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Utses att justera Jenny Maltin (C) 

Justeringens tid 
och plats Kommunledningskontoret, 2022-09-15, kl. 16:30 

Justerade 
paragrafer §§ 93 - 103 

Sekreterare   

 Jonathan Olsson  

Ordförande  
 

 Kim Hellström (SD)  

Justerare  
 

 Jenny Maltin (C)   

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Bildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 2022-09-13 

Anslaget under tiden  

Förvaringsplats  
för protokollet Kommunledningskontorets närarkiv 

Underskrift   

 
Jonathan Olsson  
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§ 94 Information 

Bildningsnämndens beslut  

1. Informationen noteras. 
 

Sammanfattning av ärendet 

a) Rundtur Kågerödslund 

b) Lägesrapport barnomsorg 

c) Samtliga skolresultat  

d) Ej utnyttjade friskvårdstimmar inom sektorn 

e) Rapport om differenser inom budgeterat antal barn  

f) Kågerödslunds samlingslokal 

g) Antal antagna Gymnasiet 

h) Föreningsverksamhet  
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Dnr BIN 449-2022 

§ 95 Rekvisition statsbidrag för karriärtjänster 
höstterminen 2022 

Bildningsnämndens beslut   
 

1. Bildningsnämnden godkänner att sektor utbildning rekvirerar 799 000 kr 
inom ramen för statsbidrag för karriärtjänster 2022/2023. 

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. 

Under bidragsomgången för läsåret 2022/2023 har Svalövs kommun tilldelats 
en bidragsram på 2 040 000 kr, vilket motsvarar ersättning för löneökning för 24 
lärare med en löneökning på 5000 kr per månad. 

Under vårterminen 2022 rekvirerade Svalövs kommun 845 750 kr för 20 lärare 
inom ramen för bidraget. För höstterminen 2022 ämnar sektor utbildning 
rekvirera 799 000 kr för 20 lärare. Beloppet som rekvireras för höstterminen är 
lägre än vårterminen på grund av förändringar i tjänstgöringsgrad samt 
nyrekrytering. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2022-09-05 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Kim Hellström (SD), Torbjörn Ekelund (L), Wioletta Kopanska Larsson (SD), 
Émilie Lundgren (S), Jenny Maltin (C), Marcus Donnerhag (S) och Frank Urban 
Johansson (KD): 1. Bildningsnämnden godkänner att sektor utbildning 
rekvirerar 799 000 kr inom ramen för statsbidrag för karriärtjänster 2022/2023. 

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 450-2022 

§ 96 Rekvisition statsbidrag för Lärarlönelyftet 
höstterminen 2022 

Bildningsnämndens beslut   
 

1. Bildningsnämnden godkänner att sektor utbildning rekvirerar 1 900 000 
kr för höstterminen 2022 inom ramen för statsbidrag för Lärarlönelyftet 
2022/2023. 

Sammanfattning av ärendet 

Bidraget ska gå till höjda löner för särskilt kvalificerade lärare och förskollärare. 
Bidragsramen för läsåret 2022/2023 uppgår till 3 800 000 kr och begärs ut 
under två omgångar, där hälften av bidraget rekvireras per termin och omgång.  

Under föreliggande period kan Svalövs kommun begära ut andra hälften av 
bidraget, vilket uppgår till ett belopp om 1 900 000 kr. Av villkoren för bidraget 
framgår att huvudmannen bestämmer hur bidragsramen ska fördelas mellan 
lärarna. Kravet är att löneökningarna i genomsnitt ska vara mellan 2 500 och 
3 500 kronor per månad för alla lärare som huvudmannen begär ut bidrag för.  

För höstterminen 2022 ansöker Svalövs kommun om bidrag för 77 lärare, där 
den lägsta löneökningen uppgår till 1000 kr och den högsta till 5300 kr per 
månad. Den genomsnittliga löneökningen per månad uppgår till 2670 kr per 
lärare.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2022-09-05 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Kim Hellström (SD), Émilie Lundgren (S), Wioletta Kopanska Larsson, Torbjörn 
Ekelund (L), Frank Urban Johansson (KD), Jenny Maltin (C) och Marcus 
Donnerhag (S): 1. Bildningsnämnden godkänner att sektor utbildning rekvirerar 
1 900 000 kr för höstterminen 2022 inom ramen för statsbidrag för 
Lärarlönelyftet 2022/2023. 

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 444-2022 

§ 97 Svalövs kommuns kulturstipendium 2022 

Bildningsnämndens beslut   
 

1. Bildningsnämnden utser Olga Ottilia Denward, Beata Kristina Salonen 
Ripa samt Ted Kristoffer Kjelsson till stipendiater för 2022. 

