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UTBILDNINGSNÄMNDEN  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2019-04-23  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

Plats och tid Naverlönnsalen, tisdagen den 23 april 2019 kl 17:00-19:30 

Beslutande Ledamöter 

Se närvarolista på sida 2 

 Tjänstgörande ersättare 

Se närvarolista på sida 2 

Övriga närvarande Se närvarolista på sida 2 

Justerare Magnus Lilja 

Justeringens plats och datum Kommunhuset, 2019-04-30 
 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 45-61 

 Jan Herbertson  

 Ordförande 

  

 Hans Järvestam  

 Justerare 

  

 Magnus Lilja  
 
 Anslagsbevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 2019-04-23 

Anslaget sätts upp 2019-04-30 Anslaget till och med 2019-05-22  

Förvaringsplats för protokollet Utbildnings lokaler, kommunhuset, Svedala 
 

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) 
Per-Ola Valastig (MP) 

Tjänstgörande ersättare 

Ewa Bohlin (S), för Jesper Sennertoft (S) 

Ersättare och insynsplatser 

Yvonne Aulin (M) 
Lars Nordberg (M) 
Nikolaj Johannessen (C) 
Bo Becking (BP) 
Anna Ström (SD) 
Janet Vibeke (V), insynsplats 
 

Övriga närvarande (tjänstepersoner, personalföreträdare m.fl.) 

Fredrik Aksell, tillförordnad gymnasiechef 
Annika Kraft, biträdande utbildningschef 
Lise-lott Nilsson, grundskolechef, närvarande vid §§ 45-52 
Robert Schoug, ekonom 
Johanna Richter, projektledare 
Jan Herbertson, utredare och nämndens sekreterare 
Bertil Rantoft, personalföreträdare för Lärarnas Riksförbund, ej närvarande vid § 61 
Johannes Ullstad, personalföreträdare för Lärarförbundet, ej närvarande vid § 61 
Ronny Johansson (SD), oppositionsråd, närvarande vid §§ 45-47 och delar av § 48 
Dave Servin, revisor 
Örjan Ulfshagen, revisor 
 

 

M Moderaterna BP Barapartiet 

S Socialdemokraterna MP Miljöpartiet 

SD Sverigedemokraterna C Centerpartiet 

L Liberalerna V Vänsterpartiet 
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§ 45  

Ekonomisk rapport, avvikelserapport för januari-
mars 2019 

Dnr 2018-000211  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga rapporten till handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 
Ekonom Robert Schoug lämnade lägesinformation samt information om 
befolkningsprognosen till presidiet den 5 april. 

Ekonomen lämnar ekonomisk rapport. 

 

Presidiets förslag till beslut: 

Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga rapporten till handlingarna.  

 

 



 

 

6(33) 

UTBILDNINGSNÄMNDEN  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2019-04-23  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 46  

Mål för utbildningsnämnden 

Dnr 2019-000077  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar  

att ställa sig bakom följande nämndsmål: 

- Utbildning ska ha en verksamhet som kontinuerligt förbättrar resultaten och 
där alla barn och elever ges möjligheter att lyckas 

- Utbildning ska ha en trygg miljö och väcka nyfikenhet och lust att lära hos alla 
barn och elever 

- Utbildning ska ha en god arbetsmiljö som bidrar till att vara en attraktiv 
arbetsgivare 

- Utbildning ska arbeta med ett systematiskt kvalitetsarbete som ger 
förutsättningar för att utvärdera och omvärdera 

- Verksamheten ska erbjuda vägledning och utbildning som leder till fortsatt 
studier och/eller arbete 

Sammanfattning av ärendet 
Budgetberedningen har tagit fram förslag till ny vision och fem nya 
övergripande mål för Svedala kommun. 

Nämnderna har fått i uppdrag att ta fram ett nämndsmål kopplat till varje 
övergripande mål. Det bör finnas en indikator per nämndsmål. Arbetet ska vara 
klart senast den 31 mars 2019. 

Utbildning har lämnat förslag till nämndsmål. 

Presidiet föreslår ändringar i första målet och i övrigt ställa sig bakom övriga 
förslag till mål.  

Presidiet ger på ordförandens förslag utvecklingsstrategen och 
verksamhetscontrollern i uppdrag att efter beslut i nämnden lämna ett förslag till 
reviderad skolplan utifrån de nya målen. Ärendet ska därefter tas upp på 
nämnden den 3 juni och senare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 

Utbildning har ett förslag till ändring av det första nämndsmålet i skrivelse, 
daterad 2019-04-16. 

 

Presidiets förslag till beslut: 

Utbildningsnämnden beslutar  

att ställa sig bakom följande nämndsmål: 
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- Utbildning ska ha en verksamhet där alla barn och elever ges möjligheter att 
lyckas och ständigt förbättrar resultaten 

- Utbildning ska ha en trygg miljö och väcka nyfikenhet och lust att lära hos alla 
barn och elever 

- Utbildning ska ha en god arbetsmiljö som bidrar till att vara en attraktiv 
arbetsgivare 

- Utbildning ska arbeta med ett systematiskt kvalitetsarbete som ger 
förutsättningar för att utvärdera och omvärdera 

- Verksamheten ska erbjuda vägledning och utbildning som leder till fortsatt 
studier och/eller arbete  

Handlingar i ärendet 
Skrivelse om utbildningsnämndens mål, daterad 2019-04-16 

Yrkanden 
Ordföranden yrkar bifall till Utbildnings nya förslag till omformulerat första mål.  

