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UTBILDNINGSNÄMNDEN  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2021-10-18  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

Plats och tid Naverlönnsalen, måndagen den 18 oktober 2021 kl 17:00-18:52 

Beslutande Ledamöter 

Se närvarolista på sida 2 

 Tjänstgörande ersättare 

Se närvarolista på sida 2 

Övriga närvarande Se närvarolista på sida 2 

Justerare Erik Almgren 

Justeringens plats och datum Digital signering, 2021-10-22 
 
Underskrifter 

 Sekreterare 

Digital signering, sista sidan i protokollet 

Paragrafer §§ 92-101 

 Jan Herbertson  

 Ordförande 

Digital signering, sista sidan i protokollet  

 Hans Järvestam  

 Justerare 

Digital signering, sista sidan i protokollet  

 Erik Almgren  
 
 Anslagsbevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 2021-10-18 

Anslaget sätts upp 2021-10-22 Anslaget till och med 2021-11-14 

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) 
Ingegerd Eriksson (C) 
Magnus Lilja (SD), 2:e vice ordförande 
Anette Nilsson (SD) 
Erik Almgren (ÄS) 
Jesper Sennertoft (S) 
Per-Ola Valastig (MP) 

Tjänstgörande ersättare 

Yvonne Aulin (M) för Kristoffer Linné (L) 

Ersättare och insynsplatser 

Lars Nordberg (M) 
Helgi-Valur Fridriksson (C) 
Bo Becking (BP) 
Morgan Pedersen (SD) 
Ewa Bohlin (S) 
 

Övriga närvarande (tjänstepersoner, personalföreträdare med flera) 

Fredrik Aksell, utbildningschef 
Lise-lott Nilsson, områdeschef grundskola, grundsärskola, gymnasium och vuxenutbildning 
Robert Schoug, ekonom 
Jan Herbertson, utredare och nämndens sekreterare 
Jonas Svanlund, personalföreträdare Lärarnas Riksförbund 
Johannes Ullstad, personalföreträdare Lärarförbundet 
Dave Servin, kommunrevisor 

 

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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§ 92  

Rapport om aktuella lokal- och byggfrågor 

Dnr 12261  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att notera informationen. 

Sammanfattning av ärendet 
Rapport om aktuella lokal- och byggfrågor lämnas återkommande till 
utbildningsnämnden. 

Utbildningschefen är föredragande i ärendet och lämnar kort information. 

 

Presidiets förslag till beslut: 

Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga rapporten till handlingarna.  

Yrkanden 
Ordföranden föreslår i sammanhanget att utbildningsnämnden framöver ska 
ges möjlighet att göra ett besök på och visning av det nya biblioteket i Svedala.  
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§ 93  

Internbudget 2022 för utbildningsnämnden 

Dnr 2021-000047  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att fastställa internbudget 2022 enligt redovisat förslag. 

Sammanfattning av ärendet 
Utbildningsnämnden beslutade den 27 september 2021, § 84, 

att notera information om internbudget för 2022. 

Förslag till internbudget har utarbetats. 

Ekonomen är föredragande i ärendet. 

 

Presidiets förslag till beslut: 

Utbildningsnämnden beslutar 

att fastställa internbudget 2022 enligt redovisat förslag.   

Handlingar i ärendet 
Förslag till internbudget 2022 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 94  

Information om verksamhetsplan för kommande 
år 

Dnr 2021-000379  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att notera informationen. 

Sammanfattning av ärendet 
Verksamhetsplan för utbildningsnämnden för 2022 har upprättats. 

Utbildningschefen är föredragande i ärendet. 

 

Presidiets förslag till beslut: 

Utbildningsnämnden beslutar 

att notera informationen.    

Handlingar i ärendet 
Verksamhetsplan 

 

 



 

 

7(17) 

UTBILDNINGSNÄMNDEN  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2021-10-18  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 95  

Information om långsiktig investeringsplan 2021-
2029 

Dnr 2021-000386  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar  

att notera informationen. 

Sammanfattning av ärendet 
Långsiktig investeringsplan 2021-2029 har utarbetats. 

Ekonomen är föredragande i ärendet. 

 

Presidiets förslag till beslut: 

Utbildningsnämnden beslutar  

att notera informationen.   

Handlingar i ärendet 
Förslag till investeringsplan 2021-2029 
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§ 96  

Inledande information om målområden 

Dnr 2021-000383  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar  

att notera informationen och  

att behandla ärendet på nästa ordinarie sammanträde den 15 november 2021. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunen har centralt initierat ett arbete med målområden.  

