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UTBILDNINGSNÄMNDEN  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2019-01-16  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

Plats och tid Naverlönnsalen, onsdagen den 16 januari 2019 kl 17:00-19:15 

Beslutande Ledamöter 

Se närvarolista på sida 2 

 Tjänstgörande ersättare 

Se närvarolista på sida 2 

Övriga närvarande Se närvarolista på sida 2 

Justerare Jan Holmerup 

Justeringens plats och datum Kommunhuset i Svedala, 2019-01-24 
 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 1-13 

 Jan Herbertson  

 Ordförande 

  

 Hans Järvestam  

 Justerare 

  

 Jan Holmerup  
 
 Anslagsbevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 2019-01-16 

Anslaget sätts upp 2019-01-24 Anslaget till och med 2019-02-15  

Förvaringsplats för protokollet Utbildnings lokaler, kommunhuset 
 

Underskrift 

  

 Jan Herbertson  
 Utdragsbestyrkande  
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Närvarolista 

Beslutande  

Ledamöter 

Hans Järvestam (M), ordförande 
Jan Holmerup (M) 
Ann-Kristin Andersson (C) 
Kristoffer Linné (L), 1:e vice ordförande 
Magnus Lilja (SD), 2:e vice ordförande 
Caroline Andrén (SD) 
Erik Almgren (ÄS) 
Jesper Sennertoft (S) 
Per-Ola Valastig (MP) 

 

 

Ersättare och insynsplatser 

Yvonne Aulin (M) 
Nikolaj Johannessen (C) 
Bo Becking (BP) 
Anna Ström (SD) 
Morgan Pedersen (SD) 
Ewa Bohlin (S) 
Janet Vibeke (V), insynsplats 
 
 

Övriga närvarande (tjänstepersoner, personalföreträdare m.fl.) 

Johan Lundgren, utbildningschef 
Annika Kraft, biträdande utbildningschef 
Lise-lott Nilsson, grundskolechef 
Fredrik Aksell, gymnasiechef/rektor 
Johanna Richter, projektledare 
Robert Schoug, ekonom, närvarande vid §§ 1-6 
Jan Herbertson, utredare och nämndens sekreterare 
Johannes Ullstad, personalföreträdare för Lärarförbundet 
 

 

M Moderaterna BP Barapartiet 

S Socialdemokraterna MP Miljöpartiet 

SD Sverigedemokraterna C Centerpartiet 

L Liberalerna V Vänsterpartiet 
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§ 1  

Förändring av dagordningen 

Dnr 6799  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga till följande ärende i dagordningen: 

Kort information om ekonomiprocessen 2019 

Sammanfattning av ärendet 
Ordförande föreslår att följande ärende läggs till i dagordningen:  

Kort information om ekonomiprocessen 2019 
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§ 2  

Val till utbildningsnämndens utbildningsutskott 

Dnr 2019-000007  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att bordlägga ärendet till sammanträdet den 4 februari 2019.  

Sammanfattning av ärendet 
Enligt § 26 i reglemente för utbildningsnämnden ska det inom nämnden finnas 
ett utskott. Utskottet består av tre ledamöter och tre ersättare. 

Enligt § 27 väljer utbildningsnämnden för den tid nämnden bestämmer en 
ordförande och en vice ordförande bland utskottets ledamöter. 

Bestämmelser om utskottet finns även i §§ 28-29 och 31. 

Utskottet benämns utbildningsutskottet och behandlar individärenden. 

 

Presidiet överlämnar ärendet till nämnden den 16 januari 2019. 

Ordföranden redogör för ärendet. 

Yrkanden 
Ordföranden föreslår att ärendet bordläggs till nästa sammanträde den 4 
februari 2019.  
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§ 3  

Val av ledamot till styrgruppen för gymnasie- och 
vuxenutbildningssamverkan i Skåne 

Dnr 2018-000398  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att välja ordföranden Hans Järvestam till ledamot och representant för Svedala 
kommun i styrgruppen för vuxenutbildningssamverkan i Skåne.  

