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UTBILDNINGSNÄMNDEN  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2019-03-12  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

Plats och tid Naverlönnsalen, tisdagen den 12 mars 2019 kl 17:00-19:35 

Beslutande Ledamöter 

Se närvarolista på sida 2 

 Tjänstgörande ersättare 

Se närvarolista på sida 2 

Övriga närvarande Se närvarolista på sida 2 

Justerare Kristoffer Linné 

Justeringens plats och datum Kommunhuset, 2019-03-18 
 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 29-44 

 Jan Herbertson  

 Ordförande 

  

 Hans Järvestam  

 Justerare 

  

 Kristoffer Linné  
 
 Anslagsbevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 2019-03-12 

Anslaget sätts upp 2019-03-18 Anslaget till och med 2019-04-09  

Förvaringsplats för protokollet Utbildnings lokaler, kommunhuset 
 

Underskrift 

  

 Jan Herbertson  
 Utdragsbestyrkande  



 

 

2(29) 

UTBILDNINGSNÄMNDEN  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2019-03-12  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

Närvarolista 

Beslutande  

Ledamöter 

Hans Järvestam (M), Ordförande 
Kristoffer Linné (L), 1:e vice ordförande 
Magnus Lilja (SD), 2:e vice ordförande 
Jan Holmerup (M) 
Ann Kristin Andersson (C) 
Caroline Andrén (SD) 
Erik Almgren (ÄS) 
Jesper Sennertoft (S) 
Per-Ola Valastig (MP) 

 

 

Ersättare och insynsplatser 

Yvonne Aulin (M) 
Nikolaj Johannessen (C) 
Bo Becking (BP), närvarande till kl. 19.00 
Anna Ström (SD) 
Morgan Pedersen (SD) 
 

Övriga närvarande (personalföreträdare, tjänstepersoner m.fl.) 

Johan Lundgren, utbildningschef, §§ 29-32 
Annika Kraft, biträdande utbildningschef 
Fredrik Aksell, gymnasiechef/rektor 
Robert Schoug, ekonom, §§ 29-35 
Johanna Richter, projektledare 
Jan Herbertson, utredare och nämndens sekreterare 
Bertil Rantoft, personalföreträdare för Lärarnas Riksförbund, ej närvarande vid §§ 43-44 
Johannes Ullstad, personalföreträdare för Lärarförbundet, ej närvarande vid §§ 43-44 
Dave Servin, kommunrevisor 
 

 

M Moderaterna BP Barapartiet 

S Socialdemokraterna MP Miljöpartiet 

SD Sverigedemokraterna C Centerpartiet 

L Liberalerna V Vänsterpartiet 
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§ 29  

Uppdrag om utveckling av humankapitalet: 
Skolans och förskolans arbetsmiljö och 
arbetssituation 

Dnr 2019-000081  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga redovisad information till handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 
Ordföranden har överlämnat en skrivelse om uppdrag vad gäller utveckling av 
humankapitalet - skolans och förskolans arbetsmiljö och arbetssituation. 

Presidiet har ställt sig bakom skrivelsen och dess direktiv.  

HR-enheten har fått i uppdrag att utreda och redovisa följande: 

1. Sjukskrivningssituationen under 2018 inom förskolan, grundskolan, 
gymnasie- och vuxenutbildning och övriga verksamheter inom 
verksamhetsområde Utbildning. Det ska vara möjligt att kunna avläsa material 
per rektors och förskolechefs ansvarsområde. 

2. En jämförelse ska göras av motsvarande siffror bakåt så att 
utvecklingstendenser kan avläsas. 

3. Det är också önskvärt att få en approximativ kostnad för 
sjukskrivningskostnaden för utbildning som helhet per årsbasis. 

4. Mot bakgrund av aktuell samhällsdebatt ska samtidigt förekomsten av 
sexuella trakasserier och kränkningsanmälningar utifrån ett 
arbetsgivarperspektiv inom Utbildning tas med i redovisningen. Detta ska ske 
på ett avidentifierat sätt så att enhets-/individsekretess inte röjs på något sätt. 

Utbildning har fått följande uppdrag: 

5. Parallellt med punkt 4 ovan begär politiken också att få information om 
förekomsten av kränkningsanmälningar och eventuella sexuella trakasserier 
mellan elever, då detta ytterst påverkar arbetsmiljösituationen för de anställda. 

6. Som framförts vid ett antal presidiemöten vill politiken också få övergripande 
information om gjorda arbetsmiljöenkäter och väsentliga anmärkningar under 
2018 års arbete med att följa upp den systematiska arbetsmiljön. Vidare önskas 
information om det finns pågående specifika arbetsmiljöåtgärder 
beslutade/under genomförande. 

7. Önskas också redovisning av de pågående arbetsmiljöprojekt som beslutats 
och hur de 2 miljoner kronor i extra budgetmedel som tillförs planeras att 
användas. 
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HR-enheten ska redovisa sitt uppdrag vid nämndens sammanträde den 12 
mars. 

Utbildning ska redovisa sitt uppdrag vid nämndens sammanträde den 23 april. 

Ordföranden lämnar en inledande redogörelse för ärendet. 

