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Beslutande Ledamöter 

Se närvarolista på sida 2 

 Tjänstgörande ersättare 
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Justerare Kristoffer Linné 
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Underskrifter 

 Sekreterare 
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Anslaget sätts upp  Anslaget till och med  
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Närvarolista 

Beslutande  

Ledamöter 

Hans Järvestam (M), Ordförande 
Jan Holmerup (M)     Deltar på distans 
Ingegerd Eriksson (C)     Deltar på distans 
Kristoffer Linné (L), 1:e vice ordförande    Deltar på distans 
Magnus Lilja (SD), 2:e vice ordförande    Deltar på distans 
Anette Nilsson (SD)     Deltar på distans 
Erik Almgren (ÄS)     Deltar på distans 
Per-Ola Valastig (MP)     Deltar på distans 

Tjänstgörande ersättare 

Heléne Hardenstedt (S) för Jesper Sennertoft (S)   Deltar på distans 

Ersättare och insynsplatser 

Yvonne Aulin (M)     Deltar på distans 
Lars Nordberg (M)     Deltar på distans 
Helgi-Valur Fridriksson (C)     Deltar på distans 
Reino Lindberg (ÄS)     Deltar på distans 
Sofie Danielsson (KD), Insynsplats    Deltar på distans 

Övriga närvarande (personalföreträdare, tjänstepersoner m.fl.) 

Fredrik Aksell, utbildningschef 
Robert Schoug, ekonom, närvarande §§ 53-65 och del av § 66 
Annika Kraft, områdeschef förskola    Deltar på distans 
Lise-lott Nilsson, områdeschef grundskola, grundsärskola, gymnasium och vuxenutbildning Deltar på distans 
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§ 56, §§ 57-61 
Anette Wolff, förslagsställare, endast § 54    Deltar på distans 
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§ 53  

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 till nämnden vid varje sammanträde. 

Utbildningschefen är föredragande i ärendet och lämnar rapport. 

 

Presidiets förslag till beslut: 

Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga lägesrapporten till handlingarna. 

Handlingar i ärendet 
Presentation/sammanfattning om coronapandemin, daterad 2021-05-24 
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§ 54  

Idé Svedala - förslag om familjecentral till Svedala 
kommun 

Dnr 2021-000187  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att uppdra åt utbildningschefen att utreda frågan vidare och att återkomma med 
rapport till ett sammanträde i höst. 

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 24 maj 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. 
Det handlar om möjligheter till mer öppen verksamhet för småbarnsföräldrar, 
mer utrymme för dessa att träffas och samlas på, barnavårdscentral (BVC), 
babyrytmik, babymassage, mamma- och pappagrupper, gymnastik/rörelse för 
föräldrar, lokaler för fika och umgänge i syfte att få ökat kontaktnät och minska 
ensamhet och isolering. 

Ordföranden tackar förslagsställaren och sammanfattar ärendet och fortsatt 
handläggning.  

Handlingar i ärendet 
Idé Svedala-förslag, daterat 2021-02-08 

Kommunfullmäktiges riktlinjer för Idé Svedala, reviderade 2020-06-17 

Region Skånes vägledning för familjecentraler och familjecentralsliknande 
verksamheter i Skåne, reviderad 2018 
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Yrkanden 
Ordföranden föreslår att utbildningschefen får i uppdrag att utreda frågan vidare 
och att återkomma med rapport till ett sammanträde i höst. 

Per-Ola Valastig (MP) instämmer med förhoppningen om det ska gå att finna en 
lösning åtminstone på en miniminivå. 

Beslut skickas till 
Utbildningschefen 

 



 

 

7(27) 

UTBILDNINGSNÄMNDEN  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2021-05-24  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 55  

Uppföljningsrapport/prognosrapport nr 2 2021 för 
utbildningsnämnden 

Dnr 2020-000071  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att godkänna uppföljningsrapport/prognosrapport nr 2 2021 och översända 
denna till kommunfullmäktige via kommunstyrelsens budgetutskott. 