Beslut skickas till 
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§ 47  

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 2019-03-29 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 
Rapport om kösituation (övergripande), daterad 2019-03-29  
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§ 48  

Behov av ny förskola i Bara 

Dnr 2018-000400  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar  

att lägga informationen till handlingarna 

att uppdra åt ordföranden att tillskriva kommunstyrelsen och begära att 
planeringen för utbyggnaden av Spångholmsskolans matsal avbryts mot 
bakgrund av förslag om ny matsal i ny förskola samt 

att behandla ärendet på nästa sammanträde för beslut efter beräkningar utifrån 
analys och utvärdering av befolkningsprognosen.  

Sammanfattning av ärendet 
Utbildningsnämnden beslutade den 12 mars 2019, § 35, att ta upp ärendet för 
beslut vid nästa sammanträde den 23 april 2019. 

Presidiet överlämnar ärendet den 23 april för information, dock ännu inte för 
beslut. 

Ordföranden redogör för vad som framkom vid det informationsmöte den 21 
mars för boende, som är närmast berörda av byggplanerna. 

Projektledaren sammanfattar den nya befolkningsprognosen och informerar om 
nytt förslag vad gäller nybyggnad av förskola. 

Biträdande utbildningschefen redogör för prognos och verkligt barnantal. 

 

Presidiets förslag till beslut: 

Utbildningsnämnden beslutar  

att lägga informationen till handlingarna.   

Handlingar i ärendet 
Utbildningsnämndens beslut, daterat 2019-02-04, § 17 

Utbildningsnämndens beslut, daterat 2019-03-12, § 35 

Information om befolkningsprognos 2019-2035        

Yrkanden 
Ordföranden föreslår att Utbildning får i uppdrag att göra nya beräkningar 
utifrån analys och utvärdering av den nya befolkningsprognosen och att ärendet 
därefter tas upp på nästa sammanträde för beslut samt att ordföranden får i 
uppdrag att tillskriva kommunstyrelsen och begära att planeringen för 
utbyggnad av Spångholmsskolans matsal avbryts.    
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§ 49  

Rapport om aktuella lokal- och byggfrågor 

Dnr 7209  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga rapporten till handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 
Projektledare Johanna Richter lämnar en rapport om aktuella lokal- och 
byggfrågor och redovisar den nya befolkningsprognosen. 

 

Presidiets förslag till beslut: 

Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga rapporten till handlingarna.  
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§ 50  

Förslag om utökning av antalet 
kompetensutvecklingsdagar i förskolan och 
fritidshemmet 

Dnr 2018-000187  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att permanenta ökningen av antalet kompetensutvecklingsdagar från två till fyra 
dagar från och med läsåret 2019/2020.  

Sammanfattning av ärendet 
Utbildningsnämnden beslutade den 4 juni 2018, § 73, på prov 

att utöka antalet kompetensutvecklingsdagar i förskolan från två till fyra dagar 
läsåret 2018/2019,  

att utöka antalet kompetensutvecklingsdagar för fritidshemmet från två till fyra 
dagar läsåret 2018/2019, 

att de nya dagarna ska synkroniseras med skolans kompetensutvecklingsdagar 
tidsmässigt men inte innehållsmässigt samt 

att utvärdera utökningen i april för att utläsa effekter med mera innan beslut 
fattas om kompetensutvecklingsdagar från och med läsåret 2019/2020. 

Utvärdering har gjorts och redovisas i en rapport, daterad 2019-03-29, med 
förslag till beslut. 

 

Presidiets förslag till beslut: 

Utbildningsnämnden beslutar 

att permanenta ökningen av antalet kompetensutvecklingsdagar från två till fyra 
dagar från och med läsåret 2019/2020.  

Handlingar i ärendet 
Utbildningsnämndens beslut, daterat 2018-06-04, § 73 

Rapport med utvärdering, daterad 2019-03-29 

Beslut skickas till 
Chefer för kommunala och fristående förskolor och fritidshem 
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§ 51  

Uppdrag om redovisning av organisation och 
resurser/kostnader med mera vad gäller 
modersmålsundervisningen inom grundskola och 
gymnasieskola 

Dnr 2019-000085  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga redovisningen till handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 
Presidiet gav den 1 mars 2019 Utbildning i uppdrag att lämna redovisning av 
organisation och resurser/kostnader med mera vad gäller 
modersmålsundervisningen inom grundskola och gymnasieskola. 

Utbildning har överlämnat en rapport/redovisning. 

Presidiet överlämnar redovisningen till nämnden den 23 april. 

Grundskolechefen redogör för ärendet. 

 

Presidiets förslag till beslut: 

Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga redovisningen till handlingarna.  

Handlingar i ärendet 
Rapport/redovisning om modersmålsundervisningen, mars 2019 
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§ 52  

Förslag om uppbyggnad av grundsärskola i 
Svedala kommun (Idé Svedala)  

Dnr 2018-000220  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att uppdra åt Utbildning att utifrån tidigare lämnad utredningsrapport ta fram en 
ny fördjupad rapport med en ekonomisk del med simulering utifrån befintliga 
elever för F-3, årskurs 4-9 och fritidshem som underlag för slutligt beslut i 
nämnden den 20 maj och 

att underlaget så snart som möjligt skickas till partigrupperna för att få 
delaktighet i och förankring av förslag i ärendet.  

Sammanfattning av ärendet 
Utbildningsnämnden beslutade den 12 mars 2019, § 32, att lägga redovisad 
utredningsrapport till handlingarna.  

Lunds kommun har översänt ett förslag till nytt samverkansavtal för 
grundsärskolan, daterat 2019-03-18. 

Ordföranden har föreslagit presidiet att nämnden fattar ett principiellt 
inriktningsbeslut den 23 april med uppdrag till Utbildning att börja planera för en 
uppbyggnad av en grundsärskoleorganisation från och med höstterminen 2020.  

Ordföranden har vidare föreslagit att ett inriktningsbeslut fattas innan sommaren 
2019 om planering och uppbyggnad av grundsärskola i föreslagna befintliga 
skolor i avvaktan på att en samlad grundsärskola kan inrymmas i en ny 4-9-
skola i Svedala tätort. 

