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UTBILDNINGSNÄMNDEN  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2021-03-22  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

Plats och tid Naverlönnsalen, måndagen den 22 mars 2021 kl 17:00-18:46 

Beslutande Ledamöter 

Se närvarolista på sida 2 

 Tjänstgörande ersättare 

Se närvarolista på sida 2 

Övriga närvarande Se närvarolista på sida 2 

Justerare Jan Holmerup, §§ 26-35    Yvonne Aulin, §§ 36-38 

Justeringens plats och datum Digital signering, 2021-03-25 
 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 26-38 

 Jan Herbertson  

 Ordförande 

  

 Hans Järvestam  

 Justerare 

  

 Jan Holmerup, §§ 26-35                                Yvonne Aulin, §§ 36-38  
 
 Anslagsbevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 2021-03-22 

Anslaget sätts upp 2021-03-25 Anslaget till och med 2021-04-16    

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset, verksamhetsområde Utbildnings lokaler 
 

Underskrift 

  

 Jan Herbertson  
 Utdragsbestyrkande  
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Närvarolista 

Beslutande  

Ledamöter 

Hans Järvestam (M), Ordförande     
Jan Holmerup (M), §§ 26-35, till kl. 18.25, ej närvarande §§ 36-38       Deltar på distans 
Kristoffer Linné (L), 1:e vice ordförande                                              Deltar på distans 
Magnus Lilja (SD), 2:e vice ordförande    Deltar på distans 
Erik Almgren (ÄS)     Deltar på distans 
Jesper Sennertoft (S)     Deltar på distans 
Per-Ola Valastig (MP), §§ 26-35, till kl. 18.25, ej närvarande §§ 36-38  Deltar på distans 

Tjänstgörande ersättare 

Yvonne Aulin (M) för Jan Holmerup (M), §§ 36-38   Deltar på distans 
Ingegerd Eriksson (C) på vakant plats (C)     Deltar på distans 
Morgan Pedersen (SD) för Anette Nilsson (SD)   Deltar på distans 
Ewa Bohlin (S) för Per-Ola Valastig (MP), §§ 36-38   Deltar på distans 

Ersättare och insynsplatser 

Yvonne Aulin (M), §§ 26-35     Deltar på distans 
Lars Nordberg (M)     Deltar på distans  
Bo Becking (BP)     Deltar på distans 
Reino Lindberg (ÄS)     Deltar på distans 
Ewa Bohlin (S), §§ 26-35     Deltar på distans 
Heléne Hardenstedt (S)     Deltar på distans 
 

Övriga närvarande (tjänstepersoner, personalföreträdare med flera) 

Fredrik Aksell, utbildningschef    Deltar på distans 
Annika Kraft, områdeschef förskola    Deltar på distans 
Lise-lott Nilsson, områdeschef grundskola, grundsärskola, gymnasium och vuxenutbildning Deltar på distans 
Robert Schoug, ekonom, §§ 26-35, ej närvarande §§ 36-38   
Johanna Richter, projektledare, §§ 26-35, ej närvarande §§ 36-38  Deltar på distans 
Jan Herbertson, utredare och nämndens sekreterare    
Johannes Ullstad, personalföreträdare Lärarförbundet, ej närvarande §§ 36-38 Deltar på distans 
Sandra Blad, förslagsställare, endast § 26    Deltar på distans 
Dave Servin, kommunrevisor     
 

 

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 

§ 26 
Idé Svedala - förslag om att tillfälligt förenkla överflytt av yngre 
syskon, förskola .................................................................................................. 4 

§ 27 
Lägesrapport om coronapandemin (covid-19) och dess påverkan på 
verksamheterna .................................................................................................. 6 

§ 28 
Uppföljningsrapport/prognosrapport nr 1 2021 för utbildningsnämnden .............. 7 

§ 29 
Nya förskoleplatser i Svedala tätort ..................................................................... 9 

§ 30 
Information om tillfällig ledningsorganisation för förskola ................................... 10 

§ 31 
Ansökan om att få överta och driva fristående I Ur och Skur 
Väderlekens förskola......................................................................................... 11 

§ 32 
Initiativärende om studiero och trygghet i grundskolan ...................................... 12 

§ 33 
Meddelanden och skrivelser till utbildningsnämnden den 22 mars 
2021 .................................................................................................................. 14 