Sammanfattning av ärendet 
Nämnder och bolag ska enligt antagen tidplan för kommunens ekonomiska 
uppföljning 2021 besluta om uppföljningsrapport/prognosrapport nr 2 2021. 
Rapporten ska inlämnas senast den 3 juni 2021. 

Uppföljningsrapport/prognosrapport nr 2 har utarbetats. 

Ordföranden gör en inledande föredragning. 

Utbildningschefen är föredragande i ärendet. 

 

Presidiets förslag till beslut: 

Utbildningsnämnden beslutar 

att godkänna uppföljningsrapport/prognosrapport nr 2 2021 och översända 
denna till kommunfullmäktige via kommunstyrelsens budgetutskott. 

Handlingar i ärendet 
Uppföljningsrapport nr 2 2021 

Yrkanden 
Magnus Lilja (SD), Heléne Hardenstedt (S) och Per-Ola Valastig (MP) 
instämmer i förslaget till beslut. 

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige via kommunstyrelsens budgetutskott 
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§ 56  

Ut- och ombyggnad av Klågerupskolan 

Dnr 2018-000189  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att föreslå kommunstyrelsen besluta: 

- att uppdra till plan- och exploateringsutskottet att förnya/aktualisera 
avsiktsförklaring utifrån ny behovsutredning/-analys redovisad nedan i denna 
tjänsteskrivelse, daterad 2021-05-18, 

- att uppdra åt plan- och exploateringsutskottet att upprätta ny detaljplan inom 
ramen för ny avsiktsförklaring samt 

- att därmed upphäva tidigare fattat beslut den 27 augusti 2018, § 189.        

Sammanfattning av ärendet 
Klågerups befolkning växer samtidigt som den demografiska 
sammansättningen förändras och behovet av grundskoleplatser i Klågerup ökar 
därmed. Klågerupskolan har idag en kapacitet om 470 platser, och under 
prognosperioden 2021-2035 syns ett ökat behov med cirka 150 platser. En 
utbyggnad av skolan är därför nödvändig för att säkerställa att skolan har 
kapacitet att ta emot det ökande antalet elever. 

Kommunstyrelsen beslutade den 27 augusti 2018, § 189,  

att om- och utbyggnad av Klågerupskolan ska genomföras utifrån förslag i den 
behovsutredning, daterad 2018-05-30, som Utbildning har gjort och med 
hänvisning till kommunens lokalförsörjningsplan samt 
att teckna avsiktsförklaring med SVEDAB, vilket inkluderar framtagande av 
förslag på kalkyl som resulterar i ett preliminärt hyresavtal. 

Uppdaterat underlag visar på behov av större ut- och ombyggnad än under 
2018.   

Underlaget har tagits fram av Utbildning och strategisk planeringsenhet.      

Ordföranden gör en inledande föredragning i ärendet. 

Utbildningschefen är föredragande i ärendet. 

 

Presidiets förslag till beslut: 

Utbildningsnämnden beslutar 

att föreslå kommunstyrelsen besluta: 

- att uppdra till plan- och exploateringsutskottet att förnya/aktualisera 
avsiktsförklaring utifrån ny behovsutredning/-analys redovisad nedan i denna 
tjänsteskrivelse, daterad 2021-05-18, 
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- att uppdra åt plan- och exploateringsutskottet att upprätta ny detaljplan inom 
ramen för ny avsiktsförklaring samt 

- att därmed upphäva tidigare fattat beslut den 27 augusti 2018, § 189.        

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-05-18  

Utredning av behov av om- och tillbyggnad av Klågerupskolan inklusive 
befolkningsprognos, daterad 2018-05-30 

Protokollsutdrag utbildningsnämnden, daterat 2018-06-04, § 70 

Presentation/sammanfattning om ut- och ombyggnad av Klågerupskolan, 
daterad 2021-05-24           

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 57  

Rapport om aktuella lokal- och byggfrågor 

Dnr 2021-000211  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga rapporten till handlingarna. 

