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Un 1 

Val av justerare 

Förslag till beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 
  
1. Utse __(_) att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.  
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Ärendets dnr: Un 2021/1378 
 
Un 2 

Meddelanden till utbildningsnämnden 2022 

Ärendebeskrivning 
a) Beslut från Kommunstyrelsen 2022-03-08 - Lokalresursplan Vellinge kommun 
2023–2030 
 
b) Dom från Förvaltningsrätten i Malmö 2022-03-21 - Skolskjuts enligt skollagen 
 
c) Beslut från Omsorgsnämnden 2022-03-29 - Sammanställning av anmälningar 
gällande oro för barn och unga 2021 
 
d) Beslut från Skolverket 2022-04-12 - Statsbidrag för kvalitetshöjande åtgärder i 
förskolan för 2022, Beslut om rekvisition 
 
e) Beslut från Kommunstyrelsen 2022-03-08 - Ersättningslokaler för Henriksdalskolan 
 
f) Dom från Förvaltningsrätten i Malmö 2022-03-11 - Skolskjuts enligt skollagen 
 
g) Beslut från Kommunstyrelsen 2022-04-04 - GDPR-rapport 2021 
 
h) Beslut från Skolinspektionen 2022-04-11 - Ansökan om godkännande som 
huvudman för, grundskola årskurserna 4–9 och fritidshem vid Lilla skolan i Vellinge 
kommun 
 
i) Beslut från Skolverket 2022-04-13 - Statsbidrag för fortbildning av lärare för 2022, 
Beslut om ansökan 
 
j) Beslut från Skolverket 2022-04-13 - Statsbidrag specialpedagogik för lärande för 
2022/2023, Beslut om ansökan 

Beslutsunderlag 
Meddelande till utbildningsnämnden 2022-04-19, a-j. 

Förslag till beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 
  
1. Godkänna redovisningen av meddelanden.  
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Ärendets dnr: Un 2021/1379 
 
Un 3 

Information till utbildningsnämnden inklusive redovisning 
av vidaredelegeringsbeslut 2022 

Initierat av 
Anders Grundberg, utbildningschef 

Ärendebeskrivning 
Personal          
  
Kvalitet 
  
Ekonomi 
 

Beslutsunderlag 
Redovisning av vidaredelegeringsbeslut till och med 2022-04-19. 

Förslag till beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 
  
1. Ha tagit del av informationen.  
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Ärendets dnr: Un 2021/1380 
 
Un 4 

Redovisning av delegeringsbeslut 2022 

Ärendebeskrivning 
Utbildningsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt i vissa ärenden till utskott, 
ordförande eller tjänstemän enligt en delegeringsordning som antagits av 
utbildningsnämnden. Dessa beslut skall redovisas för utbildningsnämnden. 
Ärendemening, fattat beslut, beslutsfattare, datum för beslutsfattande samt 
diarienummer ska finnas med i redovisningen av delegeringsbeslut. 

Beslutsunderlag 
Redovisning av delegeringsbeslut till och med 2022-04-19. 

Förslag till beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 
  
1. Godkänna redovisningen av delegeringsbeslut.  
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Ärendets dnr: Un 2022/321 
 
Un 5 

Utbildningsnämndens kvartalsrapport per den 31 mars 
2022 

Initierat av 
Kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 
Det åligger varje nämnd att löpande följa upp verksamhet och ekonomi. 
Kvartalsrapporten i mars innebär att ett prognostiserat resultat för 2022 redovisas och 
analyseras mot budgeten. 
För utbildningsnämnden och produktionsenheterna tillsammans prognostiseras ett utfall 
för 2022 till 1 032,3 mkr vilket är 11,7 mkr lägre än budget. Köp av verksamhet 
prognostiserar överskott med 10,9 mkr. Kommunala enheter prognostiserar ett 
underskott med 8,8 mkr varav 8,5 mkr är nyttjande av tidigare års överskott, och den 
centrala administrationen prognostiserar ett överskott med 0,8 mkr. 
Total tilldelad budgetram för 2022 är 1 034,2 mkr. Budgeten är uppräknad med 2,0 % 
för personal och entreprenad/köp av verksamhet vilket motsvarar 18,2 mkr. Till 
kvartalsuppföljningen har utbildningsnämndens ram utökats med 1,8 mkr avseende 
framtidssäkrad välfärd samt även 2,1 mkr för utökad lokalkostnad till Tångvalla. I 
samband med kvartalsuppföljning förstärks utbildningsnämndens ram med 5,9 mkr 
avseende statsbidraget Skolmiljarden. Nämndens nya budgetram beräknas således till 1 
044,0 mkr. 
  
