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Kristoffer Linné (L), 1:e vice ordförande 
Magnus Lilja (SD), 2:e vice ordförande 
Erik Almgren (ÄS)    Deltar på distans 
Per-Ola Valastig (MP), §§ 1-11   Deltar på distans 

Tjänstgörande ersättare 

Ingegerd Eriksson (C), för Nicolaj Johannessen (C)  Deltar på distans 
Morgan Pedersen (SD), för Anette Nilsson (SD)  Deltar på distans 
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Bo Becking (BP), för Per-Ola Valastig (MP) §§ 12-13  Deltar på distans 

Ersättare och insynsplatser 

Lars Nordberg (M)    Deltar på distans 
Bo Becking (BP), §§ 1-11    Deltar på distans 
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Övriga närvarande (tjänstepersoner, personalföreträdare) 
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Johanna Richter, projektledare, närvarande §§ 1-4 
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§ 1  

Förändring av dagordning 

Dnr 11082  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att förändra dagordningen i enlighet med vad ordföranden har anmält och 
föreslagit. 

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, 1:e vice ordföranden och 2:e vice ordföranden finns på plats i 
kommunhuset tillsammans med utbildningschefen, ekonomen och 
utredaren/nämndens sekreterare, 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 anmäler att ytterligare ett ärende tillkommer i slutet på 
dagordningen enligt tidigare avisering: Prövning av rektors beslut om 
omedelbar avstängning av en elev vid Nils Fredriksson Utbildning.   
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§ 2  

Bokslut/årsredovisning för 2020 - siffror 

Dnr 2019-000169  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga rapporten till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Ekonomen är föredragande i ärendet och lämnar en preliminär bokslutsrapport 
med siffror. 

Årsredovisningen behandlas av nämnden i mars 2021. 

 

Presidiets förslag till beslut: 

Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga rapporten till handlingarna. 
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§ 3  

Ansökan om befrielse från finansieringsansvar för 
Fröhusets förskola enligt reglemente för 
lokalbank 

Dnr 2021-000011  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar  

att föreslå kommunstyrelsen besluta att finansieringsansvaret för tidigare 
Fröhusets förskola övergår till lokalbanken. Kommunbidrag för lokalhyra och 
övrig drift, totalt 826 tkr, förs över till teknisk nämnd.      

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 28 oktober 2020,   

att godkänna reglemente för lokalbank. 

Av ärendebeskrivningen framgår följande: 

Utbildningsnämnden har till följd av en omorganisation bland förskolorna ett 
överskott på lokaler i form av Fröhuset som inte nyttjas av kommunen men där 
hyresavtalet löper till 2033. Då kommunen betalar ut bidragsbelopp till 
fristående huvudmän för förskola, grundskola och gymnasieskola utifrån de 
lokalkostnader som kommunen själv har inom sin utbildningsverksamhet, 
fördelat per elev, ger tomma lokaler högre kostnader i form av dessa 
bidragsbelopp förutom själva lokalkostnaden. Därför behöver en organisation 
skapas som hanterar lokaler som verksamheterna inte längre behöver såväl på 
kort som på lång sikt så att hyreskostnader inte belastar den nämnd som 
tidigare använt den. 

Förslaget är därför att en lokalbank skapas som placeras under teknisk nämnd, 
som handhar kommunens lokalstrategiska arbete. Genom det frigörs den 
tidigare nämnden från lokalkostnader och bidragsbelopp till fristående 
huvudmän kan därmed fördelas ut enligt en mer rättvisande beräkning utifrån 
de faktiska kostnader som kommunens utbildningsverksamhet har. Förslaget till 
reglemente klargör hur nämnder kan överlämna icke nyttjade lokaler till 
lokalbanken. Med överlämnandet kommer även en ramöverföring göras från 
avlämnande nämnd till tekniska nämnden motsvarande de löpande 
lokalkostnaderna. Kostnader för skadegörelse och saneringar föreslås dock 
belasta den avlämnande nämnden i fall de skulle dyka upp för den aktuella 
fastigheten.  

Av § 4 i reglementet framgår att nyttjande nämnd ska fatta beslut om att lämna 
en framställan om befrielse till kommunstyrelsen.  