§ 34 
Anmälan av delegationsbeslut till utbildningsnämnden den 22 mars 
2021 .................................................................................................................. 16 

§ 35 
Rapporter och anmälningar till utbildningsnämnden den 22 mars 2021 ............ 20 

§ 36 
Fråga om vitesföreläggande enligt skollagen för elevs fullgörande av 
skolplikt, Kyrkskolan .......................................................................................... 21 

§ 37 
Fråga om vitesföreläggande enligt skollagen för elevs fullgörande av 
skolplikt, Aggarpsskolan .................................................................................... 23 

§ 38 
Fråga om vitesföreläggande enligt skollagen för elevs fullgörande av 
skolplikt, Aggarpsskolan .................................................................................... 24 
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§ 26  

Idé Svedala - förslag om att tillfälligt förenkla 
överflytt av yngre syskon, förskola 

Dnr 2020-000376  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar  

att uppdra åt förvaltningen/verksamhetsområde Utbildning att utreda e-förslaget 
och utarbeta ett förslag till svar. Inriktningen är att nämnden ska kunna 
behandla och besluta i ärendet innan sommaren 2021. 

Sammanfattning av ärendet 
En medborgare har inkommit med ett e-förslag, Idé Svedala, enligt rubricering. 

Enligt kommunens riktlinjer för Idé Svedala ska ett e-förslag, om 30 personer 
eller fler röstat för ett e-förslag, överlämnas det som ett informationsärende till 
berörd nämnd, vilken då har att ta ställning till om ärendet ska behandlas av 
nämnden.  

Berörd nämnd ansvarar för att förslagslämnaren informeras om när nämnden 
kommer att ta upp ärendet och att förslagsställaren ges möjlighet att närvara - 
och kortfattat presentera sitt förslag - när ärendet tas upp.  

När beslut har fattats i ärendet ska berörd nämnd informera förslagslämnaren 
om detta. 

Förslagsställaren har bjudits in till sammanträdet den 22 mars och har 
informerats om förutsättningarna i form av sammanträdesordning och 
sammanträde på distans.  

Ordföranden hälsar förslagsställaren välkommen till sammanträdet på distans 
och redogör kort för riktlinjerna för hantering av e-förslag, Idé Svedala. 

Förslagsställaren redogör kortfattat för sitt förslag. 

Ordföranden tackar förslagsställaren och sammanfattar ärendet och fortsatt 
handläggning.   

Handlingar i ärendet 
E-förslag Idé Svedala, daterat 2020-11-12 

Riktlinjer för Idé Svedala, reviderade av kommunfullmäktige, 2020-06-17, § 61 

Yrkanden 
Ordföranden föreslår att förvaltningen/verksamhetsområde Utbildning får i 
uppdrag att utreda e-förslaget och utarbeta ett förslag till svar. Inriktningen är att 
nämnden ska kunna behandla och besluta i ärendet innan sommaren 2021. 
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Beslut skickas till 
Förslagsställaren 
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§ 27  

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 och områdeschefen för grundskola, grundsärskola, 
gymnasium och vuxenutbildning är föredragande i ärendet. 

 

Presidiets förslag till beslut: 

Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga lägesrapporten till handlingarna 

Handlingar i ärendet 
Lägesrapport(sammanfattning), daterad 2021-03-22 

 

 



 

 

7(25) 

UTBILDNINGSNÄMNDEN  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2021-03-22  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 28  

Uppföljningsrapport/prognosrapport nr 1 2021 för 
utbildningsnämnden 

Dnr 2020-000071  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att godkänna uppföljningsrapport/prognosrapport nr 1 2021 och översända 
denna till kommunfullmäktige via kommunstyrelsens budgetutskott,  

att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att 2,7 mnkr, 
som utgör Svedala kommuns del av det generella statsbidraget för tillfällig 
förstärkning av statligt stöd till skolväsendet 2021 (den så kallade 
Skolmiljarden), destineras till utbildningsnämnden genom att intäkten 
vidarebefordras från Finansenheten allt eftersom utbetalningarna kommer till 
kommunen och 

att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att 
kommunbidraget för utbildningsnämnden utökas med 4,0 mnkr under 2021 för 
att kompensera för den ofinansierade ökningen av antalet förskolebarn.      