2. Stipendiesumman fördelas 20 000 kr enligt följande:  
Olga Ottilia Denward , 10 000 kr 
Beata Kristina Salonen Ripa, 5000 kr 
Ted Kristoffer Kjelsson, 5000 kr 

Sammanfattning av ärendet 

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. 2022 är stipendiesumman 20.000 kr. 
Utdelningstvång föreligger inte och prissumman kan reserveras från ett år tilt 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 2022-09-06 
Förteckning över sökande till Svalövs kommuns kulturstipendium 2022 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Kim Hellström (SD), Émilie  Lundgren (S), Jenny Maltin (C), Wioletta Kopanska 
Larsson (SD), Marcus Donnerhag (S), Torbjörn Ekelund (L) och Frank Urban 
Johansson (KD): 1. Bildningsnämnden utser Olga Ottilia Denward, Beata 
Kristina Salonen Ripa samt Ted Kristoffer Kjelsson till stipendiater för 2022. 2. 
Stipendiesumman fördelas 20 000 kr enligt följande: Olga Ottilia Denward , 10 
000 kr, Beata Kristina Salonen Ripa, 5000 kr samt Ted Kristoffer Kjelsson,  
5000 kr. 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslagen till beslut och finner att nämnden beslutar i 
enlighet med dessa. 
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Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (NSFV)  
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Dnr BIN 445-2022 

§ 98 Svalövs kommuns kulturpris 2022 

Bildningsnämndens beslut   
 

1. Svalövs kommuns kulturpris för 2022 tilldelas Svalövs 
Riksteaterförening. 

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 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. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2022-09-06 
Ansökningar 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Kim Hellström (SD), Émilie  Lundgren (S), Marcus Donnerhag (S), Jenny Maltin 
(C), Frank Urban Johansson (KD), Wioletta Kopanska Larsson (SD) och 
Torbjörn Ekelund (L): 1. Svalövs kommuns kulturpris för 2022 tilldelas Svalövs 
Riksteaterförening. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (NSFV)  
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Dnr BIN 162-2022, KS 14-2022 

§ 99 Motion, Svalöfs Gymnasium och yrkesutbildningar 

Bildningsnämndens beslut   

1. Bildningsnämndens ordförandes yttrande, daterat 10 augusti 2022, antas 
som nämndes eget.  

Bildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige 

1. Med hänvisning till yttrande, daterat 10 augusti 2022, avslås motionen. 

Reservation  

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

Sammanfattning av ärendet 

Lennart Pettersson (C), Marie Irbladh (C) och Annelie Johnsson (C) inkom 17 
januari 2022 med motionen: Svalöfs Gymnasium och yrkesutbildningar. I 
motionen yrkas följande:  

 Svalöfs Gymnasium tillsammans med branschen utreder behov, 
förutsättningar och potential för fler yrkesutbildningar inom lantbruk-, 
transport- och fordonsområdena och därefter fokuserar på att utveckla 
dessa. 

Beslutsunderlag 

Yttrande över motion, daterad 2022-08-10 
Remittering av motion, daterad 2021-02-17 
Motion, inkommen 2022-01-17 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Kim Hellström (SD) och Wioletta Kopanska Larsson (SD): 1. 
Bildningsnämndens ordförandes yttrande, daterat 10 augusti 2022, antas som 
nämndes eget. 

Kim Hellström (SD) och Wioletta Kopanska Larsson (SD): 1. Med hänvisning till 
yttrande, daterat 10 augusti 2022, avslås motionen. 

Jenny Maltin (C): 1. Motionen bifalls.  

Beslutsgång 

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

Protokollet ska skickas till: 
Motionärerna 
Kommunförvaltningen (MAN, LELE, JNON) 
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Dnr BIN 199-2022, KS 39-2022 

§ 100 Motion, Svalöfs gymnasiums 
högskoleförberedande program måste utvecklas, 
inte avvecklas 

Bildningsnämndens beslut   

1. Bildningsnämndens ordförandes yttrande, daterat 10 augusti 2022, antas 
som nämndes eget.  

Bildningsnämnden förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige 

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). 

Sammanfattning av ärendet 

Torbjörn Ekelund (L) inkom 2 januari 2022 med motionen: Svalöfs gymnasiums 
högskoleförberedande program måste utvecklas, inte 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, 
besluta om en plan för hur denna utveckling skall verkställas. 

Beslutsunderlag 

Yttrande över motion, daterad 2022-08-10 
Remittering av motion, daterad 2021-03-08 
Motion, inkommen 2022-01-22 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Kim Hellström (SD), Torbjörn Ekelund (L), Wioletta Kopanska Larsson (SD) och 
Frank Urban Johansson (KD): 1. Bildningsnämndens ordförandes yttrande, 
daterat 10 augusti 2022, antas som nämndes eget. 