Ärendet bereds av nämnd som avser att begära befrielse från 
finansieringsansvar. I beredningen skall yttrande inhämtas från 
ekonomienheten och strategisk planeringsenhet. 
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Yttrande har inhämtats från ekonomienheten som tillstyrker överföringen och 
framhåller följande: Genom att kommunen ser till att lokalkostnader belastar rätt 
verksamhet blir lokalbidrag till fristående anordnare korrekta och kommunen 
belastas med rätt kostnader. Lokalkostnaderna för Fröhuset motsvarar en 
kostnad till fristående förskolor på cirka 145 tkr. 

Yttrande har inhämtats från strategisk planeringsenhet som tillstyrker 
överföringen och framhåller att det krävs ett stort arbete med att iordningställa 
lokalerna för offentlig verksamhet med dithörande krav.       

Tjänsteskrivelse har utarbetats.     

Ordföranden är föredragande i ärendet. 

 

Presidiets förslag till beslut: 

Utbildningsnämnden beslutar  

att föreslå kommunstyrelsen besluta att finansieringsansvaret för tidigare 
Fröhusets förskola övergår till lokalbanken. Kommunbidrag för lokalhyra och 
övrig drift, totalt 826 tkr, förs över till teknisk nämnd. 

Handlingar i ärendet 
Kommunfullmäktiges beslut, daterat 2020-10-28, § 81 
Reglemente för lokalbank, antaget 2020-10-28 

Skriftligt yttrande från strategisk planeringsenhet, daterat 2021-01-28 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-01-28         

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 4  

Rapport om aktuella lokal- och byggfrågor  

Dnr 10617  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga rapporten till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Projektledaren är föredragande i ärendet. 

 

Presidiets förslag till beslut: 

Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga rapporten till handlingarna. 
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§ 5  

Rapport om förskolekö 2021 

Dnr 2021-000010  

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 2021-05-31, antal barn som står 
i kö 2021-01-11 som önskar plats fram till och med 2021-05-31 samt 
differensen mellan kapacitet och placerat antal barn/barn i kö.  

Utbildningschefen är föredragande i ärendet. 

 

Presidiets förslag till beslut: 

Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga rapporten till handlingarna. 

Handlingar i ärendet 
Körapport för förskola (övergripande), daterad 2021-01-11  
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§ 6  

Information om beslut om genomgripande 
utredning av Fritt sök till gymnasieskolan  

Dnr 2020-000383  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att notera informationen och lägga beslut och tillhörande beslutsunderlag till 
handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen i Lunds kommun beslutade den 2 december 2020 

att uppmana Skånes kommuner att planera för ett samlat gymnasieutbud för att 
möta efterfrågan 

att uppmana Skånes kommuner att skyndsamt inleda ett samlat 
utvecklingsarbete av gymnasiesamverkan utifrån följande fyra punkter 

1. att förbättra transparensen, tydligheten och långsiktigheten avseende 
fördelningen av kostnader och ansvar för gymnasieskolan i hela Skåne 

2. att få på plats delregionala samarbeten avseende planeringen och styrningen 
av gymnasieskolan med utgångspunkt i gymnasieorterna samt de till 
gymnasieorterna närliggande kommunerna och fristående gymnasieskolorna 

3. att undersöka hur man kan möjliggöra en rimlig tillgång till gymnasieutbudet i 
hemkommunen för ungdomar hemmahörande i gymnasiekommunen 

4. att undersöka och initiera ett systematiskt arbete för att tillsammans med 
Skolinspektionen arbeta för att motverka betygsinflation och säkerställa en 
likvärdig betygssättning i Skånes grundskolor. 

att överlämna utredningen till utbildningsnämnden som ett underlag i det 
fortsatta utvecklingsarbetet. 

 

Ordföranden är föredragande i ärendet. 

 

Presidiets förslag till beslut: 

Utbildningsnämnden beslutar 

att notera informationen och lägga beslut och tillhörande beslutsunderlag till 
handlingarna. 

Handlingar i ärendet 
Mejlmissiv, daterat 2020-12-14 



 

 

11(25) 

UTBILDNINGSNÄMNDEN  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2021-02-02  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

Utredning - genomgripande utredning av fritt sök i gymnasieskolan, daterad 
2020-11-17 

Tjänsteskrivelse, daterad 2020-11-17 

Protokollsutdrag med beslut av Kommunstyrelsen i Lunds kommun, § 378, 
daterat 2020-12-02 

Skriftlig reservation (S) mot kommunstyrelsens beslut 
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§ 7  

Remiss om ny måltidspolicy 2021 för Svedala 
kommun 

Dnr 2020-000386  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att yttra sig över Måltidspolicy 2021 för Svedala kommun enligt redovisat 
(liggande) förslag med tillägg enligt tilläggsyrkanden. 

