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UTBILDNINGSNÄMNDEN  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2021-09-27  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

Plats och tid Naverlönnsalen, måndagen den 27 september 2021 kl 17:00-19:25 

Beslutande Ledamöter 

Se närvarolista på sida 2 

 Tjänstgörande ersättare 

Se närvarolista på sida 2 

Övriga närvarande Se närvarolista på sida 2 

Justerare Anette Nilsson 

Justeringens plats och datum Digital signering, 2021-10-01 
 
Underskrifter 

 Sekreterare 

Digital signering, sista sidan i protokollet 

Paragrafer §§ 77-91 

 Jan Herbertson  

 Ordförande 

Digital signering, sista sidan i protokollet  

 Hans Järvestam  

 Justerare 

Digital signering, sista sidan i protokollet  

 Anette Nilsson  
 
 Anslagsbevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 2021-09-27 

Anslaget sätts upp 2021-10-01 Anslaget till och med 2021-10-24 

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset, verksamhetsområde Utbildnings lokaler 
 

Underskrift 

Digital anslagstavla  

 Jan Herbertson  
 Utdragsbestyrkande  
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Närvarolista 

Beslutande  

Ledamöter 

Hans Järvestam (M), Ordförande 
Jan Holmerup (M)     Deltar på distans 
Ingegerd Eriksson (C)     Deltar på distans 
Kristoffer Linné (L), 1:e vice ordförande, närvarande till kl. 18.00, §§ 77-83 Deltar på distans 
Magnus Lilja (SD), 2:e vice ordförande    Deltar på distans 
Anette Nilsson (SD)     Deltar på distans 
Erik Almgren (ÄS)     Deltar på distans 
Jesper Sennertoft (S)     Deltar på distans 
Per-Ola Valastig (MP)     Deltar på distans 

Tjänstgörande ersättare 

Yvonne Aulin (M), för Kristoffer Linné (L), §§ 84-91   Deltar på distans 

Ersättare och insynsplatser 

Yvonne Aulin (M), §§ 77-83     Deltar på distans 
Lars Nordberg (M)     Deltar på distans 
Helgi-Valur Fridriksson (C)     Deltar på distans 
Bo Becking (BP)     Deltar på distans 
Morgan Pedersen (SD)     Deltar på distans 
Reino Lindberg (ÄS), närvarande till kl. 19.00, §§ 77-88   Deltar på distans 
Ewa Bohlin (S)     Deltar på distans 
Heléne Hardenstedt (S)     Deltar på distans 
 

Övriga närvarande (tjänstepersoner, personalföreträdare med flera) 

Fredrik Aksell, utbildningschef 
Lise-lott Nilsson, områdeschef grundskola, grundsärskola, gymnasium och vuxenutbildning Deltar på distans 
Johanna Richter, projektledare, närvarande §§ 77-79   Deltar på distans 
Robert Schoug, ekonom, närvarande §§ 77-87 
Jan Herbertson, utredare och nämndens sekreterare 
Jonas Svanlund, personalföreträdare Lärarnas Riksförbund, ej deltagande vid § 91 Deltar på distans 
Johannes Ullstad, personalföreträdare Lärarförbundet, närvarande del av § 80,  Deltar på distans 
§§ 81-90, ej deltagande vid § 91  
Dave Servin, kommunrevisor 
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M Moderaterna BP Barapartiet 

S Socialdemokraterna MP Miljöpartiet 

SD Sverigedemokraterna C Centerpartiet 

L Liberalerna V Vänsterpartiet 

ÄS Älska Svedala KD Kristdemokraterna 
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§ 77  

Förändring av dagordningen 

Dnr 12275  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att förändra dagordningen enligt ordförandens förslag. 

Sammanfattning av ärendet 
Ordföranden föreslår att dagordningen anpassas med hänsyn till de 
föredragande tjänstemännen i ärendena, i detta fall projektledaren.  

Ordföranden föreslår att ärendet "Rapport om omfattning av skadegörelse och 
inbrott/stöld" flyttas upp så att den behandlas direkt efter "Lägesrapport om 
coronapandemin (covid-19) och dess påverkan på verksamheterna".  
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§ 78  

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 till nämnden vid varje sammanträde. 

Utbildningschefen är föredragande i ärendet. 

 

Presidiets förslag till beslut: 

Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga lägesrapporten till handlingarna.   

Handlingar i ärendet 
Presentationsbilder om läget för coronapandemin 
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§ 79  

Rapport om omfattning av skadegörelse och 
inbrott/stöld  

Dnr 2021-000182  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga rapporten till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Rapport om omfattning av skadegörelse och inbrott/stöld lämnas i enlighet med 
nämndens årshjul. 

Projektledaren är föredragande i ärendet. 