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

Utbildningschefen är föredragande i ärendet och lämnar rapport. 

 

Presidiets förslag till beslut: 

Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga rapporten till handlingarna. 

Handlingar i ärendet 
Presentation/sammanfattning av aktuella lokal- och byggfrågor, daterad 2021-
05-24 
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§ 58  

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

Dnr 2020-000376  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar  

att avslå Idé Svedala-förslaget med hänvisning till de möjligheter som 
vårdnadshavare redan har att påverka valet av förskola.   

Sammanfattning av ärendet 
Medborgaren presenterade sitt Idé Svedala-förslag vid utbildningsnämndens 
sammanträde den 22 mars 2021. 

Inledningsvis kan nämnas att samtliga av de barn vars vårdnadshavare har 
önskat en omplacering till en annan förskola i kommunen, under april 2021 har 
fått erbjudande om detta inför höstterminen 2021, förslagsställaren inkluderad. 

Utbildningsnämnden beslutade den 22 mars 2021, § 26,  

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.        

Utbildningsnämnden behandlade ärendet den 3 maj 2021, § 43.  

Ingegerd Eriksson (C) yrkade då följande som tillägg till beslutet i ärendet: 
Uppstår vakanser under löpande år i rätt barngrupp ska yngre syskon placeras 
före placering av "nya" barn.  

Nämnden beslutade den 3 maj 2021, § 43, 

att återremittera ärendet till Utbildning/förvaltningen för ny handläggning med 
anledning av tilläggsyrkandet. 

Tilläggsyrkandet hanteras i ett nytt ärende som följer efter denna punkt. 

Ordföranden är föredragande i ärendet. 

 

Presidiets förslag till beslut: 

Utbildningsnämnden beslutar  

att avslå Idé Svedala-förslaget med hänvisning till de möjligheter som 
vårdnadshavare redan har att påverka valet av förskola. 

Handlingar i ärendet 
Idé Svedala-förslag, slutdaterat 2021-02-10 

Utbildningsnämndens beslut, daterat 2021-03-22 
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Tjänsteskrivelse, daterad 2021-04-23 

Tjänsteskrivelse, daterad 2019-10-03, om yttrande över motion om syskonförtur 
Utbildningsnämndens beslut, daterat 2019-10-14, om yttrande över motion om 
syskonförtur  

Utbildningsnämndens beslut, daterat 2021-05-03   

Beslut skickas till 
Förslagsställaren 
Kommunledningskontoret 
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§ 59  

Förslag till ny regel/rutin för syskonförtur vid 
kö/omplacering av barn i förskola  

Dnr 2021-000201  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar enligt alternativ 1, som gäller alla barn i 
kö/omplacering: 

Barn ska erbjudas plats på det äldre syskonets förskola, när en plats blir ledig. 
Detta gäller vid ny plats och vid omplacering. Detta barns placering ska 
prioriteras före de barn vars vårdnadshavare önskat placering på samma 
förskola, men ännu inte har erbjudits en förskoleplats.  

Följande förutsättningar gäller för ovanstående: 

• Barn i behov av särskilt stöd har alltid företräde 
• Vårdnadshavare har skriftligt begärt det och fått sitt önskemål registrerat hos 
kommunen 
• I mån av plats i rätt åldersgrupp och organisatoriskt möjligt 
• Kötid på det äldre syskonet (om det finns fler syskon som söker samma 
förskola) 

Beslutet gäller från och med den 1 juli 2021.     

Sammanfattning av ärendet 
Detta ärende om en ny rutin för syskonförtur vid kö/omplacering av barn i 
förskola har föranletts av behandlingen av ett Idé Svedala-förslag om att 
tillfälligt förenkla överflytt av yngre syskon i förskola.  

Nämnden behandlade Idé Svedala-förslaget den 3 maj 2021.  
Ingegerd Eriksson (C) yrkade då följande som tillägg till beslutet i ärendet: 
Uppstår vakanser under löpande år i rätt barngrupp ska yngre syskon placeras 
före placering av "nya" barn.  