Reservationer 
Per-Ola Valastig reserverar sig mot beslutet i den del som avser 
Sverigedemokraternas tilläggsyrkande. 

Sammanfattning av ärendet 
Tekniska nämnden beslutade den 8 december 2020. § 135, 

att måltidsplanen ändrar benämning till måltidspolicy 2021 för Svedala 
kommun, samt 

att reviderat förslag av måltidspolicyn 2021 skickas på remiss till socialnämnden 
och utbildningsnämnden. 

Teknisk nämnd beslutade genom delegationsbeslut den 14 december 2020  

att remittera förslaget till måltidspolicy, utöver redan beslutade socialnämnden 
och utbildningsnämnden, även till Pensionärsrådet, Funktionsrättsrådet och 
Ungdomsparlamentet samt 

att remissvaren från alla instanserna ska inkomma senast 2021-03-31. 

 

Förslag till yttrande har utarbetats. 

Ordföranden gör en inledande föredragning. 

Utbildningschefen är föredragande i ärendet.   

 

Ordförandens förslag till beslut: 

Utbildningsnämnden beslutar 

att yttra sig över Måltidspolicy 2021 för Svedala kommun enligt redovisat 
förslag.   
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Handlingar i ärendet 
Beslut av teknisk nämnd, daterat 2020-12-08 

Delegationsbeslut, daterat 2020-12-14 

Remissutkast måltidspolicy, daterad 2020-12-08 

Kostpolicy vård och omsorg 

Kostpolicy förskola och skola 

Presentationsbilder, revidering av kostpolicy 

Tjänsteskrivelse, daterad 2020-11-30 

Förslag till yttrande över remissförslag    

Yrkanden 
Ingegerd Eriksson (C) yrkar som tillägg att varje form av tävling ska vara 
förbjuden i samband med måltidssituationen.  

Magnus Lilja (SD) yrkar för Sverigedemokraterna följande gällande utkastet till 
matpolicy: 

1) Under rubriken ”Val av livsmedel” sidan 5 ska målet om att öka mängden 
vegetabilier strykas. 

2) Istället ska under samma rubrik följande läggas in:  
”I rätter som normalt tillagas med kött ska köttersättningsprodukter undvikas. 
Köttersättningsprodukter kan användas i det vegetariska alternativet.” 

Sverigedemokraterna yrkar att utbildningsnämndens remissvar kompletteras i 
enlighet med ovanstående. 

Beslutsgång 
Efter diskussion instämmer Per-Ola Valastig (MP) i liggande förslag, men inte 
Sverigedemokraternas tilläggsyrkande. 
Ordföranden ställer liggande förslag till yttrande samt Ingegerd Erikssons 
tilläggsyrkande och Magnus Liljas tilläggsyrkande under proposition och finner 
att dessa har bifallits. 

Beslut skickas till 
Teknisk nämnd 
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§ 8  

Uppföljning av intern kontroll 2020 

Dnr 2020-000078  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att godkänna redovisad rapport om uppföljning av intern kontroll 2020. 

Sammanfattning av ärendet 
Utbildningsnämnden beslutade den 9 mars 2020, § 25, 

att godkänna intern kontrollplan för 2020 enligt redovisat förslag. 

 
Uppföljning av internkontrollplanen har genomförts och rapport har utarbetats. 

Utbildningschefen är föredragande i ärendet. 

 

Presidiets förslag till beslut: 

Utbildningsnämnden beslutar 

att godkänna redovisad rapport om uppföljning av intern kontroll 2020.  

Handlingar i ärendet 
Rapport Uppföljning av intern kontroll 2020 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 9  

Meddelanden och skrivelser till 
utbildningsnämnden den 2 februari 2021 

Dnr 2020-000382  

Beslut 
Presidiets förslag till beslut: 

Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga besluten och skrivelserna till handlingarna. 

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

Kommunfullmäktige har översänt beslut i olika ärenden. 

Skolinspektionen har översänt beslut i olika ärenden. 