HR-chef Annika Borg redovisar information utifrån uppdraget ovan. 

 

Presidiets förslag till beslut: 

Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga redovisad information till handlingarna. 

Handlingar i ärendet 
Skrivelse från utbildningsnämndens ordförande, daterad 2019-03-01 

Beslut skickas till 
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§ 30  

Information om tillfälligt förändrad 
ledningsorganisation inom verksamhetsområde 
Utbildning 

Dnr 7057  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 
Information kommer att lämnas om förändrad ledningsorganisation inom 
Utbildning med anledning av att utbildningschefen har tillförordnats som 
kommundirektör under tiden 1 april - 30 augusti 2019. 

Ordföranden lämnar information om organisationen. 

 

Presidiets förslag till beslut: 

Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna.  
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§ 31  

Årsredovisning för 2018 

Dnr 2017-000231  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga årsredovisningen 2018 till handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 
Årsredovisning för utbildningsnämnden 2018 har utarbetats. 

Utbildningschefen och ekonomen lämnar redogörelser och kommentarer. 

 

Presidiets förslag till beslut: 

Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga årsredovisningen 2018 till handlingarna.  

Handlingar i ärendet 
Årsredovisning 2018 

Beslut skickas till 
Ekonomienheten 
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§ 32  

Förslag om uppbyggnad av grundsärskola i 
Svedala kommun (Idé Svedala)  

Dnr 2018-000220  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar  

att lägga redovisad utredningsrapport till handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 
Presidiet fick den 3 december 2018 del av en utredning i ärendet samt gav ett 
utökat uppdrag att utreda med framtagande av ekonomisk 
konsekvensbeskrivning, kvalitetsaspekter och lokalfrågor. 

Presidiet fick den 1 mars 2019 del av en kompletterad utredning. 

Presidiet överlämnar utredningsrapporten i detta skede som ett 
informationsärende till nämnden den 12 mars.  

Utbildningschefen redogör för ärendet. 

Ordföranden meddelar att ärendet får beredas ytterligare innan det kan 
slutbehandlas i nämnden. 

 

Presidiets förslag till beslut: 

Utbildningsnämnden beslutar  

att lägga redovisad utredningsrapport till handlingarna.  

Handlingar i ärendet 
Utbildningsnämndens beslut, daterat 2018-08-20, § 78 

Utredningsrapport, daterad 2019-02-18 
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§ 33  

Ekonomisk rapport 

Dnr 2018-000211  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga rapporten till handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 
Ekonomen lämnar en ekonomisk rapport. 

 

Presidiets förslag till beslut: 

Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga rapporten till handlingarna.  
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§ 34  

Rapport om förskolekö 2019  

Dnr 2019-000001  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga rapporten till handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 
Av utarbetad rapport framgår baskapaciteten för Svedala kommuns förskolor 
uppdelat per tätort, placerade barn till och med 2019-05-31, antal barn som står 
i kö 2019-02-25 som önskar plats fram till och med 2019-05-31 samt 
differensen mellan kapacitet och placerat antal barn/barn i kö.  

Biträdande utbildningschefen redogör för ärendet. 

 

Presidiets förslag till beslut: 

Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga rapporten till handlingarna.  

Handlingar i ärendet 
Rapport om förskolekö (övergripande), daterad 2019-02-25 
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§ 35  

Behov av ny förskola och matsal i Bara 

Dnr 2018-000400  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att ta upp ärendet för beslut vid nästa sammanträde den 23 april 2019.       

Sammanfattning av ärendet 
Befolkningsprognosen visar att Bara redan 2022 kommer att ha ett underskott 
av platser som de följande åren växer allt mer. En översyn har gjorts över var 
det skulle vara möjligt att öka kapaciteten som visade att den enda marken i 
Bara som är detaljplanelagd för förskola och inte redan fullt utbyggd är 
Hattstugans förskola. Det har därför utretts på vilket sätt kapaciteten bäst ökas 
på tomten och tre alternativ har setts över:  

att bygga en kompletterande byggnad på samma tomt,  

att bygga till befintlig byggnad samt rusta upp den befintliga byggnaden 

att riva den befintliga förskolebyggnaden och bygga en ny förskola för 160 barn 

Eftersom den befintliga byggnaden är i dåligt skick och svår att bygga till utan 
fördyrande åtgärder bedöms det långsiktigt bästa alternativet vara att riva och 
bygga en ny större förskola. Det alternativet ger också möjlighet att 
sammanbyggt med förskolan bygga en matsal där Baraskolans barn kan äta 
istället för att behöva bygga om Spångholmsskolans matsal och kök.         

Ordföranden inleder med att informera om nämndens verksamhetsbesök i Bara 
innan sammanträdet.       

Projektledaren redogör för ärendet. 

Ordföranden informerar om den vidare processen.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse daterad 2019-03-05 

Utbildningsnämndens beslut, daterat 2019-02-04, § 17 

Avsiktsförklaring Nya Hattstugans förskola  

Hyresindikation med olika alternativ, daterat 2019-01-16         

Yrkanden 
Ordföranden föreslår att nämnden fattar beslut vid nästa sammanträde den 23 
april 2019, med eventuell komplettering.         
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§ 36  

Rapport om aktuella lokal- och byggfrågor 

Dnr 7032  

Beslut 
Presidiets förslag till beslut: 

Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga rapporten till handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 
Projektledaren lämnar en rapport om aktuella lokal- och byggfrågor. 