Sammanfattning av ärendet 
Nämnder och bolag ska enligt antagen tidplan för kommunens ekonomiska 
uppföljning 2021 besluta om uppföljningsrapport/prognosrapport nr 1 2021.        

Uppföljningsrapport/prognosrapport nr 1 har utarbetats. 

Utbildningschefen och ekonomen är föredragande i ärendet.  

 

Presidiets förslag till beslut: 

Utbildningsnämnden beslutar 

att godkänna uppföljningsrapport/prognosrapport nr 1 2021 och översända 
denna till kommunfullmäktige via kommunstyrelsens budgetutskott,  

att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att 2,7 mnkr, 
som utgör Svedala kommuns del av det generella statsbidraget för tillfällig 
förstärkning av statligt stöd till skolväsendet 2021 (den så kallade 
Skolmiljarden), destineras till utbildningsnämnden genom att intäkten 
vidarebefordras från Finansenheten allt eftersom utbetalningarna kommer till 
kommunen och 

att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att 
kommunbidraget för utbildningsnämnden utökas med 4,0 mnkr under 2021 för 
att kompensera för den ofinansierade ökningen av antalet förskolebarn.      
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Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-03-17 

Uppföljningsrapport/prognosrapport nr 1 2021         

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige via kommunstyrelsens budgetutskott 
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§ 29  

Nya förskoleplatser i Svedala tätort  

Dnr 2021-000080  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att hos kommunstyrelsen framställa behov av 60 förskoleplatser i Svedala tätort 
2025 och ytterligare 40 förskoleplatser 2028.            

Sammanfattning av ärendet 
Verksamhetsområde Utbildning har tillsammans med Strategisk 
planeringsenhet analyserat behovet av förskoleplatser utifrån 
befolkningsprognos 2021. 

Antalet barn i förskoleåldern i Svedala tätort ökar för varje år. Behovet av 
förskoleplatser kommer att överstiga befintlig kapacitet från och med 2024. Med 
anledning av det ökande antalet förskolebarn behöver det tillskapas nya 
förskoleplatser i Svedala tätort. År 2025 kommer det behövas cirka 60 platser 
och 2028 kommer behovet att uppgå till cirka 100 platser. Behovet av 
förskoleplatser fortsätter sedan att öka under hela prognosperioden som 
sträcker sig till 2035. En långsiktig utökning av antalet platser behövs därför 
som säkerställer kapaciteten från 2025. 

Utbildningschefen och projektledaren är föredragande i ärendet. 

 

Presidiets förslag till beslut: 

Utbildningsnämnden beslutar 

att hos kommunstyrelsen framställa behov av 60 förskoleplatser i Svedala tätort 
2025 och ytterligare 40 förskoleplatser 2028.              

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-03-17         

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 30  

Information om tillfällig ledningsorganisation för 
förskola 

Dnr 2021-000129  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att notera informationen. 

Sammanfattning av ärendet 
Information om tillfällig ledningsorganisation för förskola lämnas. 

Utbildningschefen är föredragande i ärendet. 

En biträdande rektorstjänst kommer att inrättas i de norra kommundelarna.  

En rektor är inhyrd som tillförordnad rektor i Svedala tätort under en period 
under ordinarie rektors bortovaro. 
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§ 31  

Ansökan om att få överta och driva fristående I Ur 
och Skur Väderlekens förskola 

Dnr 2020-000357  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar  

att godkänna Friluftsfrämjandet I Ur och Skur Utveckling AB som ny huvudman 
för fristående förskolan I Ur och Skur Väderlekens förskola i Klågerup. 

Beslutet fattas med utgångspunkt från 2 kapitlet 5 § och 5 a § skollagen 
(2010:800).            

Sammanfattning av ärendet 
Friluftsfrämjandet I Ur och Skur Utveckling AB inkom den 16 november 2020 
med en ansökan om att få överta och driva den befintliga I Ur och Skur 
Väderlekens förskola i befintliga lokaler. Till ansökan har underlag för ägar- och 
ledningsprövning bifogats.   

Ansökan var föranledd av ett tillsynsbeslut om nuvarande I Ur och Skur 
Väderlekens förskola i Klågerup, som uppvisat brister i ledning och styrning av 
förskolan. Förskolans föreningsstämma har i enighet föreslagit att ledningen 
och driften av förskolan tas över av det sökande bolaget, som accepterat 
förslaget, och därför lämnat in ansökan och underlag för prövning.   

