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UTBILDNINGSNÄMNDEN  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2019-02-04  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

Plats och tid Naverlönnsalen, måndagen den 4 februari 2019 kl 17:00-18:35 

Beslutande Ledamöter 

Se närvarolista på sida 2 

 Tjänstgörande ersättare 

Se närvarolista på sida 2 

Övriga närvarande Se närvarolista på sida 2 

Justerare Nicolaj Johannessen 

Justeringens plats och datum Kommunhuset, 2019-02-07 
 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 14-28 

 Jan Herbertson  

 Ordförande 

  

 Hans Järvestam  

 Justerare 

  

 Nicolaj Johannessen  
 
 Anslagsbevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 2019-02-04 

Anslaget sätts upp 2019-02-08 Anslaget till och med 2019-03-04  

Förvaringsplats för protokollet Utbildnings lokaler, kommunhuset i Svedala 
 

Underskrift 

  

 Jan Herbertson  
 Utdragsbestyrkande  
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UTBILDNINGSNÄMNDEN  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2019-02-04  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

Närvarolista 

Beslutande  

Ledamöter 

Hans Järvestam (M), Ordförande 
Jan Holmerup (M) 
Kristoffer Linné (L), 1:e vice ordförande 
Magnus Lilja (SD), 2:e vice ordförande 
Caroline Andrén (SD) 
Erik Almgren (ÄS) 
Jesper Sennertoft (S) 
 

Tjänstgörande ersättare 

Nicolaj Johannessen (C) för Ann-Kristin Andersson (C) 
Ewa Bohlin (S) för Per-Ola Valastig (MP) 

Ersättare och insynsplatser 

Yvonne Aulin (M) 
Bo Becking (BP) 
Anna Ström (SD) 
Morgan Pedersen (SD) 
 

Övriga närvarande (tjänstepersoner, personalföreträdare m.fl.) 

Johan Lundgren, utbildningschef 
Fredrik Aksell, gymnasiechef/rektor 
Robert Schoug, ekonom 
Johanna Richter, projektledare 
Jan Herbertson, utredare och nämndens sekreterare 
Bertil Rantoft, personalföreträdare för Lärarnas Riksförbund 
Johannes Ullstad, personalföreträdare för Lärarförbundet 
 

 

M Moderaterna BP Barapartiet 

S Socialdemokraterna MP Miljöpartiet 

SD Sverigedemokraterna C Centerpartiet 

L Liberalerna V Vänsterpartiet 



 

 

3(20) 
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2019 .................................................................................................................. 18 
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Rapporter och anmälningar ............................................................................... 20 
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UTBILDNINGSNÄMNDEN  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2019-02-04  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 14  

Preliminär bokslutsrapport 2018 

Dnr 2017-000231  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga rapporten till handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 
Ekonomen lämnar en preliminär bokslutsrapport. 

 

Presidiets förslag till beslut: 

Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga rapporten till handlingarna.  

 

 



 

 

5(20) 

UTBILDNINGSNÄMNDEN  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2019-02-04  
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§ 15  

Överföring av investeringsmedel från 2018 till 
2019 

Dnr 2019-000016  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar  

att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att från 
utbildningsnämndens investeringsbudget för 2018 föra över 13,0 mnkr, enligt 
bilaga, till utbildningsnämndens investeringsbudget för 2019.          

Sammanfattning av ärendet 
Verksamheten har gjort en avstämning av investeringsutfallet för 2018. Vid 
denna avstämning har ett behov av investeringsöverföring konstaterats. 
Orsakerna till detta behov av investeringsöverföring är att varor och tjänster inte 
hunnit beställas innan årsskiftet och betalningarna därmed kommer att göras 
under 2019. I något fall har det varit svårt att få tag på lediga utförare av 
arbeten. Överföringsbehovet är 13,0 mnkr.     

 

Presidiets förslag till beslut: 

Utbildningsnämnden beslutar  

att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att från 
utbildningsnämndens investeringsbudget för 2018 föra över 13,0 mnkr, enligt 
bilaga, till utbildningsnämndens investeringsbudget för 2019.      

