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UTBILDNINGSNÄMNDEN  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2020-12-08  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

Plats och tid Utbildnings lokaler, kommunhuset, tisdagen den 8 december 2020 kl 17:00-18:24 

Beslutande Ledamöter 

Se närvarolista på sida 2 

 Tjänstgörande ersättare 

Se närvarolista på sida 2 

Övriga närvarande Se närvarolista på sida 2 

Justerare Erik Almgren 

Justeringens plats och datum Kommunhuset, 2020-12-15 
 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 113-126 

 Jan Herbertson  

 Ordförande 

  

 Hans Järvestam  

 Justerare 

  

 Erik Almgren  
 
 Anslagsbevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 2020-12-08 

Anslaget sätts upp 2020-12-16 Anslaget till och med 2021-01-08  

Förvaringsplats för protokollet Verksamhetsområde Utbildnings lokaler, Kommunhuset 
 

Underskrift 

  

 Jan Herbertson  
 Utdragsbestyrkande  
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Närvarolista 

Beslutande  

Ledamöter 

Hans Järvestam (M), Ordförande 
Jan Holmerup (M)       Deltar på distans                        
Nicolaj Johannessen (C) Deltar på distans 
Kristoffer Linné (L), 1:e vice ordförande 
Anette Nilsson (SD) Deltar på distans 
Erik Almgren (ÄS) Deltar på distans 
Per-Ola Valastig (MP) Deltar på distans 

Tjänstgörande ersättare 

Morgan Pedersen (SD), för Magnus Lilja (SD) Deltar på distans 
Ewa Bohlin (S), för Jesper Sennertoft (S)  Deltar på distans 

Ersättare och insynsplatser 

Yvonne Aulin (M) Deltar på distans 
Lars Nordberg (M) Deltar på distans 
Ingegerd Eriksson (C) Deltar på distans 
Bo Becking (BP) Deltar på distans 
Reino Lindberg (ÄS) Deltar på distans 
 

Övriga närvarande (tjänstepersoner och personalföreträdare) 

Fredrik Aksell, utbildningschef 
Robert Schoug, ekonom 
Lise-lott Nilsson, områdeschef Deltar på distans 
Jan Herbertson, utredare och nämndens sekreterare 
Johan Palmgren, IKT-samordnare Närvarande i lokalen vid §§ 113-115,  
 deltar inte i sammanträdet 
Jonas Svanlund, personalföreträdare Lärarnas Riksförbund Deltar på distans, ej § 126 
 

 

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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Ärendelista 

§ 113 
Förändring av dagordning ................................................................................... 4 

§ 114 
Lägesrapport om coronapandemin (covid-19) och dess påverkan på 
verksamheterna .................................................................................................. 5 

§ 115 
Ekonomisk uppföljningsrapport ........................................................................... 6 
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Fastställande av interkommunala ersättningar, bidrag till fristående 
verksamheter och interkommunala programpriser för 2021................................. 7 

§ 117 
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Preliminär hyra för nya Hattstugans förskola och matsal i Baraskolan .............. 11 

§ 119 
Intern kontroll för 2021 ...................................................................................... 13 
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förskola 2020 .................................................................................................... 14 
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Samråd om detaljplan för del av fastighet Svedala 315:17 med flera, 
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§ 123 
Val av ny 2:e ersättare i utbildningsnämndens utbildningsutskott ...................... 20 

§ 124 
Meddelanden och skrivelser till utbildningsnämnden den 8 december 
2020 .................................................................................................................. 21 

§ 125 
Anmälan av delegationsbeslut till utbildningsnämnden den 8 
december 2020 ................................................................................................. 23 

§ 126 
Rapporter och anmälningar till utbildningsnämnden den 8 december 
2020 .................................................................................................................. 26 
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§ 113  

Förändring av dagordning 

Dnr 10787  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

i enlighet med ordförandens förslag. 

Sammanfattning av ärendet 
Ordföranden klargör att utbildningsnämndens ledamöter, tjänstgörande och 
närvarande ersättare, en tjänsteperson och personalföreträdare deltar i 
sammanträdet på distans. Det kommer att framgå av protokollet. 

Ordföranden och 1:e vice ordföranden finns på plats i kommunhuset 
tillsammans med ett antal tjänstepersoner, vilket också kommer att framgå av 
protokollet.   

