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Sammanträdesdatum

2021-10-22

Plats och tid

Lokal Fullmäktigesalen, kl. 15:00 – 15:50
Mötet ajournerades kl. 15:28 – 15:35

Beslutande

Jenny Maltin (C)
Kim Hellström (SD), ordf
Èmilie Lundgren (S), vice ordf
Anna Berg von Linde (M), deltog ej under § 117 p.g.a. jäv.
Wioletta Kopanska Larsson (SD)
Torbjörn Ekelund (L)
Marcus Donnerhag (S)
Jenny Ulfvin (SD), ersättare för Anna Berg von Linde (M), § 117

Ej tjänstgörande
ersättare

Sanna Brobeck (SD)
Linda Reidy (M)
Jenny Ulfvin (SD), §116, §§ 118-120

Insynsplatser
Ersättare för
insynsplatser
Övriga deltagare

Justerare

Hans Dahlqvist, utbildningschef
Niklas Fonskov, fritidschef
Linnéa Tigna, utvecklingsstrateg
Robin Wiklöf, nämndsekreterare
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Utses att justera
Justeringens tid
och plats
Justerade
paragrafer

Jenny Maltin (C)
Kommunledningskontoret, 2021-10-26 kl. 16:30
§§ 116 – 120

Sekreterare
Robin Wiklöf

Ordförande
Kim Hellström (SD)

Justerare
Jenny Maltin (C)

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

Bildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2021-10-22

Anslaget under tiden
Förvaringsplats
för protokollet

Kommunledningskontorets närarkiv

Underskrift
Robin Wiklöf

Justerare
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§ 116 Beslutad ärendelista
§ 117
§ 118
§ 119
§ 120

Justerare

Mottagande av gåva, Kulturskolan ............................................................ 4
Revidering av bidragsbestämmelser för föreningar i Svalövs kommun ... 5
Sammanträdestider för bildningsnämnden 2022 ...................................... 8
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Dnr BIN 693-2021

§ 117 Mottagande av gåva, Kulturskolan
Bildningsnämndens beslut
1. Bildningsnämnden godkänner att kulturskolan tar emot en gåva om
5 000 kr från kulturskolans föräldraförening i syfte att köpa in jackor till
eleverna.

Ärendebeskrivning
Kulturskolans föräldraförening vill skänka 5 000 till kulturskolan för att denna
ska kunna köpa in jackor till eleverna med orkesterns logga på. Detta är
betrakta som en gåva och faller därmed inte inom ramen för sponsringspolicyn.
Bedömningen från tjänstemannasektorn är att gåvan kan mottas utan att det
betraktas som en muta, då gåvan inte riktas till någon anställd samtidigt som
gåvogivaren inte kräver någon motprestation av verksamheten och har ringa
möjlighet att utöva någon otillbörlig påverkan på verksamheten med anledning
av gåvan.

Beslutsunderlag
Denna tjänsteskrivelse, daterad 2021-10-14
Styrelseprotokoll, Kulturskolans föräldraförening, 2021-09-08

Förslag till beslut på sammanträdet
Kim Hellström (SD), Torbjörn Ekelund (L), Wioletta Kopanska Larsson (SD),
Èmilie Lundgren (S), Jenny Maltin (C), Linda Reidy (M), Marcus Donnerhag (S):
1. Bildningsnämnden godkänner att kulturskolan tar emot en gåva om 5 000 kr
från kulturskolans föräldraförening i syfte att köpa in jackor till eleverna.

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

Jäv
På grund av jäv deltar inte Anna Berg von Linde (M) i handläggningen av detta
ärende.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (HSDT, EABP)

Justerare
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Dnr BIN 38-2020

§ 118 Revidering av bidragsbestämmelser för föreningar
i Svalövs kommun
Bildningsnämnden förslag till kommunstyrelsen för beslut i
kommunfullmäktige
1. Förslag till reviderade bestämmelser för kommunala föreningsbidrag,
daterat den 5 oktober 2021, antas att gälla från och med den 1 januari
2022.
2. Bidragsbestämmelser för föreningar i Svalövs kommun (KFS 1997:2)
upphävs från och med den 31 december 2021, utom de delarna gällande
bidrag för samlingslokaler.
3. Förvaltningen uppdras att under 2022 påbörja en separat översyn av
bidragen till samlingslokaler.
4. Nu gällande tilldelning av bidrag till samlingslokaler kvarstår oförändrad
till dess att översyn enligt 3) är färdigställd och nytt beslut är fattat.

Ärendebeskrivning
Bildningsnämnden beslutade den 12 oktober 2021, § 109, att återremittera
förslag till reviderade bestämmelser för föreningsbidrag till förvaltningen för
beredning. Förvaltningen ska bereda svar på hur förslaget påverkar
kommunens föreningar och samlingslokaler, vad det konkret innebär för
föreningar och samlingslokaler att föreningsbidragen revideras, samt tydligt visa
vad som är förändrat jämfört med de bidragsbestämmelser som finns idag.
Förvaltningen återkommer efter beredning med följande förtydligande, vilket
förvaltningen anser tillsammans med övrigt underlag i ärendet besvara
återremissens frågeställningar.
Förslagets innebörd för föreningar och samlingslokaler i Svalövs
kommun.
Förslaget gynnar föreningar som utvecklar sin verksamhet med fokus på
aktivitet för de prioriterade målgrupperna (barn och unga 0-20 år, pensionärer
65+ samt personer med funktionsvariation). På detta sätt säkerställer
kommunen att tillgängliga medel används ändamålsenligt och transparent.
En tydlig bild av de grunder på vilka bidrag beviljas innebär en förbättrad
möjlighet för föreningar att planera för sin verksamhet och sin ekonomi.
Fler föreningar kommer att kunna söka ett bidrag för lokal eller fastighet som
ligger närmare faktiska kostnader vilket gynnar mindre föreningar.
I dagsläget påverkas inte samlingslokaler av förslaget. I ärendet föreslagen
översyn av bidragen till samlingslokaler får utgöra underlag för framtida beslut
om tilldelning.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Förändringar i jämförelse med nu gällande bidragsbestämmelser
Eftersom strukturen i nu gällande bidragsbestämmelser skiljer sig så pass
mycket från strukturen i förslaget, är det inte möjligt att markera ändringar direkt
i bidragsdokumentet.
Förslaget innebär följande förändringar:
Det riktade verksamhetsbidraget plockas bort och ersätts med drifts- respektive
hyresbidrag. Övriga nu gällande bidragsformer kvarstår men är omarbetade på
ett sådant sätt att de följer relevanta kommunövergripande styrdokument och
på ett betydligt bättre sätt tydliggör grunderna för tilldelning av medel. De nya
bidragsformer som införs är redovisade i rapport daterad den 5 oktober 2021
och i tjänsteskrivelse daterad den 5 oktober 2021.