Ordföranden med instämmande av övriga i presidiet uppdrar åt tillförordnade 
utbildningschefen och grundskolechefen att tillskriva Lunds kommun och 
begära förändring av avtal med anledning av att utredning pågår om att bygga 
upp grundsärskola till dess att ett principiellt inriktningsbeslut enligt ovan. Elever 
som går i grundsärskolan i Lunds kommun får fortsätta och slutföra sin 
skolgång där. 

Grundskolechefen redogör för ärendet och informerar om kontakter med Lunds 
kommun. Företrädare för ledningen inom Utbildning kommer att kallas till nytt 
möte. 

 

Presidiets förslag till beslut: 

Utbildningsnämnden beslutar 

att uppdra åt Utbildning att börja planera för en uppbyggnad av en 
grundsärskoleorganisation i Svedala kommun från och med höstterminen 2020.  
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Handlingar i ärendet 
Utredningsrapport, daterad 2019-02-18 

Utbildningsnämndens beslut, daterat 2019-03-12, § 32 

Förslag till nytt samverkansavtal för grundsärskolan, daterat 2019-03-18 

Yrkanden 
Ordföranden föreslår att Utbildning får i uppdrag att utifrån tidigare lämnad 
utredningsrapport ta fram en ny fördjupad rapport med en ekonomisk del med 
simulering utifrån befintliga elever för F-3, årskurs 4-9 och fritidshem som 
underlag för slutligt beslut i nämnden den 20 maj.  

Beslut skickas till 
Partigrupperna i kommunfullmäktige 
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§ 53  

Uppdrag om redovisning av omfattning av 
skadegörelse och inbrott/stöld samt installation 
av rörelselarm 

Dnr 2019-000084  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att uttrycka allvarlig oro för utvecklingen med de kostnader och den otrygghet 
som den medför och att detta ur ett kommunperspektiv är ett prioriterat område 
samt  

att uppdra åt Utbildning att arbeta för att minska kostnaderna och förebygga 
skadegörelse, inbrott/stöld genom åtgärder som till exempel belysning, 
installation av rörelselarm och kameraövervakning.  

Sammanfattning av ärendet 
I samband med presidiemötet den 1 mars 2019 lämnade ordföranden ett 
uppdrag om redovisning av omfattning av skadegörelse och inbrott/stöld samt 
installation av rörelselarm. 

Utbildning fick i uppdrag att i samråd med kommunens lokalstrateg och 
SVEDAB se över möjlighet och kostnad för montering och inkoppling av 
rörelselarm på byggnader där frekvent skadegörelse inträffar. Samråd önskas 
också med räddningstjänsten/trygghetsvärdar. 

Redovisning lämnas om kostnader för skadegörelse 2018 och hittills under 
2019 fördelat på respektive fastighetsobjekt samt fördelning på respektive 
objekt vad gäller typ av skadegörelse, antalet fall och tidsåtgång för åtgärder.    

Presidiet uttrycker allvarlig oro för utvecklingen och de kostnader och den 
otrygghet som den medför och att detta ur ett kommunperspektiv är ett 
prioriterat område. 

Presidiet överlämnar ärendet till nämnden den 23 april för information. 

Projektledaren redovisar sammanställning om antalet skadegörelseärenden per 
skola 1 januari 2018 - 28 februari 2019, typ av skadegörelse per skola och 
kostnad per skola 

 

Presidiets förslag till beslut: 

Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna.  
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Handlingar i ärendet 
Ordförandens skrivelse om uppdraget, daterat 2019-02-28 

Information om skadegörelse med mera, 2019-04-17 

Yrkanden 
Ordföranden föreslår att nämnden liksom presidiet uttrycker allvarlig oro för 
utvecklingen med de kostnader och den otrygghet som den medför och att 
detta ur ett kommunperspektiv är ett prioriterat område samt att Utbildning får i 
uppdrag att arbeta för att minska kostnaderna och förebygga skadegörelse, 
inbrott/stöld genom åtgärder som till exempel belysning, installation av 
rörelselarm och kameraövervakning.  

Beslut skickas till 
Tillförordnad utbildningschef 

 



 

 

18(33) 

UTBILDNINGSNÄMNDEN  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2019-04-23  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 54  

Intern kontroll 2019 

Dnr 2019-000002  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att fastställa intern kontrollplan 2019 enligt redovisat förslag samt 

att lägga in redovisning av interna kontrollen i nämndens "årshjul". 

Sammanfattning av ärendet 
Varje år ska nämnder och styrelser upprätta en plan för intern kontroll för sin 
verksamhet. 

Syftet med intern kontroll är att säkerställa att de av kommunfullmäktige 
fastställda målen uppfylls. I detta ligger att identifiera risker som kan hindra 
kommunen att uppnå sina mål. Den interna kontrollen omfattar således alla 
rutiner, processer och system som syftar till att styra ekonomin och 
verksamheten mot fastställda mål. 

Svedala kommun har ett reglemente för intern kontroll. 

Planen för intern kontroll 2019 ska beslutas av nämnd/styrelse och vara 
inrapporterade i systemet Stratsys senast den 30 april 2019. 

Ett förslag till intern kontrollplan har tagits fram. 

 

Presidiets förslag till beslut: 

Utbildningsnämnden beslutar 

att fastställa intern kontrollplan 2019 enligt redovisat förslag samt 

att lägga in redovisning av interna kontrollen i nämndens "årshjul". 

