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§ 29  

Lägesrapport om planering och åtgärder med 
anledning av coronapandemin (covid-19) 

Dnr 2020-000087  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga lägesrapporten till handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 
Lägesrapport kommer att lämnas om planering och åtgärder med anledning av 
rådande coronapandemi. 

Information har skickats ut till vårdnadshavare till barn i kommunala 
verksamheter inför eventuell stängning av förskolor och skolor. 

Information har skickats ut till huvudmän för fristående verksamheter inför 
eventuell stängning av verksamheter. 

Utbildningschefen är föredragande i ärendet och redovisar lägesrapport om 
planering och åtgärder samt statistik. 

 

Presidiets förslag till beslut: 

Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga lägesrapporten till handlingarna.  

Handlingar i ärendet 
Informationsskrivelse till vårdnadshavare, daterad 2020-04-01 

Informationsskrivelse till huvudmän för fristående verksamheter, daterad 2020-
04-02 
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§ 30  

Prognosrapport nr 1 2020 

Dnr 2019-000169  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar  

att lägga rapporten till handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 
Utbildningsnämnden beslutade den 9 mars 2020, § 14, 

att uppdra åt ordföranden att besluta om utbildningsnämndens prognosrapport 
nr 1 2020. 

Uppföljningsrapport/prognosrapport nr 1 har utarbetats. 

Ordföranden har fattat beslut om rapporten på delegation enligt uppdraget. 

Delegationsbeslutet och rapporten har varit utsända till utbildningsnämnden. 

Delegationsbeslutet har förtecknats till ärende om anmälan av 
delegationsbeslut till utbildningsnämnden den 20 april. 

Ordföranden lämnar en inledande redogörelse i ärendet. 

Ekonomen är föredragande i ärendet. 

 

Presidiets förslag till beslut: 

Utbildningsnämnden beslutar  

att lägga rapporten till handlingarna. 

 

Handlingar i ärendet 
Uppföljningsrapport/prognosrapport nr 1 2020 

Delegationsbeslut av ordföranden, daterat 2020-03-20 
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§ 31  

Tjänsteyttrande över budget 2021 med plan 2022-
2023 

Dnr 2020-000071  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 
Utbildningsnämnden beslutade den 9 mars 2020, § 15, 

att notera kommunstyrelsens beslut riktade till nämnderna samt tidplanen inför 
den fortsatta behandlingen av budget 2021 med plan 2022-2023. 

Budgetskrivelse för budget 2021 med plan 2022-2023 har utarbetats. 

Utbildningschefen är föredragande i ärendet. 

Ordföranden framför att budgetdiskussioner får föras inom partierna och 
partigrupperna fram till nämndens behandling av och beslut i ärendet på 
sammanträde den 18 maj. 

 

Presidiets förslag till beslut: 

Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna.   

Handlingar i ärendet 
Ekonomi- och utvecklingschefens tjänsteskrivelse om 

ekonomistyrningsprinciper för 2020-2023, daterad 2020-01-28 

Tidplan för budgetprocess, daterad 2020-01-29 

Kommunfullmäktiges beslut, daterat 2020-02-26, § 1, om 

ekonomistyrningsprinciper för 2020-2023 

Kommunstyrelsens beslut, daterat 2020-02-10, § 24, om tekniska ramar för 

budget 2021 och plan 2022-2023 

Ekonomi- och utvecklingschefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-02-18, om 

tekniska ramar för budget 2021 och plan 2022-2023 

Kommunfullmäktiges beslut, daterat 2020-02-26, § 3, om tekniska ramar för 

budget 2021 och plan 2022-2023  
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Budgetskrivelse för budget 2021 med plan 2022-2023 
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§ 32  

Preliminärt tilläggsavtal för om- och tillbyggnad 
av Spångholmsskolan 

Dnr 2018-000191  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att för sin del godkänna redovisat preliminärt tilläggsavtal för om- och 
tillbyggnad av Spångholmsskolan och 

att föreslå kommunstyrelsen att slutligt besluta om det preliminära 
tilläggsavtalet.       

Sammanfattning av ärendet 
Antalet elever i Bara ökar de kommande åren och redan år 2025 kommer 
antalet elever i årskurs 4-9 att överstiga 600. Spångholmsskolan har idag en 
kapacitet på 450 elever. 

