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§ 39  

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

Dnr 2020-000087  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga lägesrapporten till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Lägesrapport om coronapandemin och dess påverkan på verksamheterna 
lämnas regelbundet till nämnden. 

Utbildningschefen är föredragande i ärendet och lämnar en lägesrapport. 

 

Presidiets förslag till beslut: 

Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga lägesrapporten till handlingarna. 

Handlingar i ärendet 
Lägesrapport om covid-19 (sammanfattning) 
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§ 40  

Mål och indikatorer 2022 

Dnr 2021-000102  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga skrivelsen till handlingarna, 

att hantera målen i samband med budget 2022 med ram 2023-2024 samt  

att uppdra åt Utbildning/förvaltningen att se över möjligheter till mål med 
koppling till näringslivet. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunen har påbörjat ett utvecklingsarbete vad gäller den politiska 
målstyrningen. Ett nytt målstyrningssystem kommer att införas från och med 
nästa mandatperiod. Redan inför 2022 har nämnderna möjlighet göra 
förändringar i mål och indikatorer anpassade till de nya principerna för 
målstyrning. 

Kommunens verksamhetsstyrning kommer att baseras på tre typer av 
styrningssystem – ekonomistyrning, målstyrning och kvalitetsstyrning. 

Skrivelse med förslag till mål och indikatorer 2022 har utarbetats. 

Ordföranden och utbildningschefen är föredragande i ärendet. 

 

Presidiets förslag till beslut: 

Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga skrivelsen till handlingarna och 

att hantera målen i samband med budget 2022 med ram 2023-2024. . 

Handlingar i ärendet 
Skrivelse med förslag till mål och indikatorer 2022, daterad 2021-04-16 

Yrkanden 
Ingegerd Eriksson (C) yrkar att näringslivet lyfts fram mer i målen. 

Magnus Lilja (SD) har inget att invända mot yrkandet, men ser hellre fler 
indikatorer än fler mål. 

Ordföranden föreslår att Utbildning/förvaltningen får i uppdrag att se över 
möjligheter till mål med koppling till näringslivet. 
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§ 41  

Budget 2022 med ram 2023-24 

Dnr 2021-000047  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att godkänna budgetskrivelse för utbildningsnämndens budget 2022 med 
flerårsplan 2023-2024 enligt redovisat förslag och 

att översända budgetskrivelsen till kommunfullmäktige via budgetutskottet. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 17 februari 2021, § 6, om tekniska ramar för 
budget 2022 med ram 2023-2024. 

Utbildningsnämnden fick den 4 mars 2021, § 17, information inför budget 2022 
med ram för 2023-2024. 

Budgetskrivelse för budget 2022 med flerårsplan för 2023-2024 har utarbetats. 

Utbildningschefen är föredragande i ärendet inledningsvis. 

Ekonomen är föredragande i ärendet. 

Ordföranden sammanfattar ärendet och redogör för tidplan och fortsatt arbete. 
Det blir närmast budgetkonferens och därefter budgetutskott innan 
kommunfullmäktige fattar beslut. Beslut om internbudget för nämnden fattas i 
höst. 

 

Presidiets förslag till beslut: 

Utbildningsnämnden beslutar 

att godkänna budgetskrivelse för utbildningsnämndens budget 2022 med 
flerårsplan 2023-2024 enligt redovisat förslag och 

att översända budgetskrivelsen till kommunfullmäktige. 

Handlingar i ärendet 
Kommunfullmäktiges beslut, daterat 2021-02-17, om tekniska ramar för budget 
2022 med ram 2023-2024 

Ekonomi- och utvecklingschefens tjänsteskrivelse, daterad 2021-01-22 

Förslag till budgetskrivelse för budget 2022 med flerårsplan 2023-2024 

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige via kommunstyrelsens budgetutskott 
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§ 42  

Ombyggnad och renovering av 
Spångholmsskolan 

Dnr 2021-000081  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar  

att föreslå kommunstyrelsen godkänna förslag om hyrestillägg med 1,7 miljoner 
kronor/år för Spångholmsskolan enligt redovisad skrivelse. 

Sammanfattning av ärendet 
Spångholmsskolan drabbades under 2020 av problem med inomhusklimatet 
med mögel. 

Utbildningsnämnden fick i augusti och september 2020 lägesrapporter om 
skolan. 

Ombyggnad och renovering av Spångholmsskolan är aktuell. 

SVEDAB har inkommit med en skrivelse i ärendet. 

Projektet omfattar först och främst de åtgärder som rekommenderas i 
innemiljöutredningen. Då många av innemiljöåtgärderna berör byggnadsdelar 
där det finns ett underhållsbehov genomförs även dessa underhållsåtgärder i 
projektet. Valda lösningar sker utifrån dagens krav på bland annat fuktsäkring. 
Ventilationsanläggningen byggs om och moderniseras för ökad flexibilitet och 
komfort. Tidigare planerad ombyggnad i NO-salar med mera ingår.  
Slutligen görs vissa inre underhållsåtgärder enligt tabellen nedan. 

Projektledaren är föredragande i ärendet. 