 

Presidiets förslag till beslut: 

Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga rapporten till handlingarna. 
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§ 80  

Delårsrapport januari-augusti 2021  

Dnr 2021-000316  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att godkänna delårsrapport 2021 för utbildningsnämnden enligt redovisat 
förslag. 

Sammanfattning av ärendet 
Delårsrapport för januari-augusti 2020 har utarbetats. 

Utbildningschefen är föredragande i ärendet. 

 

Presidiets förslag till beslut: 

Utbildningsnämnden beslutar 

att godkänna delårsrapport 2021 för utbildningsnämnden enligt redovisat 
förslag.   

Handlingar i ärendet 
Delårsrapport 

Presentationsbilder om delårsrapport 

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 81  

Ekonomisk uppföljningsrapport januari-augusti 
2021 

Dnr 2020-000071  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga rapporten till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Ekonomisk uppföljningsrapport för januari-augusti 2021 upprättas. 

Ekonomen är föredragande i ärendet.  

 

Presidiets förslag till beslut: 

Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga rapporten till handlingarna. 
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§ 82  

Tilläggsanslag för "skolmiljarden" och lärarnas 
engångsbelopp 

Dnr 2021-000314  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar  

att resterande del av Skolmiljarden för 2021 i sin helhet ska användas i 
grundskolans årskurs 7-9, 

att Skolmiljarden fördelas till fristående huvudmän med 1 373 kr per elev i 
grundskolans årskurs 7-9, 

att tilläggsbudget för lärarnas engångsbelopp fördelas till fristående huvudmän 
med belopp per kategori barn och elev enligt bifogad beräkning och 

att uppdra till utbildningschefen att fatta beslut för varje fristående huvudman 
som berörs av nämndens beslut.     

Sammanfattning av ärendet 
För att möta den tuffa utmaning som covid-19-pandemin medfört har regeringen 
i två omgångar beslutat att förstärka det statliga stödet till skolväsendet med 
totalt 1,25 miljarder kronor 2021. Syftet med tillskottet är att bidra till goda 
förutsättningar för kommunerna att kunna säkerställa att alla barn och elever får 
den utbildning de har rätt till, trots pandemin.  

Kommunen bestämmer själv utifrån sina aktuella behov hur medlen ska 
fördelas. Medlen kan användas för insatser i hela skolväsendet, exempelvis 
inom förskolan, grund- och gymnasieskolan samt vuxenutbildningen. 

Totalt fördelas 1,25 miljard kronor. Pengarna fördelas proportionellt utifrån 
antalet barn och unga i åldern 6–19 år i kommunen. Uppgifterna om antal barn 
per kommun utgår från Statistiska centralbyråns (SCB) siffror för 2020.  

Svedala kommun fick en tilldelning på cirka 3,4 miljoner kr. Av dessa användes 
2,15 miljoner kr redan i budget för att undvika en minskning av elevpengen. 
Mellanskillnaden, 1,25 miljoner kr ska nu fördelas även till fristående huvudmän 
enligt principen att kommunernas bidrag till enskilda huvudmän ska beräknas 
efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till 
den egna verksamheten av motsvarande slag.  

Förslaget från förvaltningen är att beloppet i sin helhet tillfaller elever i årskurs 
7-9, vilket innebär 1 373 kr per elev för 2021. 

Vidare har utbildningsnämnden erhållit extra medel för att finansiera lärarnas 
engångsbelopp, 1,5 miljoner kr. Engångsbeloppet är en del av årets 
löneavtalsrörelse. Det innebär att anställda inom lärarfackens avtalsområden 
som varit anställda med månadslön den 1 april i år fick 2 000 kr extra på 
junilönen proportionellt mot sysselsättningsgraden. Även dessa pengar ska 
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fördelas enligt ovanstående princip. Förslag till belopp per kategori barn och 
elev bifogas. 

Ekonomen är föredragande i ärendet. 

 

Presidiets förslag till beslut: 

Utbildningsnämnden beslutar  

att resterande del av Skolmiljarden för 2021 i sin helhet ska användas i 
grundskolans årskurs 7-9, 

att Skolmiljarden fördelas till fristående huvudmän med 1 373 kr per elev i 
grundskolans årskurs 7-9, 

att tilläggsbudget för lärarnas engångsbelopp fördelas till fristående huvudmän 
med belopp per kategori barn och elev enligt bifogad beräkning och 

att uppdra till utbildningschefen att fatta beslut för varje fristående huvudman 
som berörs av nämndens beslut.     

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-08-26 
Beräkning av effekt per kategori barn och elev av tilläggsanslag för lärarnas 
engångsbelopp och skolmiljarden         
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§ 83  

Information om förändringar i 
ledningsorganisationen 

Dnr 2021-000356  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att notera informationen. 

Sammanfattning av ärendet 
Information lämnas om förändringar i ledningsorganisationen. 

Utbildningschefen är föredragande i ärendet. 