Kommunstyrelsen beslutade den 27 augusti 2018, att teckna avsiktsförklaring 
med SVEDAB avseende en utbyggnad av Spångholmsskolan, vilket 
inkluderade framtagande av förslag på kalkyl som resulterar i ett preliminärt 
hyresavtal.  

Kommunstyrelsen beslutade den 27 maj 2019, § 123, att planeringen för 
utbyggnaden av Spångholmsskolans matsal och kök avbryts till förmån för 
förslag om ny matsal i Hattstugans förskola samt utbyggnad av 
Spångholmsskolan. 

Ett förslag på om- och tillbyggnad av skolan har därför arbetats fram i 
samarbete mellan SVEDAB och verksamhetsområde Utbildning, vilket har 
resulterat i ett preliminärt hyresavtal.  

Utbyggnaden innebär en långsiktig kapacitetsökning med 200 platser vilket ger 
en total kapacitet om 650 elever och omfattar åtta nya klassrum samt nya 
lokaler för rektorsexpedition och elevhälsa.  

Det preliminära tilläggsavtalet innebär en tilläggshyra om 4 600 000 kronor per 
år. Hyrestiden är 2022-06-01—2042-06-30, 20 år.         

Ordföranden lämnar en inledande redogörelse för ärendet. 

Utbildningschefen är föredragande i ärendet.  

Handlingar i ärendet 
Preliminärt tilläggsavtal 

Underbilagor till avtalet i form av ritningar 

Underbilagor till avtalet i form av dokument Gränsdragning investering 
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Tjänsteskrivelse, daterad 2020-04-20         

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 33  

Rapport om aktuella lokal- och byggfrågor 

Dnr 9202  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga rapporten till handlingarna.  

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

Utbildningschefen är föredragande i ärendet. 

 

Presidiets förslag till beslut: 

Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga rapporten till handlingarna.  
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§ 34  

Uppföljning 2019: Presentation av pilotprojekt på 
Kyrkskolan och Naverlönnskolan på 
arbetsmiljöområdet 

Dnr 2019-000081  

Beslut 
Utbildningsnämnden tackar för föredragningarna och beslutar 

att lägga rapporterna till handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 
Uppföljning av skolans och förskolans arbetsmiljö och arbetssituation görs i 
enlighet med det uppdrag som gällde för 2019 och som finns i årshjul för 
utbildningsnämnden. 

Nämnden fick den 16 september 2019 en rapport av rektor för Fröhusets 

och Klöverstugans förskolor, som ingår i pilotprojektet inom ramen för den 
särskilda arbetsmiljösatsningen. 

Utbildningsnämnden fick den 9 mars 2020 rapporter om sjukfrånvaro, 
personalomsättning och uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete. 

Rapport har lämnats för Kyrkskolan och Naverlönnskolan, som också ingår i 
pilotprojektet inom ramen för arbetsmiljösatsningen.   

Rektor Camilla Brante är föredragande vad gäller rapport om Naverlönnskolan. 

Rektor Lena Fröbrant är föredragande vad gäller rapport om Kyrkskolan. 

 

Presidiets förslag till beslut: 

Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga rapporterna till handlingarna.   

Handlingar i ärendet 
Skrivelse/rapport om arbetsmiljöprojektet på Kyrkskolan,daterad 2018-08-24 
och reviderad mars 2020 

Skrivelse/rapport om arbetsmiljöprojektet på Naverlönnskolan, daterad 2018-
09-12 och reviderad mars 2020 
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§ 35  

Ordinarie (regelbunden) tillsyn av Pilbågens 
förskola 2020 

Dnr 2020-000036  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar  

att förelägga Pilbågens förskola att utföra åtgärder vad gäller huvudmannens 
ansvar för säkerhet i enlighet med EU:s standard för lekutrustning.  

Dokumenterade åtgärder ska vara Svedala kommun tillhanda senast den 20 
maj 2020.        

Sammanfattning av ärendet 
Ordinarie (regelbunden) tillsyn har genomförts på fristående (icke-kommunala) 
Pilbågens förskola.  

Inför tillsynen fick huvudmannen för förskolan information om att två 
frågeområden skulle besvaras, dels generella som ställs till alla fristående 
förskolor, dels specifika för att följa upp den senaste tillsynen 2016/2017. 
Huvudmannen fick viss tid för att lämna svar/redovisning.  