Skolverket har översänt beslut som rör statsbidrag. 

Huvudman och ledning för I Ur och Skur Skabersjöskolans förskola har 
översänt skrivelse om genomförd tillsyn. 

Utredaren är kortfattat föredragande i ärendet.   

Handlingar i ärendet 
Kommunfullmäktiges beslut, daterat 2020-12-09, § 103, om uppföljningsrapport 
3 - ekonomisk uppföljning med prognos för nämnder och styrelser 

Kommunfullmäktiges beslut, daterat 2020-12-09, § 109, om riktlinjer för 
deltagande på distans vid sammanträden i kommunfullmäktige, 
kommunstyrelsen, nämnderna och utskotten 

Bygg- och miljönämndens beslut, daterat 2020-12-10, § 153, om kontroll- och 
tillsynsplan för miljö, hälsoskydd och livsmedel 2021 

Kommunstyrelsens plan- och exploateringsutskotts beslut, daterat 2021-01-14, 
§ 6, om granskning av förslag till detaljplan för fastigheten Svedala 122:88 med 
flera i Norra industriområdet, Svedala 

Strategiska planeringsenhetens underrättelse, daterad 2021-01-20, om 
granskning av förslag till detaljplan för Svedala 122:88 med flera i Norra 
industriområdet, Svedala 

Skolinspektionens beslut, daterat 2020-12-21, efter kvalitetsgranskning av 
arbetet med att främja elevers hälsa på Nils Fredriksson Utbildning (NFU) 

Skolinspektionens beslut, daterat 2021-01-14 att Sveriges Ridgymnasium AB 
har godkännande för naturbruksprogrammet med inriktningarna djurvård och 
hästhållning vid Sveriges Ridgymnasium Svedala för utbildning som påbörjas 
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efter 30 juni 2021 (sedan tidigare finns godkännande att bedriva 
naturbruksprogrammet med inriktningen djur) 

Skolverkets beslut, daterat 2020-12-01, att godkänna redovisningen av 
användningen av statsbidrag för kvalitetssäkrande åtgärder för kommuner som 
använt maxtaxa 2020 utan återkrav (kommunen beviljades 1 304 667 kronor) 

Skolverkets beslut, daterat 2020-12-08, att godkänna rekvisition av statsbidrag 
för skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för lärare (karriärtjänster) 2020/2021 
och bevilja kommunen 1 133 265 kronor  

Skolverkets beslut, daterat 2020-12-08, att godkänna rekvisition av statsbidrag 
för höjda löner till lärare och vissa andra personalkategorier (Lärarlönelyftet) för 
2020/2021 och bevilja kommunen 2 871 499 kronor.  

Skolverkets beslut, daterat 2021-01-08, att avslå ansökan om statsbidrag för 
lärcentrum 2021 

Skrivelse, daterad 2020-12-22, och bilagor från huvudman och ledning för I Ur 
och Skur Skabersjöskolans förskola med klagomål på genomförd ordinarie 
tillsyn på förskolan 
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§ 10  

Anmälan av delegationsbeslut till 
utbildningsnämnden den 2 februari 2021 

Dnr 2020-000381  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga delegationsbesluten till handlingarna.        

Sammanfattning av ärendet 
Anmälda delegationsbeslut till utbildningsnämnden den 2 februari 2021 har 

förtecknats nedan. 

Besluten har fattats utifrån vid varje tid gällande delegationsförteckning för 
utbildningsnämnden eller utifrån beslut av utbildningsnämnden i en specifik 
fråga eller specifikt ärende.    

Utredaren är kortfattat föredragande i ärendet.       

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-01-25 

Beslut i brådskande ärenden (punkt 1.1.)  
Delegat: Utbildningsnämndens ordförande 
 
- Beslut, daterat 2020-12-15,  
att elever i årskurs 8 och 9 på Naverlönnskolan ska ges undervisning där lärare 
och elever är åtskilda i rum men inte i tid under tiden från och med den 16 
december till och med den 18 december 2020. (2020-355) 

- Beslut, daterat 2020-12-29, 
att elever inom gymnasiet liksom vuxenutbildningen på Nils Fredriksson 
Utbildning (NFU) från och med den 7 januari till och med den 24 januari 2021 
ska ges fortsatt undervisning där lärare och elev kan vara åtskilda både i rum 
och tid (distansundervisning). (dnr 2020-104) 