Beslutsunderlag
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tjänsteskrivelse, daterad 2021-10-15.
Beslut, BIN, 211012, § 109.
Tjänsteskrivelse daterad 2021-10-05.
Förslag till reviderade bestämmelser för föreningsbidrag.
Svalövs kommun (2021), Förslag till reviderade bestämmelser för
föreningsbidrag, rapport daterad den 5 oktober 2021.
Svalövs kommun, Bidragsbestämmelser för föreningar i Svalövs
kommun (KFS 1997:2).
PWC (2020), Granskning av bidrag och stöd till föreningar i Svalövs
kommun.
Tjänsteskrivelse daterad den 12 augusti 2021, dnr BIN 38-2020.
Bildningsnämndens protokoll, 2020-03-17, § 27.
Bildningsnämndens protokoll, 2020-09-10, § 90.
Bildningsnämndens protokoll, 2021-04-13, § 38.

Förslag till beslut på sammanträdet
Jenny Maltin (C): 1. Återremittering av ärende gällande förslag till reviderade
bestämmelser för kommunala föreningsbidrag.
Kim Hellström (SD): 1. Avslag till Jenny Maltins (C) yrkande om återremittering
av ärende gällande förslag till reviderade bestämmelser för kommunala
föreningsbidrag.
Kim Hellström (SD), Wioletta Kopanska Larsson (SD), Torbjörn Ekelund (L): 1.
Förslag till reviderade bestämmelser för kommunala föreningsbidrag, daterat
den 5 oktober 2021, antas att gälla från och med den 1 januari 2022. 2.
Bidragsbestämmelser för föreningar i Svalövs kommun (KFS 1997:2) upphävs
från och med den 31 december 2021, utom de delarna gällande bidrag för
samlingslokaler. 3. Förvaltningen uppdras att under 2022 påbörja en separat
översyn av bidragen till samlingslokaler. 4. Nu gällande tilldelning av bidrag till
samlingslokaler kvarstår oförändrad till dess att översyn enligt 3) är färdigställd
och nytt beslut är fattat.
Jenny Maltin (C): 1. Avslag till beslutspunkter 1 – 4.

Justerare
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Kim Hellström (SD), Wioletta Kopanska Larsson (SD): 1. Avslag till Jenny
Maltins (C) avslagsyrkande till beslutspunkter 1 – 4.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om det är nämndens mening att avgöra ärendet idag
och finner att nämnden vill det.
Ordförande ställer Jenny Maltins (C) yrkande om återremittering mot eget
avslagsyrkande och finner att yrkande om återremittering avslås.
Ordförande tar upp eget m.fl. förslag till beslut mot Jenny Maltins (C)
avslagsyrkande och finner att nämnden beslutar i enlighet med ordförande m.fl.
förslag till beslut.
Ordförande ställer Jenny Maltins (C) avslagsyrkande mot eget m.fl.
avslagsyrkande och finner att nämnden avslår Jenny Maltins (C) yrkande.

Beslut om ajournering mellan kl. 15:28 – 15:35.

Protokollet ska skickas till:
Samhällsbyggnadsnämnden
Kommunstyrelsen
Kommunförvaltningen (NSFV, LATE, MSWN, SARA, RNWF)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr BIN 705-2021

§ 119 Sammanträdestider för bildningsnämnden 2022
Bildningsnämndens beslut
1. Bildningsnämnden sammanträder år 2022 under följande dagar (kl.
13:30): 18 jan, 15 feb, 15 mars, 19 april, 12 maj, 16 juni, 16 aug, 13 sep,
18 okt, 17 nov och 6 dec.

Sammanfattning av ärendet
Bildningsnämnden ska besluta om sina sammanträdestider för 2021.
Kommunförvaltningen har tagit fram ett förslag i vilket hänsyn tagits till
helgdagar samt planerade sammanträden 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 behövs.
Vidare har ordförande, vid särskilda skäl, ställa in ett sammanträde, ändra tid
eller dag för sammanträdet.

Förslag till beslut på sammanträdet
Kim Hellström (SD), Èmilie Lundgren (S): 1. Bildningsnämnden sammanträder
år 2022 under följande dagar (kl. 13:30): 18 jan, 15 feb, 15 mars, 19 april, 12
maj, 16 juni, 16 aug, 13 sep, 18 okt, 17 nov och 6 dec.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar i enlighet
med dessa.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (NSFV, ETVN, HSDT, EABP, RNWF)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 120 Information
Bildningsnämndens beslut
1. Informationen noteras

Sammanfattning av ärendet
a) Situationen gällande att buss ifrån Landskrona hämtar upp skolbarn i
Tågarp. Förvaltningen undersöker.

Justerare
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