Ansökan och underlaget för ägar- och ledningsprövning har granskats inom 
verksamhetsområde Utbildning. Ärendet bereddes av utbildningsnämndens 
presidium den 22 januari och den 19 februari 2021. 

Ordföranden är föredragande i ärendet.         

Handlingar i ärendet 
Ansökan om att få överta och driva I Ur och Skur Väderlekens förskola, daterad 
2020-11-12, med bilagor, nr 1-19 

Underlag för ägar- och ledningsprövning, daterat 2020-11-12, med bilagor,  
nr 1-7 

Tjänsteskrivelse till sökande huvudman, Friluftsfrämjandet I Ur och Skur 
Utveckling AB, daterad 2021-02-23 

Svarsskrivelse med kompletterande redovisning från sökande huvudman, 
daterad 2021-03-04 Tjänsteskrivelse, daterad 2021-03-16     

Beslut skickas till 
Friluftsfrämjandet I Ur och Skur Utveckling AB 
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§ 32  

Initiativärende om studiero och trygghet i 
grundskolan 

Dnr 2021-000120  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att uppdra åt verksamhetsområde Utbildning att undersöka och redovisa svaren 
på 

1. vilka ordningsregler, redovisade i sin helhet och per skola, som för 
närvarande gäller på grundskolorna och 

2. vid hur många tillfällen som det fattades beslut under 2020 (eller, om det året 
var exceptionellt, under 2019), redovisat per grundskola utifrån 
bestämmelserna om disciplinära åtgärder i 5 kapitlet skollagen. 

Reservationer 
Per-Ola Valastig (MP) reserverar sig mot beslutet i den del som avser 
uppdraget att redovisa svar på punkt 2. 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt 4 kapitlet 20 § kommunallagen (2017:725) har varje ledamot i en nämnd 
rätt att väcka ärenden i nämnden, ett så kallat initiativärende.  

Magnus Lilja har för Sverigedemokraterna inkommit med ett initiativärende om 
studiero och trygghet i grundskolan.  

I skrivelsen yrkas att utbildningsnämnden uppdrar åt utbildningsförvaltningen att 
undersöka och redovisa svaren på  

1. vilka ordningsregler, redovisade i sin helhet och per skola, som för 
närvarande gäller på grundskolorna 

2. vid hur många tillfällen som det fattades beslut under 2020 (eller, om det året 
var exceptionellt, under 2019), redovisat per grundskola utifrån 
bestämmelserna om disciplinära åtgärder i 5 kapitlet skollagen. 

Ordföranden lämnar ordet till Magnus Lilja. 

Magnus Lilja föredrar sitt ärende. 

 

Presidiets förslag till beslut: 

Utbildningsnämnden beslutar 

att uppdra åt verksamhetsområde Utbildning att undersöka och redovisa svaren 
på 
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1. vilka ordningsregler, redovisade i sin helhet och per skola, som för 
närvarande gäller på grundskolorna och 

2. vid hur många tillfällen som det fattades beslut under 2020 (eller, om det året 
var exceptionellt, under 2019), redovisat per grundskola utifrån 
bestämmelserna om disciplinära åtgärder i 5 kapitlet skollagen. 

Handlingar i ärendet 
Skrivelse i initiativärende, daterad 2021-03-10 

Beslut skickas till 
Utbildningschef/Verksamhetsområde Utbildning 
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§ 33  

Meddelanden och skrivelser till 
utbildningsnämnden den 22 mars 2021 

Dnr 2021-000100  

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/delges utbildningsnämnden. 

Det gäller beslut av kommunfullmäktige i valärenden, skrivelser från Bygg och 
miljö/bygg- och miljönämnden, samt svar från Utbildning, skrivelser/information 
och beslut från Skolinspektionen samt svar från Utbildning, beslut av Skolverket 
om statsbidrag samt patientsäkerhetsberättelser för logopediska, medicinska 
och pedagogiska insatser från Barn- och elevhälsan/Elevhälsan för 2020.  

 

Presidiets förslag till beslut: 

Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga besluten och skrivelserna till handlingarna.    