- Beslut, daterat 2021-01-08,  
att elever i grundskolans årskurs 7-9 i Svedala kommun från och med den 11 
januari till och med den 24 januari 2021 ska ges fortsatt undervisning i form av 
fjärrundervisning och distansundervisning. (dnr 2021-5) 

- Beslut, daterat 2021-01-21,  
att elever i grundskolans årskurs 7-9 i Svedala kommun successivt ska återgå 
till närundervisning från och med måndagen den 25 januari 2021. 
Närundervisning varieras därmed med distans- och fjärrundervisning och en 
årskurs per vecka har närundervisning på sin skola. Efter sportlovet, vecka 8, 
ska samtliga elever vara tillbaka på sin skola för närundervisning. (dnr 2021-5) 
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- Beslut, daterat 2021-01-22,  
att elever i gymnasiet på Nils Fredriksson Utbildning (NFU) successivt ska 
återgå till närundervisning från och med måndagen den 25 januari 202, 
att vuxenutbildningen på Nils Fredriksson Utbildning ska fortsätta bedriva sin 
undervisning på distans enligt tidigare beslut fram till och med den 1 april 2021 
(dnr 2020-104). 

Beslut om ställföreträdande (stf.) rektor i förskolan (punkt 2.2.) 
Delegat: Områdeschef förskola,  
- Beslut, daterat 2020-12-02, att utse stf. rektor på Åkerbrukets förskola, 25 
november 2020 och 1-2 december 2020 
- Beslut, daterat 2020-12-11, att utse stf. rektor på Floraparkens och 
Frejaparkens förskolor, 21-23 december, 28-30 december 2020 och 4 januari 
2021 
- Beslut, daterat 2020-12-15, att utse stf. rektor på Hattstugans, Hattstugan-
Värby och Rödluvans förskolor, 21-30 december 2020 
- Beslut, daterat 2020-12-15, att utse stf. rektor på Bara backars förskola, 21-30 
december 2020 och 4-5 januari 2021  
- Beslut, daterat 2020-12-18, att utse stf. rektor på Klöverstugans och 
Tegelbrukets förskolor, 23 december 2020-6 januari 2021 
- Beslut, daterat 2020-12-18, att utse stf. rektor på Åkerbrukets förskola, 22-30 
december 2020 och 4 januari 2021 
- Beslut, daterat 2021-01-13, att utse stf. rektor på Mumindalens förskola, 13-15 
och 18-20 januari 2021 (beslut av utbildningschefen på grund av förhinder för 
ordinarie delegat) 
- Beslut, daterat 2021-01-25, att utse stf. rektor på Klöverstugans och 
Tegelbrukets förskolor, 8 januari 2021 

Beslut om plats/tillfälligt utökad vistelsetid i förskola (punkt 6.4. eller 6.5.) 
Delegat: Rektor 
- Beslut, daterat 2020-09-28, att bevilja tillfälligt utökad vistelsetid på 
Floraparkens förskola för ett barn för dennes eget behov på grund av 
familjesituationen i övrigt (dnr 2020-307) 
- Beslut, daterat 2021-01-12, att bevilja tillfälligt utökad vistelsetid på 
Hattstugans-Värby förskola för ett barn för dennes eget behov på grund av 
familjesituationen i övrigt (dnr 2021-9) 
- Beslut, daterat 2021-01-14, att bevilja tillfälligt utökad vistelsetid på 
Floraparkens förskola för ett barn för dennes eget behov på grund av 
familjesituationen i övrigt (dnr 2021-21) 
- Beslut, daterat 2021-01-25, att bevilja tillfälligt utökad vistelsetid på Rödluvans 
förskola för ett barn för dennes behov av särskilt stöd i sin utveckling av fysiska, 
psykiska eller andra skäl (dnr 2021-26) 

Beslut om uppsägning av förskoleplats och fritidshemsplats på grund av 
obetalda barnomsorgsavgifter (punkt 6.16, 10.10.) 
Delegat: Områdeschef förskola respektive områdeschef grundskola, 
grundsärskola, gymnasium och vuxenutbildning 
- Beslut, daterat 2020-12-08, om uppsägning av förskoleplats på Åkerbrukets 
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förskola och fritidshemsplats på Marbäcksskolan på grund av obetalda 
barnomsorgsavgifter 