Sammanfattning av ärendet 
Sedan 2007 finns en styrgrupp för gymnasiesamverkan i Skåne och västra 
Blekinge och sedan 2009 finns en styrgrupp för vuxenutbildningssamverkan i 
Skåne. De två grupperna sammanträder samtidigt då nämndsansvar i 
majoriteten av kommunerna är det samma för båda verksamheterna. 

Kommunförbundet Skåne har tillskrivit Skånes kommuner. 

Varje kommun/kommunalförbund har möjlighet att utse en ledamot i 
styrgruppen, i de kommuner där ansvar för vuxenutbildningen respektive 
gymnasieskolan ligger på olika nämnder utses en representant per verksamhet. 

Till styrgruppen finns knuten en tjänstemannagrupp med representation från 
samtliga skånska kommuner, och avseende gymnasiet även västra Blekinge. 

Utbildningsnämndens tidigare ordförande Daniel Pedersen var vald ledamot i 
styrgruppen för Svedala kommun under förra mandatperioden. 

 

1:e vice ordföranden och 2:e vice ordförandens förslag till beslut: 

Utbildningsnämnden beslutar 

att välja ordföranden Hans Järvestam till ledamot och representant för Svedala 
kommun i styrgruppen för vuxenutbildningssamverkan i Skåne. 

Handlingar i ärendet 
Kommunförbundet Skånes skrivelse, daterad 2018-11-12 

Yrkanden 
Kristoffer Linné (L), 1:e vice ordförande, föreslår att ordföranden Hans 
Järvestam väljs.  

Beslut skickas till 
Kommunförbundet Skåne 
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§ 4  

Fråga om utbildningsnämnden ska ha offentliga 
sammanträden 

Dnr 2019-000006  

Beslut 
Presidiets förslag till beslut: 

Utbildningsnämnden beslutar 

att nämndens sammanträden ska hållas fortsatt stängda och  

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

Sammanfattning av ärendet 
Enligt § 12 i gällande reglemente för utbildningsnämnden kan nämnden besluta 
om offentliga sammanträden. 

Utbildningsnämnden beslutade den 19 januari 2015, § 7, att nämndens 
sammanträden initialt skulle hållas stängda, men att frågan skulle prövas på 
nytt i augusti 2015. 

Nämnden beslutade den 10 augusti 2015, § 78, att inte ha öppna 
sammanträden, men när det gäller medborgarförslag skulle förslagsställaren 
bjudas in enligt gängse rutin samt företrädare för ungdomsparlamentet när 
detta organ skulle yttra sig.  

Frågan om offentliga sammanträden aktualiseras nu på nytt med anledning av 
ny nämnd och mandatperiod 

 

Presidiets förslag till beslut: 

Utbildningsnämnden beslutar 

att nämndens sammanträden ska hållas fortsatt stängda och  

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

Yrkanden 
 Magnus Lilja (SD) yrkar bifall till presidiets förslag.     
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§ 5  

Rapport om förskolekö 2019  

Dnr 2019-000001  

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 2019-05-31, antal barn som står 
i kö 2019-01-02 som önskar plats fram till och med 2019-05-31 samt 
differensen mellan kapacitet och placerat antal barn/barn i kö.  

Biträdande utbildningschefen redogör för ärendet. 

 

Presidiets förslag till beslut: 

Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga rapporten till handlingarna.  

Handlingar i ärendet 
Körapport, daterad 2019-01-02  
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§ 6  

Kort information om ekonomiprocessen 2019 

Dnr 2017-000231  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 
Ekonomen redovisar information om när olika ekonomi-/budgetärenden ska 
behandlas i utbildningsnämnden under 2019.  
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§ 7  

Information om behov av ny förskola i Bara 

Dnr 2018-000400  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att ta upp ärendet på nytt på ett kommande sammanträde.  

Sammanfattning av ärendet 
Utbildningsnämnden beslutade den 19 november 2018, §§ 14,  

att återremittera ärendet till Utbildning för komplettering och återkomma med 
redovisning till nämnden den 13 december 2018. 

Presidiet har behandlat ärendet vid olika tillfällen under hösten. Ärendet togs 
inte upp på nämnden den 13 december. 

Information om ärendet kommer att lämnas på nämndens sammanträde den 16 
januari. 

Projektledaren och utbildningschefen redogör för ärendet.  