 

Presidiets förslag till beslut: 

Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga rapporten till handlingarna.  
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§ 37  

Remiss om lokalförsörjningsplan 2020-2029 för 
Svedala kommun 

Dnr 2019-000045  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar att lämna följande remissyttrande: 

 

Under rubrik 3.1.1 Förskolor, allmän förskola (sid. 6 i remissförslaget) anges att 
en förskola i Bara heter Värbyskolan. Detta föreslås ändras till Hattstugans 
fsk/Värby då den organisatoriskt kommer att ingå i Hattstugans förskola. 

 

Under rubrik 3.1.2 Skolor (sid. 7) föreslås Nya Röda skolan tas bort ur 
sammanställningen av skolor då den inte längre används som skola. 

I sammanställningen av skolor föreslås följande ändring av skolans årskurser: 

Svedala 

Roslättsskolan  F-3 

Kyrkskolan   F-3 

Marbäcksskolan  F-3 

Naverlönnskolan  4-9 

Aggarpskolan   4-9  

 

Bara 

Baraskolan   F-3 

Spångholmsskolan  4-9 

 

Klågerup 

Klågerupskolan  F-5 

Klågerupskolan   6-9 

 

Under rubrik 3.1.3 Gymnasier och lokaler för vuxenutbildning (sid. 7) föreslås 
begreppet ”enskild” skola Sveriges Ridgymnasium ändras till ”fristående”. 

 

Under rubrik 5.1.1 Lokaler för förskolor, stycke Svedala tätort (sid. 17) föreslås 
följande tillägg:  
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Vid försening av Åkerbrukets lokaler kan Floraparkens paviljonger komma att 
användas under våren 2020. 

 

Under rubrik 5.1.1 Lokaler för förskolor stycke Bara (sid. 17) föreslås 
Värbyskola ändras till Värby förskola 

 

Under rubrik 5.1.1 Lokaler för förskolor stycke Bara (sid. 17) föreslås följande 
ändring: 

Enligt befolkningsprognosen uppkommer 2022 ett underskott på förskoleplatser 
i Bara varför ett förslag på att riva Hattstugans befintliga byggnad och på 
platsen bygga en ny förskola med kapacitet för 160 barn tagits fram. Bygglovet 
för de befintliga paviljongerna behöver därför förlängas liksom hyresavtalet. 

 

Under rubrik 5.1.1 Lokaler för förskolor stycke Svedala (sid. 18) föreslås 
följande ändring: 

Förskolan planeras att användas för att bygga upp verksamheten på 
Åkerbrukets förskola som under 2020 ska flytta in i nybyggda lokaler. 

 

Under rubrik 5.1.1 Lokaler för förskolor stycke Svedala (sid. 18) föreslås 
följande tillägg: 

Floraparkens paviljonger 

Floraparkens paviljonger var planerade att avvecklas under början av 2019 när 
verksamheten flyttade över till nybyggda Floraparkens förskola, men efter 
branden på Marbäcks förskola behövs de för evakuering av de barn som inte 
kan vistas i den brandskadade delen. När verksamheten från Marbäck flyttar 
tillbaka till sina ordinarie lokaler måste nytt beslut fattas om vad som ska hända 
med paviljongerna. 

Storlek: 60 barn 

Tidplan: Trolig avveckling under 2020 

Ekonomi:  

Anm.: 

 

Under rubrik 5.1.1 Lokaler för förskolor stycke Förskolan Hattstugan (sid. 18) 
föreslås följande ändring: 

Hattstugans förskola, 

Hattstugans förskola är byggd på 70-talet och har idag kapacitet för 70 barn. En 
utredning har gjorts av hur det bäst går att utöka kapaciteten och den har 
utmynnat i förslaget att riva befintlig förskola och bygga en ny byggnad med 
kapacitet för 160 barn. Sammankopplat med förskolan föreslås även en matsal 
där Baraskolans barn ska kunna äta. 
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Storlek: 160 barn 

Tidplan: 2022 Q1 

Ekonomi: 5 400 – 6 000 kkr/år 

 

Under rubrik 5.1.1 Lokaler för förskolor stycke Värbyskolan, ombyggnad (sid. 
18) föreslås följande ändring: 

Hattstugans förskola/Värby 

Förskolan med plats för ca 50 barn kommer att stå tom under större delen av 
2019. Det planeras då för underhåll samt en ombyggnad av köket som är 
nödvändig vid fortsatt drift. Efter ombyggnaden placeras barn på nytt i lokalen 
och kommer att tillhöra Hattstugans förskola. 