Ordföranden föreslår följande principer/arbetsmetoder för dagens 
sammanträde: 

Att sammanträdet följer dagordningen och att nämnden går till beslut efter 
respektive föredragning. Beslut fattas i ärendena i den ordningen som återges i 
dagordningen och det kommer sedan att återspeglas i protokollet. 

Ordföranden går i övrigt igenom mötesrutiner för distanssammanträden. 
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§ 114  

Lägesrapport om coronapandemin (covid-19) och 
dess påverkan på verksamheterna 

Dnr 2020-000087  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga lägesrapporten till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Lägesrapport om coronapandemin har utarbetats. 

Utbildningschefen är föredragande i ärendet. 

 

Presidiets förslag till beslut: 

Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga lägesrapporten till handlingarna. 

Handlingar i ärendet 
Lägesrapport, uppdaterad 2020-12-04 
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§ 115  

Ekonomisk uppföljningsrapport 

Dnr 2019-000169  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga uppföljningsrapporten till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Ekonomisk uppföljningsrapport lämnas. 

Presidiet överlämnar ärendet till utbildningsnämnden den 8 december 2020 för 
rapport. 

Ekonomen är föredragande i ärendet. 

Handlingar i ärendet 
Presentationsbilder om ekonomisk uppföljning, 2020-12-08 
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§ 116  

Fastställande av interkommunala ersättningar, 
bidrag till fristående verksamheter och 
interkommunala programpriser för 2021 

Dnr 2020-000358  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att anta föreslagna interkommunala ersättningar för grundskola, fritidshem, 
förskola samt pedagogisk omsorg avseende 2021, 

att anta föreslagna bidrag till fristående (icke-kommunala) grundskolor, 
fritidshem, förskolor och pedagogisk omsorg avseende 2021, 

att anta föreslagna interkommunala programpriser för gymnasieskolan 
avseende 2021,  

att anta föreslagna bidrag till fristående gymnasieskolor avseende 2021.          

Sammanfattning av ärendet 
Utbildningsnämnden ska fastställa interkommunal ersättning för grundskola, 
fritidshem, förskola samt pedagogisk omsorg för 2021, bidrag till fristående 
grundskolor, fritidshem, förskolor och enskild pedagogisk omsorg för 2021, 
interkommunala programpriser för gymnasieskolan för 2021 samt bidrag till 
fristående gymnasieskolor för 2021. 

Beslutsunderlag med beskrivning för respektive delförslag har utarbetats. 

Beloppen baseras på av utbildningsnämnden beslutad internbudget 2021.         

Ekonomen är föredragande i ärendet. 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-12-02 (sammanfattande) 

Tjänsteskrivelse, daterad 2020-12-02, med förslag om interkommunal 
ersättning för grundskola, fritidshem, förskola samt pedagogisk omsorg 2021 
Priser interkommunala ersättningar för grundskola, fritidshem, förskola och 
pedagogisk omsorg 2021 (sammanställning) 

Tjänsteskrivelse, daterad 2020-12-02, med förslag om bidrag till fristående 
grundskolor, fritidshem, förskolor samt pedagogisk omsorg 2021   
Bidrag till fristående enheter 2021 (benämnd bilaga 1) 

Bidragsmodell grundskola och förskoleklass (benämnd bilaga 2) 

Bidragsmodell fritidshem (benämnd bilaga 2) 
Bidragsmodell förskola (benämnd bilaga 2) 
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Tjänsteskrivelse, daterad 2020-12-02, med förslag om interkommunala 
programpriser för gymnasieskolan 2021  

Interkommunala programpriser 2021 (sammanställning) 

Tjänsteskrivelse, daterad 2020-12-02, med förslag om bidrag till fristående 
gymnasieskolor 2021 
Bidrag till fristående gymnasieskolor 2021 (benämnd bilaga 1) 
(sammanställning)     

Presentationsbilder om bidrag till fristående verksamheter, 2002-12-08 

Beslut skickas till 
Berörda kommuner 
Berörda fristående (icke-kommunala) verksamheter 
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§ 117  

Fastställande av avgiftsnivåer för maxtaxa 2021 

Dnr 2020-000360  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att utifrån Skolverkets direktiv anta de nya högsta avgifterna för maxtaxa inom 
förskolan och fritidshemmet att gälla från och med den 1 januari 2021.    