Kim Hellström (SD), Torbjörn Ekelund (L), Wioletta Kopanska Larsson (SD) och 
Frank Urban Johansson (KD): 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). 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslagen och finner att nämnden beslutar i enlighet med 
dessa. 
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Protokollet ska skickas till: 
Motionärerna 
Kommunförvaltningen (MAN, LELE, JNON) 
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Dnr BIN 442-2020, KS 163-2020 

§ 101 Motion, Öka bildningen. Låt skolungdomar besöka 
koncentrationsläger från nazisternas terrorstyre 

Bildningsnämndens beslut   

1. Bildningsnämndens ordförandes yttrande, daterat 9 augusti 2022, antas 
som nämndes eget.  

Bildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige 

1. Med hänvisning till yttrande, daterat 9 augusti 2022, anses motionen 
besvarad.  

Reservation  

Torbjörn Ekelund (L) reserverar sig till förmån för eget förslag till beslut.  

Sammanfattning av ärendet 

Torbjörn Ekelund (L) har inkommit med en motion rörande skolungdomars 
möjlighet att besöka koncentrationsläger från Nazisternas terrorstyre.  

I motionen föreslås följande: 

 Erforderlig summa pengar reserveras från och med budget för 2021, för 
att bereda möjlighet för rektor på kommunens högstadieskola att företa 
en resa till ett koncentrationsläger, med avgående elever i nionde klass. 

Beslutsunderlag 

Yttrande över motion, daterad 2022-08-09 
Remittering av motion, daterad 2020-06-09 
Motion, inkommen 2020-05-10 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Kim Hellström (SD), Wioletta Kopanska Larsson (SD): 1. Bildningsnämndens 
ordförandes yttrande, daterat 9 augusti 2022, antas som nämndes eget. 

Kim Hellström (SD), Wioletta Kopanska Larsson (SD): 1. Med hänvisning till 
yttrande, daterat 9 augusti 2022, anses motionen besvarad. 

Torbjörn Ekelund (L): Motionen bifalls.  

Beslutsgång 

Ordförande ställer eget m.fl. förslag till beslut mot Torbjörn Ekelunds (L) förslag 
till beslut och finner nämnden antar ordförandes förslag till beslut 

Protokollet ska skickas till: 
Motionärerna 
Kommunförvaltningen (MAN, LELE, JNON) 
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Dnr BIN 139-2021, KS 19-2021 

§ 102 Motion, En skola för alla 

Bildningsnämndens beslut   

1. Bildningsnämndens ordförandes yttrande, daterat 9 augusti 2022, antas 
som nämndes eget.  

Bildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige 

1. Med hänvisning till yttrande, daterat 9 augusti 2022, anses motionen 
besvarad. 

Reservation  

Jenny Maltin (C), Marcus Donnerhag (S) och Émilie Lundgren (S) reserverar sig 
till förmån för Émilie Lundgrens förslag till beslut.  

Sammanfattning av ärendet 

Èmilie Lundgren (S) inkom 19 januari 2021 med motionen: En skola för alla.  
I motionen yrkar socialdemokraterna följande:  
 

 Att Svalövs kommun avsätter pengar till utbildning och handledning i 
lågaffektivt bemötande för skolpersonal.  

 Att kommunen uppdrar bildningsnämnden att ta fram en plan för hur vi 
säkerställer att kompetensutveckling för personalen i våra 
verksamheter.  

 Att, när vi bygger eller renoverar våra förskolor/skolor gör det anpassat 
för barn med NPF diagnoser.  

Beslutsunderlag 

Yttrande över motion, daterad 2022-08-09 
Remittering av motion, daterad 2021-02-17 
Motion, inkommen 2022-01-17 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Kim Hellström (SD), Wioletta, Frank: 1. Bildningsnämndens ordförandes 
yttrande, daterat 9 augusti 2022, antas som nämndes eget. 

Kim Hellström (SD), Wioletta, Frank: 1. Med hänvisning till yttrande, daterat 9 
augusti 2022, anses motionen besvarad. 

Émilie Lundgren (S), Marcus Donnerhag (S), Jenny Maltin: Motionen bifalls.  
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Beslutsgång 

Ordförande ställer eget m.fl. förslag till beslut mot Émilie Lundgren (S) m.fl. 
förslag till beslut och finner nämnden antar ordförandes förslag till beslut 

Deltar ej  

Torbjörn Ekelund (L) deltar inte i beslutet.  

 

Protokollet ska skickas till: 
Motionärerna 
Kommunförvaltningen (MAN, LELE, JNON) 
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Dnr BIN 23-2022 

§ 103 Redovisning av delegationsbeslut 

Bildningsnämndens beslut   

1. Redovisning av delegationsbeslut godkänns. 

Sammanfattning av ärendet 

Redovisning av fattade delegationsbeslut 2022-08-09 – 2022-09-05 

Beslutsunderlag 

Underlag av fattade delegationsbeslut 2022-08-09 – 2022-09-05 

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  

 

Protokollet ska skickas till: 
 