Ordföranden sammanfattar ärendet och fortsatt hantering. 

Handlingar i ärendet 
SVEDAB:s skrivelse, daterad 2021-04-28 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 43  

Idé Svedala - förslag om att tillfälligt förenkla 
överflytt av yngre syskon, förskola 

Dnr 2020-000376  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar  

att återremittera ärendet till Utbildning/förvaltningen för ny handläggning med 
anledning av tilläggsyrkandet. 

Sammanfattning av ärendet 
Medborgaren presenterade sitt Idé Svedala-förslag vid utbildningsnämndens 
sammanträde den 22 mars 2021. 

Inledningsvis kan nämnas att samtliga av de barn vars vårdnadshavare har 
önskat en omplacering till en annan förskola i kommunen, under april 2021 har 
fått erbjudande om detta inför höstterminen 2021, förslagsställaren inkluderad. 

Utbildningsnämnden beslutade den 22 mars 2021, § 26, att uppdra åt 
förvaltningen/verksamhetsområde Utbildning att utreda e-förslaget och utarbeta 
ett förslag till svar. Inriktningen är att nämnden ska kunna behandla och besluta 
i ärendet innan sommaren 2021. 

Ordföranden är föredragande i ärendet inledningsvis. 

Utbildningschefen är föredragande i ärendet. 

 

Presidiets förslag till beslut: 

Utbildningsnämnden beslutar  

att avslå Idé Svedala-förslaget med hänvisning till de möjligheter som 
vårdnadshavare redan har att påverka valet av förskola.   

Handlingar i ärendet 
Idé Svedala-förslag, slutdaterat 2021-02-10 
Utbildningsnämndens beslut, daterat 2021-03-22 

Tjänsteskrivelse, daterad 2021-04-23 
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-10-03, om yttrande över motion om syskonförtur  
Utbildningsnämndens beslut, daterat 2019-10-14, om yttrande över motion om 
syskonförtur 

Yrkanden 
Ingegerd Eriksson (C) yrkar följande som tillägg till beslutet: Uppstår vakanser 
under löpande år i rätt barngrupp ska yngre syskon placeras före placering av 
"nya" barn. 
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Per-Ola Valastig (MP) tillstyrker tilläggsyrkandet. 

Ordföranden föreslår att ärendet återremitteras till Utbildning/förvaltningen för 
ny handläggning med anledning av tilläggsyrkandet. 

Erik Almgren (ÄS) tillstyrker tilläggsyrkandet men även förslaget om återremiss. 

Per-Ola Valastig tillstyrker också förslaget om återremiss. 

Ewa Bohlin (S) tillstyrker med instämmande av Heléne Hardenstedt (S) såväl 
tilläggsyrkandet som förslaget om återremiss och önskar också att ärendet 
belyses ur barnperspektiv utifrån barnkonventionen.   

Beslutsgång 
Ordföranden finner att nämnden har ställt sig bakom förslag om återremittering 
av ärendet för ny handläggning med anledning av tilläggsyrkandet.    

Beslut skickas till 
Utbildningschefen 
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§ 44  

Remiss om utredning: Fler barn i förskolan - för 
bättre språkutveckling i svenska (Statens 
Offentliga utredningar, SOU 2020:67) 

Dnr 2021-000068  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar  

att hänskjuta ärendet till nästa sammanträde den 24 maj 2021. 

Sammanfattning av ärendet 
Ett antal myndigheter, organisationer och kommuner, däribland Svedala 
kommun, har utsetts till remissinstanser. Svar ska ha inkommit till 
utbildningsdepartementet senast den 21 maj 2021. 

Svedala kommun väljer att svara på några delar av remissens innehåll. 

Utredningens uppdrag är orienterat mot barn med socioekonomiskt utsatt 
bakgrund, mot språkliga färdigheter samt mot förskolans roll att kunna stärka 
barns förmåga till integration. 

 

Presidiets förslag till beslut: 

Utbildningsnämnden beslutar  

att yttra sig till utbildningsdepartementet enligt redovisat förslag. 

Handlingar i ärendet 
Remiss med missiv, daterat 2021-02-11 

Betänkande ”Förskola för alla barn – för bättre språkutveckling i svenska”, 
november 2020 

Tjänsteskrivelse, daterad 2021-04-12 

Yrkanden 
Ordföranden föreslår att ärendet hänskjuts till nästa sammanträde den 24 maj 
2021 eftersom handläggaren i ärendet är förhindrad att närvara vid dagens 
sammanträde. 
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§ 45  

Remisser om godkännande av huvudmän för 
nyetablering av eller utökning av befintliga 
fristående gymnasieskolor från och med läsåret 
2022/2023 

Dnr 2021-000060  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att yttra sig över inkomna remisser enligt följande: 

Svedala kommun ser positivt på att det finns ett brett och djupt utbud för elever 
att välja mellan på gymnasial nivå. Innevarande och kommande läsår finns en 
överkapacitet av utbildningsplatser i regionen. Flera ansökningar om 
nyetablering eller utökning av friskolor avser utbildningar där det redan finns fler 
platser än sökande elever. De flesta ansökningar rör teoretiska program som 
finns etablerade i ansökningsområdet. Gällande ansökningar om nyetablering 
eller utökning av utbildningar med stor efterfrågan på arbetsmarknaden, är 
intresset för utbildningarna fortsatt lågt. Främst gäller detta yrkesförberedande 
utbildningar.  

