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Se närvarolista på sida 2 

 Tjänstgörande ersättare 
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Underskrifter 

 Sekreterare 
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 Jan Herbertson  
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Kristoffer Linné (L), 1:e vice ordförande   Deltar på distans 
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§ 14  

Årsredovisning 2020 för utbildningsnämnden 

Dnr 2019-000169  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar  

att godkänna årsredovisning 2020 för utbildningsnämnden.  

Sammanfattning av ärendet 
Utbildningsnämnden beslutade den 2 februari 2021, § 2, att lägga en 
bokslutsrapport med siffror till handlingarna. 

Nämnderna ska enligt tidplan för ekonomiåret fatta beslut om årsredovisningen 
senast den 4 mars 2021. 

Årsredovisning 2021 för utbildningsnämnden har utarbetats. 

Utbildningschefen är föredragande i ärendet. 

 

Presidiets förslag till beslut: 

Utbildningsnämnden beslutar  

att godkänna årsredovisning 2020 för utbildningsnämnden.  

Handlingar i ärendet 
Årsredovisning 2020 för utbildningsnämnden 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 15  

Befolkningsprognos 2021 - analys av kapacitet 
2021-2030 

Dnr 2021-000054  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar  

att lägga rapporten till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunledningskontoret har översänt rapportunderlag för Befolkningsprognos 
för 2021-2035. 

Utbildning har utarbetat presentation om kapacitet och behov 2021-2030. 

Utbildningschefen är föredragande i ärendet. 

 

Presidiets förslag till beslut: 

Utbildningsnämnden beslutar  

att lägga rapporten till handlingarna. 

Handlingar i ärendet 
Presentation av kapacitet och behov Utbildning 2021-2030, daterad 2021-03-04 
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§ 16  

Uppföljning av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet (SAM) 2020 

Dnr 2021-000048  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga rapporten till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Information om det systematiska arbetsmiljöarbetet 2020 finns i 
årsredovisningen för 2020. 

Presentation om arbetsmiljö 2020 med följande innehåll har överlämnats: 
- Resultat av medarbetarundersökning 
- Statistik om sjukfrånvaro och sjukfrånvarokostnader 
- Personalomsättning 
- Nyttjande av företagshälsovård 
- Rapportering om arbetsskador/tillbud 
- Pågående arbetsmiljöarbete 
- Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (styrkor och 
utvecklingsområden) 

HR-konsult Freja Billengren är föredragande i ärendet.   

Handlingar i ärendet 
Presentation/sammanfattning om arbetsmiljö 2020 
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§ 17  

Information inför budget 2022 med ram 2023-24 

Dnr 2021-000047  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade den 1 februari 2021  

att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att befolkningsprognossiffror för 2021 och 2024 ligger till grund för beräkningar 
av tekniska ramar, 

att fastställa fördelningsnyckeltal för verksamheterna, förskola, grundskola, 
gymnasieskola och äldreomsorg för budget 2022 med flerårsplan 2023 och 
2024, enligt i ärendet redovisat förslag, 

godkänna tekniska ramar för budget 2022 med flerårsplan 2023 – 2024, 

att inriktningen för årets budgetprocess ska vara oförändrad skattesats, 

att inriktningen för investeringsvolymen för taxefinansierad verksamhet ska 
baseras på en totalram enligt beräkningsprinciper framtagna i 
investeringspolicyn, 

att inriktningen för investeringsvolymen för skattefinansierad verksamhet ska 
begränsas till självfinansieringsgrad av nettoinvesteringar under en rullande 
treårsperiod ej ska understiga 100 % inklusive VA-anläggningar, 

att inriktningen för resultatet före extraordinära poster i relation till 
verksamhetens kostnader minst ska uppgå till 1 % under rullande treårsperiod. 

 

Kommunstyrelsen beslutade  

att uppdra åt nämnderna att återkomma med konsekvensanalyser i 
budgetskrivelserna, 

att socialnämnden särskilt ska beakta ekonomiskt bistånd i nämndens analys 
för det kommande budgetarbetet, 

att uppdra åt kommunledningen att ta fram anvisningar för budget 2022 med 
flerårsplan 2023-2024. 