Efter att kommunen hade tagit del av de efterfrågade dokumenten genomfördes 
tillsynsbesöket den 2 mars 2020 då kommunens representanter träffade 
förskolans huvudman och rektor.   

Ansvarig tillsynsansvarig tjänsteman har lämnat förslag till beslut om 
föreläggande. Se ovan. 

Ansvarig tjänsteman har vidare på delegation beslutat att avstå ifrån ingripande 
vad gäller övriga frågeområden som berör tillsynen i mars 2020. Beslutet 
redovisas i särskild ordning.    

Områdeschefen för förskola är föredragande i ärendet. 

 

Presidiets förslag till beslut: 

Utbildningsnämnden beslutar  

att förelägga Pilbågens förskola att utföra åtgärder vad gäller huvudmannens 
ansvar för säkerhet i enlighet med EU:s standard för lekutrustning. 
Dokumenterade åtgärder ska vara Svedala kommun tillhanda senast den 20 
maj 2020.       

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-01-31, med information till alla fristående 
förskolor om kommande tillsyn 
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Tjänsteskrivelse, daterad 2020-01-31, med information inför tillsynen på 
Pilbågens förskola 

Svarsredovisning från Pilbågens förskola, inkommen 2020-02-18 och 2020-02-
26 

Tjänsteskrivelse, daterad 2020-03-26 

Delegationsbeslut, daterat 2020-04-14, att avstå från ingripande vad gäller 
övriga frågeområden som berör tillsynen            

Beslut skickas till 
Huvudman för Pilbågens förskola 
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§ 36  

Remisser om godkännande av huvudmän för 
nyetablering av eller utökning av befintliga 
fristående gymnasieskolor från och med läsåret 
2021/2022 

Dnr 2020-000064  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar  

att yttra sig över inkomna remisser enligt följande:  

Svedala kommun ser positivt på att det finns ett brett och djupt utbud för elever 
att välja mellan på gymnasial nivå. Innevarande och kommande läsår finns en 
överkapacitet av utbildningsplatser i regionen. Flera ansökningar om 
nyetablering eller utökning av friskolor avser utbildningar där det redan finns fler 
platser än sökande elever. Ansökningar om nyetablering eller utökning av 
friskolor som utbildningar med stor efterfrågan på arbetsmarknaden, men där 
söktrycket fortfarande är lågt. Främst gäller detta yrkesförberedande 
utbildningar. De flesta ansökningar rör teoretiska program som finns etablerade 
i ansökningsområdet.  

På kort sikt (1-2 år) ser kommunen därför en risk för överetablering. Kostnad 
per plats kan därför bli högre medan kvaliteten i utbildningarna riskerar att 
försämras. Kommunen befarar även att nedläggning av utbildningar och skolor 
blir nödvändig och att detta påverkar elever negativt.  

På lång sikt ökar antalet elever i gymnasieskolan. Svedala kommun och andra 
kommuner planerar utökning för att möta fler elever.  

Tillgången på legitimerade lärare är idag liten inom vissa ämnesområden.  

För Svedala kommun skulle etableringen eller utökningen av programmen 
enligt de nu aktuella ansökningarna få påtagliga negativa följder såväl 
ekonomiskt som organisatoriskt på kort sikt.  

Det framgår också av bifogad sammanställning över inkomna remisser  

Vad gäller organisatoriska konsekvenser efterfrågar Svedala kommun hur 
ansökande huvudman kommer att rekrytera legitimerade lärare, främst inom 
tekniska utbildningar, ekonomi och inom yrkesutbildningar. Svedala kommun 
efterfrågar även hur ansökande huvudman till yrkesutbildningar och tekniska 
utbildningar på lång sikt planerar att öka intresset för just dessa utbildningar, 
främst vad gäller studie- och yrkesvägledning inom sökta områden. 

Det går inte att utläsa av ansökningarna om introduktionsprogram kommer att 
etableras på de aktuella skolorna.  

1. En befolkningsprognos över kommunens 16-åringar de kommande fem åren 
(år 2020-2025)  
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Befolkningsprognos redovisas nedan. 

 

 

2. En sammanställning över vilka kommunala och fristående gymnasieskolor i 
kommunen som idag erbjuder de sökta programmen och inriktningarna. 