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-01-17 

Förteckning över behov av investeringsöverföring 2018    

 

Beslut skickas till 
Ekonomienheten för vidarebefordran till kommunfullmäktige 
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§ 16  

Rapport om förskolekö 2019  

Dnr 2019-000001  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga rapporten till handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 
I det följande framgår baskapaciteten för Svedala kommuns förskolor uppdelat 
per tätort, placerade barn till och med 2019-05-31, antal barn som står i kö 
2019-01-21 som önskar plats fram till och med 2019-05-31 samt differensen 
mellan kapacitet och placerat antal barn/barn i kö.  

Utbildningschefen redogör för ärendet och informerar också om åtgärder och 
evakueringen efter branden på Marbäcks förskola. 

 

Presidiets förslag till beslut: 

Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga rapporten till handlingarna.  

Handlingar i ärendet 
Körapport, daterad 2019-01-21 

Körapport, daterad 2019-01-21 (övergripande)  
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§ 17  

Behov av ny förskola samt fråga om matsal i Bara 

Dnr 2018-000400  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna och att ta upp ärendena till beslut den 
12 mars med tydligare underlag och närmare kostnadsberäkningar för alternativ 
3 samt förslag om avsiktsförklaring för den vidare handläggningen.  

Sammanfattning av ärendet 
Utbildningsnämnden beslutade den 16 januari 2019, § 7, att ta upp ärendet om 
ny förskola på nytt på ett kommande sammanträde. 

Utbildningsnämnden beslutade den 16 januari 2019, § 8, att ta upp ärendet om 
ut-/tillbyggnad av Spångholmsskolans matsal på ett kommande sammanträde.  

Projektledaren redogör för ärendet och föreslagna alternativ vad gäller 
förskolan och matsalen. 

 

Presidiets förslag till beslut: 

Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna och att ta upp ärendet/ärendena till 
beslut den 12 mars. 

Ordföranden konstaterar att det råder enighet i nämnden om att förorda förslag 
enligt alternativ 3 om att riva befintliga Hattstugans förskola och bygga en ny 
förskola på tomten inkluderat ett förslag om utökat tillagningskök samt matsal, 
som även kan ta emot Baraskolans barn. Detta förslag skulle innebära att 
Spångholmsskolans matsal och kök inte behöver byggas ut/till.  

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

Skrivelse från SVEDAB med hyresindikation för ny-, om- och tillbyggnad av 
Hattstugans förskola, daterad 2018-12-20  

Tjänsteskrivelse, daterad 2019-01-25 
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§ 18  

Rapport om övriga aktuella lokal- och byggfrågor 

Dnr 6797  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga rapporten till handlingarna.  

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

 

Presidiets förslag till beslut: 

Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga rapporten till handlingarna.  
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§ 19  

Skrivelse om avdelningen Vargen inom 
Rödluvans förskola med anledning av stängning 

Dnr 2019-000026  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar  

att uppdra åt ordföranden och biträdande 
utbildningschefen/verksamhetsledning att utifrån redovisad 
bakgrundsbeskrivning och redovisade bakgrundsfaktorer samt 
kostnadsredovisning utarbeta ett svar på skrivelsen. 

Utbildningsnämnden beslutar  

att en stängning av Vargen ska verkställas enligt plan. 

Utbildningsnämnden beslutar 

att stå fast vid tidigare beslut att inte erbjuda syskonförtur i förskolan. Alla som 
vill och har rätt till förskola erbjuds en förskola utifrån en kötid på högst fyra 
månader. Alla ärenden behandlas enligt likabehandlingsprincipen och 
regelverket. Beslut om platser fattas individuellt utifrån bedömningar av det 
enskilda barnets behov. 

Sammanfattning av ärendet 
En förälder har tillskrivit kommunen med anledning av den planerade 
stängningen av avdelningen Vargen inom Rödluvans förskola. Vargens 
verksamhet finns i en fristående fastighet Linsbo i Bara. Ett antal frågor har 
ställts i skrivelsen. 

Utbildningschefen redogör för ärendet. 

Ordföranden lämnar en kompletterande redogörelse. 

Handlingar i ärendet 
Skrivelse, inkommen 2019-01-21   

Yrkanden 
 Ordföranden föreslår att svar lämnas utifrån redovisad bakgrundsbeskrivning, 
att stängning av Vargen ska verkställas samt att tidigare beslut att inte erbjuda 
syskonförtur ska stå fast.      

