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UTBILDNINGSNÄMNDEN  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2019-06-
03  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

Plats och tid Naverlönnsalen, måndagen den 3 juni 2019 kl 17:00-19:45 

Beslutande Ledamöter 

Se närvarolista på sida 2 

 Tjänstgörande ersättare 

Se närvarolista på sida 2 

Övriga närvarande Se närvarolista på sida 2 

Justerare Erik Almgren 

Justeringens plats och datum Kommunhuset, Svedala, 2019-06-10 
 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 74-85 

 Jan Herbertson  

 Ordförande 

  

 Hans Järvestam  

 Justerare 

  

 Erik Almgren  
 
 Anslagsbevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 2019-06-03 

Anslaget sätts upp 2019-06-10 Anslaget till och med 2019-07-02  

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset, Utbildnings lokaler 
 

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 
Erik Almgren (ÄS) 
Per-Ola Valastig (MP) 

Tjänstgörande ersättare 

Anna Ström (SD), för Caroline Andrén (SD) 
Ewa Bohlin (S), för Jesper Sennertoft (S) 

Ersättare och insynsplatser 

Yvonne Aulin (M) 
Lars Nordberg (M) 
Nicolaj Johannessen (C) 
Janet Vibeke (V), insynsplats 

Övriga närvarande (personalföreträdare, tjänstepersoner m.fl.) 

Fredrik Aksell, tillförordnad utbildningschef 
Annika Kraft, biträdande utbildningschef 
Nina Thorén, HR-specialist, §§ 76-77 
Robert Schoug, ekonom 
Johanna Richter, projektledare 
Jan Herbertson, utredare och nämndens sekreterare 
Johannes Ullstad, personalföreträdare för Lärarförbundet 
Örjan Ulfshagen, kommunrevisor 
 

 

SD Sverigedemokraterna L Liberalerna 

M Moderaterna MP Miljöpartiet 

S Socialdemokraterna ÄS Älska Svedala 

BP Barapartiet KD Kristdemokraterna 

C Centern V Vänsterpartiet 
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§ 74  

Förändring av dagordningen 

Dnr 7683  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att komplettera dagordningen med ärende om ny remiss om 
lokalförsörjningsplanen 2020-2029 med anledning av ny befolkningsprognos 
som första punkt samt 

att rapporter om årlig uppföljning av kommunens SAM och om kommunens 
medarbetarundersökning skiftar plats på dagordningen.  

Sammanfattning av ärendet 
Ordföranden anmäler ett nytt ärende som föreslås läggas först på 
dagordningen: 

- Ny remiss om lokalförsörjningsplanen 2020-2029 med anledning av ny 
befolkningsprognos 

Ordföranden föreslår efter önskemål från föredraganden att ärendet om rapport 
om årlig uppföljning av kommunens systematiska arbetsmiljöarbete (SAM) 
2017-2018 skiftar plats med ärendet om rapport om kommunens 
medarbetarundersökning 2018 på dagordningen.  
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§ 75  

Ny remiss om lokalförsörjningsplan 2020-2029 för 
Svedala kommun 

Dnr 2019-000045  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att återremittera ärendet till Utbildning för utarbetande av förslag till yttrande och  

att ärendet tas upp till behandling på nästa ordinarie sammanträde med 
nämnden den 19 augusti.  

Sammanfattning av ärendet 
Tekniska nämnden beslutade den 23 april 2019, § 48 

att remittera lokalförsörjningsplanen till utbildningsnämnden med anledning av 
ny befolkningsprognos och att yttrande sänds direkt till kommunstyrelsen, samt 

att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anta förslag till 
lokalförsörjningsplan 2020–2029. 

På grund av ett administrativt misstag kom inte ärendet utbildningsnämnden 
tillhanda förrän den 3 juni 2019, det vill säga sammanträdesdagen.   