 

Presidiets förslag till beslut: 

Utbildningsnämnden beslutar 

att notera informationen. 

Handlingar i ärendet 
Presentationsbilder om förändringar i ledningsorganisationen 
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§ 84  

Information om internbudget för 2022 

Dnr 2021-000047  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att notera informationen. 

Sammanfattning av ärendet 
Information om internbudget för 2022 lämnas. 

Beslut om internbudget kommer att fattas på kommande sammanträde. 

Utbildningschefen och ekonomen är föredragande i ärendet. 

 

Presidiets förslag till beslut: 

Utbildningsnämnden beslutar 

att notera informationen. 

Handlingar i ärendet 
Presentationsbilder om internbudget för 2022 
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§ 85  

Rapport om kö till förskola och OB-omsorg 2021 

Dnr 2021-000010  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga rapporten till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Körapport har utarbetats. Av denna framgår baskapaciteten för Svedala 
kommuns förskolor uppdelat per tätort, placerade barn till och med 2022-05-31, 
antal barn som står i kö 2021-09-10 som önskar plats fram till och med 2022-
05-31 samt differensen mellan planerat antal platser och placerat antal 
barn/barn i kö. 

Utbildningschefen är föredragande i ärendet. 

 

Presidiets förslag till beslut: 

Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga rapporten till handlingarna.  

Handlingar i ärendet 
Körapport, daterad 2021-09-10 (övergripande) 
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§ 86  

Förslag om upphävande av äldre regler för bidrag 
till fristående (icke-kommunala) verksamheter  

Dnr 2021-000307  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar  

att föreslå kommunfullmäktige, mot bakgrund av vad som har redovisats, 

- att upphäva av kommunfullmäktige den 9 december 2009, § 160, beslutade 
regler för bidrag till pedagogisk omsorg i enskild regi och  

- att upphäva av kommunfullmäktige den 9 december 2009, § 161, beslutade 
regler för bidrag till enskilda förskolor, fritidshem samt fristående skolor 
bedrivna i Svedala kommun.    

Utbildningsnämnden beslutar också 

att uppdra åt verksamhetsområde Utbildning att göra en översyn av Svedala 
kommuns författningssamling i de delar som avser utbildningsnämndens 
ansvarsområde. Skälet är att det kan finnas andra regler inom 
utbildningsnämndens ansvarsområde som kan förändras eller tas bort. 
Översynen bör göras i samverkan med kommunledningskontoret.           

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 9 december 2009, § 160, att anta regler för 
bidrag till pedagogisk omsorg i enskild regi.  

Kommunfullmäktige beslutade också den 9 december 2009, § 161, att anta 
regler för bidrag till enskilda förskolor, fritidshem samt fristående skolor 
bedrivna i Svedala kommun.  

Reglerna är inte längre i överensstämmelse med gällande lagstiftning, politisk 
organisation och förhållanden i övrigt och föreslås därför bli upphävda.    

Utredaren är föredragande i ärendet. 

 

Presidiets förslag till beslut: 

Utbildningsnämnden beslutar  

att föreslå kommunfullmäktige, mot bakgrund av vad som har redovisats, 

- att upphäva av kommunfullmäktige den 9 december 2009, § 160, beslutade 
regler för bidrag till pedagogisk omsorg i enskild regi och  

- att upphäva av kommunfullmäktige den 9 december 2009, § 161, beslutade 
regler för bidrag till enskilda förskolor, fritidshem samt fristående skolor 
bedrivna i Svedala kommun.    
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Utbildningsnämnden beslutar också 

att uppdra åt verksamhetsområde Utbildning att göra en översyn av Svedala 
kommuns författningssamling i de delar som avser utbildningsnämndens 
ansvarsområde. Skälet är att det kan finnas andra regler inom 
utbildningsnämndens ansvarsområde som kan förändras eller tas bort. 
Översynen bör göras i samverkan med kommunledningskontoret.   

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-09-14 

Regler för bidrag till pedagogisk omsorg i enskild regi (Svedala kommuns 
författningssamling 3:06) 
Regler för bidrag till enskilda förskolor, fritidshem samt fristående skolor 
bedrivna i Svedala kommun (Svedala kommuns författningssamling 3:05)        

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige 

 



 

 

17(28) 

UTBILDNINGSNÄMNDEN  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2021-09-27  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 87  

Svar på initiativärende om studiero och trygghet i 
grundskolan 

Dnr 2021-000120  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att uppdraget enligt nämndens beslut den 22 mars 2021 ska anses vara slutfört 
genom redovisningen och att initiativärendet därmed är besvarat samt 

att enligt ordförandens förslag uppdra åt verksamhetsområde Utbildning att se 
över om skolornas ordningsregler kan ha en samstämmig grundstruktur och 
återkomma till nämnden med redovisning under 2022.   