Handlingar i ärendet 
Kommunfullmäktiges beslut, daterat 2021-02-17, § 19, i valärende (bland annat 
ny ledamot för Centern i utbildningsnämnden) 

Bygg och miljös svar, daterat 2021-02-24, på slutrapport för sanering, 
Mumindalens förskola, södra och norra sidan 

Svarsskrivelse, daterad 2021-03-10, med anledning av bygg- och 
miljönämndens föreläggande avseende mangårdsbyggnaden, Mumindalens 
förskola 

Svar, daterat 2021-03-02, till Skolinspektionen med redovisning av vidtagna 
åtgärder med anledning av utvecklingsområde i regelbunden 
kvalitetsgranskning i Svedala kommun 

Skolinspektionens uppföljningsbeslut, daterat 2021-03-16, efter regelbunden 
kvalitetsgranskning av huvudman Svedala kommun 

Skolinspektionens informationsbrev, daterat 2021-03-02, om granskning av 
grundskolor där undervisningen med anledning av pandemin bedrivs som fjärr-
/distansundervisning (Aggarpsskolan har tillfrågats och valts ut) 
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Skolverkets beslut, daterat 2021-03-02, att bevilja kommunen 355 656 kronor i 
statsbidrag för omsorg under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds för 
2021 (OB-omsorg) 

Skolverkets beslut, daterat 2021-03-02, att bevilja kommunen 679 577 kronor i 
statsbidrag för bättre språkutveckling i förskolan för 2021 

Elevhälsans patientsäkerhetsberättelse, daterad 2021-01-20, för logopedisk 
insats under verksamhetsåret 2020 

Elevhälsans patientsäkerhetsberättelse, daterad 2021-02-15, för medicinsk 
insats för verksamhetsåret 2020 

Barn- och elevhälsans patientsäkerhetsberättelse, daterad 21-02-28, för 
psykologisk insats under verksamhetsåret 2020     
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§ 34  

Anmälan av delegationsbeslut till 
utbildningsnämnden den 22 mars 2021 

Dnr 2021-000101  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga delegationsbesluten till handlingarna.       

Sammanfattning av ärendet 
Anmälda delegationsbeslut till utbildningsnämnden den 22 mars 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.          

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-03-15 

Beslut att utse ställföreträdande (stf.) rektor i förskolan (punkt 2.2.) 
Delegat: Områdeschef förskola 

- Beslut, daterat 2021-02-23, att utse stf. rektor på Marbäcks och Örtagårdens 
förskolor samt OB-omsorgen, 16-26 februari 2021  
- Beslut, daterat 2021-02-23, att utse stf. rektor på Marbäcks och Örtagårdens 
förskolor, 25-26 februari 2021 
- Beslut, daterat 2021-02-23, att utse stf. rektor på Klöverstugans och 
Tegelbrukets förskolor, 22-25 februari 2021 
- Beslut, daterat 2021-02-23 att utse stf. rektor på Åkerbrukets, Klöverstugans 
och Tegelbrukets förskolor 23-24 februari 2021  
- Beslut, daterat 2021-02-23, att utse stf. rektor på Floraparkens och 
Frejaparkens förskolor, 22-25 februari 2021 
- Beslut, daterat 2021-02-23, att utse stf. rektor på Hattstugans och Rödluvans 
förskolor, 26 februari 2021 
- Beslut, daterat 2021-02-23, att utse stf. rektor på Mumindalens förskola, 25-26 
februari 2021 

Beslut om mottagande i grundsärskolan (punkt 5.3.) 
Delegat: Chef för barn- och elevhälsan (tidigare resursenheten) 

- Beslut, daterat 2021-02-16, att mottaga en elev i grundsärskolan med 
placering på Naverlönnskolan (individintegrerad) (punkt 5.6.) och från och med 
nästa läsår på Aggarpsskolan (grundsärskoleklass) (dnr 2021-99) 

Beslut om plats/tillfälligt utökad vistelsetid på förskola (punkt 6.4. eller 6.5.) 
Delegat: Rektor 



 

 

17(25) 

UTBILDNINGSNÄMNDEN  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2021-03-22  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