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen för kännedom 
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§ 76  

Rapport om årlig uppföljning av kommunens 
systematiska arbetsmiljöarbete 2017-2018 

Dnr 2019-000184  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att notera rapporten om resultatet av kommunens systematiska 
arbetsmiljöarbete 2017-2018 och lägga denna till handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunen har genomfört årlig uppföljning av kommunens systematiska 
arbetsmiljöarbete 2017-2018. Undersökningsperioden var 11 september-16 
november 2018. 

HR-specialist Nina Thorén, kommunens HR-enhet, lämnar en rapport om 
resultatet av den senaste uppföljningen av kommunens systematiska 
arbetsmiljöarbete.  

Handlingar i ärendet 
Presentation/sammanfattning om resultatet av årlig systematiskt 
arbetsmiljöarbete 

Rapport om resultat för utbildningsnämnden 

Rapport om resultat för förskola 

Rapport om resultat för grundskola 

Rapport om resultat för gymnasie- och vuxenutbildning (NFU) 

Kommunövergripande rapport om resultat   
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§ 77  

Rapport om kommunens 
medarbetarundersökning 2018 för 
utbildningsnämndens verksamhetsområde 

Dnr 2019-000183  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att notera rapporten om resultatet av medarbetarundersökningen och lägga 
denna till handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunen genomförde en medarbetarundersökning 2018 inom 
verksamheterna.  

Undersökningsperioden var 26 april-27 maj 2018. 

HR-specialist Nina Thorén, kommunens HR-enhet, lämnar en rapport om 
resultatet av medarbetarundersökningen för utbildningsnämndens 
verksamhetsområde.  

Handlingar i ärendet 
Presentation/sammanfattning av resultat av kommunens 
medarbetarundersökning 2018  

Rapport om resultat av kommunens medarbetarundersökning 2018 för 
Utbildning 
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§ 78  

Ekonomisk uppföljningsrapport för januari-april 
2019 med helårsprognos 

Dnr 2018-000211  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga uppföljningsrapporten till handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 
Ekonomisk uppföljningsrapport för januari-april 2019 med helårsprognos har 
utarbetats. 

Ekonomen redogör för ärendet. 

 

Presidiets förslag till beslut: 

Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga uppföljningsrapporten till handlingarna.   

Handlingar i ärendet 
Ekonomisk uppföljningsrapport för januari-april 2019 
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§ 79  

Information och avstämning kring Mumindalens 
förskola  

Dnr 2019-000167  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar  

att uppdra åt Utbildning att återkomma med ett mer precist underlag med 
beskrivning av kö och behov och att därefter redovisa detta till 
utbildningsnämndens presidium, 

att uppdra åt presidiet att i samband med och efter redovisningen kontakta 
kommunstyrelsens presidium för avstämning och samråd om fortsatt 
beslutsgång,   

att uppdra åt presidiet att hålla utbildningsnämnden underrättad om ärendet och 
dess utveckling samt 

att nämnden ska kallas till extra sammanträde för nödvändiga beslut om 
ytterligare komplikationer skulle uppstå eller ny avgörande information skulle 
framkomma i ärendet.   

Sammanfattning av ärendet 
Huvudbyggnaden på Mumindalens förskola har stängts för renovering med start 
första veckan i maj. Barn och personal flyttades under tiden till paviljonger 
tillhörande Hattstugans förskola i Bara i avvaktan på renovering och 
återställning av huvudbyggnad och utomhusmiljö. 

Under våren 2019 framkom nya förutsättningar kring Mumindalens förskola: 

• Särskilda mätningar genomfördes i utomhusmiljö där så kallade slipers 
förekommer. Mätningarna visade på förhöjda värden av bland annat arsenik. 
Utomhusmiljön saneras och kommer att återställas. 

• Vid inventering av fastigheten framgick det att utbyggnad av fastigheten blir 
kostsam och svår att förena med verksamhetens krav och gällande byggnorm. 

• I samband med luftmätning framkom försämrad luftkvalitet inomhus. 
Inomhusmiljön kommer därför att åtgärdas och anpassas efter verksamhetens 
behov. 