Handlingar i ärendet 
Utbildningsnämndens beslut, daterat 2018-11-19, § 114 
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§ 8  

Tillbyggnad av Spångholmsskolans matsal 

Dnr 2017-000130  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att ta upp ärendet på ett kommande sammanträde.  

Sammanfattning av ärendet 
Utbildningsnämnden och kommunstyrelsen har behandlat om- och tillbyggnad 
av Spångholmsskolan och dess matsal tidigare. 

Presidiet överlämnar ärendet till utbildningsnämnden den 16 januari 2019. 

SVEDAB har översänt hyreskalkyl. 

Projektledaren och utbildningschefen redogör för ärendet och återkommer efter 
vidare utredning och analys.  

Handlingar i ärendet 
Utbildningsnämndens beslut, daterat 2017-09-18, om skrivelse om utbyggnad 
av Spångholmsskolans matsal 

Utbildningsnämndens beslut, daterat 2018-06-04, om behov av om- och 
utbyggnad av Spångholmsskolan 

Kommunstyrelsens beslut, daterat 2018-08-27, om begäran om att ta fram 
handlingar och kalkyler för en om- och tillbyggnad av Spångholmsskolan 
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§ 9  

Rapport om övriga aktuella lokal- och byggfrågor 

Dnr 6766  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga rapporten till handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 
Projektledaren lämnar rapport om övriga aktuella lokal- och byggfrågor. 

 

Presidiets förslag till beslut: 

Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga rapporten till handlingarna.  
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§ 10  

Rapport om systematiskt kvalitetsarbete (SKA) 
inom verksamhetsområde Utbildning 

Dnr 2019-000009  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga den samlade rapporten till handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 
Bestämmelser om systematiskt kvalitetsarbete (SKA) finns i 4 kap. 3-6 §§ 
skollagen (2010:800).  

Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och 
kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. 

Planering, uppföljning och utveckling av utbildningen ska även genomföras på 
förskole- och skolenhetsnivå. 

Inriktningen på det systematiska kvalitetsarbetet ska vara att de mål som finns 
för utbildningen i denna lag och i andra föreskrifter (nationella mål) uppfylls. 

Det systematiska kvalitetsarbetet ska dokumenteras. 

 
Biträdande utbildningschefen lämnar redovisning för förskolan.  

Grundskolechefen lämnar redovisning för grundskolan. 

Gymnasiechefen lämnar redovisning för gymnasieskolan och 
vuxenutbildningen.  

Handlingar i ärendet 
SKA-redovisning  
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§ 11  

Meddelanden och skrivelser till 
utbildningsnämnden den 16 januari 2019 

Dnr 2018-000446  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga redovisade beslut och cirkulär till handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 
Inkomna beslut från politiska organ, myndigheter och en intresseorganisation 
har förtecknats. Det gäller beslut av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, 
bygg- och miljönämnden och kommunrevisionen i olika ärenden, information 
från Skolinspektionen om tematisk kvalitetsgranskning av Naverlönnskolan 1-2, 
beslut av Skolverket om olika statsbidrag och ett cirkulär från Sveriges 
Kommuner och Landsting. 

 

Presidiets förslag till beslut: 

Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga redovisade beslut och cirkulär till handlingarna.  

Handlingar i ärendet 
Kommunfullmäktiges beslut, daterat 2018-12-05, § 121, om val av 
kommunstyrelse och nämnder med mera för mandatperioden 2019-2022 

Kommunfullmäktiges beslut, daterat 2018-12-05, § 122, om val av 
kommunalråd 

Kommunfullmäktiges beslut, daterat 2018-12-05, § 124, om ersättares 
inträdande som beslutande i styrelse och nämnder med mera 

Kommunfullmäktiges beslut, daterat 2018-12-05, § 127, om ekonomisk 
uppföljning per den siste oktober 2018 för Svedala kommun 

Kommunstyrelsens beslut, daterat 2018-12-17, § 275, om ny detaljplan för Nils 
Fredriksson Utbildning (NFU-området) 

Kommunstyrelsens beslut, daterat 2018-12-17, § 278, om behov av ny F-9-
skola i Svedala tätort 