Handlingar i ärendet 
Förslag till intern kontrollplan 2019, daterad april 2019 

Beslut skickas till 
Kommunens ekonomienhet 
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§ 55  

Remisser om ansökningar om godkännande av 
huvudmän för nyetablering eller utökning av 
befintliga fristående gymnasieskolor från och med 
läsåret 2020/2021 

Dnr 2019-000072  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar  

att yttra sig över inkomna remisser enligt följande:  

Svedala kommun ser positivt på att det finns ett brett och djupt utbud för elever 
att välja mellan på gymnasial nivå. Innevarande och kommande läsår finns en 
överkapacitet av utbildningsplatser i regionen. Flera ansökningar om 
nyetablering eller utökning av friskolor berör utbildningar där det redan finns fler 
platser än sökande elever. Flera ansökningar om nyetablering eller utökning av 
friskolor rör utbildningar med stor efterfrågan på arbetsmarknaden men där 
söktrycket fortfarande är lågt. Främst gäller detta yrkesförberedande 
utbildningar.  

På kort sikt (1-2 år) ser kommunen därför en risk för överetablering. Kostnad 
per plats kan därför bli högre medan kvaliteten i utbildningarna riskerar att 
försämras. Kommunen befarar även att nedläggning av utbildningar och skolor 
blir nödvändig och att detta påverkar elever negativt.  

Mellan år 2019 och 2024 ökar antalet elever i gymnasieskolan och förväntas 
fortsätta öka åren därefter. Kommunen ser därför att efterfrågan på 
utbildningsplatser kommer att öka med ca 140 platser efter denna period, det 
vill säga på lång sikt. Svedala kommun och andra kommuner planerar i 
dagsläget utökning för att möta fler elever. Kapacitet hos kommunen och 
befintliga utbildningsanordnare bör dock kunna svara för huvuddelen av 
ökningen av antalet elever.  

Tillgången på legitimerade lärare är idag liten inom vissa ämnesområden.  

För Svedala kommun skulle etableringen eller utökningen av programmen 
enligt de nu aktuella ansökningarna få påtagliga negativa följder såväl 
ekonomiskt som organisatoriskt på kort sikt.  

Det framgår också av bifogad sammanställning över inkomna remisser  

Vad gäller organisatoriska konsekvenser efterfrågar Svedala kommun hur 
ansökande huvudman kommer att rekrytera legitimerade lärare, främst inom 
tekniska utbildningar, ekonomi och inom yrkesutbildningar. Svedala kommun 
efterfrågar även hur ansökande huvudman till yrkesutbildningar och tekniska 
utbildningar på lång sikt planerar att öka intresset för just dessa utbildningar, 
främst vad gäller studie- och yrkesvägledning inom sökta områden. 
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Antal elever vid introduktionsprogrammen ökar med ökat behov av 
utbildningsplatser. Det går inte att utläsa av ansökningarna om 
introduktionsprogram kommer att etableras på de aktuella skolorna.  

1. En befolkningsprognos över kommunens 16-åringar de kommande fem åren 
(år 2019-2024)  

Befolkningsprognos redovisas nedan. 

År Gy1 

2019 302 

2020 325 

2021 322 

2022 318 

2023 353 

2024 352 

 

2. En sammanställning över vilka kommunala och fristående gymnasieskolor i 
kommunen som idag erbjuder de sökta programmen och inriktningarna. 

Kommunen erbjuder följande nationella program: 

- Ekonomiprogrammet, inriktning ekonomi  

- Ekonomiprogrammet, inriktning juridik 

- Samhällsvetenskapsprogrammet, inriktning beteendevetenskap 

- Samhällsvetenskapsprogrammet, inriktning medier, information och 
kommunikation 

- Naturvetenskapsprogrammet, inriktning naturvetenskap 

- Teknikprogrammet, inriktning informations- och mediateknik 

- Barn- och fritidsprogrammet, inriktning pedagogiskt arbete 

- Introduktionsprogrammet: programinriktat individuellt val, individuellt alternativ, 
språkintroduktion och preparandutbildning 

I Svedala kommun ligger även den fristående gymnasieskolan Sveriges 
Ridgymnasium som ger naturbruksprogrammet, inriktning lantbruk. 

3. Uppgift om antalet befintliga utbildningsplatser vid kommunala respektive 
fristående gymnasieskolor i kommunen 

Kommunala gymnasieskolan Nils Fredriksson Utbildning (NFU): 

221 elever inkl. introduktionsprogram 

186 elever på NFU exkl. introduktionsprogram 

Sveriges Ridgymnasium:  

82 platser fördelade på 3 årskurser (1 klass per årskurs) 
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4. Uppgift om vilka program och inriktningar kommunen avser att erbjuda 
läsåret 2019/2020 samt om möjligt läsåret 2020/2021.  

Program som erbjuds läsåret 2019/2020: 

- Ekonomi, inriktning ekonomi  

- Ekonomi, inriktning juridik  

- Samhällsvetenskap, inriktning beteendevetenskap 

- Samhällsvetenskap, inriktning medier och information 

- Naturvetenskap, inriktning naturvetenskap 

- Teknik, inriktning informations- och mediateknik 

- Barn- och fritidsprogrammet, inriktning pedagogiskt arbete 

- Introduktionsprogrammet: programinriktat individuellt val, individuellt alternativ, 
språkintroduktion och preparandutbildning        

Sammanfattning av ärendet 
Skolinspektionen har översänt remisser i form av ansökningar om godkännande 
av huvudmän för nyetablering av eller utökning av befintliga fristående 
gymnasieskolor i närområdet (i detta fall Malmö stad, Lunds kommun och 
Staffanstorps kommun) från och med läsåret 2020/2021.  

Yttrande ska vara Skolinspektionen tillhanda senast den 10 maj 2019.   

Tillförordnad utbildningschef Fredrik Aksell redogör för ärendet.     