Sammanfattning av ärendet 
Skolverket informerade den 27 november om nya högsta avgiftsnivåer för 
maxtaxa. De nya högsta avgiftsnivåerna för maxtaxa ska tillämpas från och 
med den 1 januari 2021 enligt nedanstående uppställning (nuvarande belopp 
inom parentes): 
 

Förskola 

Första barnet – 3 % avgift – högst 1 510 kr (1 478 kr) 

Andra barnet – 2 % avgift – högst 1 007 kr (986 kr) 

Tredje barnet – 1 % avgift – högst 503 kr (493 kr) 
 

Fritidshem 

Första barnet – 2 % avgift – högst 1 007 kr (986 kr) 

Andra och tredje barnet – 1 % avgift – högst 503 kr (493 kr) 
 

Inkomsttak 

50 340 kr (49 280 kr) 
 

Konsekvenser 

De nya avgifterna innebär en indexering med cirka 2,15 procent jämfört med 
2020. I takt med att avgiftsnivåerna höjs så sänks de totala ramarna för det 
statliga bidraget som kompenserar kommuner som har maxtaxa. Höjningen av 
avgifterna ger därför ingen ökad nettointäkt för kommunerna.   
 

Ekonomen är föredragande i ärendet.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-12-02 

Skolverkets skrivelse, daterat 2020-11-25         
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Beslut skickas till 
Verksamhetsområde Utbildnings förskoleadministration 
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§ 118  

Preliminär hyra för nya Hattstugans förskola och 
matsal i Baraskolan 

Dnr 2018-000400  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar  

att för sin del godkänna det preliminära hyreskontraktet för nya Hattstugans 
förskola och Baraskolans matsal och översända handlingen till 
kommunstyrelsen för beslut.        

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 27 maj 2019, § 123, efter begäran från 
utbildningsnämnden genom ordförandebeslut på delegation, daterat 2019-05-
14, 

att planeringen för utbyggnaden av Spångholmsskolans matsal och kök avbryts 
till förmån för förslag om ny matsal i Hattstugans förskola samt utbyggnad av 
Spångholmsskolan. 

Kommunstyrelsen beslutade den 17 juni 2019, § 151, efter förslag från 
utbildningsnämnden den 20 maj 2019, § 65,  

att ersätta befintliga Hattstugans förskola med en ny förskola med en kapacitet 
på 160 förskoleplatser samt en matsal för förskolans barn och Baraskolans 
elever,  

att uppdra åt Svedala Exploaterings AB (Svedab) att ansöka om förlängning av 
det tillfälliga bygglovet för paviljongerna tillhörande Hattstugans förskola, fram 
till och med år 2024, samt 

att teckna avsiktsförklaring med Svedab, vilket inkluderar framtagandet av 
förslag på kalkyl som resulterar i ett preliminärt hyresavtal. 

Ett förslag på en ny förskola för 160 barn och en matsal för Baraskolans elever, 
sammanbundet av ett gemensamt storkök, har därför tagit fram. Det preliminära 
hyresavtalet ger en hyreskostnad på 6,7 mkr/år, där förskolans del står för 5,2 
mkr och skolans del för 1,5 mkr.         

Ordföranden är föredragande i ärendet. 

Utbildningschefen gör en kompletterande föredragning. 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-12-04    

Preliminärt hyreskontrakt      
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Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 

 



 

 

13(26) 

UTBILDNINGSNÄMNDEN  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2020-12-08  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 119  

Intern kontroll för 2021 

Dnr 2020-000359  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att godkänna internkontrollplan för 2021 enligt redovisat förslag. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen och nämnderna ska senast under december 2020 fatta 
beslut om intern kontrollplan för 2021. 

Förslag till internkontrollplan 2021 för utbildningsnämnden har utarbetats. 

Utbildningschefen är föredragande i ärendet. 

 

Presidiets förslag till beslut: 

Utbildningsnämnden beslutar 

att godkänna internkontrollplan för 2021 enligt redovisat förslag. 