Bygg- och miljönämndens beslut, daterat 2018-12-13, om tillsynsplan för miljö- 
och livsmedelstillsyn 2019 

Kommunrevisionens rapport, daterad 2018-12-20, om slutgiltig uppföljning av 
tidigare genomförda granskningar 2015-2017 
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Skolinspektionens informationsbrev, daterat 2019-01-11, om tematisk 
kvalitetsgranskning av huvudmannens arbete med att främja kontinuitet i 
ledning och styrning av den pedagogiska verksamheten, på skolor med hög 
omsättning på rektorer 

Skolverkets beslut, daterat 2018-12-28, om fastställande av bidragsbelopp för 
maxtaxa bidragsåret 2019 till 6 263 775 kronor 

Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär 18:41, daterat 2018-11-08, Ägar- 
och ledningsprövning - nya krav för enskilda att bedriva fristående förskola 
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§ 12  

Anmälan av delegationsbeslut till 
utbildningsnämnden den 16 januari 2019 

Dnr 2019-000004  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar  

att lägga redovisade delegationsbeslut till handlingarna.   

Sammanfattning av ärendet 
Anmälda delegationsbeslut till utbildningsnämnden den 16 januari 2019 har 
förtecknats nedan. 

Besluten har fattats utifrån gällande delegationsförteckning för 
utbildningsnämnden.     

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-01-14 

Beslut att utse ställföreträdande förskolechef (punkt 2.2.) 
Delegat: Biträdande utbildningschef 

Marbäcks och Örtagårdens förskolor 
- Beslut, daterat 2018-12-18, att utse ställföreträdande förskolechef 20-21 och 
28 december 2018  
- Beslut, daterat 2018-12-18, att utse ställföreträdande förskolechef 27 
december 2018  
- Beslut, daterat 2018-12-18, att utse ställföreträdande förskolechef 3 januari 
2019 
- Beslut, daterat 2018-12-18, att utse ställföreträdande förskolechef 4 januari 
2019 

Tegelbrukets förskola 
- Beslut, daterat 2018-12-18, att utse ställföreträdande förskolechef 11 
december 2018 
- Beslut, daterat 2018-12-18, att utse ställföreträdande förskolechef 21-28 
december 2018 
- Beslut, daterat 2018-12-18, att utse ställföreträdande förskolechef 2 och 9 
januari 2019 

Fröhusets och Klöverstugans förskolor 
- Beslut, daterat 2018-12-18, att utse ställföreträdande förskolechef 27-28 
december 2018 

Hattstugans och Rödluvans förskolor 
- Beslut, daterat 2018-12-18, att utse ställföreträdande förskolechef, 3-10 
december 2018 
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Floraparkens och Frejaparkens förskolor 
- Beslut, daterat 2018-12-28, att utse ställföreträdande förskolechef 21 
december 2018 
- Beslut, daterat 2018-12-28, att utse ställföreträdande förskolechef 28 
december 2018 
- Beslut, daterat 2018-12-28, att utse ställföreträdande förskolechef 2-3 januari 
2019 
- Beslut, daterat 2018-12-28, att utse ställföreträdande förskolechef 4 januari 
2019 

Bara backars förskola 
- Beslut, daterat 2018-12-28, att utse ställföreträdande förskolechef, 3-4 januari 
2019 

Beslut att motta elev i grundsärskolan (punkt 5.3.) 
Delegat: Chef för resursenheten 

- Beslut, daterat 2018-12-17, att motta en elev i grundsärskolan med placering 
på Marbäcksskolan (individintegrerad) (dnr 2018-354) 
- Beslut, daterat 2018-12-17, att motta en elev i grundsärskolan med placering 
på Aggarpsskolan (individintegrerad) (dnr 2018-448) 

Beslut om utökad vistelsetid för ett barn på förskola (punkt 6.4 eller 6.5.) 
Delegat: Förskolechef 

- Beslut, daterat 2018-12-03, att medge utökad vistelsetid för ett barn på 
Mumindalens förskola utifrån barnets eget behov (på grund av 
familjesituationen i övrigt) (dnr 2018-436) (punkt 6.4.) 
- Beslut, daterat 2018-12-03, att medge utökad vistelsetid för ett barn på 
Mumindalens förskola utifrån barnets eget behov (på grund av 
familjesituationen i övrigt) (dnr 2018-437) (punkt 6.4.) 
- Beslut, daterat 2018-12-03, att medge utökad vistelsetid för ett barn på 
Mumindalens förskola utifrån barnets eget behov (på grund av 
familjesituationen i övrigt) (dnr 2018-438) (punkt 6.4.) 