 

Kommunfullmäktige beslutade den 17 februari 2021, § 6, enligt 
kommunstyrelsens förslag. 
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Ekonomen är föredragande i ärendet. 

 

Presidiets förslag till beslut: 

Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Handlingar i ärendet 
Kommunstyrelsens beslut, daterat 2021-02-01, § 3 
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§ 18  

Behov av tillfälliga förskoleplatser i paviljong vid 
Mumindalens förskola 

Dnr 2021-000072  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar  

att hos kommunstyrelsen framställa behov av 30 förskoleplatser i paviljong vid 
Mumindalens förskola från och med januari 2022, 

att föreslå kommunstyrelsen besluta att uppdra åt kommunstyrelsens plan- och 
exploateringsutskott att anvisa lämplig plats för den tillfälliga paviljongen, 

att i sammanhanget förorda alternativ 2 för placering av paviljongen och 

att föreslå kommunstyrelsen besluta att teckna avsiktsförklaring med SVEDAB, 
vilket inkluderar framtagande av förslag till kalkyl som resulterar i ett preliminärt 
hyresavtal.          

Sammanfattning av ärendet 
Det behövs tillfälliga förskoleplatser för 30 barn från och med januari 2022 för 
att kunna erbjuda alla barn i Klågerup en förskoleplats fram till dess att den nya 
förskolan kan färdigställas år 2025.   
Årshyran för en paviljong beräknas uppgå till cirka 1 500 000 kronor.       

Ordföranden inleder i ärendet. 

Projektledaren är föredragande i ärendet. 

Utbildningschefen informerar i sammanhanget om åtgärder i 
mangårdsbyggnaden i Mumindalens förskola och om bygg- och miljönämndens 
föreläggande. 

 

Presidiets förslag till beslut: 

Utbildningsnämnden beslutar  

att hos kommunstyrelsen framställa behov av 30 förskoleplatser i paviljong vid 
Mumindalens förskola från och med januari 2022, 

att föreslå kommunstyrelsen besluta att uppdra åt kommunstyrelsens plan- och 
exploateringsutskott att anvisa lämplig plats för den tillfälliga paviljongen, 

att i sammanhanget förorda alternativ 2 för placering av paviljongen och 

att föreslå kommunstyrelsen besluta att teckna avsiktsförklaring med SVEDAB, 
vilket inkluderar framtagande av förslag till kalkyl som resulterar i ett preliminärt 
hyresavtal.   
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Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-02-22         

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 19  

Hyresavtal för tillfällig utökning av Värby förskola 

Dnr 2021-000055  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att för sin del godkänna redovisat preliminärt hyresavtal för tillfällig utökning av 
Värby förskola med paviljonger med 60 platser och 

att föreslå kommunstyrelsen att slutligt besluta om det preliminära hyresavtalet.      

Sammanfattning av ärendet 
Baras befolkning växer och antalet barn ökar för varje år. Det råder ett 
underskott av platser och när Hattstugans förskola rivs för att ge plats för en ny 
förskola behövs dessutom evakueringslokaler under byggtiden.  

Kommunstyrelsen behandlade och beslutade den 7 september 2021, § 164, i 
ärende om behov av tillfälliga förskoleplatser i Bara med remiss av utredningen 
i ärendet till utbildningsnämnden och ekonomienheten för synpunkter.    

Ordföranden inleder i ärendet. 

Projektledaren är föredragande i ärendet.   

 

Presidiets förslag till beslut: 

Utbildningsnämnden beslutar 

att för sin del godkänna redovisat preliminärt hyresavtal för tillfällig utökning av 
Värby förskola med paviljonger med 60 platser och 

att föreslå kommunstyrelsen att slutligt besluta om det preliminära hyresavtalet.      