Biträdande utbildningschefen lämnar en nulägesrapport om inomhus- och 
utomhusmiljön, om prognos och kö samt om eventuellt behov av tillfällig 
lokalkapacitet. 

Projektledaren redogör för tekniska frågor vad gäller lokalerna. 
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Presidiets förslag till beslut: 

Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna.  

Handlingar i ärendet 
Information om Mumindalens förskola, daterad 2019-05-02 

Yrkanden 
Ordföranden föreslår att utbildningsnämnden beslutar 

att uppdra åt Utbildning att återkomma med ett mer precist underlag med 
beskrivning av kö och behov och att därefter redovisa detta till 
utbildningsnämndens presidium, 

att uppdra åt presidiet att i samband med och efter redovisningen kontakta 
kommunstyrelsens presidium för avstämning och samråd om fortsatt 
beslutsgång,   

att uppdra åt presidiet att hålla utbildningsnämnden underrättad om ärendet och 
dess utveckling samt 

att nämnden ska kallas till extra sammanträde för nödvändiga beslut om 
ytterligare komplikationer skulle uppstå eller ny avgörande information skulle 
framkomma i ärendet.  
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§ 80  

Rapport och beslut om projektering av utbyggnad 
av Nils Fredriksson Utbildning (NFU) 

Dnr 2018-000219  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att godkänna förslag till preliminär kalkyl med tillkommande hyreskostnad för 
om- och utbyggnad på 3,7-4 miljoner kronor, vilket innebär en beräknad total 
hyreskostnad på 8,1-8,3 miljoner kronor, samt  

att uppdra åt SVEDAB att projektera för om- och utbyggnaden av Nils 
Fredriksson Utbildning i enlighet med upprättad avsiktsförklaring och utifrån 
framtaget lokalprogram.   

Sammanfattning av ärendet 
Utbildningsnämnden beslutade den 13 december 2018, § 132,  

att ställa sig bakom framtaget förslag och att föreslå kommunstyrelsen att 
teckna avsiktsförklaring med SVEDAB, vilket inkluderar framtagandet av förslag 
på kalkyl som resulterar i ett preliminärt hyresavtal samt 

att notera att det finns ett pågående ärende om förslag till ny detaljplan för Nils 
Fredriksson Utbildning (NFU-området). 

Kommunstyrelsen beslutade den 17 december 2018, § 275, 

att uppdra åt Miljö- och teknik att ta fram förslag på ny detaljplan för NFU-
området (Nils Fredriksson Utbildning, NFU) som inkluderar både befintligt 
skolområde och eventuellt utökat område för att möjliggöra utbyggnad av 
befintligt gymnasium inklusive parkeringsbehov. Slutlig avgränsning av området 
ska ske i dialog med utbildningsnämnd och Svedala Exploaterings AB 
(SVEDAB),  

att planavtal ska tecknas med SVEDAB för kostnader avseende upprättandet 
av förslag till detaljplan NFU området; det vill säga del av Svedala 25:17 och del 
av Svedala 25:18 i Svedala, samt 

att kvalitetsprogram ska upprättas för planområdet NFU. 

Kommunstyrelsen beslutade den 28 januari 2019, § 7, 

att teckna avsiktsförklaring om utbyggnad av Nils Fredriksson Utbildning (NFU),  

att ge strategisk planeringsenhet i uppdrag att upprätta detaljplan för berört 
uppdrag, samt 

att kostnaden för detaljplanearbetet ska bekostas av Svedab för senare 
reglering i hyresavtal. 
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Underlag i ärendet har tagits fram. 

Tillförordnad utbildningschef Fredrik Aksell och projektledare Johanna Richter 
redogör för ärendet. 