Kommunen erbjuder följande nationella program: 

- Ekonomiprogrammet, inriktning ekonomi  

- Ekonomiprogrammet, inriktning juridik 

- Samhällsvetenskapsprogrammet, inriktning beteendevetenskap 

- Naturvetenskapsprogrammet, inriktning naturvetenskap 

- Teknikprogrammet, inriktning informations- och mediateknik 

- Barn- och fritidsprogrammet, inriktning pedagogiskt arbete 

- Introduktionsprogrammet: programinriktat individuellt val, individuellt alternativ 
och språkintroduktion  

I Svedala kommun ligger även den fristående gymnasieskolan Sveriges 
Ridgymnasium som ger naturbruksprogrammet, inriktning lantbruk. 

3. Uppgift om antalet befintliga utbildningsplatser vid kommunala respektive 
fristående gymnasieskolor i kommunen 

Kommunala gymnasieskolan Nils Fredriksson Utbildning (NFU): 

224 elever inklusive introduktionsprogram 

205 elever på NFU exklusive introduktionsprogram 

Sveriges Ridgymnasium:  

92 elever fördelade på 3 årskurser (Höstterminen 2020 utökas årskurs 1 till två 
klasser med plats för 66 elever, totalt antal elever blir då ca 130) 
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4. Uppgift om vilka program och inriktningar kommunen avser att erbjuda 
läsåret 2020/2021 samt om möjligt läsåret 2021/2022.  

Program som erbjuds läsåret 2020/2021: 

- Ekonomi, inriktning ekonomi  

- Ekonomi, inriktning juridik  

- Samhällsvetenskap, inriktning beteendevetenskap 

- Naturvetenskap, inriktning naturvetenskap 

- Teknik, inriktning informations- och mediateknik 

- Barn- och fritidsprogrammet, inriktning pedagogiskt arbete 

- Introduktionsprogrammet: programinriktat individuellt val, individuellt alternativ 
och språkintroduktion        

Sammanfattning av ärendet 
Skolinspektionen har översänt remisser i form av ansökningar om godkännande 
av huvudmän för nyetablering av eller utökning av befintliga fristående 
gymnasieskolor i Svedala kommun och närområdet (i detta fall Malmö stad, 
Lunds kommun och Staffanstorps kommun) från och med läsåret 2021/2022. 

Kommunens yttrande ska vara Skolinspektionen tillhanda senast den 8 maj 
2020.  

Både lägeskommunens och närliggande kommuners yttranden är underlag för 
att Skolinspektionen ska kunna bedöma om en etablering av den sökta 
utbildningen skulle medföra påtagliga negativa följder för den del av 
skolväsendet som anordnas av det allmänna (kommunal verksamhet).          

Utbildningschefen är föredragande i ärendet.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse med förslag till yttrande, daterad 2020-04-16 

Sammanställning av inkomna remisser, daterad 2020-04-16 

Skolinspektionens remisser om godkännande av huvudmän för fristående 
gymnasieskolor: 

- Ansökan från Hvilan utbildning AB om en nyetablering av gymnasieskola, 
Staffanstorps kommun 

- Ansökan från Consensum Lund AB om utökning av befintlig gymnasieskola, 
Lunds kommun 

- Ansökan från Flyinge AB om utökning av befintlig gymnasieskola, Lunds 
kommun 

- Ansökan från Thorengruppen AB om nyetablering av gymnasieskola, Lunds 
kommun 

- Ansökan från Thorengruppen AB om utökning av befintlig gymnasieskola, 
Malmö stad 
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- Ansökan från Sveriges Ridgymnasium AB om godkännande av särskild 
variant av nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU) 

- Ansökan från Lärande i Sverige AB om utökning av befintlig gymnasieskola, 
Lunds kommun 

- Ansökan från Sjölin Gymnasium AB om nyetablering av gymnasieskola, Lunds 
kommun 

- Ansökan från Sjölin Gymnasium AB om nyetablering av gymnasieskola, 
Malmö stad 

- Ansökan från Drottning Blankas Gymnasieskola AB om utökning av befintlig 
gymnasieskola, Malmö stad 

- Ansökan från Nya Designgymnasiet i Nacka AB om nyetablering av 
gymnasieskola, Malmö stad 

Skolverkets beslut, daterat 2020-04-14, att godkänna nationell idrottsutbildning 
för ridsport vid Sveriges Ridgymnasium Svedala för fyra antagningsomgångar 
från och med läsåret 2021/2022.         