Upplägget är som följer:  

Kommunens olika ledningsgrupper i verksamhetsområdena har fått i uppdrag 
att ta fram och presentera omvärldsanalyser/nulägesanalyser i form av så 
kallade SWOT-analyser (står för Strengths, Weaknesses, Opportunites, Threats 
= styrkor, svagheter, möjligheter och hot). 

Underlaget ska sedan de förtroendevalda i nämnderna utgå från när en övning, 
benämnd Toppnyhet, genomförs. Övningen ska resultera i ett antal utmaningar 
som respektive nämnder vill lyfta fram på en dag avsatt för ett särskilt 
strategiseminarium i januari 2022. 

Inriktningen är att nämnderna ska få en presentation av SWOT i november 
2021 och att övningen ska ha genomförts senast i december 2021. Det är 
senast då som nämnderna ska ha tagit ställning till vilka utmaningar som ska 
skickas vidare till strategidagen i januari 2022. 

Nämnderna kan få en presentation av SWOT-analyserna och genomföra 
övningen redan i november för att spara tid eller boka ett extra sammanträde. 

För utbildningsnämndens vidkommande föreslås att både presentation och 
övning genomförs på det ordinarie sammanträdet den 15 november 2021.  

 

Presidiets förslag till beslut: 

Utbildningsnämnden beslutar  

att notera informationen och  

att behandla ärendet på nästa ordinarie sammanträde den 15 november 2021.   
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§ 97  

Rapport om utfall av arbete med trafiktema i 
Svedala kommuns förskolor och grundskolor 
2020-2022 

Dnr 2020-000313  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att tacka för redovisat uppdrag och 

att därmed lägga rapporten till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Utbildningsnämnden beslutade den 19 oktober 2020, § 94, 

att uppdra åt Utbildning att i samverkan med relevanta aktörer planera för 
genomförande av trafiktemadag under läsåret 2021/2022 i enlighet med 
förslagets intentioner. 

Sammanfattning av arbete med trafiktema 2020-2022 har överlämnats. 

Områdeschef Lise-lott Nilsson är föredragande. 

 

Presidiets förslag till beslut: 

Utbildningsnämnden beslutar 

att tacka för redovisat uppdrag och 

att därmed lägga rapporten till handlingarna.  

Handlingar i ärendet 
Förslag om trafiktema, daterat 2020-10-06 

Sammanfattning av arbete med trafiktema 2020-2022 
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§ 98  

Redovisning av utdrag ur det systematiska 
kvalitetsarbetet kring normer och värden i arbetet 
mot kränkande behandling 

Dnr 2021-000378  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att tacka för redovisat uppdrag och 

att därmed lägga rapporten till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Utbildningsnämnden behandlade den 23 augusti 2021, § 71, en motion om 
åtgärder mot mobbning inom skolverksamheterna. 

Nämnden beslutade då  

att begära en fördjupad redovisning/uppföljning och belysning av mjuka värden, 
bland annat om föräldradelaktighet och -inflytande, i arbetet mot kränkande 
behandling i samband med redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet 
(SKA) till utbildningsnämnden senare i höst enligt nämndens årshjul. 

Utbildningsnämnden beslutade den 27 september 2021, § 88, bland annat 

att 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.  
 

Redovisning har utarbetats. 

Områdeschefen är föredragande i ärendet. 

 

Presidiets förslag till beslut: 

Utbildningsnämnden beslutar 

att tacka för redovisat uppdrag och 

att därmed lägga rapporten till handlingarna. 

Handlingar i ärendet 
Presentationsbilder om utdrag ur det systematiska kvalitetsarbetet kring normer 
och värden 

Rapport ur DF Respons, daterad 2021-06-29, för läsåren 2018/2019, 
2019/2020 och 2020/2021* 
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Rapporter ur KIA för läsåren 2018/2019, 2019/2020 och 2020/2021    
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§ 99  

Meddelanden och skrivelser till 
utbildningsnämnden den 18 oktober 2021 

Dnr 2021-000362  

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. 

Protokollsutdrag med beslut av kommunstyrelsens personalutskott och 
kommunfullmäktige, strategiska planeringsenhetens underrättelse om 
granskning av förslag till detaljplan, Skolinspektionens informationsbrev om 
kommande kvalitetsgranskning av en av kommunens skolor, Skolinspektionens 
beslut i ärenden om godkännande av huvudmän för nyetablering eller utökning 
av befintliga fristående gymnasieskolor. 