Överenskommelse om interkommunal ersättning för placering av barn i förskola 
(punkt 6.14.) 
Delegat: Områdeschef förskola 
- Överenskommelser, daterade 2020-10-19, med Malmö stad om ersättning för 
två barn (syskon) placerade på Rödluvans förskola 
- Överenskommelse, daterad 2020-11-16, med Malmö stad om ersättning för 
ett barn placerat på Bara backars förskola 
- Överenskommelse, daterad 2020-11-25, med Skurups kommun om ersättning 
för ett barn placerat på förskola i den kommunen 
- Överenskommelse, daterad 2020-12-04, med Lunds kommun om ersättning 
för ett barn placerat på Åkerbrukets förskola 
- Överenskommelse, daterad 2021-01-12, med Malmö stad om ersättning för 
ett barn placerat på förskola i den kommunen (tecknad av utbildningschefen på 
grund av förhinder för ordinarie delegat) 

Överenskommelse om interkommunal ersättning för placering av elev i 
förskoleklass (punkt 7.3.), grundskola (punkt 8.12.) och/eller fritidshem (punkt 
10.8.) 
Delegat: Områdeschef grundskola, grundsärskola, gymnasium och 
vuxenutbildning 
- Överenskommelse, daterad 2021-01-12, med Kävlinge kommun om ersättning 
för ett barn placerat i grundskola, årskurs 1, och fritidshem i den kommunen  

Beslut om rätt till skolskjuts i grundsärskolan (punkt 9.6.) 
Delegat: Chef för resursenheten (funktionsnedsättning eller annan särskild 
omständighet) 
- Beslut, daterat 2021-10-09, att bevilja skolskjuts för en elev (dnr 2021-28) 
- Beslut, daterat 2021-01-19, att bevilja skolskjuts för en elev (dnr 2021-19) 

Beslut om plats/utökad vistelsetid i fritidshem (punkt 10.3. eller 10.4.) 
Delegat: Rektor 
- Beslut, daterat 2020-12-07, att bevilja plats/tillfälligt utökad vistelsetid på 
Kyrkskolans fritidshem för en elev för dennes behov av särskilt stöd i sin 
utveckling av fysiska, psykiska eller andra skäl (dnr 2021-19) 
- Beslut, daterat 2020-01-12, att bevilja plats/tillfälligt utökad vistelsetid på 
Kyrkskolans fritidshem för en elev för dennes behov av särskilt stöd  
(dnr 2021-6) 
- Beslut, daterat 2021-01-13, att bevilja plats/tillfälligt utökad vistelsetid på 
Marbäcksskolans fritidshem för en elevs för dennes eget behov av 
familjesituationen i övrigt (avgiftsbefrielse) (dnr 2021-16) 
- Beslut, daterat 2020-01-18, att bevilja plats/tillfälligt utökad vistelsetid på 
Kyrkskolans fritidshem för en elevs för dennes behov av särskilt stöd  
(dnr 2021-7) 
- Beslut, daterat 2021-01-25, att bevilja plats/tillfälligt utökad vistelsetid på 
Kyrkskolans fritidshem för en elev för dennes behov av särskilt stöd  
(dnr 2021-23)      
- Beslut, daterat 2021-01-26, att bevilja plats/tillfälligt utökad vistelsetid på 
Roslättsskolans fritidshem för en elev för dennes eget behov (dnr 2021-27)    
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Beslut om ekonomiskt stöd vid inackordering (gymnasieskolan) läsåret 
2020/2021 (punkt 11.4.) 
Delegat: Administrativ chef 
- Beslut, daterat 2020-08-11, att bevilja en elev ekonomiskt stöd vid 
inackordering (dnr 2020-243) 

Beslut efter tillsyn av fristående verksamheter (förskola) (punkt 17.1.) 
Delegat: Områdeschef förskola 

- Beslut, daterat 2020-12-10, 
att tidigare föreläggande att I Ur och Skur Väderlekens förskola ska utföra 
åtgärder vad gäller huvudmannens ansvar för klargörande om 
ansvarsfördelning mellan huvudman och rektor, enligt 2 kapitlet 8 § skollagen, 
ska fortsätta gälla. 
Redovisning av skriftligt svar med anledning av det tidigare föreläggandet ska 
vara Svedala kommun tillhanda senast den 15 januari 2021. (dnr 2020-37) 

