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UTBILDNINGSNÄMNDEN  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2021-11-15  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

Plats och tid Naverlönnsalen, måndagen den 15 november 2021 kl 17:00-20:52 

Beslutande Ledamöter 

Se närvarolista på sida 2 

 Tjänstgörande ersättare 

Se närvarolista på sida 2 

Övriga närvarande Se närvarolista på sida 2 

Justerare Ewa Bohlin 

Justeringens plats och datum Digital signering, 2021-11-19 
 
Underskrifter 

 Sekreterare 

Digital signering, sista sidan i protokollet 

Paragrafer §§ 102-109 

 Jan Herbertson  

 Ordförande 

Digital signering, sista sidan i protokollet  

 Hans Järvestam  

 Justerare 

Digital signering, sista sidan i protokollet  

 Ewa Bohlin  
 
 Anslagsbevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 2021-11-15 

Anslaget sätts upp 2021-11-19 Anslaget till och med 2021-12-12 

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) 
Kristoffer Linné (L), 1:e vice ordförande, närvarande till kl. 20.00, §§ 102-108, samt del av § 109 
Magnus Lilja (SD), 2:e vice ordförande 
Anette Nilsson (SD) 
Erik Almgren (ÄS) 
Per-Ola Valastig (MP) 

Tjänstgörande ersättare 

Ewa Bohlin (S), tjänstgörande ersättare för Jesper Sennertoft (S) 

Ersättare och insynsplatser 

Yvonne Aulin (M) 
Lars Nordberg (M) 
Helgi-Valur Fridriksson (C) 
Bo Becking (BP) 
Nathalia Canales (SD) 
Morgan Pedersen (SD) 
 

Övriga närvarande (tjänstepersoner, personalföreträdare med flera) 

Fredrik Aksell, utbildningschef 
Lise-lott Nilsson, områdeschef grundskola, grundsärskola, gymnasium och vuxenutbildning 
Helena Havrup, rektor  
Robert Schoug, ekonom, närvarande §§ 102-108 samt del av § 109 
Michael Rystad, utvecklingsstrateg 
Jan Herbertson, utredare och nämndens sekreterare 
Jonas Svanlund, personalföreträdare Lärarnas Riksförbund, ej deltagande vid § 109 
 

 

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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§ 102  

Uppföljningsrapport/prognosrapport nr 3 2021 

Dnr 2020-000071  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att godkänna uppföljningsrapport/prognosrapport nr 3 2021 

Sammanfattning av ärendet 
Nämnder och bolag ska enligt antagen tidplan för kommunens ekonomiska 
uppföljning 2021 besluta om uppföljningsrapport/prognosrapport nr 3 2021. 

Rapporten ska inlämnas senast den 18 november 2021. 

Rapport har utarbetats. 

Ekonomen är föredragande i ärendet. 

Handlingar i ärendet 
Uppföljningsrapport nr 3 2021 

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige via kommunstyrelsens budgetutskott 
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§ 103  

Rapport om det systematiska kvalitetsarbetet 
(SKA) för förskolan, grundskolan samt gymnasiet 
och vuxenutbildningen läsåret 2020/2021 

Dnr 2021-000369  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga rapporterna till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Rapport om det systematiska kvalitetsarbetet (SKA) för förskola respektive för 
grundskola, grundsärskola, gymnasium och vuxenutbildning för läsåret 
2020/2021 har utarbetats.  

Rapport ska lämnas till nämnden enligt nämndens årshjul.  

Områdeschef LIse-Lott Nilsson är föredragande i ärendet.      

Handlingar i ärendet 
Presentationsbilder om systematiskt kvalitetsarbete (SKA) läsåret 2020/2021 

Rapport, daterad 2021-11-08, om SKA för förskola 2020/2021 

Rapport, daterad 2021-11-08, om SKA för grundskola, grundsärskola, 
gymnasium och vuxenutbildning 2020/2021 
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§ 104  

Yttrande över revisionens granskningsrapport om 
systematiskt arbetsmiljöarbete i Svedala kommun 

Dnr 2021-000354  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att yttra sig enligt följande:   

Nämnden har tagit del av rapporten och de rekommendationer som lämnats till 
kommunstyrelsen och granskade nämnder. 

