
b) Information från verksamheten: Förskolor Billeberga/Tågarp  
c) Friluftslivets år 
d) Svalövspulsen resultat samt fortsatt rörelsesatsning  
e) Systemöversyn och kostnader  
f) Resultatet i Medarbetarenkäten  
g) Information om projekt från Bibliotek & allmänkultur  
h) Information om ny kulturplan  
i) SKR, ”Fullföljd utbildning”  
j) Protokoll för anmälan (KS 241-2021, § 196)  
k) SM, ridsport  
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Dnr BIN 388-2021 

§ 88 Svalövs kommuns kulturstipendium 2020 

Bildningsnämndens beslut 

1. Redovisningen godkänns. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kitty Andersson tilldelades Svalövs kommun kulturstipendium 2020. Hon har till 
den 31 augusti 2021 att redovisa stipendiet till bildningsnämnden. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-09-02 
Inkommen redovisning för Svalövs kommuns kulturstipendium 2020, rapport 
daterad 2021-08-31. 

Ärendebeskrivning 
Svalövs kommuns kulturstipendium delas ut för att stödja fort- och 
vidareutbildning samt utveckling inom områden såsom musik, teater, dans, 
litteratur, bildkonst, film, foto, arkitektur, form och design, museer, arkiv, 
hembygdsvård, hemslöjd, folkbildning eller annat jämförbart område. 
Kulturstipendiaten skall vara född eller bosatt i Svalövs kommun. 2020 var 
stipendiesumman 20.000 kr. Kitty Andersson fick Svalövs kommuns 
kulturstipendium 2020 för deltagande hos Lovewell och sånglektioner. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Kim Hellström (SD): 1. Redovisningen 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 425-2021 

§ 89 Svalövs kommuns kulturstipendium 2021 

Bildningsnämndens beslut 

1. Svalövs kommuns kulturstipendium 2021 tilldelas, samt delas lika 
mellan, Alicia Lindberg och Ola Horvath. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Bildningsnämnden utser årligen en eller flera kulturstipendiater utifrån de 
ansökningar som kommit in. 

Ärendebeskrivning 
Svalövs kommuns kulturstipendium utdelas för att stödja fort- och 
vidareutbildning samt utveckling inom områden såsom musik, teater, dans, 
litteratur, bildkonst, film, foto, arkitektur, form/design, museer, arkiv, 
hembygdsvård, hemslöjd, folkbildning eller annat jämförbart område. 
Kulturstipendier ska förbehållas unga personer eller personer som sadlat om 
och således är "unga i sin utveckling av den anledningen". 
 
Kulturstipendiat ska vara född eller bosatt inom Svalövs kommun eller ha annan 
särskild långvarig anknytning till kommunen. 2021 är stipendiesumman 20.000 
kr. Utdelningstvång föreligger inte och prissumman kan reserveras från ett år till 
ett annat. Samma person kan erhålla stipendiet högst två gånger. 
 
Redovisning av stipendiet till Bildningsnämnden ska ske före 1 september 
nästkommande år. Redovisningen är ett villkor för att erhålla och behålla 
Svalövs kommuns kulturstipendium. Stipendiat som inte redovisar sitt 
stipendium till Bildningsnämnden kan bli återbetalningsskyldig. I ansökan ska 
framgå hur man vill redovisa stipendiet till Bildningsnämnden. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-09-02. 

Förteckning över sökande till Svalövs kommuns kulturstipendium 2021. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Torbjörn Ekelund (L), Kim Hellström (SD), Èmilie Lundgren (S), Anna Berg von 
Linde (M), Marcus Donnerhag (S), Jenny Maltin (C) och Wioletta Kopanska 
Larsson (SD): 1. Svalövs kommuns kulturstipendium 2021 tilldelas, samt delas 
lika mellan, Alicia Lindberg och Ola Horvath. 

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 (ETVN) 
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Dnr BIN 555-2021 

§ 90 Svalövs kommuns kulturpris 2021 

Bildningsnämndens beslut 

1. Svalövs kommuns kulturpris 2021 tilldelas Föreningen Skånelin. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Bildningsnämnden utser årligen kulturpristagare på delegation från 
kommunfullmäktige. Prisutdelning sker i samband med lämpligt 
kommunfullmäktigesammanträde senare under hösten. Priset utgörs av ett 
konstverk ur den årliga samlingsutställningen med Svalövs-konstnärer, som 
visas på Svalövs bibliotek. Priset utses av Bildningsnämnden på kommande 
möte och köps in av kommunen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-09-02 

Ärendebeskrivning 
Svalövs kommuns kulturpris delas årligen ut som belöning för värdefulla och 
förtjänstfulla insatser som berikat och stimulerat verksamhet på kulturens och 
folkbildningens områden, till exempel inom musik, teater, dans, litteratur, 
bildkonst, film, arkitektur, form/design, museer, arkiv, hembygdsvård, hemslöjd, 
kulturpedagogik eller annat jämförbart område. 
 