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-04-12 

Sammanställning, daterad 2019-04-15        

Inkomna remisser från Skolinspektionen 

Beslut skickas till 
Skolinspektionen 
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§ 56  

Remiss om förslag till ändringar i läroplaner vad 
gäller kunskapsområdet sex och samlevnad 

Dnr 2019-000124  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att inte i sak ha några synpunkter på remissen och ställa sig positiv till 
förändringarna, men  

att påpeka att det är viktigt att statsmakterna kan erbjuda adekvat fortbildning.  

Sammanfattning av ärendet 
Skolverket har av regeringen fått i uppdrag att analysera om och vid behov 
föreslå hur undervisningen i kunskapsområdet sex och samlevnad i det 
obligatoriska skolväsendet, gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och 
vuxenutbildningen bättre kan stödjas genom förtydliganden i läroplanerna för 
skolformerna. Arbetet med uppdraget ska syfta till att stärka kvaliteten och 
likvärdigheten i sex- och samlevnadsundervisningen och ta sin utgångspunkt i 
bland annat vad som framkommit i Skolinspektionens granskning av sex- och 
samlevnadsundervisning. I uppdraget ska Skolverket särskilt beakta att frågor 
om hedersrelaterat våld och förtryck, samtycke och pornografi omfattas av sex- 
och samlevnadsundervisningen.  

Skolverket har därför tagit fram förslag till ändringar i läroplanerna för de olika 
skolformerna vad gäller kunskapsområdet sex och samlevnad.  

Svedala kommun är en av flera utvalda remissinstanser i detta ärende. 

Eventuella synpunkter ska vara Skolverket tillhanda senast den 23 april 2019. 

Tillförordnade utbildningschefen lämnar kommentarer och meddelar att en 
grupp rektorer från grundskola och gymnasieskola ska lämna samlade 
synpunkter. 

Presidiet avvaktar synpunkter inför remissvaret och överlämnar ärendet till 
nämnden den 23 april.  

Handlingar i ärendet 
E-postmeddelande om remissen, daterat 2091-03-25 

Missiv till remissen, daterat 2019-03-25 

Konsekvensutredning avseende förslag till ändringar, daterad 2019-03-25 

Förslag till ändrade läroplaner för  

- grundskolan 

- grundsärskolan 
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- sameskolan 

- specialskolan 

- gymnasieskolan 

- gymnasiesärskolan 

- vuxenutbildningen 

Beslut skickas till 
Skolverket 
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§ 57  

Samråd för förslag till detaljplan för del av 
Svedala 25:18 med flera, Bovieran 

Dnr 2019-000111  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar  

att inte i sak ha några synpunkter, men noterar att idrottsplats för undervisning 
och lokaler för möjligheter till omklädning försvinner.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens plan- och exploateringsutskott beslutade den 7 mars 2019, 
§ 5, att godkänna förslaget till samrådshandlingar för detaljplan för del av 
Svedala 25:18 med flera, Bovieran. 

Samråd ska ske om planförslaget, som är utställt under tiden 18 mars - 8 april 
2019. 

Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten till uppförande av 
bostadsbebyggelse i form av flerbostadshus inom del av fastigheten ovan. 
Exploatören Boviera avser att uppföra seniorlägenheter grupperade runt en 
gemensam inglasad uteplats. 

 

Presidiets förslag till beslut: 

Utbildningsnämnden beslutar  

att inte i sak ha några synpunkter, men noterar att idrottsplats för undervisning 
och lokaler för möjligheter till omklädning försvinner.  

Handlingar i ärendet 
Beslut av kommunstyrelsens plan- och exploateringsutskott, daterat 2019-03-
07, § 5 

Strategiska planeringsenhetens dokument om samråd för förslag till detaljplan, 
daterat 2019-03-06 

Beslut skickas till 
Strategiska planeringsenheten 

 



 

 

25(33) 

UTBILDNINGSNÄMNDEN  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2019-04-23  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 58  

Val av ledamot för utbildningsnämnden i 
Statarmuséets styrelse 2019-2022 

Dnr 2019-000024  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att utse Magnus Lilja (SD), 2:e vice ordförande, till ledamot för 
utbildningsnämnden i Statarmuséets styrelse under tiden 2019-2022.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade den 25 mars 2019, § 84,  

att ge kultur- och fritidsnämnden och utbildningsnämnden i uppdrag att utse 
varsin ledamot till styrelsen för Statarmuséet i Skåne, samt   

att kultur- och fritidsnämnden och utbildningsnämnden även under kommande 
mandatperioder ska utse varsin ledamot utan att blanda in kommunstyrelsen. 

 

Ordförandens och 1:e vice ordförandens förslag till beslut: 

Utbildningsnämnden beslutar 

att utse Magnus Lilja (SD), 2:e vice ordförande, till ledamot för 
utbildningsnämnden i Statarmuséets styrelse under tiden 2019-2022.  

Handlingar i ärendet 
Kommunstyrelsens beslut, daterat 2019-03-25, § 84 

Kanslienhetens tjänsteskrivelse, daterad 2019-03-19 

Beslut skickas till 
Statarmuséet 
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§ 59  

Meddelanden och skrivelser till 
utbildningsnämnden den 23 april 2019 

Dnr 2019-000100  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga redovisade beslut och skrivelser till handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 
Beslut av kommunstyrelsen och kommunstyrelsens budgetutskott i olika 
ärenden, beslut av bygg- och miljönämnden om ändring i tillsynsplan, 
Skolinspektionens skrivelse om riktad tillsyn samt beslut av Skolverket om olika 
statsbidrag har översänts till utbildningsnämnden. 

 

Presidiets förslag till beslut: 

Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga redovisade beslut och skrivelser till handlingarna.  