Beslut om skolskjuts för elev (vid särskilda skäl) (punkt 8.7.) 
Delegat: Chef för resursenheten 

- Beslut, daterat 2018-12-18, att bevilja skolskjuts för en elev (dnr 2018-285) 

Beslut om skolskjuts för elev (växelvis boende, avstånd, trafikförhållanden eller 
annan särskild omständighet) (punkt 8.7.) 
Delegat: Enhetschef för vaktmästeri och skolskjuts 

- Beslut, daterat 2018-12-14, att bevilja skolskjuts för en elev (dnr 2018-442) 
- Beslut, daterat 2019-01-10, att  bevilja skolskjuts för en elev (dnr 2019-10) 

Beslut att fastställa läsårstider och lovdagar 2019/2020 (punkt 8.15 
(grundskola), 9.12 (grundsärskola) och 11.25 (gymnasieskola)) 
Delegat: Utbildningschef 

- Beslut, daterat 2018-12-04, att fastställa läsårstider och lovdagar 2019/2020 
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Beslut om utökad vistelsetid för en elev på fritidshem (punkt 10.3 eller 10.4.) 
Delegat: Rektor 

- Beslut, daterat 2018-12-07, att medge utökad vistelsetid för en elev på 
Kyrkskolans fritidshem utifrån barnens behov av särskilt stöd (dnr 2018-228) 
(punkt 10.4.) 
- Beslut, daterat 2018-12-07, att medge utökad vistelsetid för en elev på 
Kyrkskolans fritidshem utifrån barnens behov av särskilt stöd (dnr 2018-321) 
(punkt 10.4.) 
- Beslut, daterat 2018-12-07, att medge utökad vistelsetid för en elev på 
Kyrkskolans fritidshem utifrån barnens behov av särskilt stöd (dnr 2018-343) 
(punkt 10.4.) 
- Beslut, daterat 2018-12-07, att medge utökad vistelsetid för en elev på 
Kyrkskolans fritidshem utifrån barnens behov av särskilt stöd (dnr 2018-350) 
(punkt 10.4.) 
- Beslut, daterat 2018-12-07, att medge utökad vistelsetid för en elev på 
Kyrkskolans fritidshem utifrån barnens behov av särskilt stöd (dnr 2018-441) 
(punkt 10.4.) 
- Beslut, daterat 2018-12-21, att medge utökad vistelsetid för en elev på 
Marbäcksskolans fritidshem utifrån barnens behov av särskilt stöd (dnr 2019-
11) (punkt 10.4.) 

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

- Beslut, daterat 2018-12-18, om bidrag till följande: 

Huvudmän för fristående förskola, enskild pedagogisk omsorg, fristående 
grundskola och fritidshem 

- BMSL Bilingual Montessori School 
- Framtidskompassen AB 
- Freinetskolan i Lund 
- Internationella Engelska skolan i Lund 
- JENSEN education college AB 
- Kunskapsskolan i Sverige AB  
- Lunds Montessorigrundskola 
- S:t Thomas skola 
- Sveaskolan 
- Asklunda Montessoriförskola 
- Barnomsorgen i Malmö AB 
- Börringebarnen Förening 
- Europaporten skolor 
- Familjedaghem Pågar & Töser HB 
- Hyllie Park AB 
- Lund International School 
- Melodigångens Förskola AB 
- MIBA Learning and education AB (Pilbågens förskola)  
- Montessori Bjerred 
- Pilens Montessoriskola 
- Runstyckets förskola och skola AB 
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- Stationens förskola 
- Stiftelsen Bladins skola 
- Stiftelsen Förskolan Smultronet 
- Svedala församling (Regnbågens förskola) 
- Svedala Montessoriförskola ekonomisk förening 
- Ur och Skur Skabersjöskolan 
- Väderlekens förskola 