Kulturpristagaren ska vara född eller bosatt inom Svalövs kommun, eller ha 
annan särskild långvarig anknytning till kommunen. Kulturpriset kan inte sökas. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Kim Hellström (SD), Jenny Maltin (C), Èmilie Lundgren (S), Anna Berg von 
Linde (M), Wioletta Kopanska Larsson (SD), Torbjörn Ekelund (L) och Marcus 
Donnerhag (S): 1. Svalövs kommuns kulturpris 2021 tilldelas Föreningen 
Skånelin. 

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 374-2021 

§ 91 Donation av konst till Svalövs kommun 

Bildningsnämndens beslut 

1. Donation av konst från konstnären Eva Nelander Juntunen godkänns. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Svalövs kommun har kontaktats av konstnären Eva Nelander Juntunen med en 
förfrågan om en donation av löskonst, då hon förbereder en flytt från 
kommunen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-08-11 

Förfrågan om donation av löskonst av Eva Nelander Juntunen, skrivelse 
daterad 2021-08-11 

Ärendebeskrivning 
Eva Nelander Juntunen är en väl etablerad textilkonstnär men hon arbetar 
också i flera material och tekniker. För närvarande finns Juntunen 
representerad i Svalövs kommuns konstsamling med elva verk, samtliga i textil. 
En tjänsteperson har i dialog med konstnären gjort ett urval som kan 
komplettera konstnärens representation i kommunens samlingar. En förfrågan 
har sedan gjorts till ett flertal av kommunens verksamheter för att se var 
konsten kan visas, i det fall kommunen väljer att ta emot donationen. Flera 
verksamheter vill ta emot konstverken med kattmotiv. 
 
Att ta emot en donation av löskonst är en möjlighet för kommunen att utveckla 
sin konstsamling. Det är också ett åtagande som innebär att Allmänkultur får 
ytterligare objekt i konstsamlingen som ska administreras och underhållas. 
Båda dessa aspekter bör övervägas. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Kim Hellström (SD), Torbjörn Ekelund (L) och Jenny Maltin (C): 1. Donation av 
konst från konstnären Eva Nelander Juntunen 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 313-2021 

§ 92 Tilldelningsbeslut i upphandling av mjölkrobot till 
skoljordbruket på Svalöfs gymnasium i Svalövs kommun 
2021 

Bildningsnämndens beslut 

1. Anbudsgivare DeLaval Sales AB antas som leverantör i upphandling av 
mjölkrobot till skoljordbruket på Svalöfs gymnasium i Svalövs kommun 
2021. Anbudet uppgår totalt till 1 798 600 kronor. 

 
2. Utbildningschef Hans Dahlqvist bemyndigas att underteckna avtal samt 

övriga handlingar som berör ärendet. 
 

3. Köpet skall finansieras genom lån/avbetalning. Enligt Lagen om offentlig 
upphandling kap. 3 § 24 är lån av kapital undantaget 
upphandlingslagstiftning. 

Ärendebeskrivning 
Svalövs gymnasieskola har upphandlat en mjölkrobot. Genom att köpa en 
mjölkrobot kommer vi kunna erbjuda våra elever en modern, konkurrenskraftig 
utbildning som gör dem väl förberedda för arbetslivet. Vi är också övertygade 
om att vi kan få fler elever intresserade av djurskötarinriktningen. I det system vi 
planerar för går det fortfarande att mjölka korna manuellt för att på så vis lära 
våra elever även det. Köpet av en mjölkrobot kommer även att resultera i 
minskat personalbehov. 
 
Upphandlingen genomfördes med ett förenklat upphandlingsförfarande i 
elektroniskt format via Mercell Tendsign. 
 
Annonseringsdag var den 7/7 2021 med en sista anbudsdag den 5/8 2021. 
 
Under annonseringstiden inkom inga frågor avseende innehållet i 
upphandlingsdokumenten. 
 
Anbudsöppning skedde den 6/8 2021. 
 
Någon grund för uteslutning av anbudsgivare förelåg inte och i övrigt uppfylldes 
kvalificeringskraven. 
 
Utvärderingen visade att anbud som lämnats motsvarade det som efterfrågats i 
upphandlingsdokumenten och att anbudets totalsumma låg inom budgeterade 
medel. 