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-02-22    
Förslag till preliminärt hyresavtal      

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 20  

Rapport om genomfört skolval 2021 

Dnr 2021-000051  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar  

att lägga rapporten till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Rapport om genomfört skolval rapporteras varje år enligt utbildningsnämndens 
årshjul. 

Skolvalet pågick den 20 januari – 10 februari 2021, onsdag till onsdag. 

Skolvalet gäller de som har barn folkbokförda i Svedala kommun som ska börja 
förskoleklass och årskurs 4 och går på en skola där efterföljande årskurs inte 
erbjuds.  

Skrivelse med rapport har utarbetats. 

Områdeschefen är föredragande i ärendet. 

 

Presidiets förslag till beslut: 

Utbildningsnämnden beslutar  

att lägga rapporten till handlingarna. 

Handlingar i ärendet 
Skrivelse, daterad 2021-02-11 
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§ 21  

Intern kontroll för 2021 - 
övergripande/kommungemensamma 
kontrollpunkter 

Dnr 2020-000359  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar  

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Utbildningsnämnden beslutade den 8 december 2020, § 119, 

att godkänna internkontrollplan för 2021 enligt redovisat förslag 

 

Kommunstyrelsen beslutade den 1 februari 2021, § 4,  

att övergripande internkontrollpunkter 2021 för alla nämnder (ej valnämnd) är: 
* Brist i attestrutiner 
* Webbtillgänglighet 

att kommunstyrelsens egna internkontrollpunkter 2021 är: 
* Investeringar 
* Rapportering av frånvaro 
* Kriskommunikation 

samt att i arbetet med kommunstyrelsens egna internkontrollpunkter 2021 kan 
andra nämnder/verksamhetsområden behöva involveras efter behov, eftersom 
dessa internkontrollpunkter ska belysa samtliga verksamhetsområden.  

Utredaren är föredragande i ärendet. 

 

Presidiets förslag till beslut: 

Utbildningsnämnden beslutar  

att lägga informationen till handlingarna. 

Handlingar i ärendet 
Kommunstyrelsens beslut, daterat 2021-02-01, § 4 

Internkontrollplan 2021 för utbildningsnämnden 
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§ 22  

Meddelanden och skrivelser till 
utbildningsnämnden den 4 mars 2021 

Dnr 2021-000034  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga besluten och skrivelserna till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Beslut och skrivelser av kommunala organ, domstolar, myndigheter med flera i 
olika ärenden redovisas till utbildningsnämnden. 

Protokoll från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i olika ärenden har 
översänts. 

Bygg- och miljönämnden har översänt ett föreläggande mot Mumindalens 
förskola efter tillsyn. 

Skolinspektionen har översänt en rapport om resultat av en elevenkät i 
granskningen Gymnasieskolors arbete för att främja elevers hälsa (där NFU 
ingick). 

Rapport om uppföljning av miljömål 2020 för utbildningsnämnden har 
upprättats. 

Skolverket har översänt beslut om statligt stöd till skolväsendet 2021 
("Skolmiljarden") samt annat statsbidrag 

 

Presidiets förslag till beslut: 

Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga besluten och skrivelserna till handlingarna. 

Handlingar i ärendet 
Kommunstyrelsens beslut, daterat 2021-02-01, § 3, om budget 2022 med ram 
2023-2024 

Ekonomienhetens tjänsteskrivelse, daterad 2021-01-22, om tidplan för budget 
och prognoser samt ekonomisk uppföljning under 2021 

Kommunstyrelsens beslut, daterat 2021-02-01, § 4, om intern kontroll 2021 för 
Svedala kommun 

Kommunstyrelsens beslut, daterat 2021-02-01, § 13, om effektivt nyttjande av 
lokaler - redovisning av användning 
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Kommunstyrelsens beslut, daterat 2021-02-01, § 14, om behov av ny förskola i 
Bara 

Kommunstyrelsens beslut, daterat 2021-02-01, § 16, om Barnkonventionen 

Kommunstyrelsens beslut, daterat 2021-02-01, § 24, om plan för ekonomisk 
uppföljning 2020-2023 