 

Presidiets förslag till beslut: 

Utbildningsnämnden beslutar 

att godkänna förslag till preliminär kalkyl med tillkommande hyreskostnad för 
om- och utbyggnad på 3,7-4 miljoner kronor, vilket innebär en beräknad total 
hyreskostnad på 8,1-8,3 miljoner kronor, samt  

att uppdra åt SVEDAB att projektera för om- och utbyggnaden av Nils 
Fredriksson Utbildning i enlighet med upprättad avsiktsförklaring och utifrån 
framtaget lokalprogram.  

Handlingar i ärendet 
Kommunstyrelsens beslut, daterat 2018-12-17, § 275 

Kommunstyrelsens beslut, daterat 2019-01-28, § 7 

Dokument om kvalitet och kapacitet för utbyggnad av NFU, daterat 2019-06-03 

Ritning om NFU och utemiljö 

Beslut skickas till 
SVEDAB 
Kommunstyrelsen för kännedom 
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§ 81  

Rapport om övriga aktuella lokal- och byggfrågor 

Dnr 7569  

Beslut 
Presidiets förslag till beslut: 

Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 
Projektledaren har inget att rapportera om utöver situationen vad gäller 
Mumindalens förskola.  
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§ 82  

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 1 juli 2019.        

Sammanfattning av ärendet 
Det finns behov av revidering av delegationsförteckningen på grund av en 
ändring i 2 kap. 9 § skollagen (2010:800), som träder i kraft den 1 juli 2019. 

2 kap. 9 § har fått följande lydelse: 

Det pedagogiska arbetet vid en förskole- eller skolenhet ska ledas och 
samordnas av en rektor. Rektorn ska särskilt verka för att utbildningen 
utvecklas. 

Rektorn ska benämnas på detta sätt. Benämningen ska förbehållas den som 
har en anställning som rektor. 

En ställföreträdare får utses för en rektor. 

Från den 1 juli 2019 ska därmed förskolechefer benämnas rektorer. I och med 
det måste också alla rektorer som nyanställs i förskolan gå den obligatoriska 
befattningsutbildningen för rektorer. 

Rektorn för en förskoleenhet ska börja på den obligatoriska 
befattningsutbildningen så snart som möjligt efter att hen påbörjat sin 
anställning. Hen ska sedan ha gått klart utbildningen inom fem år efter första 
dagen på sin anställning. Det är en skillnad jämfört med rektorer i grund- och 
gymnasieskolan som måste gå klart utbildningen inom fyra år. 

Rektorer som redan är anställda och verksamma som rektorer (förskolechefer) 
inom förskolan den 1 juli 2019 måste inte gå befattningsutbildningen.  

Förslag till reviderad delegationsförteckning har utarbetats. Titeln ”förskolechef” 
har där strukits, ersatts med ”rektor” eller i förekommande fall med ”rektor i 
förskolan”. Ändringar och förtydliganden med anledning av den ändrade 
bestämmelsen i skollagen avser punkterna 2.1 a., 2.2., 4.1.-4.8., 6.3.-6.6., 6.10, 
16.1.-16.3., 20.1., 21.1.2., 21.1.5, 21.3.2., 21.3.5., 21.4.2, 21.4.5., 21.5.2, 
21.5.5., 21.7.2., 21.7.5., 21.8.2, 21.8.5., 21.13.2. och 21.13.5.      

Utredaren redogör kort för ärendet.   

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-05-22 
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Förslag till reviderad delegationsförteckning, daterad 2019-05-22       

Beslut skickas till 
Kanslienheten (för publicering i Svedala kommuns författningssamling) 
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§ 83  

Meddelanden och skrivelser till 
utbildningsnämnden den 3 juni 2019 

Dnr 2019-000187  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar  

att lägga förvaltningsrättens domar till handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningsrätten har översänt domar om avslag på överklaganden i mål om 
laglighetsprövning av beslut om placering på skolenhet efter skolval. 

 

Presidiets förslag till beslut: 

Utbildningsnämnden beslutar  

att lägga förvaltningsrättens domar till handlingarna.  