- Beslut, daterat 2021-02-17, att bevilja tillfälligt utökad vistelsetid för ett barn på 
Bara backars förskola (dnr 2020-262) 
- Beslut, daterat 2021-03-08, att bevilja tillfälligt utökad vistelsetid för ett barn på 
Rödluvans förskola (dnr 2021-103) 
- Beslut, daterat 2021-03-08, att bevilja tillfälligt utökad vistelsetid för ett barn på 
Mumindalens förskola (dnr 2021-112) 
- Beslut, daterat 2021-03-08, att bevilja tillfälligt utökad vistelsetid för ett barn på 
Bara backars förskola (dnr 2021-115) 
- Beslut, daterat 2021-03-10, att bevilja tillfälligt utökad vistelsetid för ett barn på 
Bara backars förskola (dnr 2021-119) 

Beslut om skolskjuts för elev i grundskolan vid särskilda skäl (punkt 8.8.) 
Delegat: Chef för barn- och elevhälsan  

- Beslut, daterat 2020-06-17, att bevilja skolskjuts för en elev (dnr 2021-108)  
- Beslut, daterat 2021-02-23, att avslå ansökan om skolskjuts (till grundskola i 
annan kommun) (dnr 2021-97) 
- Beslut, daterat 2021-02-23, att avslå ansökan om skolskjuts (till grundskola i 
annan kommun) (dnr 2021-98) 

Överenskommelse om interkommunal ersättning för placering av elev i 
grundskola (punkt 8.12.) och/eller fritidshem (punkt 10.8.) 
Delegat: Områdeschef grundskola, grundsärskola, gymnasium och 
vuxenutbildning 

- Överenskommelse, daterad 2021-02-16, med Burlövs kommun om placering 
av ett barn på grundskola i den kommunen 
- Överenskommelser, daterade 2021-02-16, med Trelleborgs kommun om 
ersättning för två barn placerade på Roslättsskolans fritidshem  

Beslut om skolskjuts för elev i grundsärskolan vid särskilda skäl (punkt 9.6.) 
Delegat: Chef för barn- och elevhälsan  

- Beslut, daterat 2021-02-25, att bevilja skolskjuts för en elev (dnr 2021-107) 

Beslut om plats/utökad vistelsetid på fritidshem (punkt 10.3. eller 10.4.) 
Delegat: Rektor 

- Beslut, daterat 2021-03-05, att anvisa plats/bevilja tillfälligt utökad vistelsetid 
på Kyrkskolans fritidshem (dnr 2021-110) 

Beslut om prövning av frågan om mottagande i gymnasiesärskolan (punkt 
12.1.) 
Delegat: Chef för barn- och elevhälsan 

- Beslut, daterat 2021-03-03, att mottaga en elev med placering på 
gymnasiesärskola i Skurups kommun (dnr 2021-121) 
- Beslut, daterat 2021-03-03, att mottaga en elev med placering på 
gymnasiesärskola i Lunds kommun (dnr 2021-122) 
- Beslut, daterat 2021-03-03, att mottaga en elev med placering på 
gymnasiesärskola i Ystads kommun (dnr 2021-123) 
- Beslut, daterat 2021-03-03, att mottaga en elev med placering på 
gymnasiesärskola i Skurups kommun (dnr 2021-124) 
- Beslut, daterat 2021-03-03, att mottaga en elev med placering på 
gymnasiesärskola i Lunds kommun (dnr 2021-125) 
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Beslut efter tillsyn av fristående förskolor (punkt 17.1.) 
Delegat: Områdeschef förskola 

- Beslut, daterat 2021-03-12, 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 ska fortsätta 
gälla.  
Nämnden bedömer att huvudmannen fortfarande inte har gett rektor tillika 
skolchef tillräckliga förutsättningar för att fullgöra sitt uppdrag. Det handlar om 
såväl omfattning av rektors-/skolchefstjänsten som kompetensutveckling. 
Redovisning av skriftligt svar på föreläggandet ska vara Svedala kommun 
tillhanda senast den 31 maj 2021 (dnr 2020-37). 

- Beslut, daterat 2021-03-12, att avsluta den riktade tillsynen mot huvudmannen 
för förskolan Montessori Svedala med följande motiveringar: 
- Huvudmannen har åstadkommit tillräckliga åtgärder för att säkerställa 
ansvarsfördelningen i enlighet med bestämmelserna i 2 kapitlet skollagen. 
- Huvudmannen har tillsatt en rektor med adekvat utbildning och med tillräcklig 
kompetens samt förbättrat dennes förutsättningar att fullgöra sitt uppdrag. 
- Huvudmannen har utsett en skolchef i enlighet med 2 kapitlet 8 a § skollagen. 
- Huvudmannen har skapat tillräckliga förutsättningar för att samtliga 
medarbetare på förskolan har kunskap om förebyggande arbete kring och 
insatser mot kränkande behandling i enlighet med bestämmelserna i 6 kapitlet 
skollagen (dnr 2020-309). 