Utbildningsnämnden beslutade den 3 maj att återremittera ärendet om Idé 
Svedala-förslaget till Utbildning/ förvaltningen för ny handläggning med 
anledning av tilläggsyrkandet. 

Ärendet om Idé Svedala-förslaget finns med som punkt på nämndens 
sammanträde den 24 maj. Se föregående punkt. 

Utbildningsnämnden uppfyller kraven i enlighet med skollagen (2010:800) vad 
gäller att erbjuda alla barn som har rätt till förskola, en placering inom utsatt tid. 
Lagrummen nedan reglerar kommunens åtagande. 

Förskolan regleras i 8 kapitlet 1-24 §§ skollagen. Utdrag ur kapitlet redovisas 
nedan. 

”3 §   Barn som är bosatta i Sverige och som inte har börjat i någon utbildning 
för fullgörande av skolplikten ska erbjudas förskola enligt vad som anges i 4-7 
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§§. Förskola behöver dock inte erbjudas under kvällar, nätter, veckoslut eller i 
samband med större helger. Lag (2017:1115). 

4 §   Barn ska från och med höstterminen det år barnet fyller tre år erbjudas 
förskola under minst 525 timmar om året, om inte annat följer av 5-7 §§. 

5 §   Barn ska från och med ett års ålder erbjudas förskola i den omfattning det 
behövs med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete eller studier eller om barnet 
har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt. 

6 §   Barn, vars föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga enligt 
föräldraledighetslagen (1995:584) för vård av annat barn, ska från och med ett 
års ålder erbjudas förskola under minst tre timmar per dag eller 15 timmar i 
veckan. 

7 §   Barn ska även i andra fall än som avses i 5 och 6 §§ erbjudas förskola, om 
de av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling i 
form av förskola.” 

Ordföranden är föredragande i ärendet. 

 

Presidiets förslag till beslut: 

Utbildningsnämnden beslutar enligt alternativ 1, som gäller alla barn i 
kö/omplacering: 

Barn ska erbjudas plats på det äldre syskonets förskola, när en plats blir ledig. 
Detta gäller vid ny plats och vid omplacering. Detta barns placering ska 
prioriteras före de barn vars vårdnadshavare önskat placering på samma 
förskola, men ännu inte har erbjudits en förskoleplats.  

Följande förutsättningar gäller för ovanstående: 

• Barn i behov av särskilt stöd har alltid företräde 

• Vårdnadshavare har skriftligt begärt det och fått sitt önskemål registrerat hos 
kommunen 

• I mån av plats i rätt åldersgrupp och organisatoriskt möjligt 

• Kötid på det äldre syskonet (om det finns fler syskon som söker samma 
förskola) 

Beslutet gäller från och med den 1 juni 2021.   

Yrkanden 
Ordföranden föreslår att förslaget till beslut ändras till att istället gälla från och 
med den 1 juli 2021. 

Beslut skickas till 
Verksamhetsområde Utbildning, central förskoleadministration 
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§ 60  

Remiss om utredning: Fler barn i förskolan - för 
bättre språkutveckling i svenska (Statens 
Offentliga utredningar, SOU 2020:67) 

Dnr 2021-000068  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar  

att yttra sig till utbildningsdepartementet enligt redovisat förslag.        

Sammanfattning av ärendet 
Ett antal myndigheter, organisationer och kommuner, däribland Svedala 
kommun, har utsetts till remissinstanser. Svar ska ha inkommit till 
utbildningsdepartementet senast den 21 maj 2021. 

Svedala kommun väljer att svara på några delar av remissens innehåll. 

Utredningens uppdrag är orienterat mot barn med socioekonomiskt utsatt 
bakgrund, mot språkliga färdigheter samt mot förskolans roll att kunna stärka 
barns förmåga till integration.   