Beslut skickas till 
Föräldern 
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§ 20  

Uppföljning av intern kontroll 2018 

Dnr 2018-000122  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga rapporten om uppföljning av intern kontroll 2018 till handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 
Utbildningsnämnden beslutade den 16 april 2018, § 47, att godkänna redovisat 
förslag till intern kontrollplan för 2018. 

Uppföljningen av den interna kontrollen ska enligt kommunens anvisningar 
följas upp av respektive nämnd senast den 28 februari 2019. 

En uppföljningsrapport har tagits fram. 

Utbildningschefen och utredaren redogör för ärendet. 

 

Presidiets förslag till beslut: 

Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga rapporten om uppföljning av intern kontroll 2018 till handlingarna. 

Handlingar i ärendet 
Rapport om uppföljning av intern kontroll 2018 

Ekonomienhetens skrivelse om uppföljning av intern kontroll 2018, daterad 
2018-12-20 

Utbildningsnämndens beslut, daterat 2018-04-16, § 47 

Intern kontrollplan 2018 

Beslut skickas till 
Ekonomienheten 
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§ 21  

Huvudmannens beslut att utse en skolchef som 
ska biträda huvudmannen med att se till att de 
föreskrifter som gäller för utbildningen följs i 
huvudmannens verksamhet inom skolväsendet 

Dnr 2019-000012  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar  

att utse utbildningschef Johan Lundgren till skolchef enligt bestämmelsen i 2 
kap. 8 a § skollagen med uppgift att biträda huvudmannen med att se till att de 
föreskrifter som gäller för utbildningen följs i huvudmannens verksamhet inom 
skolväsendet.       

Sammanfattning av ärendet 
Den 1 juli 2018 infördes en ny reglering i skollagen som anger att 
huvudmannen ska utse en skolchef som ska biträda huvudmannen med att se 
till att de föreskrifter som gäller för utbildningen följs i huvudmannens 
verksamhet inom skolväsendet. 

Den nya bestämmelsen, 2 kap. 8 a § skollagen (2010:800) ska tillämpas från 
den 1 januari 2019 och lyder som följer: 

Huvudmannen ska utse en skolchef som ska biträda huvudmannen med att 
tillse att de föreskrifter som gäller för utbildningen följs i huvudmannens 
verksamhet inom skolväsendet. Huvudmannen kan utse en skolchef för hela 
verksamheten eller flera skolchefer för delar av verksamheten.      

Utbildningschefen redogör för ärendet. 

 

Presidiets förslag till beslut: 

Utbildningsnämnden beslutar  

att utse utbildningschef Johan Lundgren till skolchef enligt bestämmelsen i 2 
kap. 8 a § skollagen med uppgift att biträda huvudmannen med att se till att de 
föreskrifter som gäller för utbildningen följs i huvudmannens verksamhet inom 
skolväsendet.       

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-01-23        
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§ 22  

Revidering av delegationsförteckning för 
utbildningsnämnden 2019 

Dnr 2018-000433  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att godkänna redovisat förslag till reviderad delegationsförteckning för 

utbildningsnämnden att gälla från och med den 15 februari 2019.   

Sammanfattning av ärendet 
Det finns behov av revidering av delegationsförteckningen. 

Förslag till ändringar och förtydliganden finns i avsnitt om ekonomiska ärenden 
(nr 19) vad gäller upphandling och tecknande av avtal. Samråd har också skett 
med kanslichefen. 

Förslag till ändringar finns också vad gäller delegat för beslut om skolskjuts i 
avsnitt om förskoleklass (nr 7), om grundskola (nr 8) och om grundsärskola (nr 
9). Centralt på Utbildning finns numera en projektkoordinator som bland annat 
är skolskjutsansvarig och handlägger skolskjutsfrågor. Nuvarande delegat för 
skolskjutsfrågorna är enhetschef för vaktmästeri och biträdande rektor på 
Aggarpsskolan. Ändringarna avser punkterna 7.8. - 7.9., 8.8. - 8.9., 8.13.-18.14. 
och 9.6.   

Utredaren redogör kort för ärendet. 

 

Presidiets förslag till beslut: 

Utbildningsnämnden beslutar 

att godkänna redovisat förslag till reviderad delegationsförteckning för 

utbildningsnämnden att gälla från och med den 15 februari 2019.  