På kort sikt (1-2 år) ser kommunen därför en risk för överetablering. Kostnad 
per plats kan därför bli högre medan kvaliteten i utbildningarna riskerar att 
försämras. Kommunen befarar även att nedläggning av utbildningar och skolor 
blir nödvändig och att detta påverkar elever negativt.  

På lång sikt ökar antalet elever i gymnasieskolan. Svedala kommun och andra 
kommuner planerar utökning för att möta fler elever.  

Tillgången på legitimerade lärare är idag liten inom vissa ämnesområden.  

För Svedala kommun skulle etableringen eller utökningen av programmen 
enligt de nu aktuella ansökningarna få påtagliga negativa följder såväl 
ekonomiskt som organisatoriskt på kort sikt.  

Det framgår också av bifogad sammanställning över inkomna remisser. 

Vad gäller organisatoriska konsekvenser efterfrågar Svedala kommun hur 
ansökande huvudman kommer att rekrytera legitimerade lärare, främst inom 
tekniska utbildningar, ekonomi och inom yrkesutbildningar. Svedala kommun 
efterfrågar även hur ansökande huvudman till yrkesutbildningar och tekniska 
utbildningar på lång sikt planerar att öka intresset för just dessa utbildningar, 
främst vad gäller studie- och yrkesvägledning inom sökta områden. 

Det går inte att utläsa av ansökningarna om introduktionsprogram kommer att 
etableras på de aktuella skolorna. 
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1. En befolkningsprognos över kommunens 16-åringar de kommande fem åren 
(år 2021-2026) 

Befolkningsprognos redovisas nedan. 

 

2. En sammanställning över antalet kommunala och fristående gymnasieskolor i 
kommunen som idag erbjuder de sökta programmen och inriktningarna 

Svedala kommun erbjuder följande nationella program: 

- Ekonomiprogrammet, inriktning ekonomi  

- Ekonomiprogrammet, inriktning juridik 

- Samhällsvetenskapsprogrammet, inriktning beteendevetenskap 

- Naturvetenskapsprogrammet, inriktning naturvetenskap 

- Teknikprogrammet, inriktning informations- och mediateknik 

- Barn- och fritidsprogrammet, inriktning pedagogik 

- Introduktionsprogrammet: individuellt alternativ och språkintroduktion  
 
I kommunen ligger även den fristående gymnasieskolan Sveriges 
Ridgymnasium (SRG) som ger naturbruksprogrammet, inriktning hästhållning, 
nationell idrottsutbildning (NIU)-profil. 

3. Uppgift om antalet befintliga utbildningsplatser på respektive sökt program 
och inriktning vid kommunala respektive fristående gymnasieskolor i kommunen 

Kommunala gymnasieskolan Nils Fredriksson Utbildning (NFU): 

227 elever inklusive introduktionsprogram 

197 elever på NFU exklusive introduktionsprogram 

Fristående Sveriges Ridgymnasium:  

83 elever fördelade på 3 årskurser 
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4. Uppgift om kommunen avser att erbjuda sökta program och inriktningar 
läsåret 2021/2022 samt om möjligt 2022/2023 

Program som erbjuds läsåret 2021/2022: 

- Ekonomiprogrammet, inriktning ekonomi  

- Ekonomiprogrammet, inriktning juridik  

- Samhällsvetenskapsprogrammet, inriktning beteendevetenskap 

- Naturvetenskapsprogrammet, inriktning naturvetenskap 

- Teknikprogrammet, inriktning informations- och mediateknik 

- Barn- och fritidsprogrammet, inriktning pedagogiskt arbete 

- Introduktionsprogrammet: programinriktat individuellt val, individuellt alternativ 
och språkintroduktion 

Sveriges Ridgymnasium:  

-Naturbruksprogrammet, inriktning hästhållning 

Sammanfattning av ärendet 
Skolinspektionen har översänt remisser i form av ansökningar om godkännande 
av huvudmän för nyetablering av, utökning av befintliga fristående 
gymnasieskolor eller särskild variant av utbildning i närområdet (i detta fall 
Malmö stad och Lunds kommun) från och med läsåret 2022/2023. 

Kommunens yttrande ska vara Skolinspektionen tillhanda senast den 7 maj 
2021. 

Både lägeskommunens och närliggande kommuners yttranden är underlag för 
att Skolinspektionen ska kunna bedöma om en etablering av den sökta 
utbildningen skulle medföra påtagliga negativa följder för den del av 
skolväsendet som anordnas av det allmänna (kommunal verksamhet).  

Inkomna remisser har sammanställts och förslag till samlat yttrande har 
utarbetats. 