Handlingar i ärendet 
Kommunstyrelsens beslut, daterat 2019-02-25, § 37, om förutsättningar för 
budget 2019 samt förslag till åtgärder 

Kommunstyrelsens beslut, daterat 2019-03-25, § 65, om uppföljning av intern 
kontrollplan 2018 för Svedala kommun 

Kommunstyrelsens budgetutskotts beslut, daterat 2019-03-20, § 16, om 
budgetutskottets egna punkter 

Bygg- och miljönämndens beslut, daterat 2019-03-21, § 24, om ändring av 
tillsynsplan 2019 

Skolinspektionens skrivelse om riktad tillsyn med frågor till huvudmannen om 
ansvarsfördelningen på Naverlönnskolan vad gäller extra anpassningar och 
särskilt stöd 

Skolverkets beslut, daterat 2019-03-07, att avslå kommunens ansökan om 
statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete utanför ordinarie 
undervisningstid 

Skolverkets beslut, daterat 2019-03-08, att bevilja kommunen 320 760 kronor i 
statsbidrag för omsorg under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds för 
2019 

Skolverkets beslut, daterat 2019-03-11, att bevilja kommunen 82 600 kronor i 
statsbidrag för personalförstärkning inom elevhälsan och när det gäller 
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specialpedagogiska insatser och för fortbildning när det gäller sådana insatser 
för vårterminen 2019 

Skolverkets beslut, daterat 2019-03-11, att bevilja kommunen 120 000 kronor i 
statsbidrag för fortbildning av lärare samt fritidspedagoger och motsvarande för 
vårterminen 2019 

Skolverkets beslut, daterat 2019-03-11, att bevilja kommunen 86 480 kronor i 
statsbidrag för behörighetsgivande utbildning för lärare i yrkesämnen för 
vårterminen 2019 

Skolverkets beslut, daterat 2019-03-14, att godkänna kommunens redovisning 
av använt statsbidrag för lärcentrum, 1 250 000 kronor, för 2018 utan återkrav 

Skolverkets beslut, daterat 2019-03-14, att bevilja kommunens rekvisition av 
statsbidrag, 1 334 550 kronor, för kvalitetssäkrande åtgärder inom förskolan, 
fritidshemmet och annan pedagogisk verksamhet till kommuner som tillämpar 
maxtaxa för 2019 

Skolverkets beslut, daterat 2019-03-28, att bevilja kommunens rekvisition av 
statsbidrag, 6 239 855 kronor, för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling för 
2019 

Skolverkets beslut, daterat 2019-03-28, att godkänna kommunens redovisning 
av använt statsbidrag för gymnasieskolans introduktionsprogram, 599 587 
kronor, för 2018 utan återkrav 

Skolverkets beslut, daterat 2019-03-28, att bevilja kommunen 3 060 000 kronor 
i statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för lärare för 2019/2020 

Skolverkets beslut, daterat 2019-04-11, att bevilja kommunens rekvisition, 154 
558 kronor, i statsbidrag för digitalisering av nationella prov  
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§ 60  

Anmälan av delegationsbeslut till 
utbildningsnämnden den 23 april 2019 

Dnr 2019-000114  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga redovisade delegationsbeslut till handlingarna.        

Sammanfattning av ärendet 
Anmälda delegationsbeslut till utbildningsnämnden den 23 april 2019 har 
förtecknats nedan. 

Besluten har fattats utifrån gällande delegationsförteckning eller vid tiden för 
besluten gällande delegationsförteckning.         

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-04-16 

Beslut att utse ställföreträdande rektor (punkt 2.1.a) 
Delegat: Grundskolechef 
- Beslut, daterat 2019-03-21, att utse ställföreträdande rektor på 
Marbäcksskolan, 22-26 mars 2019 
- Beslut, daterat 2019-03-21, att utse ställföreträdande rektor på 
Marbäcksskolan, 27-29 mars 2019 
- Beslut, daterat 2019-03.22, att utse ställföreträdande rektor på Kyrkskolan, 26-
27 mars 2019 
- Beslut, daterat 2019-04-04, att utse ställföreträdande rektor på Roslättsskolan, 
3-7 juni 2019 

Beslut att utse ställföreträdande förskolechef (punkt 2.2.) 
Delegat: Biträdande utbildningschef 
- Beslut, daterat 2019-02-28, att utse ställföreträdande förskolechef, 
Erlandsdals och Tofta förskolor, 28 februari-4 mars 2019 
- Beslut, daterat 2019-03-20, att utse ställföreträdande förskolechef, Marbäcks 
och Örtagårdens förskolor, 17-24 april 2019 
- Beslut, daterat 2019-03-23, att utse ställföreträdande förskolechef, 
Erlandsdals och Tofta förskolor, 22 mars 2019 
- Beslut, daterat 2019-03-23, att utse ställföreträdande förskolechef, bara 
backars förskola,18-21 februari 2019 

Beslut om uppskjuten skolplikt (punkt 5.7.) 
Delegat: Grundskolechef 
- Beslut, daterat 2019-04-10, att ett barn ska få ett extra år i förskola i väntan på 
start i grundsärskolans årskurs 1 (dnr 2019-143) 
- Beslut, daterat 2019-04-16, att ett barn ska få ett extra år i förskola i väntan på 
start i förskoleklass (dnr 2019-150) 
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Beslut om utökad vistelsetid för barn i förskola (punkt 6.4. eller 6.5.) 
Delegat: Förskolechef 
- Beslut, daterat 2019-03-11, att medge utökad vistelsetid för ett barn, 
Klöverstugans förskola för barnets eget behov på grund av familjesituationen i 
övrigt (dnr 2019-118) 
- Beslut, daterat 2019-03-13, att inte medge utökad vistelsetid för ett barn, 
Örtagårdens förskola (dnr 2019-103) 
- Beslut, daterat 2019-03-13, att inte medge utökad vistelsetid för ett barn, 
Örtagårdens förskola (dnr 2019-104) 
- Beslut, daterat 2019-03-22, att medge utökad vistelsetid för ett barn, Bara 
backars förskola för barnets eget behov på grund av familjesituationen i övrigt 
(dnr 2019-126) 
- Beslut, daterat 2019-03-22, att medge utökad vistelsetid för ett barn, Bara 
backars förskola för barnets eget behov på grund av familjesituationen i övrigt 
(dnr 2019-128) 
- Beslut, daterat 2019-04-01, att medge utökad vistelsetid för ett barn, 
Rödluvans förskola för barnets eget behov på grund av familjesituationen i 
övrigt (dnr 2019-139) 