Utbildningsnämnden beslutade den 3 maj 2021, § 44, 
 
att hänskjuta ärendet till nästa sammanträde den 24 maj 2021. 

Utbildningsdepartementet har besvarat en förfrågan om inlämnande av yttrande 
efter tidsfristen. 

Områdeschefen för förskola är föredragande i ärendet. 

 

Presidiets förslag till beslut: 

Utbildningsnämnden beslutar  

att yttra sig till utbildningsdepartementet enligt redovisat förslag.    

Handlingar i ärendet 
Remiss med missiv, daterat 2021-02-11 

Betänkande ”Förskola för alla barn – för bättre språkutveckling i svenska”, 
november 2020 

Tjänsteskrivelse, daterad 2021-04-12   

Utbildningsdepartementets svar, daterat 2021-05-07, på förfrågan om yttrande 
inkommer efter tidsfristen      

Presentation/sammanfattning av remiss/betänkande, daterad 2021-05-24 
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Beslut skickas till 
Utbildningsdepartementet 
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§ 61  

Yttrande över revisionsrapport om granskning av 
samverkan kring barn och unga med behov av 
samordnande insatser 

Dnr 2021-000140  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att yttra sig till kommunens revisorer enligt redovisat förslag.         

Sammanfattning av ärendet 
Revisorerna i Region Skåne samt revisorerna i Svedala kommun har uppdragit 
till Helseplan Consulting Group AB att genomföra en granskning av samverkan 
kring barn och unga med behov av samordnade insatser.  

Syftet är att bedöma om det finns en ändamålsenlig samverkan mellan Region 
Skåne och Skånes kommuner kring barn och unga med behov av samordnade 
insatser i enlighet med lagar och gemensamma regelverk. 

Revisorernas iakttagelser och bedömningar framgår av bifogad rapport. 
Revisorerna önskar svar från socialnämnden och utbildningsnämnden kring 
vilka åtgärder nämnderna avser att vidta med anledning av resultatet i 
granskningen.  

Yttrande över rapporten ska vara revisionen tillhanda senast den 28 maj 2021. 

Utbildningsnämnden beslutade den 3 maj 2021, § 46, 

att lägga informationen till handlingarna samt  

att uppdra åt Utbildning/förvaltningen att utarbeta ett förslag till yttrande som 
kan behandlas på nämndens sammanträde den 24 maj 2021.         

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

 

Presidiets förslag till beslut: 

Utbildningsnämnden beslutar 

att yttra sig till kommunens revisorer enligt redovisat förslag.     

Handlingar i ärendet 
Granskningsrapport, daterad i februari 2021 
Skrivelse/följebrev till granskningsrapport, daterad 2021-03-18 

Tjänsteskrivelse med förslag till yttrande, daterad 2021-05-17         
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Beslut skickas till 
Kommunrevisionen  
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§ 62  

Motion om kommunikationsrobotar i skolan 

Dnr 2021-000160  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att ställa sig positiv till förslaget och  

att uppdra åt Utbildning att utreda och pröva behovet av kommunikationsrobotar 
och möjligheter att ansöka om medel ur kommunens nya så kallade 
innovationsanslag.  

Förutsättningen för genomförande är att nämnden kan få finansiering. 

Nämnden beslutar slutligen 

att föreslå kommunfullmäktige att motionen därmed ska anses besvarad.   

Sammanfattning av ärendet 
Ambjörn Hardenstedt (S) har inkommit till kommunfullmäktige med en motion 
om kommunikationsrobotar i skolan. 

Motionären anför bland annat att långvarig frånvaro är en riskfaktor för att 
hamna i utanförskap och framtida arbetslöshet och att kommunikationsrobot 
kan vara en tidig insats för att motivera en elev tillbaka till skolan och fortsatt 
utbildning. 