Handlingar i ärendet 
Förslag till internkontrollplan 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 120  

Ordinarie (regelbunden) tillsyn av I Ur och Skur 
Skabersjöskolans förskola 2020 

Dnr 2020-000040  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar  

att förelägga huvudmannen för I Ur och Skur Skabersjöskolans förskola  

- att utifrån 2 kapitlet skollagen (2010:800), om huvudmän och 
ansvarsfördelning, inkomma med en redogörelse för hur förutsättningar skapats 
för att rektor ska kunna utöva sitt uppdrag i helhet samt komplettera 
redogörelsen med en organisationsskiss som även innehåller tjänstgöringsgrad 
för de olika funktionerna.  

- att inkomma med en redogörelse för hur dokumentation av varje enskilt barns 
förändrade kunnande, enhetens måluppfyllelse, i förhållande till varje 
läroplansmål sker, 

- att redovisa på vilket sätt förskolans systematiska kvalitetsarbete (SKA) 
förändras och förbättras, så att huvudman, rektor och verksamhet ges 
förutsättningar att analysera den kvalitet som förskolan åstadkommer, 

- att inkomma med en plan för hur förskolan görs tillgänglig för barn i behov av 
särskilt stöd, samt hur specialpedagogiska perspektiv kan tillämpas av 
verksamheten, i det vardagliga arbetet på förskolan.  

 - att inkomma med en redogörelse för hur förskolan säkerställer att 
verksamheten uppfyller kraven i 6 kapitlet föräldrabalk (1949:381) samt bifoga 
rutinbeskrivningar, aktuella besiktningsprotokoll, riskanalyser etcetera som kan 
visa på hur arbetet bedrivs.  

Svar med dokumenterade åtgärder utifrån samtliga föreläggandena ovan ska 
vara Svedala kommun tillhanda senast den 31 december 2020.          

Sammanfattning av ärendet 
Ordinarie (regelbunden) tillsyn har genomförts på fristående (icke-kommunala) I 
Ur och Skur Skabersjöskolans 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 2017. 
Huvudmannen fick viss tid för att lämna svar/redovisning. 

Efter att kommunen hade tagit del av de efterfrågade dokumenten genomfördes 
tillsynsbesöket den 6 oktober 2020 då kommunens representanter samtalade 
med företrädare för huvudmannen och rektor för förskolan på plats.  
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Huvudman för Ur och Skur Skabersjö valde att svara kortfattat på de 
frågeställningar som kommunen ställde inför tillsynen, och menade att orsaken 
till detta var att de hade fått ett åtagande från sin centrala organisation, som tog 
mycket tid.  

En stor del av tillsynsbesöket behövde därför ägnas åt förtydliganden och svar 
på följdfrågor för att kommunen skulle få en bild av förskolan. 

Ansvarig tillsynsansvarig tjänsteman har lämnat förslag till beslut om 
föreläggande.  

Utredaren är föredragande i ärendet.       

 

Presidiets förslag till beslut: 

Utbildningsnämnden beslutar  

att förelägga huvudmannen för I Ur och Skur Skabersjöskolans förskola  

- att utifrån 2 kapitlet skollagen (2010:800), om huvudmän och 
ansvarsfördelning, inkomma med en redogörelse för hur förutsättningar skapats 
för att rektor ska kunna utöva sitt uppdrag i helhet samt komplettera 
redogörelsen med en organisationsskiss som även innehåller tjänstgöringsgrad 
för de olika funktionerna.  

- att inkomma med en redogörelse för hur dokumentation av varje enskilt barns 
förändrade kunnande, enhetens måluppfyllelse, i förhållande till varje 
läroplansmål sker, 

- att redovisa på vilket sätt förskolans systematiska kvalitetsarbete (SKA) 
förändras och förbättras, så att huvudman, rektor och verksamhet ges 
förutsättningar att analysera den kvalitet som förskolan åstadkommer, 

- att inkomma med en plan för hur förskolan görs tillgänglig för barn i behov av 
särskilt stöd, samt hur specialpedagogiska perspektiv kan tillämpas av 
verksamheten, i det vardagliga arbetet på förskolan.  

- att inkomma med en redogörelse för hur förskolan säkerställer att 
verksamheten uppfyller kraven i 6 kapitlet föräldrabalk (1949:381) samt bifoga 
rutinbeskrivningar, aktuella besiktningsprotokoll, riskanalyser etcetera som kan 
visa på hur arbetet bedrivs.  

Svar med dokumenterade åtgärder utifrån samtliga föreläggandena ovan ska 
vara Svedala kommun tillhanda senast den 31 december 2020.       