Beslut om placering av ett barn på en annan förskola än den förskola (punkt 
6.5. och 6.10.) 
Delegat: Biträdande utbildningschef (efter samråd med berörda förskolechefer) 
- Beslut, daterat 2019-04-04, att flytta ett barn till annan förskola av särskilda 
skäl (dnr 2019-138) 

Beslut om placering i förskoleklass vid annan skolenhet mot vårdnadshavares 
önskemål på grund av närhetsprincipen samt yttrande över överklagande av 
beslut (punkt 7.6. respektive 20.6.) 
Delegat: Grundskolechef 
- Beslut, daterat 2019-03-11, om placering i förskoleklass på Marbäcksskolan 
istället för Kyrkskolan, samt yttrande, daterat 2019-03-18, över överklagandet 
(dnr 2019-107) 
- Beslut, daterat 2019-03-11, om placering i förskoleklass på Marbäcksskolan 
istället för Kyrkskolan, samt yttrande, daterat 2019-03-18, över överklagandet 
(dnr 2019-109) 
- Beslut, daterat 2019-03-11, om placering i förskoleklass på Roslättskolan 
istället för Kyrkskolan, samt yttrande, daterat 2019-03-18, över överklagandet 
(dnr 2019-110) 
- Beslut, daterat 2019-03-11, om placering i förskoleklass på Marbäcksskolan 
istället för Kyrkskolan, samt yttrande, daterat 2019-03-18, över överklagandet 
(dnr 2019-127) 

Beslut om skolskjuts för elev i grundskola (vid särskilda skäl) (punkt 8.8.) 
Delegat: Chef för resursenheten 
- Beslut, daterat 2019-03-18, att bevilja skolskjuts (funktionsnedsättning) (dnr 
2019-105) 
- Beslut, daterat 2019-03-22, att bevilja skolskjuts (annan särskild 
omständighet) (dnr 2019-121) 
- Beslut, daterat 2019-04-01, att bevilja skolskjuts (funktionsnedsättning) (dnr 
2019-131) 
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Beslut om skolskjuts för elev i grundskola (växelvis boende, avstånd, 
trafikförhållanden eller annan särskild omständighet) (punkt 8.8.) 
Delegat: Projektkoordinator och skolskjutsansvarig 
- Beslut, daterat 2019-03-11, att bevilja skolskjuts (avstånd, trafikförhållanden) 
(dnr 2019-92) 
- Beslut, daterat 2019-03-11, att bevilja skolskjuts (avstånd och annan särskild 
omständighet (dnr 2019-93) 
- Beslut, daterat 2019-03-12, att avslå skolskjuts för två elever (syskon) (vid 
växelvis boende, dock annan kommun) (dnr 2019-78) 

Överenskommelse om interkommunal ersättning för mottagande av elev i 
grundskola och fritidshem i Svedala kommun (punkt 8.4. respektive 10.8.) 
Delegat: Grundskolechef 
- Överenskommelse, daterad 2019-02-20, om ersättning för mottagande av en 
elev i årskurs 9 på Naverlönnskolan 
- Överenskommelse, daterad 2019-02-20, om ersättning för mottagande av en 
elev i årskurs 9 på Naverlönnskolan 
- Överenskommelse, daterad 2019-02-20, om ersättning för mottagande av en 
elev i årskurs 2 på Kyrkskolan och fritidshem 
- Överenskommelse, daterad 2019-02-28, om ersättning för mottagande av en 
elev i årskurs 3 på Baraskolan 
- Överenskommelse, daterad 2019-02-28, om ersättning för mottagande av en 
elev i årskurs 3 på Baraskolan och dess fritidshem 
- Överenskommelse, daterad 2019-03-20, om ersättning för mottagande av en 
elev i årskurs 3 på Baraskolan 
- Överenskommelse, daterad 2019-03-20, om ersättning för mottagande av en 
elev i årskurs 6 på Spångholmsskolan 

Beslut om placering vid annan skolenhet mot vårdnadshavares önskemål på 
grund av närhetsprincipen samt yttrande över överklagande av beslut (punkt 
8.7. respektive 20.6.) 
- Beslut, daterat 2019-03-11, om placering i förskoleklass på Naverlönnskolan 
istället för Aggarpsskolan, samt yttrande, daterat 2019-03-23, över 
överklagandet (dnr 2019-108) 
- Beslut, daterat 2019-03-11, om placering i förskoleklass på Naverlönnskolan 
istället för Aggarpsskolan, samt yttrande, daterat 2019-03-23, över 
överklagandet (dnr 2019-113) 
- Beslut, daterat 2019-03-11, om placering i förskoleklass på Naverlönnskolan 
istället för Aggarpsskolan, samt yttrande, daterat 2019-03-23, över 
överklagandet (dnr 2019-122) 
- Beslut, daterat 2019-03-11, om placering i förskoleklass på Naverlönnskolan 
istället för Aggarpsskolan, samt yttrande, daterat 2019-03-28, över 
överklagandet (dnr 2019-130) 

Överenskommelse om interkommunal ersättning för placering av elev i annan 
kommuns grundskola och fritidshem (punkt 8.12. respektive 10.8.) 
Delegat: Grundskolechef 