Beslut skickas till 
Skolinspektionen 
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§ 37  

Remiss om förslag till ny renhållningsordning 
med gemensam kretsloppsplan 2021-2030 

Dnr 2020-000097  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att yttra sig enligt följande: 

Nämnden ser positivt på syftet, målgrupp och de tre gemensamma målen: 

- Inflödet av material och produkter till kretsloppet har minskat år 2030 

- Resursanvändningen i kretsloppet har effektiviserats år 2030 

- Spillet från kretsloppet har minskat år 2030 

Nämnden har inga synpunkter på föreslagna indikatorer och ansvarsfördelning 
mellan dessa och indikatorvärden samt beskrivning av åtaganden, 
genomförande och uppföljning. 

Nämnden ser dock svårigheter i att bedöma remissen ur ett ekonomiskt 
perspektiv då underlaget inte är tillräckligt specifikt.  

Det saknas ekonomiska uträkningar för att kunna göra en bedömning samt för 
att kunna göra jämförelser mot kostnader tidigare år.  

Bedömningen av omfattningen av det ekonomiska åtagandet försvåras av vad 
som framkommer i bilaga 8 om ekonomiska konsekvenser:  

Av avsnitt 1.1. framgår att vissa aktiviteter kan genomföras inom ramen för 
befintliga budgetar medan andra aktiviteter kan kräva förstärkning av personella 
resurser eller ökade drifts- eller investeringskostnader. 

Av avsnitt 1.1 framgår också att en del av kostnaderna kan finansieras av högre 
taxor eller genom skatten. 

Av avsnitt 1.2. framgår att en del av planens mål och indikatorer kommer att 
kräva olika typer av informationsinsatser. Sådana bedöms kunna genomföras 
med befintliga personella resurser inom ramen för löpande 
informationsinsatser. Områden där behov finns av förstärkning av personella 
resurser är flera såsom resurser inom tillsyn, information och kommunikation 
samt offentlig upphandling.  

Samtliga punkter ovan innefattar en ekonomisk aspekt som behöver förtydligas. 

Vidare bedöms den nya planen generera kostnadsökningar vid ny- om- eller 
tillbyggnationer.         
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Sammanfattning av ärendet 
Teknisk nämnd beslutade den 18 februari 2020, § 12, att skicka förslag till ny 
renhållningsordning med avfallsföreskrifter och gemensam kretsloppsplan 
2021-2030 på intern remiss till samtliga nämnder. 

Handlingarna finns utställda sedan den 24 mars 2020. 

Teknisk nämnd önskar synpunkter och frågor senast den 15 maj 2020. 

Avsikten är att ersätta gällande renhållningsordning för avfallshantering. 

Renhållningsordningens syfte är att ange inriktningen för kommunens 
avfallsverksamhet.  

Varje kommun är skyldig att upprätta en renhållningsordning. Arbetet har gjorts 
tillsammans med det gemensamt ägda kommunala bolaget SYSAV och elva av 
ägarkommunerna. Renhållningsordningen innehåller avfallsföreskrifter och 
gemensam kretsloppsplan (motsvarande avfallsplan) för åren 2021-2030. 

Den gemensamma kretsloppsplanen är ett strategiskt dokument för hela 
kommunen och består av tre mål och 24 tillhörande indikatorer. De tre målen 
uppnås genom att målens tillhörande indikatorer och indikatorvärden uppnås. 
Kretsloppsplanen är hela kommunens strategiska plan som samtliga 
förvaltningar och kommunala bolag ska arbeta med.   

Utbildningschefen är föredragande i ärendet.      

Handlingar i ärendet 
Tekniska nämndens beslut, daterat 2020-02-18, § 12 

Tekniska nämndens remissutskick, daterat 2020-03-11 med bilagor         

Beslut skickas till 
Teknisk nämnd 
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§ 38  

Fråga om utbildningsnämnden ska ha offentliga 
sammanträden 

Dnr 2019-000006  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att ställa sig principiellt positiv till offentliga sammanträden, men  

att med tanke på rådande coronapandemi skjuta på frågan och beslutet till 
nämndens första sammanträde 2021.  