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-09-11, med information inför tillsynen 

Huvudmannens redovisning av svar, inkommen 2020-09-24 

Tjänsteskrivelse, daterad 2020-11-26         

Beslut skickas till 
Huvudmannen för I Ur och Skur Skabersjöskolans förskola   
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§ 121  

Remiss om förslag till konstpolicy för Svedala 
kommun 

Dnr 2020-000342  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att avge följande yttrande över remiss om förslag till konstpolicy för Svedala 
kommun: 

Nämnden betonar vikten av att förekomst och hantering av kulturföremål, som 
till exempel tavlor, bevakas och beaktas i rutiner i samband med överlåtelser av 
fastigheter.  

Sammanfattning av ärendet 
Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 21 oktober 2020, § 63 

att skicka förslaget om ny konstpolicy på remiss till kommunstyrelsen, bygg- 
och miljönämnden, teknisk nämnd, utbildningsnämnden samt socialnämnden 
samt 

att remissvaren ska inkomma till kultur- och fritidsnämnden senast den 8 januari 
2021. 

Ordföranden är föredragande i ärendet. 

Utbildningschefen gör en kompletterande föredragning. 

 

Presidiets förslag till beslut: 

Utbildningsnämnden beslutar 

att avge följande yttrande över remiss om förslag till konstpolicy för Svedala 
kommun: 

Nämnden betonar vikten av att förekomst och hantering av kulturföremål, som 
till exempel tavlor, bevakas och beaktas i rutiner i samband med överlåtelser av 
fastigheter.   

Handlingar i ärendet 
Missiv om remissen (e-post), daterat 2020-10-27 

Kultur- och fritidsnämndens beslut, daterat 2020-10-21 

Tjänsteskrivelse av kultur- och bibliotekschefen, daterad 2020-10-15 

Förslag till konstpolicy 

Riktlinjer för konstnärlig gestaltning, antagna av kommunfullmäktige 2015-01-14  
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Beslut skickas till 
Kultur- och fritidsnämnden 
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§ 122  

Samråd om detaljplan för del av fastighet Svedala 
315:17 med flera, "Nygårds dammar", Svedala, 
Svedala kommun, Skåne  

Dnr 2020-000356  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att inte ha något att erinra mot förslaget till detaljplan för del av fastighet 
Svedala 315:17 med flera, "NYGÅRDS DAMMAR". Uppgifter om planerat 
antalet bostäder och uppskattning om barnantal är beaktade i prognos-
/planeringsunderlag. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen har upprättat förslag till detaljplan för del av fastighet Svedala 
315:17 m fl., 

"NYGÅRDS DAMMAR", Svedala, Svedala kommun, Skåne län, 

Planområdet ligger i Svedala tätorts östra del söder om Börringevägen, norr om 
Ystadbanan samt öster om Spritlösavägen. Planområdet omfattar fastigheterna 
Svedala 315:17, Svedala 1:7 samt en liten del av fastigheterna Svedala 129:2 
och 129:8 som ligger inom gatuområde för Börringevägen. 

Planförslaget överensstämmer med Svedala kommuns översiktsplan. 

Syftet med planen är att pröva lämpligheten att bygga bostäder inom 
planområdet. Syftet är också att säkerställa levnadsmiljöer för groddjur enligt 
artskyddsförordningen och att inte försämra vattenkvaliteten i befintliga 
biotopskyddade dammar inom planområdet eller i Segeå som är slutlig 
recipient. Samtidigt bidrar planen till att utveckla tätortsnära grönområden i 
östra Svedala med nya mötesplatser och ökad biologisk mångfald. Befintliga 
rödlistade träd vid dammarna regleras med skyddsbestämmelser och får endast 
fällas vid sjukdom och säkerhetsrisk. 

Samrådshandlingar för detaljplan för del av fastighet Svedala 315:17 m fl, 
"NYGÅRDS DAMMAR", Svedala, Svedala kommun, har översänts för 
kännedom och eventuellt yttrande.   

Planhandlingarna finns utställda från och med den 16 november 2020 till och 
med den 13 december 2020 på biblioteket i Svedala, kundservice i 
kommunhuset, på strategisk planeringsenhet samt på Svedala kommuns 
webbplats. 