Ordföranden och utbildningschefen är föredragande i ärendet. 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-04-28  

Sammanställning över inkomna remisser, daterad 2021-04-14 

Remisser: 

- Ansökan från Amerikanska Gymnasiet i Sverige AB om nyetablering av 
Amerikanska Gymnasiet Malmö 

- Ansökan från 4ans Gymnasium AB om utökning av 4ans Gymnasium, Malmö 
stad 
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- Ansökan från Consensum Lund AB om utökning av befintliga gymnasieskolan 
Consensum Lund 

- Ansökan från Sveriges Ridgymnasium AB om nyetablering av Sveriges 
Ridgymnasium Malmö 

- Ansökan från Thorengruppen AB om utökning av befintliga gymnasieskolan 
Thoren Business School Malmö 

- Ansökan från Thorengruppen AB om nyetablering av Thoren Business School 
Lund 

- Ansökan från DBGY Kronan AB om utökning av Drottning Blankas 
Gymnasieskola Malmö Möllan 

- Ansökan från Flyinge AB om utökning av Flyinge Hästsportgymnasium, Lunds 
kommun 

- Ansökan från Flyinge AB om särskild variant av gymnasieutbildning vid 
Flyinge Hästsportgymnasium, Lunds kommun 

Beslut skickas till 
Skolinspektionen 
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§ 46  

Information om kommunrevisionens granskning 
av samverkan kring barn och unga med behov av 
samordnande insatser 

Dnr 2021-000140  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna samt  

att uppdra åt Utbildning/förvaltningen att utarbeta ett förslag till yttrande som 
kan behandlas på nämndens sammanträde den 24 maj 2021. 

Sammanfattning av ärendet 
Revisorerna i Region Skåne samt revisorerna i Svedala kommun har uppdragit 
till Helseplan Consulting Group AB att genomföra en granskning av samverkan 
kring barn och unga med behov av samordnade insatser.  

Syftet är att bedöma om det finns en ändamålsenlig samverkan mellan Region 
Skåne och Skånes kommuner kring barn och unga med behov av samordnade 
insatser i enlighet med lagar och gemensamma regelverk. 

Revisorernas iakttagelser och bedömningar framgår av bifogad rapport. 
Revisorerna önskar svar från socialnämnden och utbildningsnämnden kring 
vilka åtgärder nämnderna avser att vidta med anledning av resultatet i 
granskningen.  

Rapport överlämnas som information. Nämnden har sitt sista ordinarie 
sammanträde den 24 maj 2021 innan sommaruppehållet. Yttrande över 
rapporten ska vara revisionen tillhanda senast den 28 maj 2021.  

Ordföranden är föredragande i ärendet. 

 

Presidiets förslag till beslut: 

Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna samt  

att uppdra åt Utbildning att utarbeta ett förslag till yttrande som kan behandlas 
på nämndens sammanträde den 24 maj 2021. 

Handlingar i ärendet 
Granskningsrapport, daterad i februari 2021 

Skrivelse/följebrev till granskningsrapport, daterad 2021-03-18 
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§ 47  

Motion om kommunikationsrobotar i skolan 

Dnr 2021-000160  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att notera motionen och  

att uppdra åt Utbildning/förvaltningen att utreda motionen och återkomma med 
förslag till svar. 

Sammanfattning av ärendet 
Ambjörn Hardenstedt (S) har inkommit till kommunfullmäktige med en motion 
om kommunikationsrobotar i skolan.  

Motionären anför bland annat att långvarig frånvaro är en riskfaktor för att 
hamna i utanförskap och framtida arbetslöshet och att kommunikationsrobot 
kan vara en tidig insats för att motivera en elev tillbaka till skolan och fortsatt 
utbildning.  

Motionären yrkar därför: 

- att Svedala kommun som ett projekt införskaffar kommunikationsrobotar för att 
göra en utvärdering av deras funktion och påverkan på undervisning för elever 
som av någon anledning under en längre tid inte deltar i undervisning i skolan, i 
klassrummet, 

- att om projektet beviljas ska det regelbundet rapporteras till berörda nämnder 
och styrelser hur projektet framskrider.  

Kommunfullmäktige beslutade den 7 april 2021, § 31, att överlämna motionen 
till utbildningsnämnden för beredning. 

Ordföranden är föredragande i ärendet.  

Områdeschefen lämnar kort kompletterande information. 

 

Presidiets förslag till beslut: 

Utbildningsnämnden beslutar 

att notera motionen och  

att uppdra åt Utbildning/förvaltningen att utreda motionen och återkomma med 
förslag till svar. 

Handlingar i ärendet 
Motion om kommunikationsrobotar i skolan, daterad 2021-04-07 

Kommunfullmäktiges beslut, daterat 2021-04-07 
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Beslut skickas till 
Utbildningschefen 
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§ 48  

Revidering av delegationsförteckning för 
utbildningsnämnden 2021 

Dnr 2021-000148  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att godkänna redovisat förslag till reviderad delegationsförteckning för 
utbildningsnämnden att gälla från och med den 1 juni 2021. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade den 15 mars 2021, § 42,  

att anta förslag till reviderad delegationsförteckning för kommunstyrelsen, att 
gälla från och med 1 april 2021, samt 

att ge övriga nämnder i uppdrag att revidera sina delegationsförteckningar med 
anledning av ändringar i kommunstyrelsens delegationsförteckning avseende 
HR-frågor.         