Sammanfattning av ärendet 
Magnus Lilja har för Sverigedemokraterna inkommit med ett initiativärende om 
studiero och trygghet i grundskolan.  

I skrivelsen yrkas att utbildningsnämnden uppdrar åt utbildningsförvaltningen att 
undersöka och redovisa svaren på  

1. vilka ordningsregler, redovisade i sin helhet och per skola, som för 
närvarande gäller på grundskolorna 

2. vid hur många tillfällen som det fattades beslut under 2020 (eller, om det året 
var exceptionellt, under 2019), redovisat per grundskola utifrån 
bestämmelserna om disciplinära åtgärder i 5 kapitlet skollagen. 

Utbildningsnämnden beslutade den 22 mars 2021, § 32, 

att uppdra åt verksamhetsområde Utbildning att undersöka och redovisa svaren 
på 

1. vilka ordningsregler, redovisade i sin helhet och per skola, som för 
närvarande gäller på grundskolorna och 

2. vid hur många tillfällen som det fattades beslut under 2020 (eller, om det året 
var exceptionellt, under 2019), redovisat per grundskola utifrån 
bestämmelserna om disciplinära åtgärder i 5 kapitlet skollagen. 

 

Svarsskrivelse med redovisning enligt uppdraget har utarbetats. 

Områdeschefen är föredragande i ärendet. 

 

Presidiets förslag till beslut: 

Utbildningsnämnden beslutar 
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att uppdraget enligt nämndens beslut den 22 mars 2021 ska anses vara slutfört 
genom redovisningen och att initiativärendet därmed är besvarat.     

Handlingar i ärendet 
Skrivelse i initiativärende, daterad 2021-03-10 

Utbildningsnämndens beslut, daterat 2021-03-22 

Tjänsteskrivelse, daterad 2021-09-13, med svar 

Yrkanden 
Ordföranden föreslår som tillägg att verksamhetsområde Utbildning får i 
uppdrag att se över om skolornas ordningsregler kan ha en samstämmig 
grundstruktur och återkomma till nämnden med redovisning under 2022.  

Beslutsgång 
Ordföranden finner att tilläggsförslaget till liggande förslag har bifallits av 
nämnden.  

Beslut skickas till 
Utbildningschefen 
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§ 88  

Redovisning av statistik om anmälningar av 
kränkande behandling och trakasserier (DF 
Respons) samt anmälningar om tillbud och 
olycksfall där barn och elever är inblandade (KIA) 

Dnr 2021-000315  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga rapportsammanställningarna ur DF Respons och KIA till handlingarna 
samt 

att, enligt ordförandens förslag, fördjupad redovisning/uppföljning och belysning 
av normer och värden i arbetet mot kränkande behandling ska ske på 
nämndens sammanträde den 18 oktober 2021 och att redovisning av det 
systematiska kvalitetsarbetet (SKA) i övrigt ska ske på nämndens sammanträde 
den 15 november 2021.  

Sammanfattning av ärendet 
Anmälningar om kränkande behandling med mera mot barn och elever 

I Svedala kommun infördes hösten 2012 ett system, DF Respons, i vilket 
personalen i  

verksamheterna gör anmälningar om kränkningar mot barn och elever eller 
händelser som uppfattas eller upplevs som kränkande mot dessa, likaså 
trakasserier enligt de olika diskrimineringsgrunderna, sexuella trakasserier och 
alla former av våld och hot. I detta system aviseras både rektor och 
huvudmannen om anmälan. 

En rapportsammanställning av anmälningar har tagits fram för de tre senaste 
läsåren, 2018/2019, 2019/2020 och 2020/2021. 

Anmälningar om tillbud och olyckor bland barn och elever 

I Svedala kommun infördes sommaren 2017 ett system, KIA, i vilket personalen 
i verksamheterna gör anmälningar om tillbud, olycksfall och skador där barn 
och elever är inblandade eller drabbade (KIA används även för personalen). 

Rapportsammanställningar finns för anmälningar för de tre senaste läsåren, 
2018/2019, 2019/2020 och 2020/2021.    
        

Områdeschefen är föredragande i ärendet.    

 

Presidiets förslag till beslut: 

Utbildningsnämnden beslutar 
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att lägga rapportsammanställningarna ur DF Respons och KIA till handlingarna.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-09-14  
Rapport ur DF Respons, daterad 2021-06-29, för läsåren 2018/2019, 
2019/2020 och 2020/2021 
Rapporter ur KIA för läsåren 2018/2019, 2019/2020 och 2020/2021        

Yrkanden 
Ordföranden påminner om nämndens begäran om en fördjupad 
redovisning/uppföljning och belysning av normer och värden i arbetet mot 
kränkande behandling. Begäran tillkom i samband med behandlingen av motion 
om åtgärder mot mobbning i skolverksamheterna.  