 

Under rubrik 5.1.1 Lokaler för förskolor stycke Linsbo (Vargen), avveckling (sid. 
19) föreslås följande tillägg: 

Linsbo (Vargen) i Bara är en del av Rödluvans förskola och hyrs av … 

 

Under rubrik 5.1.1 Lokaler för förskolor stycke Förskolan Rosa paviljongen, 
avveckling (sid. 19) föreslås namnet ändras till Mumindalen/Rosa Paviljongen 
då den är en del av Mumindalens förskola 

 

Under rubrik 5.1.1 Lokaler för förskolor stycke Förskolan Mangårdsbyggnaden, 
avveckling (sid. 19) föreslås namnet ändras till 
Mumindalen/Mangårdsbyggnaden då den är en del av Mumindalens förskola 

 

Under rubrik 5.1.2 Lokaler för grundskolor och fritidshem stycke Svedala (sid. 
20) föreslås följande ändring: 

Befolkningsprognosen för tätorten Svedala visar på sådan ökning av antalet 
elever att kommunen behöver påbörja planeringen för en ny skola med sikte på 
att stå klar 2024. I första hand behöver storlek och placering utredas. 

 

Under rubrik 5.1.2 Lokaler för grundskolor och fritidshem stycke Bara (sid. 20) 
föreslås att Spångholmsskolans årskurser ändras till 4-9.         

Sammanfattning av ärendet 
Tekniska nämnden beslutade den 22 januari 2019, § 8,  

att förslag till lokalförsörjningsplan för perioden 2020-2029 skickas på remiss till 
socialnämnden, utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, bygg- och 
miljönämnden, ekonomienheten, kommunstyrelsen och Svedab, samt 

att synpunkter från nämnderna, ekonomienheten, kommunstyrelsen och 
Svedab ska inkomma till tekniska nämnden senast 2019-03-31.          
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Projektledaren redogör för ärendet.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse från projektledare, daterad 2019-03-04 

Tekniska nämndens beslut, daterat 2019-01-22, § 8 

Tjänsteskrivelse till tekniska nämnden, daterad 2019-01-15 

Förslag till strategisk lokalförsörjningsplan 2020-2029 inkluderat bilaga 1 
daterade 2019-01-14              

Beslut skickas till 
Teknisk nämnd 
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§ 38  

Rapport om genomfört skolval 2019/2020  

Dnr 2018-000391  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar  

att lägga rapporten till handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 
Utbildningsnämnden beslutade den 19 november 2018, § 118, att ställa sig 
bakom samma urvalskriterier som användes för skolvalet 2018/2019 enligt 
redovisad information med tillägget att det ska finnas ett telefonnummer att 
ringa fram till kl. 24.00 den sista dagen för skolvalet. 

Kriterierna är: 

1. Vårdnadshavarnas önskemål 

2. Relativ närhet 

3. Relativ närhet för barn vars vårdnadshavare inte har gjort aktivt skolval 

Skolval gjordes under tiden 22 januari-12 februari 2019. 

Protokoll om placeringar utifrån skolvalet har överlämnats. 

Gymnasiechef/rektor Fredrik Aksell redogör för ärendet. 

 

Presidiets förslag till beslut: 

Utbildningsnämnden beslutar  

att lägga rapporten till handlingarna.  

Handlingar i ärendet 
Utbildningsnämndens beslut, daterat 2018-11-19, § 118 

Information om principer och urvalskriterier 

Protokoll från möte om skolvalsplaceringar, daterat 2019-03-06  
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§ 39  

Förslag om upphävande av beslut om tävling om 
namnbyte på skolorna i Bara 

Dnr 2018-000282  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar  

att upphäva sitt beslut den 8 oktober 2018, § 104, att namnbyte på skolorna ska 
ske inför läsårsstarten 2019/2020 och föregås av en namntävling enligt 
redovisad skrivelse samt 

att skolorna ska behålla sina nuvarande namn, Baraskolan och 
Spångholmsskolan.        

Sammanfattning av ärendet 
Utbildningsnämnden beslutade den 8 oktober 2018, § 104, att ställa sig bakom 
förändring av skolorganisationen i Bara enligt redovisad skrivelse samt 

att namnbyte på skolorna ska ske inför läsårsstarten 2019/2020 och föregås av 
en namntävling enligt redovisat förslag.   

Förslaget om namnbyte har dragits tillbaka.      

Ordföranden redogör för ärendet. 

 

Presidiets förslag till beslut: 

Utbildningsnämnden beslutar  

att upphäva sitt beslut den 8 oktober 2018, § 104, att namnbyte på skolorna ska 
ske inför läsårsstarten 2019/2020 och föregås av en namntävling enligt 
redovisad skrivelse.      

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-03-07 

Utbildningsnämndens beslut, daterat 2018-10-08, § 104 

Skrivelse/beslutsunderlag om organisationsförändring och namnbyte på 
skolorna i Bara, daterad 2018-10-01          

Yrkanden 
Ordföranden föreslår att nämnden beslutar att Baraskolan och 
Spångholmsskolan ska behålla sina namn.      
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Beslut skickas till 
Rektor för Baraskolan respektive för Spångholmsskolan 
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§ 40  

Kvalitetsgranskning av flexibilitet och 
individanpassning för elever som studerar 
teoretiska kurser inom kommunal 
vuxenutbildning på gymnasial nivå 

Dnr 2018-000155  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga redovisade beslut och svarsskrivelsen till handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 
Skolinspektionen har i beslut, daterat 2018-09-05, efter tematisk 
kvalitetsgranskning av flexibilitet och individanpassning inom kommunal 
vuxenutbildning på gymnasial nivå i Svedala kommun, identifierat ett antal 
utvecklingsområden. 