Handlingar i ärendet 
Förslag till delegationsförteckning, daterad 2019-01-25         

Beslut skickas till 
Kanslienheten (för publicering i Svedala kommuns författningssamling 
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§ 23  

Remiss om samrådshandlingar för ändring av 
detaljplan för Skabersjö 25:2 "Skabersjö skola" 

Dnr 2019-000014  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att inte ha något att erinra mot förslaget till ändring av detaljplan för Skabersjö 
25:2 "Skabersjö skola". 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen har upprättat förslag till ändring av detaljplan för Skabersjö 
25:2 "Skabersjö skola". Planförslaget finns utställt under tiden 2019-01-28--
2019-02-18. Skriftliga synpunkter på förslaget ska ha inkommit till 
kommunstyrelsens strategiska planeringsenhet senast den 18 februari 2019. 

 

Presidiets förslag till beslut: 

Utbildningsnämnden beslutar 

att inte ha något att erinra mot förslaget till ändring av detaljplan för Skabersjö 
25:2 "Skabersjö skola". 

Handlingar i ärendet 
Bygg- och miljönämndens beslut, daterat 2018-12-13, § 169 

Samrådshandlingar, daterade 2018-12-13 

Underrättelse om samråd till förslag till detaljplan, daterad 2019-01-11 

Rättad underrättelse om utställningstid för samråd till förslag till detaljplan, 
daterad 2019-01-22 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsens strategiska planeringsenhet 
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§ 24  

Val till utbildningsnämndens utbildningsutskott 

Dnr 2019-000007  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att till ledamöter i utbildningsutskottet utse  

Hans Järvestam (M),  

Kristoffer Linné (L) och  

Magnus Lilja (SD),  

att till ersättare i utbildningsutskottet utse    

Ewa Bohlin (S), 1:e ersättare, 

Ann-Kristin Andersson (C), 2:e ersättare, 

Erik Almgren (ÄS), 3:e ersättare, 

att till ordförande i utbildningsutskottet utse Hans Järvestam samt 

att till vice ordförande i utbildningsutskottet utse Magnus Lilja.   

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. 

Utbildningsnämnden beslutade den 16 januari 2019, § 2, att bordlägga ärendet 
till sammanträdet den 4 februari 2019. 

 

Presidiets förslag till beslut: 

Utbildningsnämnden beslutar 

att till ledamöter i utbildningsutskottet utse  

Hans Järvestam (M),  

Kristoffer Linné (L) och  

Magnus Lilja (SD),  

att till ersättare i utbildningsutskottet utse    

X X (S), 1:e ersättare, 
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Ann-Kristin Andersson (C), 2:e ersättare, 

Erik Almgren (ÄS), 3:e ersättare, 

att till ordförande i utbildningsutskottet utse Hans Järvestam samt 

att till vice ordförande i utbildningsutskottet utse Magnus Lilja.   

Jesper Sennertoft (S) meddelar att Ewa Bohlin representerar 
Socialdemokraterna som 1:e ersättare.  

Beslut skickas till 
Kanslienheten 
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§ 25  

Val av representanter för utbildningsnämnden i 
styrgrupp för FSI-projektet, skola och idrott 

Dnr 2019-000025  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att till ordinarie representanter för utbildningsnämnden i styrgruppen för FSI-
projektet, skola och idrott utse Hans Järvestam (M) och Magnus Lilja (SD), 

att till ersättare för Hans Järvestam utse Kristoffer Linné (L) och 

att avvakta uppgift om ersättare (SD) för Magnus Lilja (SD).  

Sammanfattning av ärendet 
Utbildningsnämnden ska utse representanter i kommunens styrgrupp för FSI-
projektet, skola och idrott.  

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 28 januari. 

Under mandatperioden 2015-2018 var Daniel Pedersen (M) och Jesper 
Sennertoft (S) ledamöter i styrgruppen med Sebastian Svärdebrandt (L) och 
Heléne Hardenstedt (S) som ersättare. Daniel Pedersen ersattes i november 
2017 av Hans Järvestam (M) som ledamot och Sebastian Svärdebrandt 
ersattes av Kristoffer Linné (L) som ersättare. 