Kommunfullmäktiges beslut, daterat 2021-02-17, § 6, om budget 2022 och ram 
2023-2024 

Kommunfullmäktiges beslut, daterat 2021-02-17, § 7, om investeringspolicy för 
Svedala kommun 

Bygg- och miljönämndens föreläggande, daterat 2021-02-24, mot Mumindalens 
förskola efter tillsyn av mangårdsbyggnaden på förskolan 

Rapport om uppföljning av miljömål 2020 för utbildningsnämnden 

Skolinspektionens rapport, daterad 2021-02-08, om resultat från elevenkät i 
granskningen Gymnasieskolors arbete för att främja elevers hälsa 

Skolverkets beslut, daterat 2021-01-28, om medel gällande tillfällig förstärkning 
av statligt stöd till skolväsendet 2021 

Skolverkets beslut, daterat 2021-02-02, att godkänna kommunens redovisning 
av använt statsbidrag, 5 179 332 kronor, för fler anställda i lågstadiet 
(Lågstadiesatsningen) för 2019/2020 utan återkrav   
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§ 23  

Anmälan av delegationsbeslut till 
utbildningsnämnden den 4 mars 2021 

Dnr 2021-000035  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga delegationsbesluten till handlingarna.        

Sammanfattning av ärendet 
Anmälda delegationsbeslut till utbildningsnämnden den 4 mars 2021 har 

förtecknats nedan. 

Besluten har fattats utifrån vid varje tid gällande delegationsförteckning för 
utbildningsnämnden eller utifrån beslut av utbildningsnämnden i en specifik 
fråga eller specifikt ärende.         

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-02-24   

Beslut i brådskande ärenden (punkt 1.1.) 
Delegat: Ordföranden 
 
- Beslut, daterat 2021-02-04,  
att elever i årskurs 1 på Kyrkskolan i Svedala kommun från och med fredagen 
den 5 februari och till och med tisdagen den 9 februari 2021 ska ges fortsatt 
utbildning i form av fjärr- och/eller distansundervisning.  

- Beslut, daterat 2021-02-12,  
att förlänga tidigare beslut nedan (den 21 januari 2021) att elever i årskurs 7-9 
successivt ska återgå till närundervisning till och med fredagen den 5 mars. 

Närundervisning varieras med distans- och fjärrundervisning och en till två 
årskurser per vecka har närundervisning på sin skola. Från och med måndagen 
den 8 mars 2021, vecka 10, ska samtliga elever vara tillbaka på sin skola för 
närundervisning. 

- Beslut, daterat 2021-02-23, 
att alla elever i grundskolans årskurs 7–9 ska ha distans- och fjärrundervisning 
under tiden 1–5 mars 2021 (vecka 9), 
att en årskurs per skola, cirka 1/3 av eleverna, ska ha närundervisning under 
tiden 8–26 mars 2021 (vecka 10–12) medan övriga har fortsatt distans- och 
fjärrundervisning och 
att därmed upphäva utbildningsnämndens beslut den 12 februari 2021. 
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Beslut om ställföreträdande rektor (stf.) i grundskolan (punkt 2.1. a.) 
Delegat: Områdeschef grundskola, grundsärskola, gymnasium och 
vuxenutbildning 
- Beslut, daterat 2021-01-16, att utse stf. rektor på Kyrkskolan, 15 januari 2021 

Beslut om ställföreträdande rektor i förskolan (punkt 2.2.) 
Delegat: Områdeschef förskola 
- Beslut, daterat 2021-02-04, att utse stf. rektor på Marbäcks och Örtagårdens 
förskolor, 22-24 februari 2021  
- Beslut, daterat 2021-02-04, att utse stf. rektor på Mumindalens förskola, 1-28 
februari 2021 
- Beslut, daterat 2021-02-04, att utse stf. rektor på Bara backars förskola, 1-28 
februari 2021 