Ordföranden föreslår att denna redovisning sker på nämndens sammanträde 
den 18 oktober 2021 och att redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet 
(SKA) i övrigt sker på nämndens sammanträde den 15 november 2021.  

Beslutsgång 
Ordföranden finner att tilläggsförslag till liggande förslag har bifallits av 
nämnden.  
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§ 89  

Meddelanden och skrivelser till 
utbildningsnämnden den 27 september 2021 

Dnr 2021-000295  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga besluten till handlingarna. 

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

Protokollsutdrag med beslut av kommunstyrelsen, beslut av Skolinspektionen 
efter ansökningar om godkännande av huvudmän för fristående gymnasieskolor 
samt ett beslut av Skolverket om statsbidrag har inkommit. 

  

Presidiets förslag till beslut: 

Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga besluten till handlingarna. 

Handlingar i ärendet 
Kommunstyrelsens beslut, daterat 2021-09-06, om innovationsmedel för 2021, i 
vilket utbildningsnämnden har beviljats 51,4 tkr under 2021 från 
kommunstyrelsens innovationsbudget för att genomföra innovationsprojekt 
”Kommunikationsrobot” i grundskolan  

Skolinspektionens beslut, daterat 2021-09-02, att godkänna Consensum Lund 
AB som huvudman för utökning av gymnasieskola vid Consensum Lund i Lunds 
kommun avseende nationella samhällsvetenskapsprogrammet med inriktningen 
beteendevetenskap  

Skolinspektionens beslut, daterat 2021-09-02, att avslå Flyinge AB:s ansökan 
om godkännande av huvudman för särskild variant av 
naturvetenskapsprogrammet vid Flyinge Hästsportgymnasium i Lunds kommun  

Skolverkets beslut, daterat 2021-07-08, att bevilja Svedala kommun 451 250 
kronor i statsbidrag för personalförstärkning inom elevhälsan och när det gäller 
specialpedagogiska insatser och för fortbildning när det gäller sådana insatser. 
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§ 90  

Anmälan av delegationsbeslut till 
utbildningsnämnden den 27 september 2021 

Dnr 2021-000297  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga delegationsbesluten till handlingarna.        

Sammanfattning av ärendet 
Anmälda delegationsbeslut till utbildningsnämnden den 27 september 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.    

 

Presidiets förslag till beslut: 

Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga delegationsbesluten till handlingarna. 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-09-14 

Beslut att utse ställföreträdande (stf.) rektor i grundskolan (punkt 2.1.1.) 
Delegat: Områdeschef grundskola, grundsärskola, gymnasium och 
vuxenutbildning 

- Beslut, daterat 2021-08-31, att utse stf. rektor på Marbäcksskolan, 27 augusti 
2021 

Beslut om tidsbegränsad anställning (icke-behörig lärare) enligt skollagen 
(punkt 2.3.) 
Delegat: Respektive anställande chef 
 
- Beslut, daterat 2021-08-12, av rektor om anställning av en pedagog på 
Naverlönnskolan till och med 2021-06-22 
- Beslut, daterat 2021-08-12, av rektor om anställning av en pedagog på 
Spångholmsskolan till och med 2021-06-17 
- Beslut, daterade 2021-08-12, av biträdande rektor om anställning av två 
modersmålslärare på modersmålsenheten till och med 2022-08-11 
- Beslut, daterat 2021-08-19, av rektor om tidsbegränsad anställning av en 
pedagog på Spångholmsskolan till och med 2021-06-17 
- Beslut, daterat 2021-08-19, av rektor om tidsbegränsad anställning av en 
pedagog på Marbäcksskolan till och med 2022-08-18 
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Beslut om plats/tillfälligt utökad vistelsetid för barn på förskola av särskilda skäl 
(punkt 6.4. eller 6.5.) 
Delegat: Rektor (eller ställföreträdande rektor) 

- Beslut, daterat 2021-07-22, om tillfälligt utökad vistelsetid för ett barn på 
Frejaparkens förskola (dnr 2021-291) 
- Beslut, daterat 2021-08-13, om tillfälligt utökad vistelsetid för ett barn på 
Örtagårdens förskola (dnr 2021-290) 
- Beslut, daterat 2021-08-16, om tillfälligt utökad vistelsetid för ett barn på Bara 
backars förskola (dnr 2021-298) 
- Beslut, daterat 2021-08-25, om tillfälligt utökad vistelsetid för ett barn op 
Marbäcks förskola (dnr 2021-317) 
- Beslut, daterat 2021-08-30, om tillfälligt utökad vistelsetid för ett barn på 
Rödluvans förskola (dnr 2021-344) 
- Beslut, daterat 2021-09-08, om tillfälligt utökad vistelsetid för ett barn på 
Erlandsdals förskola (dnr 2021-353) 
- Beslut, daterat 2021-09-13, om fortsatt tillfälligt utökad vistelsetid för ett barn 
på Örtagårdens förskola (dnr 2021-290) 