Det föreslås därför att bildningsnämnden antar Anbudsgivare A som leverantör 
av en styck mjölkrobot till Svalöfs gymnasium. 
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Anbudsvärdering 
Anbudsvärdering redovisas vid nämndens sammanträde. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-09-01 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Kim Hellström (SD), Èmilie Lundgren (S), Wioletta Kopanska Larsson (SD), 
Jenny Maltin, Marcus Donnerhag (S), Torbjörn Ekelund (L): 1. Anbudsgivare 
DeLaval Sales AB antas som leverantör i upphandling av mjölkrobot till 
skoljordbruket på Svalöfs gymnasium i Svalövs kommun 2021. Anbudet uppgår 
totalt till 1 798 600 kronor. 2. Utbildningschef Hans Dahlqvist  bemyndigas att 
underteckna avtal samt övriga handlingar som berör ärendet. 3. Köpet skall 
finansieras genom lån/avbetalning. Enligt Lagen om offentlig upphandling kap. 
3 § 24 är lån av kapital undantaget upphandlingslagstiftning. 

Beslutsgång 
Ordförande tar upp förslagen till beslut och finner att nämnden beslutar enligt 
dessa. 

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (HSDT, EABP, BAPN, RNWF) 
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Dnr BIN 315-2021 

§ 93 Modul, Kågeröd 

Bildningsnämndens beslut 

1. Bildningsnämnden upphäver beslut med dnr BIN 315-2021 i den del som 
avser beställning av en avdelning i modul hösten 2021 med plats för 15-
20 barn. 

 
2. Bildningsnämnden beställer av Samhällsbyggnadsnämnden en 

nyetablering av en förskolemodul hösten 2021 med plats för upp till 25 
barn. 

 

Ärendebeskrivning 
22 juni 2021 fattade bildningsnämnden beslut om att av 
Samhällsbyggnadsnämnden beställa en nyetablering av en avdelning i modul 
hösten 2021 samt förlängning av befintlig modul fram till ny förskola är byggd i 
Kågeröd. Den beställda modulen tänktes rymma 15-20 barn, vilket dock inte är 
tillräckligt. Bildningsnämnden föreslås därmed upphäva beslut med dnr BIN 
315-2021 i den del som avser beställning av en avdelning i modul hösten 2021 
med plats för 15-20 barn och samtidigt fatta beslut om att istället beställa en 
nyetablering av en avdelning i modul hösten 2021 med plats för upp till 25 barn.  

En större modul innebär vissa kostnadsökningar, som dock torde vara 
hanterbara i relation till att det innebär att lokalbehovet därmed uppfylls.  

Kostnader för modul med plats för 15-20 barn: 

 Modul  

15-20 barn 

Modul upp  

till 25 barn 

Månadshyra 12 900 21 800 

Montage 110 000 170 000 

Demontage 60 000 90 000 

 
Sektor utbildning står för samtliga kostnader för etablering, hyra och avveckling 
av modulen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-09-07 

Beslut, dnr BIN 315-2021 

Rapport från Ulrika Lassing och Jessica Sjöberg daterad 2021-08-23 

Offerter från Expandia, daterade 2021-05-19 och 2021-08-22 

Förslag till nya regler för bidrag till studieförbund, KF 181029 §155 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Kim Hellström (SD), Èmilie Lundgren (S), Jenny Maltin (C), Marcus Donnerhag 
(S), Wioletta Kopanska Larsson (SD): 1. Bildningsnämnden upphäver beslut 
med dnr BIN 315-2021 i den del som avser beställning av en avdelning i modul 
hösten 2021 med plats för 15-20 barn. 2. Bildningsnämnden beställer av 
Samhällsbyggnadsnämnden en nyetablering av en förskolemodul hösten 2021 
med plats för upp till 25 barn. 

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

 

Protokollet ska skickas till:  
Kommunstyrelsen 
Kommunförvaltningen (HSDT, SNLN, JEBN, EABP, SARA, RNWF) 
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Dnr BIN 569-2021 

§ 94 Upphandling av undervisning i yrkesämnen på 
Bygg- och anläggningsprogrammets inriktning 
anläggningsmaskiner för gymnasieelever och 
vuxenstuderande på Svalöfs gymnasium 

Bildningsnämndens beslut 

1. Bildningsnämnden beslutar om start av upphandling av undervisning i 
yrkesämnen på Bygg- och anläggningsprogrammets inriktning 
anläggningsmaskiner för gymnasieelever och vuxenstuderande på 
Svalöfs gymnasium. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Svalöfs gymnasium har för närvarande avtal gällande ovanstående utbildningar 
och avtalet löper ut nästa år. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-08-24 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Kim Hellström (SD), Èmilie Lundgren (S), Jenny Maltin (C), Marcus Donnerhag 
(S), Wioletta Kopanska Larsson (SD), Torbjörn Ekelund (L): 1. 
Bildningsnämnden beslutar om start av upphandling av undervisning i 
yrkesämnen på Bygg- och anläggningsprogrammets inriktning 
anläggningsmaskiner för gymnasieelever och vuxenstuderande på Svalöfs 
gymnasium. 

Beslutsgång 
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar enligt 
detta. 