Motionären yrkar därför: 

- att Svedala kommun som ett projekt införskaffar kommunikationsrobotar för att 
göra en utvärdering av deras funktion och påverkan på undervisning för elever 
som av någon anledning under en längre tid inte deltar i undervisning i skolan, i 
klassrummet, 

- att om projektet beviljas ska det regelbundet rapporteras till berörda nämnder 
och styrelser hur projektet framskrider. 

Kommunfullmäktige beslutade den 7 april 2021, § 31, att överlämna motionen 
till utbildningsnämnden för beredning. 

Utbildningsnämnden beslutade den 3 maj 2021, § 48, 

att notera motionen och 

att uppdra åt Utbildning/förvaltningen att utreda motionen och återkomma med 
förslag till svar. 

Ordföranden är föredragande i ärendet. 

 

Presidiets förslag till beslut: 

Utbildningsnämnden beslutar 
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att ställa sig positiv till förslaget och  

att uppdra åt Utbildning att utreda och pröva behovet av kommunikationsrobotar 
och möjligheter att ansöka om medel ur kommunens nya så kallade 
innovationsanslag.  

Förutsättningen för genomförande är att nämnden kan få finansiering.  

Handlingar i ärendet 
Motion om kommunikationsrobotar i skolan, daterad 2021-04-07 

Kommunfullmäktiges beslut, daterat 2021-04-07 

Yrkanden 
Ordföranden föreslår som tillägg att nämnden ska föreslå kommunfullmäktige 
att motionen därmed ska anses besvarad. 

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 63  

Rapport om omfattning av skadegörelse och 
inbrott/stöld  

Dnr 2021-000182  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att hänskjuta ärendet till nästa sammanträde den 23 augusti 2021. 

Sammanfattning av ärendet 
Rapport om omfattning av skadegörelse och inbrott/stöld lämnas till nämnden 
enligt nämndens årshjul. 

Utbildningschefen meddelar att rapport inte har kunnat färdigställas till detta 
sammanträde på grund av förhinder för handläggare. 

 

Presidiets förslag till beslut: 

Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga rapporten till handlingarna. 

Yrkanden 
Ordföranden föreslår att ärendet hänskjuts till nästa sammanträde den 23 
augusti 2021. 

Beslut skickas till 
Utbildningschefen 
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§ 64  

Meddelanden och skrivelser till 
utbildningsnämnden den 24 maj 2021 

Dnr 2021-000174  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga besluten, protokollet och domen till handlingarna. 

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

Protokollsutdrag med beslut av kommunfullmäktige och ungdomsparlamentet 
från de senaste sammanträdena, dom av Förvaltningsrätten i Malmö i mål om 
tilläggsbelopp enligt skollagen samt olika statsbidragsbeslut av Skolverket har 
inkommit. 

 

Presidiets förslag till beslut: 

Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga besluten, protokollet och domen till handlingarna.   

Handlingar i ärendet 
Kommunfullmäktiges beslut, daterat 2021-04-28, § 34, om årsredovisning 2020 
för Svedala kommun  

Kommunfullmäktiges beslut, daterat 2021-04-28, § 35, om uppföljningsrapport 1 
(UR 1) - ekonomisk uppföljning med prognos för nämnder och styrelsen 

Ungdomsparlamentets protokoll, daterat 2021-04-20 

Dom av Förvaltningsrätten i Malmö, meddelad 2021-04-28, att delvis bifalla 
överklagande av beslut om tilläggsbelopp för ett barn på Pilbågens förskola  

Skolverkets beslut, daterat 2021-04-12, att bevilja kommunens ansökan om 
statsbidrag för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling för 2021, belopp 11 
915 740 kronor 

Skolverkets beslut, daterat 2021-04-27, att bevilja kommunens ansökan om 
statsbidrag för behörighetsgivande utbildning för lärare i yrkesämnen för 2021, 
belopp 54 000 kronor 

Skolverkets beslut, daterat 2021-05-11, att godkänna kommunens redovisning 
av använt statsbidrag för bättre språkutveckling i förskolan för 2020, belopp 211 
879 kronor.     