Av stabschefens tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen framgår att förslag till 
reviderad delegationsförteckning har störst förändringar gjorts i kapitel 6. I syfte 
att underlätta en administrativ hantering av beslut som är av karaktären 
driftsbeslut föreslogs att delar av nuvarande delegationsbeslut i kapitel 6 som 
rör personalområdet fördes över till en ny riktlinje vilken anger vilken befattning 
som inom kommunen har mandat att fatta löpande beslut inom HR-området. 

Förslag till reviderad delegationsförteckning för utbildningsnämnden i 
kapitel/avsnitt 6 har utarbetats utifrån ändringarna avseende HR-frågor i 
delegationsförteckning för kommunstyrelsen av de skäl som anges i 
stabschefens tjänsteskrivelse.  

Tillägg finns om delegation för biträdande rektorer i grundskolan och på Nils 
Fredriksson Utbildning att utifrån ansvarsområde i befattningen anställa 
personal för att bland annat underlätta rektorernas arbetsbelastning.  

Avstämning om ändringarna ovan har skett med HR-chefen och stabschefen. 

Slutligen har ändring av titel gjorts i delegationsförteckningen med anledning av 
att chefen för resursenheten, som är angiven som delegat i 
delegationsförteckningen, numera är chef för barn- och elevhälsan.                  

Utredaren är föredragande i ärendet. 

 

Presidiets förslag till beslut: 

Utbildningsnämnden beslutar 
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att godkänna redovisat förslag till reviderad delegationsförteckning för 
utbildningsnämnden att gälla från och med den 1 juni 2021. 

Handlingar i ärendet 
Stabschefens tjänsteskrivelse, daterad 2021-02-26 
Kommunstyrelsens beslut, daterat 2021-03-15 

Delegationsförteckning för kommunstyrelsen, reviderad 2021-03-15 

Tjänsteskrivelse, daterad 2021-04-23 
Förslag till reviderad delegationsförteckning, daterat 2021-04-20 

Beslut skickas till 
Kommunledningskontoret för publicering i Svedala författningssamling 
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§ 49  

Meddelanden och skrivelser till 
utbildningsnämnden den 3 maj 2021 

Dnr 2021-000133  

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/delges utbildningsnämnden regelbundet. 

Det gäller beslut av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i olika ärenden, 
en ramöverenskommelse med Region Skåne om fyra målgrupper inom området 
psykisk hälsa, skrivelser från Skolinspektionen efter granskning av utvalda 
skolor om undervisning under pandemin och beslut av Skolverket om olika 
statsbidrag.  

 

Presidiets förslag till beslut: 

Utbildningsnämnden beslutar  

att lägga besluten och skrivelserna till handlingarna. 

Handlingar i ärendet 
Kommunstyrelsens beslut, daterat 2020-12-14, § 250, om behov av fler 
utbildningsplatser för F-9 i Svedala tätort  

Kommunstyrelsens beslut, daterat 2021-03-15, § 27, om digital strategi för 
Svedala kommun samt information om pågående digitaliseringsprojekt 

Kommunstyrelsens beslut, daterat 2021-03-15, § 33, om tillfälliga 
förskoleplatser i Klågerup 2022-2025   

Kommunstyrelsens beslut, daterat 2021-03-15, § 34, om behov av tillfälliga 
förskoleplatser i Bara  

Kommunstyrelsens beslut, daterat 2021-03-15, § 40, om intern kontroll 2020 för 
Svedala kommun  

Kommunstyrelsens beslut, daterat 2021-03-15, § 46, om ansökan om befrielse 
från finansieringsansvar för Fröhusets förskola enligt reglemente för lokalbank  

Kommunfullmäktiges beslut, daterat 2021-04-07, § 24, om attestreglemente 
med tillämpningsanvisningar för Svedala kommun samt med attestreglementet 
bifogat 
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Kommunfullmäktiges beslut, daterat 2021-04-07, § 27, om motion om 
förmånscyklar till Svedala kommuns personal 

Kommunfullmäktiges beslut, daterat 2021-04-07, § 32, i valärenden (bland 
annat ny ledamot och ny ersättare, båda för Centern, i utbildningsnämnden) 

Kommunstyrelsens beslut, daterat 2021-04-12, § 71, om lokalförsörjningsplan 
2022-2031 för Svedala kommun samt med lokalförsörjningsplanen med bilagor 
bifogade 

Kommunstyrelsens beslut, daterat 2021-04-12, § 73, om nya förskoleplatser i 
Svedala tätort  

Tackkort från Ingegerd Eriksson (C), ledamot i utbildningsnämnden, för 
uppvaktning på 60-årsdagen 

Region Skånes och Svedala kommuns (socialnämnden och 
utbildningsnämnden) ramöverenskommelse gällande fyra målgrupper inom 
området psykisk hälsa 

Skolinspektionens återkoppling, daterad 2021-03-31, efter granskning av 
Spångholmsskolan vad gäller fjärr- och distansundervisningen under pandemin 

Skolinspektionens återkoppling, daterad 2021-04-06, efter granskning av 
Aggarpsskolan vad gäller fjärr- och distansundervisningen under pandemin 