Skriftliga synpunkter på förslaget ska ha inkommit till Svedala kommun, 
Strategisk planeringsenhet, 233 80 Svedala eller via e-post till 
strategiskplanering@svedala.se under samrådstiden dock senast 13 december 
2020. 
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Ordföranden är föredragande i ärendet. 

 

Presidiets förslag till beslut: 

Utbildningsnämnden beslutar 

att inte ha något att erinra mot förslaget till detaljplan för del av fastighet 
Svedala 315:17 med flera, "NYGÅRDS DAMMAR". Uppgifter om planerat 
antalet bostäder och uppskattning om barnantal är beaktade i prognos-
/planeringsunderlag.   

Handlingar i ärendet 
Missiv om samråd (e-post), daterat 2020-11-12 

Kungörelse om samråd för förslag till detaljplan, daterad 2020-11-12 

Beslut skickas till 
Strategisk planeringsenhet 
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§ 123  

Val av ny 2:e ersättare i utbildningsnämndens 
utbildningsutskott 

Dnr 2020-000365  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att utse Nicolaj Johannessen (C) till ny 2:e ersättare i utbildningsnämndens 
utbildningsutskott. 

Sammanfattning av ärendet 
Utbildningsnämnden beslutade den 4 februari 2019, § 24, 

att till ledamöter i utbildningsutskottet utse 
Hans Järvestam (M), 
Kristoffer Linné (L) och 
Magnus Lilja (SD), 

att till ersättare i utbildningsutskottet utse 
Ewa Bohlin (S), 1:e ersättare, 
Ann-Kristin Andersson (C), 2:e ersättare, 
Erik Almgren (ÄS), 3:e ersättare, 

att till ordförande i utbildningsutskottet utse Hans Järvestam samt 

att till vice ordförande i utbildningsutskottet utse Magnus Lilja.  

Ann Kristin Andersson avsade sig i skrivelse till kommunfullmäktige, inkommen 
2020-09-21, sitt uppdrag som ledamot i utbildningsnämnden. Ann Kristin 
Andersson var som framgår ovan också 2:e ersättare i utbildningsutskottet. 

En ny 2:e ersättare behöver väljas efter Ann Kristin Andersson. 

 

Presidiet överlämnar ärendet till utbildningsnämnden den 8 december 2020. 

Handlingar i ärendet 
Utbildningsnämndens beslut, daterat 2020-02-04 

Yrkanden 
Ordföranden föreslår efter förslag från Ingegerd Eriksson (C) att Nicolaj 
Johannessen utses till ny 2:e ersättare i utbildningsutskottet. 

Beslut skickas till 
Kommunledningskontoret 
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§ 124  

Meddelanden och skrivelser till 
utbildningsnämnden den 8 december 2020 

Dnr 2020-000353  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga redovisade beslut, redovisad dom och skrivelse till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Beslut och skrivelser av kommunala organ, domstolar, myndigheter med flera i 
olika ärenden redovisas till utbildningsnämnden. 

Kommunstyrelsen har översänt beslut i ärende om sammanträden på distans. 

Förvaltningsrätten i Malmö har översänt dom i mål om tilläggsbelopp. 

Skolinspektionen har översänt beslut i ärenden om godkännande av huvudmän 
för utbildning på gymnasieskola. 

Skolverket har översänt beslut som rör statsbidrag. 

Internationella Engelska skolan har översänt information om skolpeng. 

 

Presidiets förslag: 

Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga redovisade beslut, redovisad dom och skrivelse till handlingarna. 

Handlingar i ärendet 
Kommunstyrelsens beslut, daterat 2020-11-09, om riktlinjer för deltagande på 
distans vid sammanträden i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnderna 
och utskotten, och med tillhörande dokument, daterat 2020-11-05, Riktlinjer för 
deltagande på distans vid sammanträden i kommunfullmäktige, 
kommunstyrelsen, nämnderna och utskotten 

Dom av Förvaltningsrätten i Malmö, meddelad 2020-11-13, att avslå 
överklagande av Framtidsgymnasiet i Sverige AB av beslut om tilläggsbelopp 
för en elev vid Framtidsgymnasiet Malmö  

Skolinspektionens beslut, daterat 2020-11-25, att godkänna Sveriges 
Ridgymnasium AB som huvudman för utbildning på det nationella 
naturbruksprogrammet med inriktningen hästhållning vid Sveriges 
Ridgymnasium Flyinge i Lunds kommun  

Skolinspektionens beslut, daterat 2020-11-30, att med anledning av begäran 
om omprövning inte finna skäl att ändra tidigare beslut att avslå ansökan från 
Consensum Lund AB om godkännande som huvudman för utbildning på det 
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nationella samhällsvetenskapsprogrammet med inriktningen 
beteendevetenskap vid Consensum Lund i Lunds kommun 

Skolverkets beslut, daterat 2020-11-12, att godkänna kommunens redovisning 
av använt statsbidrag för gymnasieskolans introduktionsprogram, 243 288 
kronor, utan återkrav.  