Svar ska senast den 5 mars ha redovisats till Skolinspektionen. 

Utbildningsnämnden fick vid sammanträdet i maj 2018 del av information inför 
kvalitetsgranskningen och fick vid sammanträdet i oktober 2018 del av 
Skolinspektionens beslut.  

Rektorn/gymnasiechefen har lämnat svar, daterat 2019-02-26. 

Skolinspektionen har i beslut, daterat 2019-03-06, bedömt att Svedala kommun 
har vidtagit tillräckliga åtgärder och har därmed avslutat kvalitetsgranskningen. 

Gymnasiechef/rektor Fredrik Aksell redogör för ärendet. 

 

Presidiets förslag till beslut: 

Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga redovisade beslut och svarsskrivelsen till handlingarna.  

Handlingar i ärendet 
Skolinspektionens beslut, daterat 2018-09-05 

Rektorns/kommunens svar, daterat 2019-02-26 

Skolinspektionens beslut efter uppföljning, daterat 2019-03-06 
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§ 41  

Val av ersättare för en av utbildningsnämnden 
ordinarie representanter i styrgrupp för FSI-
projektet, skola och idrott 

Dnr 2019-000025  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att utse Anna Ström (SD) till ersättare för ordinarie representanten Magnus Lilja 
(SD) i styrgruppen för FSI-projektet, skola och idrott.  

Sammanfattning av ärendet 
Utbildningsnämnden beslutade den 4 februari 2019, § 25,  

att till ordinarie representanter för utbildningsnämnden i styrgruppen för FSI-
projektet, skola och idrott, utse Hans Järvestam (M) och Magnus Lilja (SD), 

att till ersättare för Hans Järvestam utse Kristoffer Linné (L) och 

att avvakta uppgift om ersättare (SD) för Magnus Lilja. 

 

Magnus Lilja har föreslagit Anna Ström (SD) som ersättare. 

 

Presidiets förslag till beslut: 

Utbildningsnämnden beslutar 

att utse Anna Ström (SD) till ersättare för ordinarie representanten Magnus Lilja 
(SD) i styrgruppen för FSI-projektet, skola och idrott.  

Handlingar i ärendet 
Utbildningsnämndens beslut, daterat 2019-02-04, § 25 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 42  

Meddelanden och skrivelser till 
utbildningsnämnden den 12 mars 2019 

Dnr 2019-000058  

Beslut 
Presidiets förslag till beslut: 

Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga redovisade beslut och svarsskrivelsen till handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 
Beslut av kommunstyrelsen och kommunstyrelsens personalutskott, svar till 
Arbetsmiljöverket efter inspektion av kemiska arbetsmiljörisker på Nils 
Fredriksson Utbildning samt beslut av Skolverket om statsbidrag har översänts 
till utbildningsnämnden. 

Utredaren och gymnasiechefen kommenterar arbetet utifrån Arbetsmiljöverkets 
inspektion av kemiska arbetsmiljörisker.  

Handlingar i ärendet 
Beslut av kommunstyrelsen, daterat 2019-01-28, § 5 om behov av om- och 
utbyggnad av Baraskolan 

Beslut av kommunstyrelsen, daterat 2019-01-28, § 7, om avsiktsförklaring om 
utbyggnad av Nils Fredriksson Utbildning (NFU) 

Beslut av kommunstyrelsen, daterat 2019-01-28, § 21, om val av 
representanter i styrgrupp för FSI-projektet, skola och idrott 

Beslut av kommunstyrelsens personalutskott, daterat 2019-01-30, § 1 om 
löneöversyn 2019 

Svarsskrivelse, daterad 2019-02-28, till Arbetsmiljöverket efter inspektion av 
kemiska arbetsmiljörisker på Nils Fredriksson Utbildning 

Skolverkets beslut, daterat 2019-02-28, att bevilja Svedala kommun 243 288 
kronor i statsbidrag för gymnasieskolans introduktionsprogram 2019   
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§ 43  

Anmälan av delegationsbeslut till 
utbildningsnämnden den 12 mars 2019 

Dnr 2019-000059  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga redovisade delegationsbeslut till handlingarna.        

Sammanfattning av ärendet 
Anmälda delegationsbeslut till utbildningsnämnden den 12 mars 2019 har 
förtecknats nedan. 

Besluten har fattats utifrån gällande delegationsförteckning eller vid tiden för 
besluten gällande delegationsförteckning.   

Utredaren lämnar viss närmare information vad gäller redovisningen.  