Utbildningsnämnden tilldelades 13,5 mkr i investeringsbudget 2022. Utfall för 2022 
prognostiseras till 13,5 mkr. 

Beslutsunderlag 
Rapport upprättad av Anders Grundberg, 2022-04-25 - Kvartalsuppföljning 31 mars 
2022. 
Protokollsutdrag från utbildningsnämndens arbetsutskott 2022-04-19 § 39. 

Tidigare behandling 
Ärendet har tidigare behandlats i utbildningsnämndens arbetsutskott 2022-04-19 § 39. 
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Förslag till beslut 
Utbildningsnämndens beslutar 
  
1. Godkänna kvartalsuppföljning per den 31 mars 2022. 

Beslutet skickas till 
Handläggare 
Kommunfullmäktige  
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Ärendets dnr: Un 2021/1328 
 
Un 6 

Redovisning av pågående anmälnings- och 
tillsynsärenden samt överklaganden 2022 

Initierat av 
Utbildningsnämnden 

Ärendebeskrivning 
En förteckning redovisas avseende pågående anmälnings-, tillsynsärenden samt 
överklaganden, som rör utbildningsnämndens område. I enlighet med 
utbildningsnämndens beslut 2019-01-14 (Un § 9) sker redovisning till nämnden när 
någon uppdatering har skett. 

Beslutsunderlag 
Pågående anmälnings- och tillsynsärenden samt överklaganden till Utbildningsnämnden 
2022-05-02. 

Förslag till beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 
  
1. Godkänna redovisningen av pågående anmälnings- och tillsynsärenden samt 
överklaganden. 

Beslutet skickas till 
Handläggaren  
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Ärendets dnr: Un 2022/25 
 
Un 7 

Redovisning av anmälningar avseende kränkande 
behandling och/eller diskriminering Ht 21 

Initierat av 
Utbildningsnämnden 

Ärendebeskrivning 
Utbildningsnämnden beslutade 2018/684 att en sammanställning och analys av 
kränkningar som har anmälts på kommunala skolenheter ska redovisas för nämnden två 
gånger per år, vår och höst. 
I Vellinge kommuns alla förskolor och skolor råder nolltolerans mot samtliga former av 
kränkningar och diskriminering. Detta gäller även kränkningar, trakasserier och 
diskriminering som sker i sociala medier utanför skoltid, som har ett samband med 
skolans verksamhet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse upprättad av Anja Ritzau, 2022-04-05. 
Protokollsutdrag utbildningsnämndens arbetsutskott 2022-04-19 § 47. 

Tidigare behandling 
Ärendet har tidigare behandlats i utbildningsnämndens arbetsutskott 2022-04-19 § 47. 

Förslag till beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 
  
1. Godkänna redovisningen av anmälningar avseende kränkande behandling och/eller 
diskriminering höstterminen 2021. 

Beslutet skickas till 
Handläggaren  
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Ärendets dnr: Un 2022/75 
 
Un 8 

Tillfällig förstärkning av statligt stöd till skolväsendet 2022 
”skolmiljarden” 