Beslut om mottagande av elev i grundsärskolan (punkt 5.3.) 
Delegat: Chef resursenheten (numera chef barn- och elevhälsan) 
- Beslut, daterat 2021-02-16, att motta en elev i grundsärskolan i Svedala 
kommun med placering på Kyrkskolan (dnr 2021-77) 

Beslut om plats/tillfälligt utökad vistelsetid på förskola (punkt 6.4. eller 6.5.) 
Delegat: Rektor 
- Beslut, daterat 2021-01-12, att bevilja tillfälligt utökad vistelsetid på 
Hattstugan-Värby förskola för ett barn i behov av särskilt stöd (dnr 2021-44) 
(punkt 6.5.) 
- Beslut, daterat 2021-01-12, att bevilja tillfälligt utökad vistelsetid på 
Hattstugan-Värby förskola för ett barn i behov av särskilt stöd (dnr 2021-45) 
(punkt 6.5.) 
- Beslut, daterat 202-01-16, att bevilja tillfälligt utökad vistelsetid på Tofta 
förskola för ett barn med eget behov på grund av familjesituationen i övrigt 
(dnr 2021-70) (punkt 6.4.) 
- Beslut, daterat 202-01-16, att bevilja tillfälligt utökad vistelsetid på Tofta 
förskola för ett barn med eget behov på grund av familjesituationen i övrigt  
(dnr 2021-71) (punkt 6.4.) 
- Beslut, daterat 2021-01-21, att bevilja tillfälligt utökad vistelsetid på 
Åkerbrukets förskola för ett barn i behov av särskilt stöd (dnr 2021-40) (punkt 
6.5.) 

Överenskommelse om interkommunal ersättning för placering av barn i förskola 
(punkt 6.14.) 
Delegat: Områdeschef förskola 
- Överenskommelse, daterad 2021-01-12, med Trelleborgs kommun om 
ersättning för ett barn placerat på Frejaparkens förskola  
- Överenskommelse, daterad 2021-01-12, med Malmö stad om ersättning för 
ett barn placerat på Bara backars förskola  
- Överenskommelse, daterad 2021-01-12, med Malmö stad om ersättning för 
ett barn placerat på Åkerbrukets förskola 
- Överenskommelser, daterade 2021-01-22, med Malmö stad om ersättning för 
två barn placerade på Mumindalens förskola  
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Överenskommelse om interkommunal ersättning för placering av elev i 
förskoleklass (punkt 7.3.), grundskola (punkt 8.12.) och/eller fritidshem (punkt 
10.8.) 
Delegat: Områdeschef grundskola, grundsärskola, gymnasium och 
vuxenutbildning 
- Överenskommelse, daterad 2021-01-22, med Kävlinge kommun om ersättning 
för ett barn placerat på Aggarpsskolan, årskurs 6  
- Överenskommelse, daterad 2021-02-05, med Malmö stad om ersättning för 
ett barn placerat på Naverlönnskolan, del av årskurs 6 och hela årskurs 7  
- Överenskommelse, daterad 2021-02-09, med Malmö stad om ersättning för 
ett barn placerat på Kyrkskolan, del av årskurs 1 och hela årskurs 2  
- Överenskommelse, daterad 2021-02-19, med Malmö stad om ersättning för 
ett barn placerat på Spångholmsskolan, årskurs 7  
- Överenskommelse, daterad 2021-03-02, med Malmö stad om ersättning för 
ett barn placerat på Naverlönnskolan, årskurs 7  

Beslut om skolskjuts för elev i grundskolan vid särskilda skäl (punkt 8.8.) 
Delegat: Chef för resursenheten (numera chef barn- och elevhälsan) 
- Beslut (3 stycken), daterade 2020-06-05, att bevilja elever skolskjuts (dnr 
2021-87, -92, -94)  
- Beslut, daterat 2020-08-13, att bevilja elev skolskjuts (dnr 2021-75)  
- Beslut, daterat 2021-02-16, att bevilja elev skolskjuts (dnr 2021-76) 