” - I linje med bestämmelserna i arbetsmiljöpolicyn, besluta om styrelse- och 
nämndspecifika arbetsmiljömål utifrån de kommunövergripande 
arbetsmiljömålen. Nämnder och styrelse bör verka för att målen och de insatser 
som görs inom ramen för arbetsmiljöarbetet utgör en integrerad del av 
nämndernas övriga styr- och uppföljningssystem.” 

Nämndens kommentar och synpunkt: Uppföljning av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet (SAM) finns inlagd i nämndens årshjul. Nämnden får 
föredragning och redovisning av de olika delarna av SAM vid sina 
sammanträden i mars månad varje år. Nämnden får också del av information 
om SAM genom den ekonomiska redovisningen i delårsrapporten och i 
årsredovisningen. 

Nyligen har ett kommunövergripande arbete med målområden startat. 
Nämnden önskar avvakta utfallet av det arbetet innan nämnden tar ställning till 
frågan om nämndspecifika arbetsmiljömål.  

” - Säkerställa att medarbetare utan tidigare erfarenhet av chefskap får 
genomgå arbetsmiljöutbildning i samband med mottagande av 
arbetsmiljöuppgifter.” 

Nämndens kommentar: Det har lämnats information via HR-enheten om att den 
kommuncentrala obligatoriska arbetsmiljöutbildningen för chefer kommer att få 
ett nytt upplägg där ovanstående ska säkerställas. 

”- I enlighet med Arbetsmiljöverkets föreskrifter säkerställa att allmänna 
riskbedömningar genomförs inom verksamheten. Riskbedömningarna bör 
omfatta både fysiska, sociala och organisatoriska aspekter avseende 
arbetsmiljön.” 

”- I linje med skrivelserna i arbetsmiljöpolicyn, säkerställa att arbetsmiljön 
årligen undersöks och bedöms genom genomförande av skyddsronder, både 
utifrån ett fysiskt och ett socialt perspektiv.” 

Nämndens kommentar och synpunkt: Nämnden konstaterar att 
riskbedömningar och skyddsronder kontinuerligt genomförs inom 
verksamhetsområde Utbildning. Nämnden har fått del av information om att det 
kommuncentralt kommer att bli ytterligare fokus på genomförandet av 
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riskbedömningar i ovan nämnda arbetsmiljöutbildning samt att den 
kommuncentrala mallen för riskbedömning kommer att revideras.  

Primärt genomförs fysiska skyddsronder inom verksamhetsområde Utbildning. 
Att utföra skyddsronder ur ett socialt och organisatoriskt perspektiv kan vara ett 
förbättrings-/utvecklingsområde. Chefer har ett ansvar för att ha göra en 
årsplanering för undersökning av arbetsförhållandena såsom till exempel 
medarbetarsamtal, arbetsplatsträffar, riskbedömningar och skyddsronder inom 
sina respektive verksamheter. Utfallet av den årliga kommunövergripande 
medarbetarundersökningen signalerar också vad som behöver förbättras och 
utvecklas vad gäller arbetsmiljön och arbetsförhållanden ur ett socialt och 
organisatoriskt perspektiv.             

Sammanfattning av ärendet 
Revisionsföretaget KPMG har på uppdrag av de förtroendevalda 
kommunrevisorerna genomfört en granskning av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet (SAM) inom nämnder och styrelse.  

Uppdraget ingår i revisionsplanen för 2021.  

Det övergripande syftet med granskningen har varit att bedöma om 
kommunstyrelsen och nämnder bedriver ett tillfredsställande systematiskt 
arbetsmiljöarbete utifrån lagstiftning och föreskrifter samt kommunala mål och 
riktlinjer. 