Överenskommelse om interkommunal ersättning (IKE) för placering av barn i 
förskola (punkt 6.14.) 
Delegat: Områdeschef förskola  

- Överenskommelse, daterad 2021-06-17, med Malmö stad om IKE för ett barn 
placerat på Bara backars förskola 
- Överenskommelse, daterad 2021-06-24, med Malmö stad om IKE för ett barn 
placerat på Floraparkens förskola 
- Överenskommelser, daterade 2021-08-26, med Burlövs kommun om IKE för 
två barn (syskon) placerade på Virvelhusets förskola i den kommunen 
- Överenskommelse, daterad 2021-08-26, med Lunds kommun om IKE för ett 
barn placerat på Spelmannens förskola i den kommunen 
- Överenskommelse, daterad 2021-08-26, med Malmö stad om IKE för ett barn 
placerat på Pilotens förskola i den kommunen 
- Överenskommelse, daterad 2021-08-26 med Trelleborgs kommun om IKE för 
ett barn placerat på Marbäcks förskola 
- Överenskommelser, daterade 2021-08-30, med Malmö stad om IKE för tre 
barn (varav två syskon) placerade på Bara backars förskola 
- Överenskommelser, daterade 2021-08-30, med Malmö stad om IKE för två 
barn placerade på Marbäcks förskola 
- Överenskommelser, daterade 2021-08-30, med Malmö stad om IKE för tre 
barn placerade på Åkerbrukets förskola 

Beslut om skolskjuts för elev i grundskolan vid särskilda skäl (punkt 8.8.) 
Delegat: Chef för barn- och elevhälsan 
 
- Beslut, daterat 2021-08-31, att bevilja skolskjuts för en elev (dnr 2021-76) 

Beslut om skolskjuts för elev i grundsärskolan vid särskilda skäl (punkt 9.6.) 
Delegat: Chef för barn- och elevhälsan 
 
- Beslut, daterat 2021-08-10, att bevilja skolskjuts för en elev (grundsärskola på 
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Kyrkskolan) (dnr 2021-277) 
- Beslut, daterat 2021-08-10, att bevilja skolskjuts för en elev (grundsärskola i 
Lunds kommun) (dnr 2021-278) 
- Beslut, daterat 2021-08-31, att bevilja skolskjuts för en elev (grundsärskola i 
Lunds kommun) (dnr 2021-346) 
- Beslut, daterat 2021-08-10, att bevilja skolskjuts för en elev (grundsärskola på 
Aggarpsskolan (dnr 2021-347) 

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

- Överenskommelse, daterad 2021-06-17, med Eslövs kommun om IKE för ett 
barn på Klågerupskolan, årskurs 2 
- Överenskommelser, daterade 2021-07-16, med Staffanstorps kommun om 
IKE för fyra barn placerade på Hagalidskolan i den kommunen 
- Överenskommelse, daterad 2021-08-25, med Trelleborgs kommun om IKE för 
ett barn på Marbäcksskolans fritidshem 
- Överenskommelser, daterade 2021-09-02, med Staffanstorps kommun om 
IKE för fyra barn (varav två är syskon) placerade på Hagalidskolan, årskurs 9, i 
den kommunen 
- Överenskommelser, daterade 2021-09-08, med Staffanstorps kommun om 
IKE för ett barn placerat på Hagalidskolan, årskurs 8 respektive 9 i den 
kommunen 

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

- Beslut, daterat 2021-08-19, att tillfälligt anvisa plats/ge tillfälligt utökad 
vistelsetid för ett barn på Kyrkskolans fritidshem (dnr 2021-320) 
- Beslut, daterat 2021-08-19, att tillfälligt anvisa plats/ge tillfälligt utökad 
vistelsetid för ett barn på Kyrkskolans fritidshem (dnr 2021-321) 
- Beslut, daterade 2021-08-19, att tillfälligt anvisa plats/ge tillfälligt utökad 
vistelsetid för sex barn på Kyrkskolans fritidshem (dnr 2021-329, -330, -333,  
-335, - 336 och -337) 
- Beslut, daterat 2021-08-19, att tillfälligt anvisa plats/ge tillfälligt utökad 
vistelsetid för ett barn på Baraskolans fritidshem (dnr 2021-324) 
- Beslut, daterat 2021-08-21, att tillfälligt anvisa plats/ge tillfälligt utökad 
vistelsetid för ett barn på Baraskolans fritidshem (dnr 2021-323) 
- Beslut, daterade 2021-08-26, att tillfälligt anvisa plats/ge tillfälligt utökad 
vistelsetid för två barn på Kyrkskolans fritidshem (dnr 2021-331- och -332) 
- Beslut, daterade 2021-08-26, att tillfälligt anvisa plats/ge tillfälligt utökad 
vistelsetid för tre barn på Roslättskolans fritidshem (dnr 2021-339, -340, och  
-341) 
- Beslut, daterat 2021-08-27, att tillfälligt anvisa plats/ge tillfälligt utökad 
vistelsetid för ett barn på Naverlönnskolans fritidshem (dnr 2021-343) 
- Beslut, daterat 2021-09-01, att tillfälligt anvisa plats/ge tillfälligt utökad 
vistelsetid för ett barn på Kyrkskolans fritidshem (dnr 2021-350) 
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Ansvar med tillhörande beslut för antagning till olika utbildningar (punkt 11.1.) 
Delegat: Rektor för Nils Fredriksson Utbildning (NFU) 