Beslut om skolskjuts för elev i grundsärskolan vid särskilda skäl (punkt 9.6.) 
Delegat: Chef resursenheten (numera chef Barn- och elevhälsan) 
- Beslut (11 stycken), daterade 2020-06-05, att bevilja elev skolskjuts (dnr 
2020-171, 2021-83, -84, -85, -86, -88, -89, -90, -91, -93, -94)  
- Beslut, daterat 2020-06-11, att bevilja skolskjuts (dnr 2021-95)  
- Beslut, daterat 2020-06-18, att bevilja skolskjuts (dnr 2021-96)  

Beslut om plats/utökad vistelsetid på fritidshem (punkt 10.3. eller 10.4.) 
Delegat: Rektor 
- Beslut, daterat 2021-01-20, att anvisa plats/bevilja tillfälligt utökad vistelsetid 
på Marbäcksskolans fritidshem för ett barn med eget behov på grund av 
familjesituationen i övrigt (dnr 2021-36) (punkt 10.3.) 
- Beslut, daterat 2021-01-27, att anvisa plats/bevilja tillfälligt utökad vistelsetid 
på Naverlönnskolans fritidshem för ett barn med eget behov på grund av 
familjesituationen i övrigt (dnr 2021-46) (punkt 10.3.) 
- Beslut, daterat 2021-01-29, att anvisa plats/bevilja tillfälligt utökad vistelsetid 
på Kyrkskolans fritidshem för ett barn med eget behov på grund av 
familjesituationen i övrigt (dnr 2021-30) (punkt 10.3.) 
- Beslut, daterat 2021-02-02, att anvisa plats/bevilja tillfälligt utökad vistelsetid 
på Roslättsskolans fritidshem för ett barn i behov av särskilt stöd (dnr 2021-38) 
(punkt 10.4.) 
- Beslut, daterat 2021-02-02, att anvisa plats/bevilja tillfälligt utökad vistelsetid 
på Roslättsskolans fritidshem för ett barn i behov av särskilt stöd (dnr 2021-39) 
(punkt 10.4.) 

Ansvar (med tillhörande beslut) för intagning till olika utbildningar (punkt 11.1.) 
Delegat: Rektor Nils Fredriksson Utbildning (NFU) 
- 1 antagen elev, andra halvåret 2020 
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Beslut om minskad omfattning på utbildningen på introduktionsprogram (punkt 
11.16.) 
Delegat: Rektor NFU 
- Sex (6) beslut om minskad omfattning, andra halvåret 2020 

Beslut om plan för utbildningen på introduktionsprogram och individuell 
studieplan för varje elev (punkt 11.17.) 
Delegat: Rektor NFU 
- Planer för 19 antagna till individuellt alternativ (IMA), andra halvåret 2020 
- Planer för 3 antagna till språkintroduktion (IMS), andra halvåret 2020 

Beslut om bedömning av en elevs språkkunskaper inför mottagande av eleven 
till språkintroduktion (punkt 11.21 och 11.36.) 
Delegat: Rektor NFU 
- Fyra (4) beslut om bedömning av språkkunskaper, andra halvåret 2020 

Beslut om mottagande av sökande till preparandutbildning, yrkesintroduktion 
som har utformats för en grupp elever, individuellt alternativ eller 
språkintroduktion även om de inte kommer från kommunen (punkt 11.24.) 
Delegat: Rektor NFU 
- 37 elever på samtliga introduktionsprogram (som varit aktiva någon gång 
under perioden), andra halvåret 2020  
- 28 elever interkommunal ersättning (IKE), andra halvåret 2020 

Beslut om skolskjuts för elev i gymnasiesärskolan (punkt 12.3.) 
Delegat: Chef för resursenheten (numera chef barn- och elevhälsan) 
- Beslut, daterat 2020-06-05, att bevilja elev skolskjuts vid särskilda skäl (dnr 
2020-170)  
- Beslut, daterat 2020-08-19, att bevilja elev skolskjuts vid särskilda skäl (dnr 
2021-74)  