Skolverkets beslut, daterat 2021-03-11, att godkänna kommunens redovisning 
av använt statsbidrag, 415 000 kronor, för personalförstärkningar inom 
elevhälsan och när det gäller specialpedagogiska insatser för 2019 utan 
återkrav 

Skolverkets beslut, daterat 2021-03-18, att godkänna kommunens rekvisition av 
1 384 090 kronor i statsbidrag till kvalitetssäkrande åtgärder inom förskolan, 
fritidshemmet och annan pedagogisk verksamhet för kommuner som tillämpar 
maxtaxa för 2021 

Skolverkets beslut, daterat 2021-03-31, att godkänna kommunens redovisning 
av använt statsbidrag, 57 000 kronor, för behörighetsgivande utbildning för 
lärare i yrkesämnen för 2020 utan återkrav 

Skolverkets beslut, daterat 2021-04-08, att bevilja kommunen 18 000 kronor i 
statsbidrag för fortbildning av lärare (Lärarlyftet) för 2021  

Skolverkets beslut, daterat 2021-04-08, att bevilja kommunen 33 040 kronor i 
statsbidrag för fortbildning för specialpedagogik för 2021      
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§ 50  

Anmälan av delegationsbeslut till 
utbildningsnämnden den 3 maj 2021 

Dnr 2021-000138  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga delegationsbesluten till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Anmälda delegationsbeslut till utbildningsnämnden den 3 maj 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 2021-04-30 

Brådskande ärende (punkt 1.1.) 
Delegat: Ordföranden 

- Beslut, daterat 2021-03-26,  
att elever i gymnasiet på Nils Fredriksson Utbildning (NFU) successivt ska 
återgå till närundervisning från och med tisdagen 6 april och till och med den 30 
april 2021. 

Maximalt 2/3 av eleverna ska vara på plats. Åk 3 ska ha närundervisning från 
och med 6 april. Åk 1 och 2 får växelvis fjärr- och distansundervisning samt 
närundervisning. Planen är att alla elever ska vara tillbaka från och med 
måndagen den 3 maj 2021.(dnr 2020-104) 

- Beslut, daterat 2021-04-19, 
att eleverna i klass 3C på Baraskolan i Svedala kommun från och med tisdagen 
den 20 april och till och med fredagen den 23 april 2021 ska ges fortsatt 
utbildning i form av fjärr- och/eller distansundervisning. 

Barn ska hållas hemma men ska delta i studier på distans. (dnr 2021-162) 

- Tilldelningsbeslut, daterat 2021-04-23, 
om antagande av anbud i ärende om upphandling av Chromebooks till elever, 
belopp överstigande 1,0 miljon kronor (dnr 2021-169) 

- Beslut, daterat 2021-04-26, 
att eleverna i klass 9B och 9D på Aggarpsskolan i Svedala kommun från och 
med tisdagen den 27 april och till och med fredagen den 30 april 2021 ska ges 
fortsatt utbildning i form av fjärr- och/eller distansundervisning. 
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Barn ska hållas hemma men ska delta i studier på distans. (dnr 2021-168) 

- Beslut, daterat 2021-04-30, 
att elever i gymnasiet på Nils Fredriksson Utbildning (NFU) successivt ska 
återgå till närundervisning från och med måndagen den 3 maj och till och med 
skolavslutningen den 11 juni 2021. 

Maximalt 2/3 av eleverna ska vara på plats. Åk 3 ska ha närundervisning från 
och med 3 maj. Åk 1 och 2 får växelvis fjärr- och distansundervisning samt 
närundervisning. (dnr 2020-104) 

Beslut att utse ställföreträdande (stf.) rektor i grundskolan (punkt 2.1 a.) 
Delegat: Områdeschef grundskola, grundsärskola, gymnasium och 
vuxenutbildning 

- Beslut, daterat 2021-03-23, att utse stf. rektor på Kyrkskolan, 17 mars 2021 

Beslut att utse stf. rektor i förskola (punkt 2.2.) 
Delegat: Områdeschef förskola 

- Beslut, daterat 2021-03-01, att utse stf. rektor på Klöverstugans och 
Tegelbrukets förskolor, 1 - 31 mars 2021 
- Beslut, daterat 2021-03-31, att utse stf. rektor på Marbäcks och Örtagårdens 
förskolor, 31 mars - 1 april 2021  
- Beslut, daterat 2021-03-31, att utse stf. rektor på Åkerbrukets, Klöverstugans 
och Tegelbrukets förskolor, 31 mars 2021 
- Beslut, daterat 2021-03-31, att utse stf. rektor på Tofta och Erlandsdals 
förskolor samt för specialpedagogerna, 11 mars 2021 
- Beslut, daterat 2021-03-31, att utse stf. rektor på Mumindalens förskola, 1 
april 2021 

Beslut om mottagande i grundsärskolan (punkt 5.3.) 
Delegat: Chef för barn- och elevhälsan (tidigare resursenheten) 

- Beslut, daterat 2021-04-13, att mottaga en elev i grundsärskolan med 
placering på Aggarpsskolan (dnr 2021-161) 