Revisionen har överlämnat en granskningsrapport med iakttagelser och 
bedömningar. Revisionen önskar svar kring vilka åtgärder kommunstyrelsen 
och nämnderna avser att vidta med anledning av resultatet av granskningen.  

Yttrande ska vara revisionen tillhanda senast den 19 november 2021.   

           

Presidiets förslag till beslut: 

Utbildningsnämnden beslutar 

att yttra sig enligt följande:   

Nämnden har tagit del av rapporten och de rekommendationer som lämnats till 
kommunstyrelsen och granskade nämnder. 

” - I linje med bestämmelserna i arbetsmiljöpolicyn, besluta om styrelse- och 
nämndspecifika arbetsmiljömål utifrån de kommunövergripande 
arbetsmiljömålen. Nämnder och styrelse bör verka för att målen och de insatser 
som görs inom ramen för arbetsmiljöarbetet utgör en integrerad del av 
nämndernas övriga styr- och uppföljningssystem.” 

Nämndens kommentar och synpunkt: Uppföljning av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet (SAM) finns inlagd i nämndens årshjul. Nämnden får 
föredragning och redovisning av de olika delarna av SAM vid sina 
sammanträden i mars månad varje år. Nämnden får också del av information 
om SAM genom den ekonomiska redovisningen i delårsrapporten och i 
årsredovisningen. 
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Nyligen har ett kommunövergripande arbete med målområden startat. 
Nämnden önskar avvakta utfallet av det arbetet innan nämnden tar ställning till 
frågan om nämndspecifika arbetsmiljömål.  

” - Säkerställa att medarbetare utan tidigare erfarenhet av chefskap får 
genomgå arbetsmiljöutbildning i samband med mottagande av 
arbetsmiljöuppgifter.” 

Nämndens kommentar: Det har lämnats information via HR-enheten om att den 
kommuncentrala obligatoriska arbetsmiljöutbildningen för chefer kommer att få 
ett nytt upplägg där ovanstående ska säkerställas. 

”- I enlighet med Arbetsmiljöverkets föreskrifter säkerställa att allmänna 
riskbedömningar genomförs inom verksamheten. Riskbedömningarna bör 
omfatta både fysiska, sociala och organisatoriska aspekter avseende 
arbetsmiljön.” 

”- I linje med skrivelserna i arbetsmiljöpolicyn, säkerställa att arbetsmiljön 
årligen undersöks och bedöms genom genomförande av skyddsronder, både 
utifrån ett fysiskt och ett socialt perspektiv.” 

Nämndens kommentar och synpunkt: Nämnden konstaterar att 
riskbedömningar och skyddsronder kontinuerligt genomförs inom 
verksamhetsområde Utbildning. Nämnden har fått del av information om att det 
kommuncentralt kommer att bli ytterligare fokus på genomförandet av 
riskbedömningar i ovan nämnda arbetsmiljöutbildning samt att den 
kommuncentrala mallen för riskbedömning kommer att revideras.  

Primärt genomförs fysiska skyddsronder inom verksamhetsområde Utbildning. 
Att utföra skyddsronder ur ett socialt och organisatoriskt perspektiv kan vara ett 
förbättrings-/utvecklingsområde. Chefer har ett ansvar för att ha göra en 
årsplanering för undersökning av arbetsförhållandena såsom till exempel 
medarbetarsamtal, arbetsplatsträffar, riskbedömningar och skyddsronder inom 
sina respektive verksamheter. Utfallet av den årliga kommunövergripande 
medarbetarundersökningen signalerar också vad som behöver förbättras och 
utvecklas vad gäller arbetsmiljön och arbetsförhållanden ur ett socialt och 
organisatoriskt perspektiv.             