Sammanfattning av ärendet 
Utbildningsnämnden beslutade den 16 januari 2019, § 4,  

att nämndens sammanträden ska hållas fortsatt stängda och  

att frågan ska tas upp på nytt för utvärdering om ett år, i januari 2020. 

 

Enligt § 12 i reglemente för utbildningsnämnden får utbildningsnämnden besluta 
om offentliga sammanträden. 

 

Presidiets förslag till beslut: 

Utbildningsnämnden beslutar 

att hålla offentliga sammanträden från och med den 1 juli 2020 och praktiskt i 
samband med nämndens sammanträde i augusti 2020.   

Yrkanden 
Ordföranden föreslår att nämnden ställer sig principiellt positiv till offentliga 
sammanträden, men att nämnden med anledning av pågående coronapandemi 
skjuter på frågan och beslutet till nämndens första sammanträde 2021.  

Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslaget under proposition och finner att det har bifallits.  
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§ 39  

Meddelanden och skrivelser till 
utbildningsnämnden den 20 april 2020 

Dnr 2020-000093  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga redovisade beslut och skrivelser till handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 
Beslut och skrivelser från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige samt 
Skolverket har skickats till utbildningsnämnden. 

 

Presidiets förslag till beslut: 

Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga redovisade beslut och skrivelser till handlingarna.  

Handlingar i ärendet 
Kommunstyrelsens beslut, daterat 2020-03-16, § 43, om tillfällig förskola i Bara 

Kommunstyrelsens beslut, daterat 2020-03-16, § 44, om ändring av 
sammanträdesdag 2020 

Kommunfullmäktiges kungörelse, daterad 2020-03-13, om laga kraft för 
Översiktsplan 2018 för Svedala kommun 

Kommunfullmäktiges beslut, daterat 2018-11-28 om antagande av 
Översiktsplan 2018 för Svedala kommun 

Översiktsplan 2018, del 1: Planstrategi och markanvändning 

Översiktsplan 2018, del 2: Planförutsättningar och hänsyn 

Kommunfullmäktiges beslut, daterat 2020-04-01, § 23, om nytt ungdomspolitiskt 
program 

Kommunrevisionens skrivelse, daterad 2020-03-26, med anledning av 
coronasituationen 

Skolverkets beslut, daterat 2020-03-17, att bevilja kommunen statsbidrag, 82 
600 kronor, för personalförstärkning inom elevhälsan och när det gäller 
specialpedagogiska insatser och för fortbildning för vårterminen 2020 

Skolverkets beslut, daterat 2020-03-23, att bevilja kommunens rekvisition av 
statsbidrag, 1 304 667 kronor, till kvalitetssäkrande åtgärder inom förskolan, 
fritidshemmet och annan pedagogisk verksamhet till kommuner som tillämpar 
maxtaxa för 2020.  



 

 

22(27) 

UTBILDNINGSNÄMNDEN  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2020-04-20  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

Skolverkets beslut, daterat 2020-03-23, att godkänna kommunens redovisning 
av använt statsbidrag, 179 500 kronor, för behörighetsgivande utbildning för 
lärare i yrkesämnen för 2018 utan återkrav   
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§ 40  

Anmälan av delegationsbeslut till 
utbildningsnämnden den 20 april 2020 

Dnr 2020-000094  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga delegationsbesluten till handlingarna.         

Sammanfattning av ärendet 
Anmälda delegationsbeslut till utbildningsnämnden den 20 april 2020 har 
förtecknats nedan.         

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-04-14 

Beslut, daterat 2020-03-17, att elever vid gymnasieskolan och 
vuxenutbildningen på Nils Fredriksson Utbildning (NFU) ska ges 
distansundervisning tillfälligt från och med den 18 mars 2020 till dess att annat 
beslut fattas, dock längst till och med den 12 juni 2020 (punkt 1.1.)Delegat: 
Utbildningsnämndens ordförande 

Beslut, daterat 2020-03-20, att godkänna redovisad 
uppföljningsrapport/prognosrapport nr 1 2020 för utbildningsnämnden (uppdrag 
av nämnden 2020-03-09, § 14) 
Delegat: Utbildningsnämndens ordförande 