Efter förfrågan meddelas att rapport om utfall av granskning av läsfrämjande 
arbete i grundskolan kan lämnas till nämnden våren 2022. 

 

Presidiets förslag till beslut: 

Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga besluten och skrivelserna till handlingarna.   

Handlingar i ärendet 
Kommunstyrelsens personalutskotts beslut, daterat 2021-09-21, om riktlinjer 
gällande distansarbete och möten, med bilagda riktlinjer för distansarbete och 
möten samt stödmaterial 

Kommunfullmäktiges beslut, daterat 2021-09-22, om motion om åtgärder mot 
mobbning inom skolverksamheterna 

Kommunfullmäktiges beslut, daterat 2021-09-22, om val av ny ersättare för 
Sverigedemokraterna i utbildningsnämnden 

Strategiska planeringsenhetens underrättelse om granskning av förslag till 
detaljplan för Svedala 122:87 (gym) i Norra industriområdet, Svedala 

Skolinspektionens informationsbrev, daterat 2021-09-28, om granskning av 
läsfrämjande arbete i grundskolan (Klågerupskolan) 

Skolinspektionens beslut, daterat 2021-09-17, att godkänna Amerikanska 
Gymnasiet i Sverige AB som huvudman för gymnasieskola vid Amerikanska 
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Gymnasiet Malmö avseende utbildning på det nationella ekonomiprogrammet 
med inriktningarna ekonomi samt juridik, naturvetenskapsprogrammet med 
inriktningarna naturvetenskap samt naturvetenskap och samhälle och 
samhällsvetenskapsprogrammet med inriktningarna beteendevetenskap, 
samhällsvetenskap samt medier, information och kommunikation 

Skolinspektionens beslut, daterat 2021-09-17, att godkänna Gymnasieskolan 
Gripen AB, f.d. 4ans Gymnasium AB, som huvudman för gymnasieskola vid 
Gymnasieskolan Gripen i Malmö kommun avseende utbildning på det nationella 
ekonomiprogrammet med inriktningarna ekonomi samt juridik 

Skolinspektionens beslut, daterat 2021-09-21, att godkänna DBGY Kronan AB 
som huvudman för gymnasieskola vid Drottning Blankas Gymnasieskola Malmö 
City avseende utbildning på det nationella ekonomiprogrammet med 
inriktningen ekonomi 

Skolinspektionens beslut, daterat 2021-09-21, att godkänna Sveriges 
Ridgymnasium AB som huvudman för gymnasieskola vid Sveriges 
Ridgymnasium Malmö avseende utbildning på det nationella 
naturbruksprogrammet med inriktningen hästhållning 

Skolinspektionens beslut, daterat 2021-09-30, att avslå ansökan om 
godkännande av Thorengruppen AB som huvudman för gymnasieskola 
avseende det nationella försäljnings-och serviceprogrammet vid Thoren 
Business School Malmö 

Skolinspektionens beslut, daterat 2021-09-30 att avslå ansökan om 
godkännande av Thorengruppen AB som huvudman för gymnasieskola 
avseende de nationella programmen ekonomiprogrammet med inriktningarna 
ekonomi och juridik, samhällsvetenskapsprogrammet med inriktningarna 
beteendevetenskap och samhällsvetenskap samt naturvetenskapsprogrammet 
med inriktningen naturvetenskap vid Thoren Business School Lund      
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§ 100  

Anmälan av delegationsbeslut till 
utbildningsnämnden den 18 oktober 2021 

Dnr 2021-000363  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga delegationsbesluten till handlingarna.        

Sammanfattning av ärendet 
Anmälda delegationsbeslut till utbildningsnämnden den 18 oktober 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.  

 

Presidiets förslag till beslut: 

Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga delegationsbesluten till handlingarna.           