Huvudmän för fristående gymnasieskolor 
- Academedia AB 
- Bollerup Lantbruksinstitut 
- Bryggeriets Bildningsbyrå 
- Consensus Vård och Hälsogymnasium 
- Cybergymnasiet Malmö AB 
- Dans och Musikal i Lund AB 
- Folkuniversitetet Lund 
- Fria Läroverken i Sverige AB 
- Hushållningssällskapet Komp.utv. 
- Impius Utvecklings AB 
- JENSEN education college AB 
- Lars-Erik Larsson Gymnasiet 
- Ljud- och Bildskolan LBS AB 
- Lärande i Östergötland AB 
- Naturbruksgymnasiet HVILAN 
- Peabskolan i Malmö 
- Stiftelsen Bladins skola 
- Stiftelsen Lundsbergs Skola 
- Svenska skolan i Paris 
- Sveriges Ridgymnasium 
- TAU Learning AB 
- Thorengruppen AB 

Bidrag till fristående förskolor och skolor samt enskild pedagogisk omsorg i form 
av tilläggsbelopp enligt skollagen (punkt 18.2.) 
Delegat: Chef för resursenheten 

- Beslut, daterat 2018-12-18, om tilläggsbelopp med 98 580 kronor inklusive 
moms för ett barn på förskolan Börringebarnen (dnr 2018-302) 

Yttranden i anmälningsärende hos Skolinspektionen, i detta fall grundskolan 
(punkt 20.5.) 
Delegat: Grundskolechef 

- Yttrande, daterat 2018-12-17, med anledning av anmälan mot 
Marbäcksskolan (kränkande behandling) (dnr 2018-418) 
- Svar/redovisning, daterat 2018-12-21, med anledning av anmälan mot 
Marbäcksskolan (trygghet och studiero samt personalens tillsynsansvar för 
eleverna) (dnr 2018-418)  

Yttranden över överklagande av delegationsbeslut (punkt 20.6.) 
Delegat: Respektive delegat  
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- Yttrande, daterat 2018-12-21, med anledning av överklagat beslut, daterat 
2018-11-09, att inte bevilja interkommunal ersättning för en sökandes utbildning 
på gymnasial nivå inom vuxenutbildning i Lunds kommun (p. 13.6 (grundbeslut) 
och 20.6 (yttrande) (dnr 2018-443)  
Delegat: Gymnasiechef/rektor Fredrik Aksell 
- Yttrande med anledning av överklagat beslut om tilläggsbelopp enligt 
skollagen för en elev vid Freinetskolan i Lund (dnr 2018-393) 
Delegat: Chef för resursenheten 

Anställningsbeslut, i detta fall tillsvidare (punkt 21.1.) 
Delegat: Respektive anställande chefer 

- Beslut, daterat 2018-12-03, av förskolechef om tillsvidareanställning av en 
specialpedagog, Fröhusets förskola (punkt 21.1.5.) 
- Beslut, daterat 2018-12-05, av rektor om tillsvidareanställning av en lärare på 
Spångholmsskolan (punkt 21.1.5.) 
- Beslut, daterat 2018-12-12, av rektor om tillsvidareanställning av en lärare på 
Spångholmsskolan (punkt 21.1.5.)  
- Beslut, daterat 2018-12-12, av rektor om tillsvidareanställning av en lärare på 
Nils Fredriksson Utbildning (punkt 21.1.5.) 
- Beslut, daterat 2018-12-17, av rektor om tillsvidareanställning av en 
specialpedagog, Roslättsskolan (punkt 21.1.5.)  
- Beslut, daterat 2018-12-17, av administrativ chef om tillsvidareanställning av 
en skolkoordinator, Aggarpsskolan (punkt 21.1.4.)    
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§ 13  

Rapporter och anmälningar 

Dnr 6755  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.    

Sammanfattning av ärendet 
Ordföranden informerar om planeringen för utbildningsnämndens 
verksamhetsbesök. 

Enheter där byggprojekt är aktuella är prioriterade för besök. 

Plan för verksamhetsbesök under våren 2019 kommer att redovisas till ett 
kommande sammanträde.  

 

 