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (HSDR, EABP, KAAT, BAPN, RNWF)  
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Dnr BIN 573-2021 

§ 95 Intern kontroll, prioriterade kontrollmoment 

Bildningsnämndens beslut 

1. Förslag till prioriterade kontrollmoment för kontrollplan 2022 enligt 
tjänsteskrivelse daterad 2021-09-06 godkänns. 

2. Hantering av riktade statsbidrag skall även vara ett prioriterat 
kontrollmoment. 

 

Ärendebeskrivning 
Samtliga nämnder och styrelser uppdras att utifrån verksamheternas 
bruttorisklista senast under sep månad 2021, prioritera kontrollmoment inför 
kontrollplan 2022. (KS 256-2020 § 123). 
 
Kontrollmoment för 2021 för verksamhet Barnomsorg, Grundskola, 
Gymnasieskola har setts över och förvaltningen föreslår samma kontrollmoment 
som 2021 med tillägg av kontrollmoment för Kultur och Fritid. 

Förslag kontrollmoment 2022: 
 Redovisning av köstatistik, antal placerade barn och prognos framåt 
 Uppföljning av resultaten i förskola och skola. 
 Redovisning av investeringar sker korrekt. 
 Kontroll av att det finns nedskrivna rutiner för en systematisk kontroll 

gällande föreningsbidrag. 
 Redovisning av antal studietimmar, redovisning av genomförda 

studieförbundsprojekt som erhållit aktivitetsbidrag 
 Gallring av personuppgifter i bibliotekssystem enligt GDPR. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-09-06 

Förslag till plan för intern kontroll 2021, daterad 2020-12-07 

KS 256-2020 § 123 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Kim Hellström (SD), Èmilie Lundgren (S), Wioletta Kopanska Larsson (SD), 
Jenny Maltin (C), Marcus Donnerhag (S), Torbjörn Ekelund (L), Anna Berg von 
Linde): 1. Förslag till prioriterade kontrollmoment för kontrollplan 2022 enligt 
tjänsteskrivelse daterad 2021-09-06 godkänns. 

Torbjörn Ekelund (L), Kim Hellström (SD), Èmilie Lundgren (S), Wioletta 
Kopanska Larsson (SD), Marcus Donnerhag (S), Jenny Maltin (C), Torbjörn 
Ekelund (L), Anna Berg von Linde: 2. Hantering av riktade statsbidrag skall 
även vara ett prioriterat kontrollmoment. 
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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 (HSDT, EABP, KAAT, NSFV, ETVN) 
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Dnr BIN 440-2021 

§ 96 Revidering av delegationsordning 

Förslag till beslut i Bildningsnämnden 

1. Förslag till delegationsordning för bildningsnämnden i Svalövs kommun, 
daterad 2021-09-07, antas. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Svalövs kommun kommer se över nämndernas delegationsordningar för att 
säkerställa att arbetssättet gällande ansökande av statsbidrag sker på enhetligt 
vis inom kommunen. 
 
Förslaget innebär att utbildningschef, efter samråd med ordförande, ges 
möjlighet att ansöka om statsbidrag. Vidare införs ett förtydligande att det inte 
är möjligt att delegera rätten att ansöka om statsbidrag för verksamhet som 
annars inte kommit till stånd, eller som innebär krav på kommunal 
medfinansiering med pengar eller andra resurser. 
 
Då endast utbildningschef, efter samråd med ordförande, ges rätten att ansöka 
om statsbidrag, tas tidigare delegation till rektor vid Svalöfs gymnasium bort. 
Vidare görs samma tillägg ”samråd med ordförande” gällande beslut om 
deltagande i externa projekt, som t.ex. EU-projekt, där kommunens insats 
utgörs av egen arbetstid upp till ett värde av 250 000 kr samt beslut om 
genomförande av ett helt bidragsfinansierade projekt upp till ett värde av 
500 000 kr. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-09-07 

Delegationsordning för bildningsnämnden i Svalövs kommun, daterad 2021-09-
07 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Kim Hellström (SD), Wioletta Kopanska Larsson (SD): 1. Förslag till 
delegationsordning för bildningsnämnden i Svalövs kommun, daterad 2021-09-
07, antas. 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (RNWF, HSDT, EABP, KAAT, NSFV, ETVN) 
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Dnr BIN 3-2021 
 

§ 97 Redovisning av delegationsbeslut 

Förslag till beslut i Bildningsnämnden 

1. Redovisning av delegationsbeslut godkänns. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Redovisning av fattade delegationsbeslut 2021-08-09 – 2021-09-06 

Beslutsunderlag 
Redovisning av fattade delegationsbeslut 2021-08-09 – 2021-09-06 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Kim Hellström (SD), Torbjörn Ekelund (L): 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:  
- 
 
 
 
 