Beslut om mottagande av femåring i förskoleklass (punkt 5.8.) 
Delegat: Rektor 

- Beslut, daterat 2021-04-20, att inte motta / inte tidigarelägga placering av ett 
barn, som fyller fem år, i förskoleklass på Marbäcksskolan läsåret 2021/2022 
utifrån utredning/bedömning av barnets mognad/utveckling (dnr 2021-164) 

Beslut om plats/tillfälligt utökad vistelsetid på förskola (punkt 6.4 eller 6.5.) 
Delegat: Rektor 

- Beslut, daterat 2021-03-15, att bevilja tillfälligt utökad vistelsetid för ett barn på 
Hattstugans förskola (dnr 2021-136) 
- Beslut, daterat 2021-03-24, att bevilja tillfälligt utökad vistelsetid för ett barn på 
Hattstugans-Värby förskola (dnr 2021-45) 

Överenskommelse om interkommunal ersättning (IKE) för placering av barn i 
förskola (punkt 6.14.) 
Delegat: Områdeschef förskola 
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- Överenskommelser, daterade 2021-03-02, med Trelleborgs kommun om IKE 
för två barn placerade på Floraparkens förskola 
- Överenskommelse, daterad 2021-03-05, med Trelleborgs kommun om IKE för 
ett barn placerat på Marbäcks förskola 
- Överenskommelse, daterad 2021-03-15, med Ystads kommun om IKE för ett 
barn placerat på Åkerbrukets förskola  
- Överenskommelser, daterade 2021-03-16, med Malmö stad om IKE för två 
barn placerade på Floraparkens förskola  
- Överenskommelse, daterad 2021-03-24, med Lomma kommun om IKE för ett 
barn placerat på förskola i den kommunen 

Beslut om placering vid annan skolenhet (grundskola) mot vårdnadshavares 
önskemål på grund av princip om relativ närhet samt yttrande över 
överklagande av beslut (punkt 8.6. respektive 20.6.) 
Delegat: Rektor 

- Beslut/besked, daterat 2021-03-09, om placering av en elev på 
Naverlönnskolan istället för Aggarpsskolan, samt yttrande, daterat 2021-03-10, 
över överklagande (dnr 2021-132) 
- Beslut/besked, daterat 2020-03-09, om placering av en elev på 
Naverlönnskolan istället för Aggarpsskolan, samt yttrande, daterat 2021-03-10, 
över överklagande (dnr 2021-134) 

Beslut om skolskjuts för elev i grundskolan vid särskilda skäl (punkt 8.8.) 
Delegat: Chef för barn- och elevhälsan 

- Beslut, daterat 2021-03-30, att bevilja skolskjuts för en elev (dnr 2021-147) 

Överenskommelse om interkommunal ersättning (IKE) för placering av elev i 
grundskola (punkt 8.12.) och/eller fritidshem (punkt 10.8.) 
Delegat: Områdeschef grundskola, grundsärskola, gymnasium och 
vuxenutbildning 

- Överenskommelse, daterad 2021-03-02, med Trelleborgs kommun om IKE för 
ett barn placerat i årskurs 1 på Marbäcksskolan och fritidshem  
- Överenskommelse, daterad 2021-03-02, med Trelleborgs kommun om IKE för 
ett barn placerat i årskurs 7 på Aggarpsskolan  
- Överenskommelse, daterad 2021-03-06, med Trelleborgs kommun om IKE för 
ett barn placerat i årskurs 3 på Marbäcksskolan och fritidshem  
- Överenskommelse, daterad 2021-03-30, med Höörs kommun om IKE för ett 
barn placerat i årskurs 9 på grundskola i den kommunen 

Beslut om plats/tillfälligt utökad vistelsetid på fritidshem (punkt 10.3. eller 10.4.) 
Delegat: Rektor 

- Beslut, daterat 2021-03-18, att tillfälligt anvisa plats/bevilja utökad vistelsetid 
för ett barn på Marbäcksskolans fritidshem (dnr 2021-139) 
- Beslut, daterat 2021-03-18, att tillfälligt anvisa plats/bevilja utökad vistelsetid 
för ett barn på Aggarpsskolans fritidshem (dnr 2021-151) 

Beslut efter tillsyn av fristående förskolor (punkt 17.1.) 
Delegat: Områdeschef förskola 
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- Beslut, daterat 2021-04-13,  
att avstå från ytterligare ingripande mot huvudmannen för I Ur och Skur 

Väderlekens förskola vad gäller föreläggande om att utföra åtgärder vad gäller 
huvudmannens ansvar för säkerhet i förskolans lek- och lärmiljö utomhus. 

Nämnden bedömer att huvudmannen har vidtagit och redovisat sådana 
åtgärder med anledning av föreläggandet och senare skrivelser att tillsynen i 
denna del kan avslutas. (dnr 2020-37) 

Beslut om tilläggsbelopp enligt skollagen (punkt 18.2.) 