Beslut om ställföreträdande (stf.) rektor i grundskolan (punkt 2.1.a.) 
Delegat: Områdeschef grundskola, grundsärskola, gymnasium och 
vuxenutbildning 
- Beslut, daterat 2020-03-12, att utse stf. rektor, 13-19 mars 2020, på 
Marbäcksskolan 
- Beslut, daterat 2020-03-17, att utse stf. rektor, 20 mars 2020, på 
Marbäcksskolan 
- Beslut, daterat 2020-03-17, att utse stf. rektor, 20 mars 2020, på Kyrkskolan 

Beslut om ställföreträdande rektor i förskolan (punkt 2.2.) 
Delegat: Områdeschef förskola 
- Beslut, daterat 2020-03-09, att utse stf. rektor 10-12 mars 2020, Hattstugans 
och Rödluvans förskolor 
- Beslut, daterat 2020-04-07, att utse stf. rektor 7-14 april 2020, Hattstugans 
och Rödluvans förskolor 

Beslut om mottagande av elev i grundsärskolan (punkt 5.3.) 
Delegat: Chef för resursenheten 
- Beslut, daterat 2020-03-25, att mottaga en elev med placering i Lunds 
kommun från och med höstterminen 2020 (dnr 2020-119) 
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- Beslut, daterat 2020-03-25, att mottaga en elev med placering på 
Aggarpsskolan från och med april 2020 (dnr 2020-120) 

Beslut om plats/utökad vistelsetid för barn på förskola (punkt 6.4. eller 6.5.) 
Delegat: Rektor 
- Beslut, daterat 2020-02-05, att medge utökad vistelsetid för ett barn utifrån 
barnets behov av särskilt stöd i sin utveckling av fysiska, psykiska eller andra 
skäl, Frejaparkens förskola (dnr 2020-88) 
- Beslut, daterat 2020-03-03, att medge utökad vistelsetid för ett barn utifrån 
barnets eget behov på grund av familjesituationen i övrigt, Klöverstugans 
förskola (dnr 2020-86) 
- Beslut, daterat 2020-03-17, att medge utökad vistelsetid för ett barn utifrån 
barnets eget behov på grund av familjesituationen i övrigt, Klöverstugans 
förskola (dnr 2019-437) 
- Beslut, daterat 2020-03-17, att medge utökad vistelsetid för ett barn utifrån 
barnets eget behov på grund av familjesituationen i övrigt, Klöverstugans 
förskola (dnr 2019-438) 

Överenskommelser om interkommunal ersättning (IKE) för placering av barn i 
förskola (punkt 6.9 och 6.14) 
Delegat: Områdeschef förskola 
- Överenskommelse, daterad 2020-02-19, med Malmö stad om ersättning för 
ett barn placerad på Hattstugans förskola 

Överenskommelser om interkommunal ersättning för placering av elever i 
förskoleklass och fritidshem (punkt 7.11. och 10.8.)  
Delegat: Områdeschef grundskola, grundsärskola, gymnasium och 
vuxenutbildning 
- Överenskommelse, daterad 2019-08-30, med Malmö stad om ersättning för 
en elev placerad i förskoleklass och fritidshem på Marbäcksskolan   

Beslut om placering vid annan skolenhet (grundskola) mot vårdnadshavares 
önskemål på grund av princip om relativ närhet samt yttrande över 
överklagande av beslut (punkt 8.6. respektive 20.6.) 
Delegat: Rektor  
- Beslut/besked, daterat 2020-03-02, om placering av en elev på 
Naverlönnskolan istället för Aggarpsskolan, samt yttrande, daterat 2020-03-12, 
över överklagande (dnr 2020-98) 
- Beslut/besked, daterat 2020-03-02, om placering av en elev på 
Naverlönnskolan istället för Aggarpsskolan, samt yttrande, daterat 2020-03-17, 
över överklagande (dnr 2020-103) 
- Beslut/besked, daterat 2020-03-02, om placering av en elev på 
Naverlönnskolan istället för Aggarpsskolan, samt yttrande, daterat 2020-03-24, 
över överklagande (dnr 2020-116) 

Beslut om rätt till skolskjuts i grundskolan vid särskilda skäl (punkt 8.8.) 
Delegat: Chef för resursenheten 
- Beslut, daterat 2020-04-14, att bevilja ansökan om skolskjuts för en elev (dnr 
2020-129) 