Initierat av 
Utbildningsnämnden 

Ärendebeskrivning 
Tillfällig förstärkning av statligt stöd till skolväsendet 2022 - "Skolmiljarden". Under 
februari betalas första delen av den så kallade skolmiljarden ut till samtliga kommuner i 
landet. Syftet med bidraget är att bidra till goda förutsättningar för att minska de 
negativa effekterna på elevers kunskapsutveckling och hälsa till följd av covid-19-
pandemin. För att möta den tuffa utmaning som covid-19-pandemin medför beslutade 
regeringen att förstärka det statliga stödet till skolväsendet med 1,4 miljarder kronor 
2022. Skolorna behöver inte ansöka om pengarna, medlen betalas ut till alla kommuner. 
Sedan är det upp till varje kommun att själv bestämma hur pengarna ska användas för 
att trygga barnens rätt till utbildning. 
  
Kommunernas bidrag till enskilda huvudmän ska beräknas efter samma grunder som 
kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten av 
motsvarande slag. Stödet betalas ut vid två tillfällen under 2022. Hälften av pengarna 
betalas ut i februari och den andra hälften betalas ut i augusti. Pengarna ska användas 
till insatser i kommunala och fristående skolor. 
  
Totalt fördelas 1,4 miljarder 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 2021. 

Beslutsunderlag 
Beslut om tillfällig förstärkning av statligt stöd till skolväsendet 2022 
Beslutbilaga fördelning skolmiljarden 
Tjänsteskrivelse - tillfällig förstärkning av statligt stöd till skolväsendet, Therése 
Ljungdahl, 2022-04-22 
Redovisning - grunder för fördelning av tillfällig förstärkning av statligt stöd till 
skolväsendet 
Protokollsutdrag från utbildningsnämndens arbetsutskott 2022-04-19 § 48. 

Tidigare behandling 
Ärendet har tidigare behandlats i utbildningsnämndens arbetsutskott 2022-04-19 § 48. 
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Förslag till beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 
  
1. Fördela tillfällig förstärkning av statligt stöd till skolväsendet 2022 enligt upprättat 
förslag. 

Beslutet skickas till 
Handläggaren  
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Ärendets dnr: Un 2022/228 
 
Un 9 

Yttrande till förvaltningsrätten efter överklagan, revidering 
av Utbildningsnämndens delegeringsordning 

Initierat av 
Förvaltningsrätten 

Ärendebeskrivning 
Utbildningsnämnden har förelagts att yttra sig över den överklagan som inkommit den 
2022-03-10. Mål nr 2443-22 vid Förvaltningsrätten i Malmö. 
Utbildningsnämnden fattade den 2022-02-07 § 18 beslut om delegeringsordning som 
skulle börja gälla 2022-03-01. En privatperson har överklagat beslutet till 
Förvaltningsrätten i Malmö, som har förelagt kommunen att inkomma med yttrande. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse av Lotta Kårlind, 2022-04-24. 
Förslag till yttrande till Förvaltningsrätten. 
Föreläggande från Förvaltningsrätten, Mål nr 2443-22. 
 

Förslag till beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 
 
1. Godkänna upprättat yttrande. 
 
2. Översända yttrandet till Förvaltningsrätten i Malmö. 

Beslutet skickas till 
Förvaltningsrätten i Malmö  
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Ärendets dnr: Un 2022/213 
 
Un 10 

Utökad möjlighet för gymnasieelever till utlandsstudier 

Initierat av 
Rektor på Sundsgymnasiet 

Ärendebeskrivning 
Sundsgymnasiet har sedan 2014 erbjudit 3-6 elever på samhällsvetenskapsprogrammet 
att läsa en termin på svenska skolan i Madrid, London eller i Paris. 
 
Dessa platser har de senaste åren inte utnyttjats av elever på samhällsprogrammet 
medan elever på naturvetenskapsprogrammet visat intresse för utlandsstudier. 
Av denna anledning skulle Sundsgymnasiet from läsåret 2022–2023 och framöver vilja 
erbjuda möjlighet för både elever på samhällsvetenskapsprogrammet och/eller 
naturvetenskapsprogrammet att läsa en termin på någon av skolorna ovan i årskurs 2. 
 