Handlingar i ärendet 
Förvaltningsrättens dom, meddelad 2019-05-23, att avslå överklagande i mål 
om laglighetsprövning av beslut om placering på skolenhet (Naverlönnskolan 
istället för Aggarpsskolan)  

Förvaltningsrättens dom, meddelad 2019-05-27, att avslå överklagande i mål 
om laglighetsprövning av beslut om placering på skolenhet (förskoleklass på 
Marbäcksskolan istället för Kyrkskolan)  
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§ 84  

Anmälan av delegationsbeslut till 
utbildningsnämnden den 3 juni 2019 

Dnr 2019-000188  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga delegationsbesluten till handlingarna.        

Sammanfattning av ärendet 
Anmälda delegationsbeslut till utbildningsnämnden har förtecknats nedan. 
Besluten har fattats utifrån gällande delegationsförteckning för 
utbildningsnämnden.         

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-05-28 

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

Frejaparkens och Floraparkens förskolor 
- Beslut, daterat 2019-05-17, om stf. förskolechef 14 - 16 maj 2019 

Marbäcks och Örtagårdens förskolor 
- Beslut, daterat 2019-05-20, om stf. förskolechef 14 - 16 maj, 13 juni, 15 juli - 4 
augusti 2019 
- Beslut, daterat 2019-05-20, om stf. förskolechef 1 - 14 juli 2019 

Bara backars förskola 
- Beslut, daterat 2019-05-20, om stf. förskolechef 8 - 14 juli 2019 
- Beslut, daterat 2019-05-20, om stf. förskolechef 15 - 28 juli 2019 
- Beslut, daterat 2019-05-20, om stf. förskolechef 27 juli - 4 augusti 2019 

Beslut om utökad vistelsetid för barn i förskola (punkt 6.4. eller 6.5.) 
Delegat: Förskolechef eller dennes ställföreträdare 

- Beslut, daterat 2019-05-06, att medge utökad vistelsetid för ett barn, 
Hattstugans förskola för barnets eget behov på grund av familjesituationen i 
övrigt (dnr 2019-177) (punkt 6.5.) 
- Beslut, daterat 2019-05-15, att medge utökad vistelsetid för ett barn, 
Klöverstugans förskola för barnets eget behov på grund av familjesituationen i 
övrigt (dnr 2019-196) (punkt 6.5.) 
- Beslut, daterat 2019-05-24, att medge utökad vistelsetid för ett barn, Bara 
backars förskola, för barnets eget behov på grund av familjesituationen i övrigt 
(dnr 2019-126) (punkt 6.5.) 
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Överenskommelse om interkommunal ersättning för mottagande av elev i 
grundskola i Svedala kommun (punkt 8.4.) 
Delegat: Grundskolechef 
- Överenskommelse, daterad 2019-04-25, om ersättning för mottagande av en 
elev i årskurs 8 på Aggarpsskolan 

Beslut om plats/utökad vistelsetid på fritidshem (punkt 10.3. eller 10.4.) 
Delegat: Rektor eller dennes ställföreträdande 
- Beslut, daterat 2019-05-06, att medge utökad vistelsetid för en elev på 
Kyrkskolans fritidshem på grund av behov av särskilt stöd i sin utveckling  

Tecknande av avtal till belopp 100 000 – 1 000 000 kronor (punkt 19.2.) 
Delegat: Utbildningschef 
- Tecknat avtal, daterat 2019-04-25, om förlängning av avtal med Adlibris AB 
om biblioteksmedia (till folkbibliotek och skolbibliotek) (gemensamt med Lunds, 
Eslövs, Höörs, Kävlinge och Svalövs kommuner)      
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§ 85  

Rapporter och anmälningar 

Dnr 7568  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 
Tillförordnad utbildningschef Fredrik Aksell lämnar rapport om de möten och 
överläggningar som har hållits mellan berörda kommuner om 
samverkansavtalet om fritt sök och kostnader för gymnasieplatser i Lunds 
kommun.  

 

 