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-10-06   

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

- Beslut, daterat 2021-09-21, att utse stf. rektor på Kyrkskolan den 22 
september 2021 

Beslut om mottagande av elev i grundsärskolan (punkt 5.3.) 
Delegat: Chef för barn- och elevhälsan 
 
- Beslut, daterat 2021-09-16, om mottagande av elev i grundsärskolan med 
placering på Aggarpsskolan (dnr 2021-360) 
- Beslut, daterat 2021-10-01, om mottagande av elev i grundsärskolan med 
placering på Aggarpsskolan (dnr 2021-376) 
- Beslut, daterat 2021-10-01, om mottagande av elev i grundsärskolan med 
placering på Aggarpsskolan (dnr 2021-377) 

Beslut om plats/tillfälligt utökad vistelsetid för barn på förskola av särskilda skäl 
(punkt 6.4. och 6.5.) 
Delegat: Rektor 
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- Beslut, daterat 2021-09-16, om tillfälligt utökad vistelsetid för tre barn på Tofta 
förskola (dnr 2021-358) 
- Beslut, daterat 2021-09-17, om tillfälligt utökad vistelsetid för ett barn på 
Hattstugans förskola (dnr 2021-136) 
- Beslut, daterat 2021-09-23, om tillfälligt utökad vistelsetid för ett barn på Bara 
backars förskola (dnr 2021-375) 
- Beslut, daterat 2021-09-27, om tillfälligt utökad vistelsetid för två barn på 
Örtagårdens förskola (dnr 2021-373) 

Överenskommelse om interkommunal ersättning (IKE) för placering av elev i 
grundskolan (punkt 8.12.) och/eller fritidshem (punkt 6.14.) 
Delegat: Områdeschef grundskola, grundsärskola, gymnasium och 
vuxenutbildning 

- Överenskommelser, daterade 2021-09-01, med Trelleborgs kommun om IKE 
för placering av två barn på Marbäcksskolans fritidshem 
- Överenskommelse, daterad 2021-09-16, med Kävlinge kommun om IKE för 
placering av ett barn på Korsbackaskolan, årskurs 8, i den kommunen 

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

- Beslut, daterat 2021-09-16, att bevilja skolskjuts för en elev (Almaröds 
friskola) (dnr 2021-357) 
- Beslut, daterat 2021-09-16, att bevilja skolskjuts för en elev (Silviaskolan, 
Hässleholms kommun) (dnr 2021-359) 

Beslut om skolskjuts för elev i grundsärskolan vid särskilda skäl (punkt 9.6.) 
Delegat: Chef för barn- och elevhälsan 

- Beslut, daterat 2021-09-21, att bevilja skolskjuts för en elev (Aaggarpsskolan) 
(dnr 2021-364) 

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

- Beslut, daterat 2021-09-23, att tillfälligt anvisa plats för ett barn på 
Roslättsskolans fritidshem (dnr 2021-367) 

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

- Beslut, daterat 2021-09-17, att avslå ansökan om tilläggsbelopp för ett fjärde 
skolår för en elev vid Cybergymnasiet Malmö (dnr 2021-361) 
- Beslut, daterat 2021-10-01, att efter omprövning av tidigare beslut bevilja ny 
ersättning med grundskolepeng samt tilläggsbelopp för en elev vid Almaröds 
friskola (dnr 2021-234) 

Yttrande i samband med anmälningsärenden till Skolinspektionen och Barn- 
och elevombudet (punkt 20.5.) 
Delegat: Områdeschefer 

- Svar på Skolinspektionens föreläggande med anledning av en anmälan mot 
Aggarpsskolan (dnr 2021-64) 
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- Svar på anmälan mot Aggarpsskolan som överlämnats till kommunens 
klagomålshantering (dnr 2021-249)  

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

- Beslut, daterat 2021-09-06, av rektor att anställa en biträdande rektor med 
placering på Aggarpsskolan   
- Beslut, daterat 2021-09-06, av rektor att anställa en förskollärare med 
placering på Mumindalens förskola 
- Beslut, daterat 2021-09-08, av rektor att anställa en socialpedagog med 
placering på Klågerupskolan  
- Beslut, daterat 2021-09-11, av rektor att anställa en fritidspedagog med 
placering på Marbäcksskolan 
- Beslut, daterat 2021-09-13, av rektor att anställa en lärare med placering på 
Naverlönnskolan   
- Beslut, daterat 2021-09-16, av rektor att anställa en förskollärare med 
placering på Naverlönnskolan 
- Beslut, daterat 2021-09-17, av rektor att anställa en modersmålslärare med 
placering på modersmålsenheten 
- Beslut, daterat 2021-09-20, av rektor att anställa en lärare med placering på 
Naverlönnskolan  
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Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 101  

Rapporter och anmälningar till 
utbildningsnämnden den 18 oktober 2021 

Dnr 12258  

Beslut 
     

Reservationer 
     

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

Handlingar i ärendet 
     

Yrkanden 
     

Beslutsgång 
     

Beslut skickas till 
 

 