Beslut om tilläggsbelopp enligt skollagen (punkt 18.2.) 
Delegat: Områdeschefer  

- Beslut, daterat 2021-03-09, av områdeschef grundskola, grundsärskola, 
gymnasium och vuxenutbildning, att bevilja tilläggsbelopp med 53 000 kronor 
inklusive moms för en elev vid Pusselbitens skola i Dalby (fristående 
grundskola) för vårterminen 2021 (dnr 2021-127) 
- Beslut, daterat 2021-03-09, av områdeschef förskola, att bevilja tilläggsbelopp 
med 110 240 kronor per termin inklusive moms för hela 2021 för ett barn på 
Pågar och Töser (enskild pedagogisk omsorg) (dnr 2021-131) 

Processbehörighet med rätt att föra nämndens talan inför domstol och annan 
myndighet samt förrättningar av skilda slag (punkt 20.4.) 
Delegat: Utbildningschef 

- Svar, daterat 2021-03-10, på bygg- och miljönämndens föreläggande 
avseende mangårdsbyggnaden på Mumindalens förskola (dnr 2021-100) 

Yttrande i samband med anmälan (individärende) till Skolinspektionen (punkt 
20.5.) 
Delegat: Områdeschef grundskola, grundsärskola, gymnasium och 
vuxenutbildning 

- Yttrande, daterat 2021-03-08, med anledning av anmälan mot 
Spångholmsskolan (dnr 2021-64) 

Anställningsbeslut, tills vidare (punkt 21.1.5.) 
Delegat: Respektive anställande chef 



 

 

19(25) 

UTBILDNINGSNÄMNDEN  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2021-03-22  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

- Beslut, daterat 2021-02-07, av rektor om anställning av en förskollärare         
på Åkerbrukets förskola 
- Beslut, daterat 2021-02-22, av rektor om anställning av en fritidspedagog         
på Roslättsskolan 
- Beslut, daterat 2021-02-25, av chef för barn- och elevhälsan om anställning av 
en logoped              
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§ 35  

Rapporter och anmälningar till 
utbildningsnämnden den 22 mars 2021 

Dnr 11255  

Sammanfattning av ärendet 
Utredaren meddelar att det inte finns några rapporter eller anmälningar. 
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§ 36  

Fråga om vitesföreläggande enligt skollagen för 
elevs fullgörande av skolplikt, Kyrkskolan 

Dnr 2020-000196  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar  

att förelägga XX, personnummer X, och XX, personnummer XX, i egenskap av 
vårdnadshavare att se till att X, personnummer X, senast tisdagen den 6 april 
2021 klockan 08.00 infinner sig och deltar i utbildningen vid Kyrkskolan i 
Svedala kommun. 
Föreläggandet gäller vid vite om 1000 kronor per vecka som X uteblir från 
skolan.  

Beslutet gäller omedelbart.  

Beslutet fattas med utgångspunkt från bestämmelserna i 7 kapitlet 23 § 
skollagen (2010:800).         

Jäv 
Per-Ola Valastig (MP) och Jan Holmerup (M) har anmält jäv. De deltar därför 
inte i handläggningen och avgörandet av ärendet.        

Sammanfattning av ärendet 
Rektor ska enligt framtagna rutiner för skolpliktsbevakning och 
frånvarohantering skyndsamt lämna rapport till skolhuvudmannen när elev har 
oroande frånvaro (upprepad eller långvarig). 

Utbildningsnämndens utbildningsutskott fick den 14 augusti 2020, § 30, del av 
en anmälan från rektor om elevs frånvaro samt resultat av utredningen. 

Rektor för Kyrkskolan har inkommit med en ny anmälan om elevens frånvaro 
och resultat av genomförd utredning. Anmälan och utredning finns i bilaga. 
Eleven går i årskurs X. 

Utbildningsutskottet fick den 12 mars 2021 del av den nya anmälan.   