Antalet totala platser föreslås ligga kvar på sex elever. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse av Jonas Frankel, 2022-04-19. 
Protokollsutdrag från utbildningsnämndens arbetsutskott 2022-04-19 § 42. 

Tidigare behandling 
Ärendet har tidigare behandlats i utbildningsnämndens arbetsutskott 2022-04-19 § 42. 

Förslag till beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 
  
1. Godkänna förslaget att totalt sex elever från naturvetenskaps- och/eller 
samhällsvetenskapsprogrammet erbjuds möjligheten att läsa en termin utomlands i 
årskurs 2 på en av de svenska utlandsskolorna i London, Madrid eller Paris. 

Beslutet skickas till 
Handläggaren  
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Ärendets dnr: Un 2022/234 
 
Un 11 

Sundsgymnasiet individuella val för åk 2 och 3 läsår 
2022/2023 

Initierat av 
Utbildningsnämnden 

Ärendebeskrivning 
Inför varje läsår beslutar huvudmannen Sundsgymnasiet utbud av kurser för årkurs två 
och tre inom Individuella val. 
Kurserna ska erbjuda fördjupning, breddning och möjlighet till meritpoäng. Elever i 
årskurs ett och två väljer under vårterminen sitt I-val inför årskurs 2 respektive 3. 
Utbudet av kurser justeras inför varje läsår utifrån elevernas val och behov.  
Inför läsåret 2022/2023 har följande kurser tagits bort på grund av lågt söktryck de 
senaste tre åren: 
Fotografisk bild 
Internationella relationer 
Ledarskap och organisation 
Lärande och utveckling 
Inför läsåret 2022/2023 har följande kurser lagts till utifrån de studerandes intresse: 
Film och TV produktion 
Danska 3 
Företagsekonomi 2 
Psykologi 1 och filosofi 1 
  
Kurserna presenteras i en broschyr som bifogas. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse av Maria Lindeberg, 2022-03-14. 
Studievalsbroschyr. 
Protokollsutdrag från utbildningsnämndens arbetsutskott 2022-04-19 § 46. 

Tidigare behandling 
Ärendet har tidigare behandlats i utbildningsnämndens arbetsutskott 2022-04-19 § 46. 
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Förslag till beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 
  
1. Fastställa Sundsgymnasiets kursutbud för Individuellt val läsår 2022/2023. 

Beslutet skickas till 
Jonas Frankel, Rektor Sundsgymnasiet  
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Ärendets dnr: Un 2022/397 
 
Un 12 

Undervisningstid med anledning av distansundervisning i 
grundskola HT 2021 och VT 2022 

Initierat av 
Utbildningsnämnden 

Ärendebeskrivning 
Grundskolan har i viss omfattning bedrivit distansundervisning under perioden 2021-
09-10 - - 2022-03-31. Vid 14 tillfällen har distansundervisning bedrivits och 
sammanlagt handlar det om totalt 46 skoldagar. Distansundervisning har skett på fem 
av kommunens skolor. 
  
Distansundervisning har under den aktuella perioden inte bedrivits på gymnasiet. 
  
Om läraren och eleven vid undervisningen är åtskilda både i rum och tid ska 
huvudmannen, enligt SFS nr: 2020:115 § 7, besluta hur många undervisningstimmar 
undervisningen ska anses motsvara, om huvudmannen avser att avräkna 
undervisningstiden mot den garanterade undervisningstiden.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse av Therése Ljungdahl, verksamhetscontroller, 2022-04-19. 
Protokollsutdrag från utbildningsnämndens arbetsutskott 2022-04-19 § 45. 

Tidigare behandling 
Ärendet har behandlats i utbildningsnämndens arbetsutskott 2022-04-19 § 45. 

Förslag till beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 
  
1. Avräkna undervisningstid som givits som distansundervisning i grundskolan mot den 
garanterade undervisningstiden med lika många timmar.  

Beslutet skickas till 
Handläggaren 
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