 

Presidiets förslag till beslut: 

Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga redovisade delegationsbeslut till handlingarna.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-03-05 

Beslut att utse ställföreträdande rektor (punkt 2.1.a) 
Delegat: Grundskolechef 

- Beslut, daterat 2019-02-25, att utse ställföreträdande rektor på 
Marbäcksskolan, 26-27 februari 2019 
- Beslut, daterat 2019-02-26, att utse ställföreträdande rektor på 
Marbäcksskolan, 28 februari -1 mars 2019 
- Beslut, daterat 2019-02-28, att utse ställföreträdande rektor på Kyrkskolan 27-
28 februari 2019 

Beslut att utse ställföreträdande rektor (punkt 2.1.b) 
Delegat: Utbildningschef 

- Beslut att utse ställföreträdande rektor för Nils Fredriksson Utbildning, 14-21 
februari 2019 

Beslut att utse ställföreträdande förskolechef (punkt 2.2.) 
Delegat: Biträdande utbildningschef 

Floraparkens och Frejaparkens förskolor  
- Beslut, daterat 2019-02-13, att utse ställföreträdande förskolechef 27 
december 2018 
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- Beslut, daterat 2019-02-18, att utse ställföreträdande förskolechef, 19-22 
februari 2019 

Fröhusets och Klöverstugans förskolor 
- Beslut, daterat 2019-02-03, att utse ställföreträdande förskolechef 11-12 
februari 2019 
- Beslut, daterat 2019-02-13, att utse ställföreträdande förskolechef 24-25 
januari 2019 

Marbäcks och Örtagårdens förskolor 
- Beslut, daterat 2019-02-10, att utse ställföreträdande förskolechef 5-7 februari 
2019 
- Beslut, daterat 2019-02-13, att utse ställföreträdande förskolechef 21-26 
februari 2019 

Fastställd/återupprättande/revidering av plan mot diskriminering och kränkande 
behandling (punkt 4.4.) 
Delegat: Rektor 

- Kyrkskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling, återupprättad 
2018-06-01  
- Spångholmsskolans likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och 
kränkande behandling, fastställd 2018-11-15 
- Nils Fredriksson Utbildnings plan mot diskriminering och kränkande 
behandling, fastställd januari 2019 

Beslut att motta en elev i grundsärskolan (punkt 5.3.) 
Delegat: Chef för resursenheten 

- Beslut, daterat 2019-02-27, att motta en elev i grundsärskolan med placering i 
Lunds kommuns grundsärskola (dnr 2019-75) 

Beslut om utökad vistelsetid för barn i förskola (punkt 6.4. eller 6.5.) 
Delegat: Förskolechef 

- Beslut, daterat 2019-02-04, att medge utökad vistelsetid för ett barn, Bara 
backars förskola (dnr 2018-378) 
- Beslut, daterat 2019-02-04, att medge utökad vistelsetid för ett barn, Bara 
backars förskola (dnr 2019-62) 
- Beslut, daterat 2019-02-15, att medge utökad vistelsetid för ett barn, 
Fröhusets förskola (dnr 2018-183) 

Överenskommelse om interkommunal ersättning för mottagande av barn i 
förskola i annan kommun (punkt 6.14.) 
Delegat: Biträdande utbildningschef 

- Överenskommelse, daterad 2019-02-08, om ersättning för placering av ett 
barn i förskola i Ystads kommun 
- Överenskommelse, daterad 2019-02-08, om ersättning för placering av ett 
barn i förskola i Malmö stad 
- Överenskommelse, daterad 2019-02-12, om ersättning för placering av ett 
barn i förskola i Malmö stad 

 



 

 

25(29) 

UTBILDNINGSNÄMNDEN  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2019-03-12  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

Överenskommelse om interkommunal ersättning för mottagande av elev i 
förskoleklass i Svedala kommun (punkt 7.5.) 
Delegat: Grundskolechef 

- Överenskommelse, daterad 2019-02-04, med Malmö stad om ersättning för 
mottagande av en elev i förskoleklass på Kyrkskolan 

Beslut om skolskjuts för elev (vid särskilda skäl) (punkt 8.7.) 
Delegat: Chef för resursenheten 

- Beslut, daterat 2019-02-13, att bevilja skolskjuts för en elev i grundskolan (dnr 
2019-29) 
- Beslut, daterat 2019-02-01, att avslå ansökan om skolskjuts (vid val av annan 
skola i annan kommun) (dnr 2019-49) 
- Beslut, daterat 2019-03-04, att bevilja skolskjuts för en elev i grundskolan (dnr 
2019-83) 

Beslut om skolskjuts för elev (växelvis boende, avstånd, trafikförhållanden eller 
annan särskild omständighet) (punkt 8.7.) 
Delegat: Enhetschef för vaktmästeri och skolskjutsanvarig 

- Beslut, daterat 2019-01-22, att bevilja skolskjuts för en elev i grundskolan (dnr 
2019-34) 
- Beslut, daterat 2019-02-06, att bevilja skolskjuts för en elev i grundskolan (dnr 
2019-50) 
- Beslut, daterat 2019-02-06, att avslå ansökan om skolskjuts för en elev i 
grundskolan (dnr 2019-54)  
- Beslut, daterat 2019-02-06, att bevilja skolskjuts för en elev i grundskolan (dnr 
2019-55) 
- Beslut, daterat 2019-02-07, att bevilja skolskjuts för en elev i grundskolan (dnr 
2019-61) 

Beslut om skolskjuts för elev (växelvis boende, avstånd, trafikförhållanden eller 
annan särskild omständighet)  
Delegat: Projektkoordinator tillika skolskjutsanvarig  