Delegat: Områdeschef förskola respektive områdeschef grundskola, 
grundsärskola, gymnasium och vuxenutbildning 

- Beslut, daterat 2021-03-24, att bevilja Pilbågens förskola tilläggsbelopp med 
91 900 kronor inklusive moms för barnet för tiden fram till den 1 september 
2021 (dnr 2021-146) 
- Beslut, daterat 2021-03-17, att bevilja Thoren Innovation School tilläggsbelopp 
med motsvarande 53 000 kronor per termin inklusive moms för en elev under 
läsåret 2021/2022 (dnr 2020-200) 

Yttrande i samband med anmälan till Skolinspektionen (punkt 20.5.) 
Delegat: Områdeschefer, utbildningschef 

- Svar, daterat 2021-03-24, med anledning av anmälan mot Baraskolan 
avseende ledning och stimulans (individärende) (dnr 2021-4) 
- Svar, daterat 2021-04-12, med anledning av anmälan mot Mumindalens 
förskola om brister vad gäller personalbemanning på förskolan samt brister i 
den fysiska miljön och lokalernas ändamålsenlighet (ej individärende) (dnr 
2021-8) 

Yttranden över överklagandena av delegerade beslut (punkt 20.6.) 
Delegat: Delegat i ursprungsbeslut 

- Yttrande, daterat 2021-03-31, med anledning av överklagat beslut om 
tilläggsbelopp för en elev vid Sveriges Ridgymnasium Svedala (dnr 2021-37) 

Ingående av personuppgiftsbiträdesavtal (punkt 20.8.) 
Delegat: Utbildningschef 

- Tecknat personuppgiftsbiträdesavtal, daterat 2021-03-14, med Questback 
Sverige AB (enkätverktyg med mera) 

Anställningsbeslut, tillsvidare (punkt 21.1.5.) 
Delegat: Respektive anställande chefer 

- Beslut, daterat 2021-03-01, av rektor om tillsvidareanställning av lärare, 
Aggarpsskolan 
- Beslut, daterat 2021-03-22, av rektor om tillsvidareanställning av lärare, Nils 
Fredriksson Utbildning 
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§ 51  

Rapporter och anmälningar till 
utbildningsnämnden den 3 maj 2021 

Dnr 11424  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att notera informationen. 

Sammanfattning av ärendet 
Rapporter kan lämnas och anmälningar kan göras. 

1. Anmälan om Mumindalens förskola 

Utredaren föredrar kortfattat ärende hos Skolinspektionen om anmälan mot 
Mumindalens förskola om brister i personalbemanning, den fysiska arbetsmiljön 
och lokalernas ändamålsenlighet. Anmälan avser inte enskilt eller enskilda 
barn. Ärendet har avslutats hos Skolinspektionen.  
Även Arbetsmiljöverket och Bygg och miljö har granskat arbetsmiljön respektive 
miljön på förskolan. 

2. Ärenden om förelägganden vid vite om fullgörande av skolplikt 

Ordföranden lämnar rapport med anledning av nämndens tidigare beslut den 22 
mars 2021 om förelägganden vid vite enligt skollagen för elevers fullgörande av 
skolplikt. 

3. Rektorsbeslut om avstängning av elever i grundskolan 

Utredaren informerar kortfattat om ett rektorsbeslut att stänga av en elev från 
undervisningen vid Naverlönnskolan under två dagar och ett rektorsbeslut att 
stänga av en elev under tre dagar. Avstängningarna har skett vid skilda tillfällen 
under april månad. 
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§ 52  

Val av ny 2:e ersättare i utbildningsnämndens 
utbildningsutskott 

Dnr 2021-000158  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att utse Ingegerd Eriksson (C) till ny 2:e ersättare i utbildningsnämndens 
utbildningsutskott efter avgångne Nicolaj Johannessen (C). 

Sammanfattning av ärendet 
Utbildningsnämnden beslutade den 4 februari 2019, § 24, 

att till ledamöter i utbildningsutskottet utse 

Hans Järvestam (M), 
Kristoffer Linné (L) och 
Magnus Lilja (SD), 

att till ersättare i utbildningsutskottet utse 
Ewa Bohlin (S), 1:e ersättare, 
Ann-Kristin Andersson (C), 2:e ersättare, 
Erik Almgren (ÄS), 3:e ersättare, 

att till ordförande i utbildningsutskottet utse Hans Järvestam samt 

att till vice ordförande i utbildningsutskottet utse Magnus Lilja. 

Utbildningsnämnden beslutade den 8 december 2020, 123,  

att utse Nicolaj Johannessen (C) till ny 2:e ersättare i utbildningsnämndens 
utbildningsutskott efter Ann-Kristin Andersson (C), som tidigare avsagt sig sitt 
uppdrag i nämnden. 

Nicolaj Johannessen har avsagt sig sitt uppdrag i nämnden och därmed också i 
utbildningsutskottet.  

En ny 2:e ersättare behöver därför väljas i utbildningsutskottet. 

 

Presidiets förslag till beslut: 

Utbildningsnämnden beslutar 

att utse Ingegerd Eriksson (C) till ny 2:e ersättare i utbildningsnämndens 
utbildningsutskott efter avgångne Nicolaj Johannessen (C). 

Beslut skickas till 
Kommunledningskontoret 

 