Utbildningsutskottet beslutade att överlämna ärendet till nämnden den 22 mars 
för ställningstagande till frågan om vitesföreläggande.   

Områdeschef Lise-lott Nilsson är föredragande i ärendet. 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-03-22 

Anmälan om elevens frånvaro samt resultat av genomförd utredning, daterad 
2021-03-08       
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Beslut skickas till 
Vårdnadshavarna 
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§ 37  

Fråga om vitesföreläggande enligt skollagen för 
elevs fullgörande av skolplikt, Aggarpsskolan 

Dnr 2021-000117  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar  

att förelägga XX, personnummer X, och XX, personnummer X, i egenskap av 
vårdnadshavare att se till att XX, personnummer X, senast tisdagen den 6 april 
2021 klockan 08.00 infinner sig och deltar i utbildningen vid Aggarpsskolan i 
Svedala kommun. 
Föreläggandet gäller vid vite om 1000 kronor per vecka som X uteblir från 
skolan.  

Beslutet gäller omedelbart.  

Beslutet fattas med utgångspunkt från bestämmelserna i 7 kapitlet 23 § 
skollagen (2010:800).        

Jäv 
Per-Ola Valastig (MP) och Jan Holmerup (M) har anmält jäv. De deltar därför 
inte i handläggningen och avgörandet av ärendet.                          

Sammanfattning av ärendet 
Rektor ska enligt framtagna rutiner för skolpliktsbevakning och 
frånvarohantering skyndsamt lämna rapport till skolhuvudmannen när elev har 
oroande frånvaro (upprepad eller långvarig). 

Rektor för Aggarpsskolan har inkommit med en anmälan om elevens frånvaro 
och resultat av genomförd utredning. Anmälan och utredning finns i bilaga. 
Eleven går i årskurs X. 

Utbildningsutskottet fick den 12 mars 2021 del av anmälan.   

Utbildningsutskottet beslutade att överlämna ärendet till nämnden den 22 mars 
för ställningstagande till frågan om vitesföreläggande.         

Områdeschef Lise-lott Nilsson är föredragande i ärendet. 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-03-22 

Anmälan om elevs frånvaro samt resultat av genomförd utredning, daterad 
2021-03-10         

Beslut skickas till 
Vårdnadshavarna     
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§ 38  

Fråga om vitesföreläggande enligt skollagen för 
elevs fullgörande av skolplikt, Aggarpsskolan 

Dnr 2021-000118  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar  

att förelägga XX, personnummer X, och XX, personnummer X, i egenskap av 
vårdnadshavare att se till att XX, personnummer X, senast tisdagen den 6 april 
2021 klockan 08.00 infinner sig och deltar i utbildningen vid Aggarpsskolan i 
Svedala kommun. 
Föreläggandet gäller vid vite om 1000 kronor per vecka som X uteblir från 
skolan.  

Beslutet gäller omedelbart.  

Beslutet fattas med utgångspunkt från bestämmelserna i 7 kapitlet 23 § 
skollagen (2010:800        

Jäv 
Per-Ola Valastig (MP) och Jan Holmerup (M) har anmält jäv. De deltar därför 
inte i handläggningen och avgörandet av ärendet.             

Sammanfattning av ärendet 
Rektor ska enligt framtagna rutiner för skolpliktsbevakning och 
frånvarohantering skyndsamt lämna rapport till skolhuvudmannen när elev har 
oroande frånvaro (upprepad eller långvarig). 

Rektor för Aggarpsskolan har inkommit med en anmälan om elevens frånvaro 
och resultat av genomförd utredning. Anmälan och utredning finns i bilaga. 
Eleven går i årskurs X. 

Utbildningsutskottet fick den 12 mars 2021 del av anmälan.   

Utbildningsutskottet beslutade att överlämna ärendet till nämnden den 22 mars 
för ställningstagande till frågan om vitesföreläggande. 

Per-Ola Valastig (MP) och Jan Holmerup (M) har anmält jäv och närvarar inte 
vid behandlingen av ärenden, §§ 36-38.      

Områdeschef Lise-lott Nilsson är föredragande i ärendet.         

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-03-22 

Anmälan om elevs frånvaro samt resultat av genomförd utredning, daterad 
2021-03-10         
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Beslut skickas till 
Vårdnadshavarna 

 