- Beslut, daterat 2020-12-14, 
att avstå från fortsatt ingripande mot huvudmannen för förskolan 
Börringebarnen vad gäller krav i föreläggande om 
- att skapa tillräckliga förutsättningar för att utöva hela det uppdrag som rektor 
har i enlighet med de nationella styrdokumenten, 
- att beskriva på vilket sätt åtgärder är vidtagna för att skapa förutsättningar för 
att utöva pedagogiskt ledarskap samt 
- att senast den 30 november 2020 utöka rektors tjänstetid för att kunna utöva 
sitt uppdrag enligt skolförfattningarna och de uppdrag och arbetsuppgifter som 
beskrivs i befattningsbeskrivning, förväntansdokument och andra dokument. 
Nämnden bedömer att huvudmannen har vidtagit sådana åtgärder med 
anledning av kraven att den ordinarie tillsynen av förskolan kan avslutas.  
(dnr 2020-38) 

- Beslut, daterat 2020-12-14, 
att avstå från fortsatt ingripande mot huvudmannen för förskolan 
Börringebarnen vad gäller krav i föreläggande om att senast den 30 november 
2020 svara på krav 
- att tillskapa förutsättningar i tjänsteutrymme för rektor och för huvudmannens 
förtroende för rektor att utöva hela sitt uppdrag i enlighet med det som 
Börringebarnen själv beskriver som rektorns uppdrag. 
Nämnden bedömer att huvudmannen har vidtagit sådana åtgärder med 
anledning av kraven att den riktade tillsynen av förskolan kan avslutas. 
(dnr 2020-61) 

Beslut om bidrag till fristående verksamheter i form av grundbelopp enligt 
skollagen (punkt 18.1.) 
Delegat: Utbildningschef 

- Beslut, daterade 2020-12-17, om bidrag för 2021 (dnr 2020-358): 

Huvudmän för fristående förskola, enskild pedagogisk omsorg, fristående 
grundskola och fritidshem 
- Axona Dendron AB 
- BMSL Bilingual Montessori School 
- Boukefs Privatskola 
- Familjedaghem Pågar & Töser HB 



 

 

21(25) 

UTBILDNINGSNÄMNDEN  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2021-02-02  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

- Framtidskompassen AB 
- Freinetskolan i Lund 
- Föreningen Börringebarnen 
- Hyllie Park AB 
- I Ur och Skur Skabersjöskolan 
- I Ur och Skur Väderlekens förskola 
- Internationella Engelska skolan 
- Jensen education college AB 
- Kunskapsskolan i Sverige AB 
- Lund International School 
- Lunds Montessorigrundskola 
- Mariaskolan 
- MIBA Learning and Education AB 
- MIBA skolor AB 
- Montessori Vellinge Grundskola AB 
- Norlandia Förskolor AB 
- Runstyckets förskola och skola AB 
- S:t Thomas skola 
- Stationens förskola 
- Stiftelsen Bladins skola 
- Sveaskolan 
- Svedala församling (Regnbågens förskola) 
- Svedala Montessoriförskola Ekonomisk förening 
- Söderslätts Montessoriskola Ekonomisk förening 
- Viol Pedagogisk omsorg AB 

Huvudmän för fristående gymnasieskolor 
- 4ans Gymnasium AB 
- Academedia AB 
- Bollerups Lantbruksinstitut 
- Bryggeriets Bildningsbyrå 
- Consensum Vård och Hälsogymnasium 
- Cybergymnasiet Malmö AB 
- Dans och Musikal i Lund AB 
- Folkuniversitetet Lund 
- Fria Läroverken i Sverige AB 
- Hushållningssällskapet Kompetensutveckling 
- Jensen Education 
- Lars-Erik Larsson Gymnasiet 
- Lunds Fordonstekniska Gymnasium AB 
- Lärande i Sverige AB 
- Naturbruksgymnasiet Hvilan 
- Peabskolan i Malmö 
- Stiftelsen Bladins skola 
- Stiftelsen Lundsbergs Skola 
- Sveriges Ridgymnasium 
- TAU Learning AB 
- ThorenGruppen AB 