- Beslut, daterat 2019-02-19, att bevilja skolskjuts för en elev i grundskolan (dnr 
2019-65)  

Överenskommelse om interkommunal ersättning för mottagande av elev i 
grundskola och fritidshem i Svedala kommun (punkt 8.4. respektive 10.8.) 
Delegat: Grundskolechef 

- Överenskommelse, daterad 2018-11-27, om ersättning för mottagande av en 
elev i årskurs 5 på Aggarpsskolan 
- Överenskommelse, daterad 2018-11-27, om ersättning för mottagande av en 
elev i årskurs 3 på Baraskolan 
- Överenskommelse, daterad 2018-11-27, om ersättning för mottagande av en 
elev i årskurs 6 på Spångholmsskolan 
- Överenskommelse, daterad 2019-01-31, om ersättning för mottagande av en 
elev i årskurs 9 på Spångholmsskolan 

- Överenskommelse, daterad 2019-02-04, om ersättning för mottagande av en 
elev i årskurs 8 på Naverlönnskolan 
- Överenskommelse, daterad 2019-02-04, om ersättning för mottagande av en 
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elev i årskurs 5 på Spångholmsskolan 
- Överenskommelse, daterad 2019-02-06, om ersättning för mottagande av en 
elev i årskurs 3 på Marbäcksskolan och fritidshem 

Överenskommelse om interkommunal ersättning för placering av elev i annan 
kommun (punkt 8.12.) 
Delegat: Grundskolechef 

- Överenskommelse, daterad 2019-01-31, om ersättning för placering av en 
elev i grundskola i Ystads kommun 
- Överenskommelse, daterad 2019-01-31, om ersättning för placering av en 
elev i grundskola i Ystads kommun 

Beslut att anvisa plats på fritidshem (punkt 10.3 eller 10.4.)  
Delegat: Rektor 

- Beslut, daterat 2019-02-13, att anvisa plats till elev på Marbäcksskolans 
fritidshem (dnr 2019-66) 
- Beslut, daterat 2019-02-26, att anvisa plats till elev på Baraskolans fritidshem 

Ansvar för antagning till olika utbildningar (punkt 11.1.) 
Delegat: Rektor Nils Fredriksson Utbildning (NFU) 

- Antalet antagna elever 2018-09-15—2018-11-15 (inklusive 
introduktionsprogram): 5 

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

- Antalet antagna elever på introduktionsprogram höstterminen 2018: 19  
- Antalet antagna elever på språkintroduktion höstterminen 2018: 10 

Beslut om mottagande av behöriga sökande som hör hemma i kommunen eller 
samverkansområdet för utbildning till programinriktat individuellt val eller 
yrkesintroduktion som har utformats för en grupp elever (punkt 11.22. i då 
gällande delegationsförteckning) 
Delegat: Rektor för NFU 

- Antalet elever i programinriktat individuellt val höstterminen 2018: 3 

Beslut om bedömning av en elevs språkkunskaper inför mottagande av eleven 
till språkintroduktion (punkt 11.35 i då gällande delegationsförteckning) 
Delegat: Rektor för NFU 

- Antalet beslut om bedömning av språkkunskaper höstterminen 2018: 10 

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

- Antalet beslut om rätt till utbildning 2018-07-01—2018-12-31: 19 

Beslut om yttrande om åtagande att svara för kostnader (interkommunal 
ersättning) för sökandes utbildning på gymnasial nivå (punkt 13.6.) 
Delegat: Rektor för NFU 
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- Antalet beslut att svara för kostnader höstterminen 2018: 12 
- Antalet beslut att ej bevilja interkommunal ersättning (exklusive SFI/Grundvux) 
höstterminen 2018: 15  

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

- Antalet elever mottagna till utbildning (exklusive SFI/Grundvux) höstterminen 
2018: 170 

Beslut om att en person ska tas emot till utbildning i svenska för invandrare 
(punkt 13.16.) 
Delegat: Rektor för NFU 

- Antalet beslut om mottagande till utbildning höstterminen 2018: 36 

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

- Antalet beslut om avslag respektive godkännande där elev har Svedala som 
hemkommun höstterminen 2018: 2 respektive 127 
- Antalet beslut om avslag respektive godkännande där elev har annan 
hemkommun höstterminen 2018: 17 respektive 56 

Beslut att inte medge att elev får fullgöra skolplikten på annat sätt än som 
anges i skollagen (punkt 15.4.) 
Delegat: Grundskolechef 

- Beslut, daterat 2019-02-07, att avslå ansökan och därmed inte medge att två 
elever får fullgöra sin skolplikt i grundskola i Danmark (dnr 2018-419) 

Beslut om bidrag avseende tilläggsbelopp enligt skollagen (punkt 18.2.) 
Delegat: Chef för resursenheten 

- Beslut, daterat 2019-02-21, att avslå ansökan från Realgymnasiet Lund om 
tilläggsbelopp för en elev (dnr 2019-69) 
- Beslut, daterat 2019-02-27, att avslå ansökan från Rytmusgymnasiet Malmö 
om tilläggsbelopp för en elev (dnr 2019-73) 