Handlingar i ärendet 
Revisionens granskningsrapport och följebrev, daterade 2021-09-09  
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-10-27        

Beslut skickas till 
Kommunrevisionen  
Kommunstyrelsen för kännedom 
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§ 105  

Fastställande av utbildningsnämndens 
sammanträdestider för 2022  

Dnr 2021-000381  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att fastställa sammanträdestider 2022 enligt följande: 

Måndagar kl. 17.00 

7 februari 
28 februari 
21 mars 
26 april (tisdag!) 
30 maj 
31 augusti (onsdag!) 
26 september 
18 oktober (tisdag!) 
14 november 
12 december      

Sammanfattning av ärendet 
Utbildningsnämnden ska fastställa sina sammanträdestider för 2022. 
Utbildningsutskottets och presidiets sammanträdestider för 2022 bestäms av 
presidiet. 

Kommunstyrelsen beslutade den 11 oktober 2021, § 205, bland annat 
att uppdra åt nämnderna att planera sina nämndsammanträden för 2022 med 
hänsyn till budgetprocessen.  

Kommunfullmäktige beslutade den 27 oktober 2021, § 105, bland annat 
att nämnder inte får sammanträda på samma tidpunkt under samma dag/kväll. 
Nämnder kan sammanträda samma dag/kväll, men möten får inte tidsmässigt 
överlappa varandra. Detta för att förtroendevalda som har flera uppdrag i 
nämnd/styrelse ska kunna närvara på samtliga kommunala sammanträden. 

Kommunstyrelsens och nämndernas sekreterare har haft avstämningar och 
uppmanats att också planera sammanträdena så att man undviker att 
ordföranden ska behöva ta ordförandebeslut i nämndens budgetärenden. 

Utredaren tillika nämndens sekreterare har utarbetat ett förslag till 
sammanträdestider efter samråd med nämndens ekonom och med beaktande 
av ovanstående.  

     

Presidiets förslag till beslut: 

Utbildningsnämnden beslutar 



 

 

10(17) 

UTBILDNINGSNÄMNDEN  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2021-11-15  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

att fastställa sammanträdestider 2022 enligt följande: 

Måndagar kl. 17.00 

7 februari 
28 februari 
21 mars 
26 april (tisdag!) 
30 maj 
31 augusti (onsdag!) 
26 september 
18 oktober (tisdag!) 
14 november 
12 december      

Handlingar i ärendet 
Kalenderöversikt med förslag till sammanträdestider för utbildningsnämnden 
samt dess utbildningsutskott och presidium för 2022  

Tjänsteskrivelse, daterad 2021-11-09         
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§ 106  

Meddelanden och skrivelser till 
utbildningsnämnden den 15 november 2021 

Dnr 2021-000387  

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 Skolverket om 
statsbidrag och beslut av Bildningsnämnden i Trelleborgs kommun har 
inkommit. 

 

Presidiets förslag till beslut: 

Utbildningsnämnden beslutar  

att lägga besluten till handlingarna.      

Handlingar i ärendet 
Kommunstyrelsens beslut, daterat 2021-10-11, § 194, i samband med 
delårsrapport för 2021 

Kommunstyrelsens beslut, daterat 2021-10-11, § 205, om sammanträdesplan 
2022 

Skolverkets beslut, daterat 2021-09-30, att utan återkrav godkänna kommunens 
redovisning av använt statsbidrag, 290 655 kronor, i för utbildning i hälsa- och 
sjukvården  

Skolverkets beslut, daterat 2021-10-13, att utan återkrav godkänna kommunens 
redovisning av använt statsbidrag, 37 861 kronor, för entreprenörskap i skolan - 
huvudmän 

Beslut av Bildningsnämnden i Trelleborgs kommun, daterat 2021-10-13, § 155, 
om strategi för gymnasieutbildning i Trelleborg samt själva strategidokumentet    
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§ 107  

Anmälan av delegationsbeslut till 
utbildningsnämnden den 15 november 2021 

Dnr 2021-000390  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga delegationsbesluten till handlingarna.       