Beslut om tilläggsbelopp enligt skollagen till fristående huvudmän (punkt 18.2.) 
Delegat: Områdeschef förskola respektive områdeschef grundskola, 
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grundsärskola, gymnasium och vuxenutbildning 
- Beslut, daterat 2020-10-14, att bevilja tilläggsbelopp för 
modersmålsundervisning för en elev vid Ystads Praktiska Gymnasium (dnr 
2020-326) 
- Beslut, daterat 2020-12-15, att avslå ansökan om tilläggsbelopp för en elev vid 
grundskolan Stiftelsen BMSL (dnr 2020-366) 
- Beslut, daterat 2020-01-12, att bevilja tilläggsbelopp med 220 480 kronor för 
ett barn vid förskolan Börringebarnen (dnr 2021-25) 

Beslut om upphandling av varor och tjänster (punkt 19.1.) 
Delegat: Utbildningschef 
- Tilldelningsbeslut, daterat 2020-12-01, om avrop Klient 3 Chromebook  

Svar/yttranden i samband med anmälningar till Skolinspektionen och Barn- och 
elevombudet (punkt 20.5.) 
Delegater: Grundskolechef (till och med 2019), områdeschef grundskola, 
grundsärskola, gymnasieskola och vuxenutbildning (från och med 2020) 
(utbildningschef ersätter vid grundskolechefs förhinder) 
- Svar/redovisning, daterad 2020-12-14, av åtgärder med anledning av 
föreläggande i ärende om anmälan mot Naverlönnskolan (dnr 2020-176) 

Ingående av personuppgiftsbiträdesavtal (punkt 20.8.)    
Delegat: Utbildningschef 
- Tecknat personuppgiftsbiträdesavtal med SLI Education AB i samband med 
avtal om distributionsplattformen SLI för strömmande media för Klågerupskolan 
F-5, daterat 2020-11-26 

Anställningsbeslut, tillsvidare (punkt 21.1.5.) 
Delegat: Respektive anställande chef 
- Beslut, daterat 2021-12-07, av rektor om anställning av resurspedagog, 
Kyrkskolans grundsärskola 
- Beslut, daterat 2021-12-16, av rektor om anställning av specialpedagog, 
Aggarpsskolan             
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§ 11  

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 och dess påverkan på verksamheterna 
lämnas regelbundet till nämnden. 

Utbildningschefen är föredragande i ärendet. 

 

Presidiets förslag till beslut: 

Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga lägesrapporten till handlingarna. 
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§ 12  

Beslut om omedelbar avstängning av en 
gymnasieelev från undervisningen vid Nils 
Fredriksson Utbildning 

Dnr 2021-000031  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att ställa sig bakom rektorns beslut om omedelbar avstängning. 

Sammanfattning av ärendet 
Rektor Alexander Magnusson har beslutat att omedelbart stänga av en elev på 
gymnasieskolan vid Nils Fredriksson Utbildning från undervisningen under 
perioden 28 januari-5 februari 2021.  

Enligt 5 kapitlet 17 § tredje stycket skollagen får rektor besluta om omedelbar 
avstängning av en elev om det kan antas att någon av förutsättningarna för 
avstängning enligt 5 kapitlet första stycket punkt 2-4 är uppfyllda och beslutet är 
nödvändigt med hänsyn till elevernas trygghet och studiero. 

Enligt 5 kapitlet 18 § tredje stycket skollagen gäller rektors beslut till dess 
huvudmannen har prövat saken och får inte avse längre tid än en vecka. Om 
huvudmannens beslut inte kan avvaktas med hänsyn till andra personers 
säkerhet, får beslutet förlängas med ytterligare en vecka. 

Utredaren är föredragande i ärendet. 

Beslut skickas till 
Rektor för Nils Fredriksson Utbildning 
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§ 13  

Rapporter och anmälningar till 
utbildningsnämnden den 2 februari 2021 

Dnr 10854  

Beslut 
 Utbildningsnämnden beslutar 

att notera informationen.    

Sammanfattning av ärendet 
Rapporter kan lämnas och anmälningar kan göras. 

Utbildningschefen informerar om skolvalet. Vårdnadshavare kan till och med 
den 10 februari 2021 göra skolval för barn inför förskoleklass och inför årskurs 4 
(för F-3-skolor). 

Utbildningschefen informerar om att rektor för Mumindalens förskola avslutade 
sin anställning igår, den 1 februari 2021. Tillförordnad rektor började idag, den 2 
februari. 

 

 