- Överenskommelse, daterad 2019-02-20, om ersättning för placering av en 
elev i fritidshem i Ystads kommun 
- Överenskommelse, daterad 2019-02-28, om ersättning för placering av en 
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elev i grundskola i Staffanstorps kommun 
- Överenskommelse, daterad 2019-03-27, om ersättning för placering av en 
elev i grundskola i Skurups kommun 

Beslut om anvisning av plats/utökad tid på fritidshem (punkt 10.3 eller 10.4.)  
Delegat: Rektor 
- Beslut, daterat 2019-03-04, att anvisa plats på Spångholmsskolans fritidshem 
för elevs eget behov på grund av familjesituationen i övrigt (dnr 2019-89) 
- Beslut, daterat 2019-03-28, att anvisa plats på Baraskolans fritidshem för 
elevs behov av särskilt stöd (dnr 2019-142) 
- Beslut, daterat 2019-04-01, att anvisa plats på Baraskolans fritidshem för 
elevs eget behov på grund av familjesituationen i övrigt (dnr 2019-140) 
- Beslut, daterat 2019-04-01, att anvisa plats på Baraskolans fritidshem för 
elevs eget behov på grund av familjesituationen i övrigt (dnr 2019-141) 
- Beslut, daterat 2019-04-10, att anvisa plats på Baraskolans fritidshem för 
elevs eget behov på grund av familjesituationen i övrigt (dnr 2019-144) 

Beslut om plats i omsorg under den tid då förskola och fritidshem inte erbjuds i 
den omfattning som behövs (punkt 16.3.) 
Delegat: Förskolechef för OB-omsorg 
- Beslut, daterat 2091-03-18, att erbjuda OB-omsorg med avsteg från ordinarie 
öppethållande inom OM-omsorg vid Örtagårdens förskola (dnr 2019-117) 

Beslut om antagande av leverantör i upphandling (punkt 19.1.) 
Delegat: Utbildningschef 
- Beslut, daterat 2019-03-12, att anta leverantör i upphandling av läromedel 
(ramavtal) (dnr 2019-119) 

Tecknande av avtal till belopp 100 000 – 1 000 000 kronor (punkt 19.2.) 
Delegat: Utbildningschef 
- Tecknat avtal, daterat 2019-03-04, med Learn-IT Umeå om användning av 
webbplats www.samverka.nu för att underlätta hantering av PRAO samt övriga 
funktioner på webbplatsen (dnr UNAVT 2019-11) 

Beslut om utseende av beslutsattestanter (punkt 20.3.) 
Delegat: Utbildningschef 
- Beslut, daterat 2019-03-25, att utse beslutsattestanter att gälla enligt 
ändringsdatum 2019-03-25. 

Yttranden i samband med anmälningar till Skolinspektionen och Barn- och 
elevombudet, i dessa fall avses grundskolan (punkt 20.5.)  
Delegat: Grundskolechef 
- Yttrande, daterat 2019-03-14, till Skolinspektionen med anledning av 
föreläggande nr 2 i ärende om anmälan mot Naverlönnskolan (rätt till 
stödinsatser) (dnr 2018-236) 
- Kompletterande yttrande, daterat 2019-03-20, till Skolinspektionen med 
anledning av anmälan mot Naverlönnskolan (rätt till utbildning) (dnr 2018-432) 
- Kompletterande yttrande, daterat 2019-04-01, till Barn- och elevombudet med 
anledning av anmälan om kränkande behandling vid Klågerupskolan 6-9 (Dnr 
2019-48) 
- Kompletterande yttrande, daterat 2019-04-09, till Skolinspektionen med 
anledning av anmälan mot Naverlönnskolan (kränkande behandling) (dnr 2018-
432) 
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Yttranden över överklaganden av delegerade beslut (punkt 20.6.) 
Delegat: Respektive delegat 
- Yttrande, daterat 2019-03-26, av grundskolechefen över överklagande av 
beslut att inte medge att två elever får fullgöra sin skolplikt i dansk grundskola 
(dnr 2018-410) 

Ingående av personuppgiftsbiträdesavtal (punkt 20.8.) 
Delegat: Utbildningschef 
- Tecknat personuppgiftsbiträdesavtal, daterat 2019-03-04, med Learn-IT Umeå 
till avtal om användning av webbplats www.samverka.nu för att underlätta 
hantering av PRAO samt övriga funktioner på webbplatsen (se även ovan 
under punkt 19.2.) 
- Tecknat personuppgiftsbiträdesavtal, daterat 2019-04-15, med Bergkvarabuss 
till avtal om skolskjutsverksamhet 

Anställningsbeslut, i dessa fall tillsvidare (punkt 21.1.) 
Delegat: Respektive anställande chef 
- Beslut, daterat 2019-03-01, av rektor om anställning av lärare, Aggarpsskolan 
- Beslut, daterat 2019-03-05, av rektor om anställning av specialpedagog, 
Aggarpsskolan  
- Beslut, daterat 2019-03-18, av rektor om anställning av fritidspedagog, 
Kyrkskolan 
- Beslut, daterat 2019-03-18, av rektor om anställning av lärare, 
Spångholmsskolan 
- Beslut, daterat 2019-03-18, av rektor om anställning av lärare, 
Spångholmsskolan         
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§ 61  

Rapporter och anmälningar 

Dnr 7268  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 
Rapporter kan lämnas och anmälningar göras. 

Utbildningsnämnden ska som huvudman för utbildningen enligt 5 kap. 16 § 
skollagen (2010:800) informeras om rektorers beslut om avstängning av elever 
från undervisning i grundskolan. 

Utredaren lämnar en kortfattad rapport om rektor Anders Dybners beslut att 
stänga av en elev från undervisningen den 8 mars 2019 på Spångholmsskolan.  

 

 