 



 

 

23(27) 

UTBILDNINGSNÄMNDEN  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2021-05-24  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 65  

Anmälan av delegationsbeslut till 
utbildningsnämnden den 24 maj 2021 

Dnr 2021-000183  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga delegationsbesluten till handlingarna.        

Sammanfattning av ärendet 
Anmälda delegationsbeslut till utbildningsnämnden den 24 maj 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.     

 

Presidiets förslag till beslut: 

Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga delegationsbesluten till handlingarna.   

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-05-18 

Brådskande ärende (punkt 1.1.) 
Delegat: Ordföranden 

- Tilldelningsbeslut, daterat 2021-04-23, om avrop i upphandling, Klient 3 
Chromebook (dnr 2021-169), belopp över 1,0 mkr 

- Beslut, daterat 2021-05-06, att eleverna i klass 4A på Naverlönnskolan i 
Svedala kommun från och med fredagen den 7 maj och till och med onsdagen 
den 12 maj 2021 ska ges fortsatt utbildning i form av fjärr- och/eller 
distansundervisning (dnr 2021-184) 

- Beslut, daterat 2021-05-10, att eleverna i klass 4B på Naverlönnskolan i 
Svedala kommun från och med måndagen den 10 maj och till och med 
onsdagen den 12 maj 2021 ska ges fortsatt utbildning i form av fjärr- och/eller 
distansundervisning (dnr 2021-184) 

- Beslut, daterat 2021-05-17, att eleverna i klass 6A på Spångholmsskolan i 
Svedala kommun från och med måndagen den 17 maj och till och med 
fredagen den 21 maj 2021 ska ges fortsatt utbildning i form av fjärr- och/eller 
distansundervisning (dnr 2021-196) 
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Beslut att utse ställföreträdande (stf.) rektor i grundskolan (punkt 2.1 a.) 
Delegat: Områdeschef grundskola, grundsärskola, gymnasium och 
vuxenutbildning 

- Beslut, daterat 2021-05-05, att utse stf. rektor på Kyrkskolan, 4 maj 2021 

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

- Beslut, daterat 2021-05-12, att utse stf. rektor på Erlandsdals och Tofta 
förskolor tillika chef för resursarbetslaget, 14 maj 2021 

Beslut om mottagande av femåring i förskoleklass (punkt 5.8.) 
Delegat: Rektor 

- Beslut, daterat 2021-04-22, efter samråd mellan berörda rektorer att ett barn, 
som fyller fem år, ska mottas i förskoleklass på Roslättsskolan istället för 
Marbäcksskolan läsåret 2021/2022 utifrån utredning/bedömning av barnets 
mognad/utveckling (dnr 2021-171) 

- Beslut, daterat 2021-04-22, efter samråd mellan berörda rektorer att ett barn, 
som fyller fem år, ska mottas i förskoleklass på Roslättsskolan istället för 
Marbäcksskolan läsåret 2021/2022 utifrån utredning/bedömning av barnets 
mognad/utveckling (dnr 2021-172) 

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

- Beslut, daterat 2021-05-03, att bevilja tillfälligt utökad vistelsetid för ett barn på 
Bara backars förskola (dnr 2021-119) 

- Beslut, daterat 2021-05-03, att bevilja tillfälligt utökad vistelsetid för ett barn på 
Åkerbrukets förskola (dnr 2021-181) 

- Beslut, daterat 2021-05-11, att bevilja tillfälligt utökad vistelsetid för ett barn på 
Örtagårdens förskola (dnr 2021-195) 

Överenskommelse om interkommunal ersättning (IKE) för placering av barn i 
förskola (punkt 6.14.) 
Delegat: Områdeschef förskola 

- Överenskommelse, daterade 2021-04-19, med Malmö stad om IKE för ett 
barn placerat på förskola i den kommunen 

Beslut om fullgörande av skolplikt på annat sätt än som anges i skollagen                
(punkt 15.4.) 
Delegat: Områdeschef grundskola, grundsärskola, gymnasium och 
vuxenutbildning 

- Beslut, daterat 2021-05-10, att avslå framställan om att en elev på 
Roslättskolan ska fullgöra sin skolplikt på Svenska skolan i Mae Phim i Thailand 
under höstterminen 2021. 
Beslutet fattas utifrån 24 kapitlet 23 § skollagen (2010:800) om fullgörande av 
skolplikt på annat sätt än vad som anges i skollagen. 