Skrivelse från Internationella Engelska skolan (IES), inkommen 2020-11-12, 
och ställd till utbildningsnämndens (motsvarande) ordförande i kommuner som 
har elever på skolan, med information om lagstiftning om skolpengsbeslut och 
uppmaning att utforma besluten om skolpeng i enlighet med lagstiftningen     
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§ 125  

Anmälan av delegationsbeslut till 
utbildningsnämnden den 8 december 2020 

Dnr 2020-000354  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga delegationsbesluten till handlingarna.        

Sammanfattning av ärendet 
Anmälda delegationsbeslut till utbildningsnämnden den 8 december 2020 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.     

Utredaren meddelar att ytterligare ett delegationsbeslut finns tillgängligt för 
nämnden utöver förtecknade beslut under rubriken Handlingar i ärendet: 

Beslut i brådskande ärenden, punkt 1.1.) 
Delegat: Utbildningsnämndens ordförande  

Beslut, daterat 2020-12-04,  

att elever vid gymnasieskolan på Nils Fredriksson Utbildning från och med den 
7 december 2020 till och med den 6 januari 2021 ska ges undervisning där 
läraren och eleven är åtskilda i rum men inte i tid (distansundervisning). 

Undantag från beslutet ovan gäller för 

- praktiska moment som inte kan skjutas upp, 

- nationella prov, 

- andra examinationer som inte går att genomföra på distans, 

- elever på introduktionsprogrammen, inklusive språkintroduktion, och 

- elever som i övrigt är sårbara vid distansundervisning. 

att därmed upphäva tidigare beslut, daterat 2020-11-20, (delegationsbeslut av 
ordföranden), att delegera åt utbildningschefen att vid behov vidta de åtgärder 
som krävs för att anpassa gymnasieundervisningen vid Nils Fredriksson 
Utbildning (NFU) i syfte att undvika trängsel i skollokalerna och minska 
spridningen av coronaviruset. Det beslutet gällde perioden 23 november-18 
december 2020.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-11-30 
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Beslut i brådskande ärenden (punkt 1.1.) 
Delegat: Utbildningsnämndens ordförande 

- Beslut, daterat 2020-11-20, 
att delegera åt utbildningschefen att vid behov vidta de åtgärder som krävs för 
att anpassa gymnasieundervisningen vid Nils Fredriksson Utbildning (NFU) i 
syfte att undvika trängsel i skollokalerna och minska spridningen av 
coronaviruset. 

Med delegationen följer att åtgärderna ska utgå från de ramar för huvudmannen 
som anges i den ändrade förordningen (2020:115) om utbildning i vissa 
skolformer i skolväsendet vid spridning av viss smitta. 
Innan undantag vidtas måste det först ha konstaterats att åtgärder inom ramen 
för det ordinarie regelverket är otillräckliga. 

Delegationen gäller under tiden 23 november -18 december 2020.  
Inför vårterminen 2021 fattas nytt beslut av utbildningsnämnden om eventuell 
förlängning av delegationen efter uppföljning av situationen med smittspridning. 

- Beslut, daterat 2020-11-30,  
att bevilja huvudmannen för förskolan Börringebarnen anstånd till och med den 
7 december 2020 med yttrande över förelägganden i samband med ordinarie 
och riktad tillsyn av förskolan Börringebarnen 2020 (dnr 2020-38 och 2020-61) 

Beslut på uppdrag av nämndens beslut, daterat 2020-11-20 (se ovan) 
Delegat: Utbildningschef 

- Beslut, daterat 2020-11-20, om följande 

• Elever i år 2 och 3 på barn- och fritidsprogrammet (BF), tekniska programmet 
(TE), naturvetenskapsprogrammet (NA) och samhällsvetenskapsprogrammet 
(SA) läser på plats varannan vecka distans/fjärr efter rektorns beslut. 
• Elever i behov av stöd eller extra anpassningar ska erbjudas detta. 
• Elever i år 1, introduktionsprogram läser enligt schema på NFU 
Rektor kan fortlöpande förändra i schemats förläggning av 
distans/fjärrundervisning för klass, grupp eller för enskild elev år i 2 och 3. 
Vuxenutbildningen genomförs enligt rektors tidigare planering/beslut. 