- Åtta (8) antagna elever, första halvåret 2021 (inklusive introduktionsprogram) 

Beslut om ekonomiskt stöd vid inackordering i gymnasieskolan (punkt 11.4.) 
Delegat:  Administrativ chef 

- Beslut, daterat 2021-08-02, att inte bevilja ekonomiskt stöd vid inackordering 
efter ansökan (dnr 2021-305) 
- Beslut, daterat 2021-08-03, att bevilja ekonomiskt stöd vid inackordering efter 
ansökan (dnr 2021-304) 
- Beslut, daterat 2021-08-13, att bevilja ekonomiskt stöd vid inackordering efter 
ansökan (dnr 2021-306) 
- Beslut, daterat 2021-08-26, att bevilja ekonomiskt stöd vid inackordering efter 
ansökan (dnr 2021-348) 

Beslut om minskad omfattning på utbildningen på introduktionsprogram (punkt 
11.16) 
Delegat: Rektor för NFU 

- Åtta (8) beslut om minskad omfattning första halvåret 2021 

Beslut om plan för utbildningen på introduktionsprogram och individuell 
studieplan för varje elev (punkt 11.17.) 
Delegat: Rektor för NFU 

- Planer för sju (7) antagna till individuellt alternativ (IMA), första halvåret 2021 
- Planer för en (1) antagen till språkintroduktion (IMS), första halvåret 2021 

Beslut om bedömning av en elevs språkkunskaper inför mottagande av eleven 
till språkintroduktion (punkt 11.21. och 11.36.) 
Delegat: Rektor för NFU 

- Beslut för en (1) elev om bedömning av språkkunskaper, första halvåret 2021  

Beslut om mottagande av sökande till programinriktat val som har utformats för 
en enskild elev, yrkesintroduktion som har utformats för en enskild elev, 
individuellt alternativ eller språkintroduktion (som uppfyller behörighetskraven) 
även om de inte kommer från kommunen (punkt 11.24.) 
Delegat: Rektor för NFU 

- 39 elever på samtliga introduktionsprogram (som har varit aktiva någon gång 
under perioden), första halvåret 2021 
- 25 elever med interkommunal ersättning (IKE), första halvåret 2021 

Beslut om resekort för elev i gymnasieskolan (punkt 11.43.) 
Delegat: Administrativ chef 

- Beslut, daterat 2021-07-23, att avslå ansökan om resekort (dnr 2021-300) 
- Beslut, daterat 2021-08-02, att avslå ansökan om resekort (dnr 2021-301) 
- Beslut, daterat 2021-08-06, att avslå ansökan om resekort (dnr 2021-299) 
- Beslut, daterat 2021-08-08, att avslå ansökan om resekort (dnr 2021-327) 
- Beslut, daterat 2021-08-13, att avslå ansökan om resekort (dnr 2021-302) 
- Beslut, daterat 2021-08-17, att avslå ansökan om resekort för fyra elever  
(dnr 2021-303, -312, -313 och -317) 
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- Beslut, daterat 2021-08-18, att avslå ansökan om resekort för två elever  
(dnr 2021-310 och -325) 
- Beslut, daterat 2021-08-23, att avslå ansökan om resekort (dnr 2021-328) 

Beslut om skolskjuts för elev i gymnasiesärskolan vid särskilda skäl (punkt 
12.3.) 
Delegat: Chef för barn- och elevhälsan 

- Beslut, daterat 2021-08-24, att bevilja skolskjuts för en elev 
(gymnasiesärskola i Skurups kommun) (dnr 2021-322) 

Beslut om rätt för vuxen att delta i kommunal vuxenutbildning på grundläggande 
nivå från och med första kalenderhalvåret det år då hen fyller 20 år (punkt 
13.4.) 
Delegat: Rektor för NFU 

- 49 beslut inklusive yrkes-SFI, första halvåret 2021 

Beslut om yttrande om åtagande att svara för kostnader (interkommunal 
ersättning) för sökandes utbildning på gymnasial nivå (punkt 13.6.) 
Delegat: Rektor för NFU  