Sammanfattning av ärendet 
Anmälda delegationsbeslut till utbildningsnämnden den 15 november 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 2021-10-26 

Beslut om plats/tillfälligt utökad vistelsetid för barn på förskola av särskilda skäl 
(punkt 6.4. eller 6.5.) 
Delegat: Rektor 

- Beslut, daterat 2021-10-04, om tillfälligt utökad vistelsetid för ett barn på 
Floraparkens förskola (dnr 2021-380) 
- Beslut, daterat 2021-10-12, om tillfälligt utökad vistelsetid för ett barn på 
Rödluvans förskola (dnr 2021-385) 
- Beslut, daterat 2021-10-13, om tillfälligt utökad vistelsetid för ett barn på Bara 
backars förskola (dnr 2021-298) 
- Beslut, daterat 2021-10-18, om tillfälligt utökad vistelsetid för ett barn på 
Floraparkens förskola (dnr 2021-399) 
- Beslut, daterat 2021-10-20, om tillfälligt utökad vistelsetid för tre barn på Tofta 
förskola (dnr 2021-358) 

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

- Beslut, daterat 2021-10-26, att bevilja skolskjuts för en elev mellan hem och 
skolans praktikplats (dnr 2021-403) 
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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 2021-09-17, med Sjöbo kommun om IKE för ett 
barn placerat på Naverlönnskolan, årskurs 9 
- Överenskommelse, daterad 2021-10-08, med Staffanstorps kommun om IKE 
för ett barn placerat på Hagalidskolan, årskurs 7, i den kommunen 
- Överenskommelse, daterad 2021-10-08, med Staffanstorps kommun om IKE 
för ett barn placerat på Hagalidskolan, årskurs 9, i den kommunen 

Beslut att fastställa läsårstider och lovdagar (punkt 8.15, 9.12. och 11.25.) 
Delegat: Utbildningschef 

- Beslut, daterat 2021-10-25, att fastställa läsårstider 2022/2023 samt lovdagar 
och kompetensutvecklingsdagar för grundskola, grundsärskola. förskoleklass, 
fritidshem och förskola samt för gymnasiet (Nils Fredriksson Utbildning)  

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

- Beslut, daterat 2021-10-11, att tillfälligt anvisa plats för ett barn på 
Kyrkskolans fritidshem (dnr 2021-397) 
- Beslut, daterat 2021-10-12, att tillfälligt anvisa plats för ett barn på 
Marbäcksskolans fritidshem (avgiftsbefrielse) (dnr 2021-388) 
- Beslut, daterat 2021-10-19, att tillfälligt anvisa plats för ett barn på 
Roslättsskolans fritidshem (dnr 2021-393) 

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

- Beslut, daterat 2021-10-19, att bevilja ekonomiskt stöd vid inackordering efter 
ansökan (dnr 2021-401) 

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

- Beslut, daterat 2021-10-11, att avslå ansökan om resekort (dnr 2021-394) 

Beslut om medgivande att elev får fullgöra skolplikten på annat sätt än som 
anges i skollagen (punkt 15.4.) 
Delegat: Områdeschef grundskola, grundsärskola, gymnasium och 
vuxenutbildning 

- Beslut, daterat 2021-10-18, att bevilja ansökan om en elev ska få fullgöra 
skolplikten på annat sätt än enligt skollagen, Svenska skolan Lanta i Thailand, 
10 januari-18 februari 2022 (dnr 2021-352) 

Bidrag till fristående verksamheter i form av grundbelopp enligt skollagen (punkt 
18.1.); nu fråga om fördelning av tillfällig förstärkning av statligt stöd till 
skolväsendet, benämnt ”skolmiljarden”, och tilläggsanslag för lärarnas 
engångsbelopp 2021 
Delegat: Utbildningschefen 
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- Beslut, daterade 2021-10-12, om fördelning av ”skolmiljarden” och 
tilläggsanslag för lärarnas engångsbelopp 2021 till följande huvudmän för 
fristående förskolor, grundskolor och gymnasieskolor: 