Beslutet avser perioden 24 november – 18 december 2020. 

Beslut om plats/tillfälligt utökad vistelsetid i förskola (punkt 6.4. eller 6.5.) 
Delegat: Rektor 
- Beslut, daterat 2002-11-18, att bevilja tillfälligt utökad vistelsetid på 
Hattstugans-Värby förskola för ett barns behov av särskilt stöd i sin utveckling 
av fysiska, psykiska eller andra skäl (dnr 2020-10) (punkt 6.5.) 

Överenskommelse om interkommunal ersättning för placering av barn i förskola 
(punkt 6.14.) 
Delegat: Områdeschef förskola 
- Överenskommelser, daterade 2020-11-04, med Staffanstorps kommun om 
ersättning för två barn placerade på förskola i den kommunen 
- Överenskommelse, daterad 2020-11-04, med Lunds kommun om ersättning 
för ett barn placerat på förskola i den kommunen 
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Överenskommelse om interkommunal ersättning för placering av elev i 
grundskola (punkt 8.12.) 
Delegat: Områdeschef grundskola, grundsärskola, gymnasium och 
vuxenutbildning 
- Överenskommelse, daterad 2020-10-14, med Hörby kommun om ersättning 
för en elev placerad i grundskola, årskurs 7, på Aggarpsskolan 
- Överenskommelse, daterad 2020-10-19, med Lunds kommun om ersättning 
för en elev placerad i grundskola, årskurs 7, på Aggarpsskolan 

Beslut om uppsägning av ett barns fritidshemsplats, Marbäcksskolan (punkt 
10.10.) 
Delegat: Områdeschef grundskola, grundsärskola, gymnasium och 
vuxenutbildning 
- Beslut, daterat 2020-11-09, att säga upp ett barns fritidshem från och med den 
30 november 2020 på grund av obetalda avgifter (dnr 2020-367) 

Beslut efter tillsyn av fristående verksamheter (förskola) (punkt 17.1.) 
Delegat: Områdeschef förskola 
- Beslut, daterat 2020-11-12,  
att avstå från ytterligare ingripande mot huvudmannen för I Ur och Skur 
Väderlekens förskola vad gäller det generella frågeområdet i tillsynen. 

Nämnden bedömer att huvudmannen har vidtagit och redovisat sådana 
åtgärder med anledning av anmärkningen att tillsynen i denna del kan avslutas 
(dnr 2020-37). 

Beslut om tilläggsbelopp enligt skollagen till fristående huvudmän (punkt 18.2.) 
Delegat: Områdeschef grundskola, grundsärskola, gymnasium och 
vuxenutbildning 
- Beslut, daterade 2020-11-23, att bevilja tilläggsbelopp för 
modersmålsundervisning för två elever vid ProCivitas Privata Gymnasium Lund 
(dnr 2020-363 respektive 2020-364) 

Anställningsbeslut, tillsvidare (punkt 21.1.5.) 
Delegat: Respektive anställande chef 
- Beslut, daterat 2020-11-01, av rektor om anställning av speciallärare, 
Spångholmsskolan 
- Beslut, daterat 2020-11-16, av rektor om anställning av fritidspedagog, 
Baraskolan 

Anställningsbeslut, allmän visstid (punkt 21.3.) 
Delegat: Respektive anställande chef 
- Beslut, 2020-11-02, om anställning på extratjänst, Aggarpsskolan           
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§ 126  

Rapporter och anmälningar till 
utbildningsnämnden den 8 december 2020 

Dnr 10616  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att notera informationen. 

Sammanfattning av ärendet 
Rapporter kan lämnas och anmälningar kan göras. 

Utredaren lämnar kortfattad information om ett rektorsbeslut om avstängning av 
en elev från undervisningen vid Klågerupskolan 6-9 vid månadsskiftet 
november/december 2020. 

 

 