- Sex (6) beslut att svara för kostnaden, första halvåret 2021 
- 34 beslut (exklusive svenska för invandrare (SFI)/grundvux) att inte bevilja 
interkommunal ersättning, första halvåret 2021 

Beslut om antagning av sökande till vuxenutbildning på gymnasial nivå (punkt 
13.8.) 
Delegat: Rektor för NFU) 

- 332 antagna elever inklusive yrkes-SFI (exklusive SFI och grundvux), första 
halvåret 2021 

Beslut om urval av sökande till kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå 
(punkt 13.18.) 
Delegat: Rektor för NFU 

- 20 beslut om godkännande och 15 beslut om avslag för elever med Svedala 
som hemkommun, första halvåret 2021 
- 127 beslut om godkännande och 16 beslut om avslag för elever med annan 
hemkommun än Svedala, första halvåret 2021 

Beslut om tilläggsbelopp enligt skollagen/extraordinära åtgärder (punkt 18.2.) 
Delegat: Områdeschef förskola och områdeschef grundskola, grundsärskola, 
gymnasium och vuxenutbildning 

- Beslut, daterat, 2021-08-11, att bevilja tilläggsbelopp med 41 340 kronor för 
vårterminen (inklusive moms) för ett barn vid Pilens Montessoriskola  
(dnr 2021-243)  
- Beslut, daterat 2021-08-18, att bevilja tilläggsbelopp med 82 680 kronor per 
termin läsåret 2021/2022 (inklusive moms) (dnr 2021-204) 
- Beslut, daterat 2021-08-25, att bevilja tilläggsbelopp med 112 000 kronor 
(exklusive moms) som ett engångsbelopp för en elev vid Eslövs folkhögskola 
(dnr 2021-349) 
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Yttrande i samband med anmälningsärenden till Skolinspektionen och Barn- 
och elevombudet (punkt 20.5.) 
Delegat: Områdeschef 

- Kompletterande yttrande, daterat 2021-08-27, med anledning av anmälan om 
kränkande behandling vid Rödluvans förskola (dnr 2021-259) 

Ingående av personuppgiftsbiträdesavtal (punkt 20.8.) 
Delegat: Utbildningschef 

- Tecknat personuppgiftsbiträdesavtal, daterat 2021-08-26, med Ljungbergs 
Tryckeri AB om inplastning och adressering av direktutskick av 
gymnasiekataloger till elever i årskurs 9 i Svedala kommun 

Anställningsbeslut, tills vidare (punkt 21.1.5.) 
Delegater: Respektive anställande chefer 

- Beslut, daterat 2021-08-09, av rektor att anställa en förskollärare med 
placering på Rödluvans förskola, tills vidare 
- Beslut, daterat 2021-08-09, av rektor att anställa en förskollärare med 
placering på Bara backars förskola, tills vidare 
- Beslut, daterat 2021-08-09, av biträdande rektor att anställa en lärare med 
placering på Nils Fredriksson Utbildning, vuxenutbildningen, tills vidare 
- Beslut, daterade 2021-08-12, av rektor att anställa tre lärare med placering på 
Aggarpsskolan, tills vidare 
- Beslut, daterat 2021-08-12, av rektor att anställa en förskollärare med 
placering på Bara backars förskola, tills vidare 
- Beslut, daterade 2021-08-12, av rektor att anställa en fritidspedagog och två 
lärare med placering på Baraskolan, tills vidare 
- Beslut, daterat 2021-08-12, av rektor att anställa en specialpedagog med 
placering på Kyrkskolans grundsärskola, tills vidare 
- Beslut, daterat 2021-08-12, av rektor att anställa två lärare med placering på 
Naverlönnskolan, tills vidare 
- Beslut, daterat 2021-08-12, av rektor att anställa en lärare med placering på 
Spångholmsskolan, tills vidare 

Anställningsbeslut, vikariat (punkt 21.2.5.) 
Delegater: Respektive anställande chefer 

- Beslut, daterat 2021-08-12, av chef för barn- och elevhälsan att anställa en 
skolsköterska på vikariat inom barn- och elevhälsan till och med 2022-08-22           
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§ 91  

Rapporter och anmälningar till 
utbildningsnämnden den 27 september 2021 

Dnr 12072  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att notera informationen. 

Sammanfattning av ärendet 
Utredaren informerar kortfattat om att rektor för Naverlönnskolan 7-9 beslutade 
att stänga av en elev från undervisningen under fyra skoldagar i augusti 2021.  

Ordföranden informerar om Ungdomsparlamentets kommande sammanträde 
den 19 oktober. Anmälan om deltagande sker till nämndens sekreterare. 

 

Presidiets förslag till beslut: 

Utbildningsnämnden beslutar 

att notera informationen. 

 

 