Beslut om rätt för vuxen att delta i kommunal vuxenutbildning på grundläggande 
nivå (grundvux) från och med andra kalenderhalvåret det år då han eller hon 
fyller 20 år (punkt 13.4.) 
Delegat: Rektor NFU  
- 48 beslut inklusive yrkes-SFI, andra halvåret 2020 

Beslut om yttrande om åtagande att svara för kostnader (interkommunal 
ersättning) för sökandes utbildning på gymnasial nivå (punkt 13.6.) 
Delegat: Rektor NFU 
- 19 beslut att svara för kostnad, andra halvåret 2020 
- 28 beslut (exklusive svenska för invandrare (SFI) / grundvux) att inte bevilja 
interkommunal ersättning, andra halvåret 2020  

Beslut om antagning av sökande till vuxenutbildning på gymnasial nivå (punkt 
13.8.) 
Delegat: Rektor NFU 
- 321 mottagna elever inklusive yrkes-SFI (exklusive SFI / grundvux), andra 
halvåret 2020 

Beslut om urval av sökande till kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå 
(punkt 13.18.) 
Delegat: Rektor NFU 
- 19 beslut om avslag och 203 beslut om godkännande för elever med Svedala 
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som hemkommun, andra halvåret 2020 
- 16 beslut om avslag och 120 beslut om godkännande för elever med annan 
hemkommun än Svedala, andra halvåret 2020 

Beslut om tilläggsbelopp enligt skollagen till fristående huvudmän (punkt 18.2.) 
Delegat: Områdeschef grundskola, grundsärskola, gymnasium och 
vuxenutbildning 
- Beslut, daterat 2021-01-21, att avslå ansökan om tilläggsbelopp för en elev vid 
Sveriges Ridgymnasium Svedala (dnr 2021-37) 
- Beslut, daterat 2021-02-04, att bevilja tilläggsbelopp med 3774 kr för läsåret 
2020/2021 för modersmålsundervisning för elev vid Thoren Innovation School 
Malmö (dnr 2021-53)  

Svar/yttranden i samband med anmälningar till Skolinspektionen och Barn- och 
elevombudet (punkt 20.5.) 
Delegat: Områdeschef grundskola, grundsärskola, gymnasium och 
vuxenutbildning  
- Yttrande, daterat 2021-02-12, med anledning av Skolinspektionens begäran 
med anledning av anmälan mot Baraskolan (dnr 2021-4)  
- Yttrande, daterat 2021-02-09, med anledning av Skolinspektionens begäran i 
ärende om förutsättningar för anmälan till Lärarnas ansvarsnämnd (dnr 2021-
20)  

Anställningsbeslut, tills vidare (punkt 21.1.5.) 
Delegat: Respektive anställande chef 
- Beslut, daterat 2021-01-07, av rektor om anställning av en förskollärare på 
Rödluvans förskola 
- Beslut, daterat 2021-01-07, av rektor om anställning av en fritidspedagog på 
Marbäcksskolan 
- Beslut, daterat 2021-01-17, av rektor om anställning av en lärare på Nils 
Fredriksson Utbildning 
- Beslut, daterat 2021-01-25, av rektor om anställning av en förskollärare på 
Floraparkens förskola         
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§ 24  

Lägesrapport om coronapandemin (covid-19) och 
dess påverkan på verksamheterna 

Dnr 2020-000087  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga rapporten till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Lägesrapporter enligt rubricering lämnas regelbundet till utbildningsnämnden. 

Utbildningschefen är föredragande i ärendet. 

 

Presidiets förslag till beslut: 

Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga rapporten till handlingarna. 

 

 



 

 

22(22) 

UTBILDNINGSNÄMNDEN  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2021-03-04  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 25  

Rapporter och anmälningar till 
utbildningsnämnden den 4 mars 2021 

Dnr 11137  

Sammanfattning av ärendet 
Utredaren meddelar att det inte finns några rapporter eller anmälningar. 

 

 