Tecknande av avtal till belopp 100 000 – 1 000 000 kronor (punkt 19.2.) 
Delegat: Utbildningschef 

- Tecknat avtal, daterat 2019-01-10, med Tempus Information Systems AB om 
upplåtelse av system för närvaroregistrering i förskolan (dnr 2019-4) 
- Tecknat avtal, daterat 2019-02-20, med Elevsupport AB/Skolia om 
skolläkartjänst (dnr 2019-5) 

Yttranden i samband med anmälningar till Skolinspektionen och Barn- och 
elevombudet, i dessa fall avses grundskolan (punkt 20.5.)  
Delegat: Grundskolechef 

- Yttrande, daterat 2019-02-01, till Skolinspektionen med anledning av anmälan 
mot Naverlönnskolan (rätt till stödinsatser och kränkande behandling) 
- Svar/redovisning, daterat 2019-02-04, till Skolinspektionen med anledning av 
anmälan mot Naverlönnskolan (personals bemötande och undervisning samt 
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trygghet och studiero) (dnr 208-432) 
- Svar/redovisning, daterat 2019-02-08, till Skolinspektionen om vidtagna 
åtgärder med anledning av beslut om föreläggande efter anmälan mot 
Naverlönnskolan (rätt till stödinsatser) (dnr 2018-293) 
- Yttrande, daterat 2019-02-15, till Barn- och elevombudet med anledning av 
anmälan mot Spångholmsskolan (kränkande behandling) (dnr 2019-46) 
- Svar/redovisning, daterat 2019-02-18, till Skolinspektionen om vidtagna 
åtgärder med anledning av beslut om föreläggande efter anmälan mot 
Klågerupskolan 6-9 (kränkande behandling) (dnr 2018-339) 
- Yttrande, daterat 2019-02-22, till Skolinspektionen med anledning av anmälan 
mot Naverlönnskolan (rätt till stödinsatser och rätt till utbildning) (dnr 2019-47) 
- Yttrande, daterat 2019-02-27, till Barn- och elevombudet med anledning av 
anmälan mot Klågerupskolan 6-9 (kränkande behandling) (dnr 2019-48) 

Yttranden över överklaganden av delegerade beslut (punkt 20.6.) 
Delegat: Respektive delegat 

- Yttrande, daterat 2019-02-06, av chef för resursenheten över överklagande av 
beslut om avslag på tilläggsbelopp (dnr 2018-393) 
- Yttrande, daterat 2019-02-13, av rektor för NFU över överklagande av beslut 
om avslag på antagning till kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå 
(distanskurser) (dnr 2019-44) 

Ingående av personuppgiftsbiträdesavtal (punkt 20.8.) 
Delegat: Utbildningschef 

- Tecknat personuppgiftsbiträdesavtal, daterat 2019-02-25, med PJ-
Foto/Digitalporten Mellanskåne AB vid skolfotografering på Aggarpsskolan, 
Roslättsskolan och Kyrkskolan 
- Tecknade personuppgiftsbiträdesavtal, daterade 2019-02-25, med Collagefoto 
AB vid skolfotografering på Baraskolan och Spångholmsskolan 
- Tecknat personuppgiftsbiträdesavtal, daterat 2019-03-04, med Myndigheten 
för tillgängliga medier för myndighetens rättsliga skyldighet att låta personer 
med funktionsnedsättning får tillgång till litteratur med tekniska hjälpmedel. 

Anställningsbeslut, i dessa fall tillsvidare (punkt 21.1.) 
Delegat: Respektive anställande chef 

- Beslut, daterat 2019-02-01, av förskolechef om anställning av barnskötare, 
Mumindalens förskola 
- Beslut, daterat 2019-02-11, av förskolechef om anställning av förskollärare, 
Mumindalens förskola  
- Beslut, daterat 2019-02-11, av rektor om anställning av lärare, 
Naverlönnskolan 
- Beslut, daterat 2019-02-25, om anställning av förskollärare, Baraskolan        

 

 



 

 

29(29) 

UTBILDNINGSNÄMNDEN  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2019-03-12  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 44  

Rapporter och anmälningar 

Dnr 7033  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 
Utbildningsnämnden ska som huvudman för utbildningen enligt 5 kap. 16 § 
skollagen (2010:800) informeras om rektorers beslut om avstängning av elever 
från undervisning i grundskolan.  

Utredaren lämnar en kortfattad rapport om rektor Tove Thynis beslut att stänga 
av en elev från undervisningen under tiden 2019-03-27—2019-04-03 på 
Aggarpsskolan. 
_ _ _ 

 

Ordföranden informerar om ett uppdrag till Utbildning att till nästa presidiemöte 
den 5 april lämna uppgifter kring inträffad skadegörelse under 2018 och fram till 
idag och inbrott avseende byggnader som hyrs av utbildningsnämnden. 
Utbildning har också i uppdrag att i samråd med kommunens lokalstrateg, 
kommunens fastighetsbolag SVEDAB, räddningstjänsten och trygghetsvärdar 
se över möjligheten till och kostnaden för montering och inkoppling av 
rörelselarm på byggnader där frekvent skadegörelse inträffar.  

 

 