Beslut efter tillsyn av fristående förskolor (punkt 17.1.) 
Delegat: Områdeschef förskola 
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- Beslut, daterat 2021- 04-26, att avstå från ingripande mot huvudmannen för 
Stationens förskola vad gäller såväl de generella som specifika frågeområdena 
i tillsynen. 
Nämnden konstaterar att huvudmannen har lämnat sådan redovisning att 
tillsynen av förskolan kan avslutas. (dnr 2020-41) 

Beslut om tilläggsbelopp/ersättning för extraordinära åtgärder enligt skollagen 
(punkt 18.2.) 
Delegat: Områdeschef förskola respektive områdeschef grundskola, 
grundsärskola, gymnasium och vuxenutbildning 

- Beslut, daterat 2021-05-06, att bevilja tilläggsbelopp med 30 timmar per vecka 
för ett barn under höstterminen 2020 till en kostnad av 162 180 kronor inklusive 
moms (med anledning av förvaltningsrättens dom efter överklagande av tidigare 
beslut) (dnr 2020-206) 

- Beslut, daterat 2021-05-07, att avslå ansökan om tilläggsbelopp/ersättning för 
förlängd studietid, ett fjärde skolår, för en elev på Thoren Innovation School 
Malmö (dnr 2021-179) 

- Beslut, daterat 2021-05-07, att bevilja ersättning för förlängd studietid, ett 
fjärde skolår, för en elev på kommunala Malmö Latinskola, Malmö stad (dnr 
2021-189) 

- Beslut, daterat 2021-05-07, att avslå ansökan om tilläggsbelopp/ersättning för 
förlängd studietid, ett fjärde skolår, för en elev på Thoren Innovation School 
Lund (dnr 2021-190) 
- Beslut, daterat 2021-05-07, att avslå ansökan om tilläggsbelopp/ersättning för 
förlängd studietid, ett fjärde skolår, för en elev på Lunds dans- och 
musikalgymnasium (dnr 2021-191) 

- Beslut, daterat 2021-05-11, att avslå ansökan om ersättning för extraordinära 
åtgärder (dnr 2021-192) för elev vid Malmö Latinskola, Malmö stad (dnr 2021-
192) 

- Beslut, daterat 2021-05-11, att avslå ansökan om ersättning för extraordinära 
åtgärder, kommunala Slimminge byskola, Skurups kommun (dnr 2021-178) 

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

- Svar, daterat 2021-04-26, på föreläggande med anledning av anmälan mot 
Baraskolan avseende krav på att motverka kränkande behandling 
(individärende) (dnr 2021-4) 

- Svar, daterat 2021-04-28, med komplettering i ärende om anmälan mot 
Naverlönnskolan (dnr 2020-298) 

Yttranden över överklagandena av delegerade beslut (punkt 20.6.) 
Delegat: Delegat i ursprungsbeslut 

- Yttrande, daterat 2021-05-07, med anledning av motpartens yttrande i mål om 
överklagat beslut om tilläggsbelopp för en elev vid Sveriges Ridgymnasium 
Svedala (dnr 2021-37) 



 

 

26(27) 

UTBILDNINGSNÄMNDEN  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2021-05-24  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

 

Anställningsbeslut, tillsvidare (punkt 21.1.5.) 
Delegat: Respektive anställande chefer 

- Beslut, daterat 2021-04-06, av rektor om anställning av förskollärare, 
Rödluvans förskola           
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§ 66  

Rapporter och anmälningar till 
utbildningsnämnden den 24 maj 2021 

Dnr 11637  

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

 

 