- 4ans Gymnasium AB 
- Academedia AB 
- Almaröd friskola 
- Al-Salamahskolan 
- Axona Dendron AB 
- BMSL Bilingual Montessori School of Lund 
- Bryggeriets Bildningsbyrå 
- Consensum Vård och Hälsogymnasium 
- Cybergymnasiet 
- Dans och Musikal i Lund AB 
- Bollerup Lantbruksinstitut 
- Boukefs privatskola 
- Folkuniversitetet 
- Freinetskolan i Lund 
- Friluftsfrämjandet I Ur och Skur Utveckling 
- Framtidskompassen AB 
- Fria Läroverken i Sverige AB 
- Föreningen Börringebarnen 
- Hushållningssällskapet Komp. utv. 
- Hyllie Park AB 
- I Ur och Skur Skabersjöskolan 
- Jensen Education College AB 
- Kunskapsskolan Sverige AB 
- Lars-Erik Larsson Gymnasiet 
- Lund International School 
- Lunds Fordonstekniska Gymnasium AB 
- Lunds Montessorigrundskola 
- Lärande i Sverige AB 
- Mariaskolan 
- MIBA learning and education AB (Pilbågens förskola) 
- Montessori Vellinge Grundskola AB 
- Naturbruksgymnasiet HVILAN 
- Runstyckets förskola och skola AB 
- Ryssbygymnasiet AB 
- S:t Thomas Skola 
- Stationens förskola 
- Stiftelsen Bladins skola 
- Stiftelsen Lundsbergs skola 
- Sveaskolan 
- Svedala församling (Regnbågens förskola) 
- Svedala Montessoriförskola Ek.för. 
- Sveriges Ridgymnasium 
- Söderslätts Montessoriskola EF 
- TAU Learning AB 
- Thorengruppen AB 
- Vittraskolorna AB 
- Östra skolan AB 
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Beslut om/att inleda upphandling av varor och tjänster och beslut om inköp av 
varor och tjänster till belopp, 100 000 – 1 000 000 kronor (punkt 19.1.) 
Delegat: Utbildningschef 

- Tilldelningsbeslut, daterat 2021-10-14, i upphandling av Chromebooks till 
skolorna: Antaget anbud 842 400 kronor (dnr 2021-392)           
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§ 108  

Rapporter och anmälningar till 
utbildningsnämnden den 15 november 2021 

Dnr 12419  

Sammanfattning av ärendet 
Utredaren meddelar att det inte finns några rapporter eller anmälningar. 
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§ 109  

Målstyrningsprocessen 2023 - Toppnyhet 

Dnr 2021-000383  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att notera att en sammanställning av utfallet av övningen ”Toppnyhet” ska 
redovisas på nästa sammanträde den 6 december 2021 som underlag för att 
kunna komma fram till målområden inför det fortsatta arbetet. 

Sammanfattning av ärendet 
Utbildningsnämnden beslutade den 18 oktober 2021, § 96,  
att notera informationen om målområden och 
att behandla ärendet på nästa ordinarie sammanträde den 15 november 2021 
för närmare presentation och övning.  

Inför 2023 har Svedala kommun ändrat arbetssätt för att ta fram mål på väg mot 
visionen ”I vår attraktiva kommun finns möjligheter för hela livet.”  

Alla nämnder ska göra en nulägesanalys av nämndens verksamhetsområde 
och ta fram utmaningar.  
Ledningsgruppen inom verksamhetsområde Utbildning har utarbetat en SWOT-
analys (styrkor, svagheter, möjligheter och hot). 

Utmaningarna som tas fram blir underlag och utgångspunkt för diskussion vid 
en strategidag den 18 januari 2022 om målområden och mål för nämnderna. 

Utbildningschefen gör en inledande föredragning av SWOT-analysen.  

Budget- och utvecklingschef Boris Blumenfeld och kommunstrateg Daniel 
Andersson är föredragande i ärendet. 

Nämndens politiker genomför därefter en övning benämnd ”Toppnyhet” i 
grupper som sedan presenterar utfallet. 

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag med utbildningsnämndens beslut, daterat 2021-10-18, § 96 

 

 