 

Presidiets förslag till beslut: 

Utbildningsnämnden beslutar 

att till ordinarie representanter för utbildningsnämnden i styrgruppen för FSI-
projektet, skola och idrott utse Hans Järvestam (M) och Magnus Lilja (SD), 

att till ersättare för Hans Järvestam utse Kristoffer Linné (L) och 

att till ersättare för Magnus Lilja (SD) utse X X (SD).  

 

Magnus Lilja meddelar att han återkommer med namn på ersättaren.  

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 26  

Meddelanden och skrivelser till 
utbildningsnämnden den 4 februari 2019 

Dnr 2019-000018  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga redovisade beslut till handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 
Beslut av politiska organ och tillsynsmyndigheter/förvaltningsmyndigheter 
förtecknas fortlöpande för redovisning. 

Gymnasiechef/rektor Fredrik Aksell informerar om statsbidragsbesluten. 

 

Presidiets förslag till beslut: 

Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga redovisade beslut till handlingarna.  

Handlingar i ärendet 
Kommunstyrelsens beslut, daterat 2019-01-30, att godkänna framlagt förslag 
rörande om- och utbyggnad av Baraskolan (brådskande ordförandebeslut) 

Skolverkets beslut, daterat 2019-01-17, att bevilja statsbidrag med 475 000 
kronor för utbildning (som motsvarar kommunal vuxenutbildning på gymnasial 
nivå) inom hälso- och sjukvården för 2019. 

Skolverkets beslut, daterat 2019-01-17, att bevilja statsbidrag med 69 300 000 
kronor för regional yrkesinriktad utbildning - Yrkesvux /Yrkesvux + SFI för 2019 
(Obs! Flera kommuner är involverade)  
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§ 27  

Anmälan av delegationsbeslut till 
utbildningsnämnden den 4 februari 2019 

Dnr 2019-000021  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga redovisade delegationsbeslut till handlingarna.        

Sammanfattning av ärendet 
Anmälda delegationsbeslut till utbildningsnämnden den 4 februari 2019 har 
förtecknats nedan. 

Besluten har fattats utifrån gällande delegationsförteckning för 
utbildningsnämnden.      

 

Presidiets förslag till beslut: 

Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga redovisade delegationsbeslut till handlingarna.   

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-01-30 

Beslut att utse ställföreträdande rektor (punkt 2.1. a) 
Delegat: Grundskolechef 

- Beslut, daterat 2019-01-18, att utse ställföreträdande rektor på 
Spångholmsskolan 21 januari-4 februari 2019 

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

- Beslut, daterat 2019-01-11, att medge utökad vistelsetid för ett barn på 
Rödluvans förskola utifrån barnets eget behov (på grund av familjesituationen i 
övrigt) (dnr 2018-417) 

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

- Beslut, daterat 2019-01-22, att anvisa plats för en elev utifrån behov av 
särskilt stöd, Kyrkskolans fritidshem (dnr 2018-322) (punkt 10.4.) 

- Beslut, daterat 2019-01-22, att anvisa plats för en elev utifrån behov av 
särskilt stöd, Kyrkskolans fritidshem (dnr 2019-40) (punkt 10.4.) 
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- Beslut, daterat 2019-01-22, att anvisa plats för en elev utifrån eget behov på 
grund av familjesituationen och behov av särskilt stöd, Roslättsskolans 
fritidshem (dnr 2019-41) (punkt 10.3. och 10.4.) 

- Beslut, daterat 2019-01-22, att anvisa plats för en elev utifrån eget behov på 
grund av familjesituationen och behov av särskilt stöd, Roslättsskolans 
fritidshem (dnr 2019-42) (punkt 10.3. och 10.4.) 

Beslut att utse beslutsattestanter (punkt 20.3.) 
Delegat: Utbildningschef 

- Beslut, daterat 2019-01-17, att utse beslutsattestanter med revidering av 
gällande attestantförteckning.         
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§ 28  

Rapporter och anmälningar 

Dnr 6806  

Sammanfattning av ärendet 
Ordföranden informerar om att ytterligare skrivelser från föräldrar har inkommit 
om förskoleverksamheten i Bara. 

Ordföranden uppdrar åt nämndens sekreterare att anordna en rundvandring i 
och vid verksamhetslokaler i Bara den 12 mars före nämndens sammanträde.  

 

 