Överenskommelser om interkommunal ersättning för placering av elever i 
grundskola (punkt 8.12.) 
Delegat: Områdeschef grundskola, grundsärskola, gymnasium och 
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vuxenutbildning 
- Överenskommelse, daterad 2020-02-19, med Lunds kommun om ersättning 
för en elev placerad i årskurs 5, Spångholmsskolan 
- Överenskommelse, daterad 2020-02-19, med Lunds kommun om ersättning 
för en elev placerad i årskurs 8, Klågerupskolan 
- Överenskommelse, daterad 2020-03-04, med Staffanstorps kommun om 
ersättning för en elev placerad i årskurs 9, Klågerupskolan 
- Överenskommelse, daterad 2020-03-23, med Hässleholms kommun om 
ersättning för en elev placerad i grundskola i Hässleholms kommun 

Beslut om plats/utökad vistelsetid i fritidshem (punkt 10.3. eller 10.4.) 
Delegat: Rektor 
- Beslut, daterat 2002-03-18, att medge utökad vistelsetid för en elev utifrån 
barnets behov av särskilt stöd i sin utveckling av fysiska, psykiska eller andra 
skäl, Roslättsskolans fritidshem (dnr 2020-118) 

Beslut efter tillsyn av fristående verksamheter (punkt 17.1.) 
Delegat: Områdeschef förskola 
- Beslut, daterat 2020-03-09, att rikta en anmärkning mot huvudmannen för 
förskolan Börringebarnen mot huvudmannens sätt att tillämpa ansvaret i 
enlighet med 2 kap. 8 § skollagen  
- Beslut, daterat 2020-04-14, att avstå från ingripande vad gäller nedanstående 
frågeområden med anledning av vad som har redovisats av huvudmannen i 
dokumentation samt vid tillsynsbesök den 2 mars 2020: 
- säkerställande att maten är näringsriktig 
- dokumentation av varje barns utveckling och lärande och information till varje 
vårdnadshavare 
- säkerställande att legitimerade förskollärare kan utöva det uppdrag och 
medföljande ansvar som skrivs fram i den nya läroplanen 

Beslut om tilläggsbelopp enligt skollagen (punkt 18.2.) 
Delegat: Chef för resursenheten 
- Beslut, daterat 2020-03-31, att bevilja Pusselbitens skola tilläggsbelopp med 
89 040 kronor inklusive moms för höstterminen 2020 för en elev (dnr 2020-100) 

Beslut om upphandling av varor och tjänster (punkt 19.1.) 
Delegat: Utbildningschef 
- Tilldelningsbeslut, daterat 2020-03-24, i upphandling av möbler till 
Baraskolans tillbyggnad 
- Tilldelningsbeslut, daterat 2020-04-07, i upphandling av möbler till Åkerbrukets 
förskola 

Tecknande av avtal till belopp inom intervallet 100 000-1 000 000 kronor (punkt 
19.2.) 
Delegat: Utbildningschef 
- Tecknat avtal, daterat 2020-03-12, med Lekolar AB om lek- och hobbymaterial 
(ramavtal via Lunds kommun) 

Yttranden i samband med anmälningar till Skolinspektionen och Barn- och 
elevombudet (punkt 20.5.) 
Delegat: Områdeschef grundskola, grundsärskola, gymnasium och 
vuxenutbildning 
- Svar/redovisning, daterat 2020-03-06, till Skolinspektionen om utredning med 
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anledning av en anmälan mot Aggarpsskolan (ej individärende) 
- Kompletterande yttrande, daterat 2020-03-16, med anledning av anmälan mot 
Baraskolan (dnr 2019-419) 

Ingående av personuppgiftsbiträdesavtal (punkt 20.8.) 
Delegat: Utbildningschef 
- Tecknat personuppgiftsbiträdesavtal, daterat 2020-03-23, med 
Studentlitteratur AB till avtal om distansundervisning 

Anställningsbeslut (punkt 21.1.5.) 
Delegat: Respektive anställande chefer 
- Beslut, daterat 2020-02-24, av rektor om tillsvidareanställning av lärare, Nils 
Fredriksson Utbildning           
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§ 41  

Rapporter och anmälningar 

Dnr 9203  

Sammanfattning av ärendet 
Diskussion förs om fortsatt rapportering om planering och åtgärder vad gäller 
coronapandemin.    

 

 


