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Beslutande Ledamöter 

Se närvarolista på sida 2 

 Tjänstgörande ersättare 
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Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 86-102 

 Jan Herbertson  
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Sammanträdesdatum 2019-08-19 
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Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset, Utbildnings lokaler 
 

Underskrift 

  

 Jan Herbertson  
 Utdragsbestyrkande  



 

 

2(33) 

UTBILDNINGSNÄMNDEN  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2019-08-19  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

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) 
Jesper Sennertoft (S) 
Per-Ola Valastig (MP) 

Tjänstgörande ersättare 

Anna Ström (SD), tjänstgörande ersättare för Caroline Andrén (SD) 

Ersättare och insynsplatser 

Yvonne Aulin (M) 
Lars Nordberg (M) 
Nicolaj Johannessen (C) 
Bo Becking (BP) 
Morgan Pedersen (SD) 
Ewa Bohlin (S) 
Heléne Hardenstedt (S) 
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§ 86  

Förändring av dagordningen 

Dnr 8019  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att förändra ärendenas inbördes ordning i dagordningen utifrån ordförandens 
förslag.  

Sammanfattning av ärendet 
Ordföranden föreslår att dagordningen anpassas med hänsyn till de 
föredragande tjänstemännen i ärendena.  
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§ 87  

Rapport om aktuella lokal- och byggfrågor 

Dnr 7701  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga rapporten till handlingarna.  

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

 

Presidiets förslag till beslut: 

Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga rapporten till handlingarna.  
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§ 88  

Nulägesrapport om Mumindalens förskola med 
anledning av problem med inomhus- och 
utomhusmiljön 

Dnr 2019-000167  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att uppdra åt verksamhetsområde miljö och teknik att beställa och låta utföra 
sanering och återställning av marken vid Mumindalens förskola, 

att av SVEDAB beställa renoveringsåtgärder enligt beskrivning och ombyggnad 
av ventilationen så att den har kapacitet för 90 barn samt personal.        

Sammanfattning av ärendet 
Utbildningsnämnden behandlade ärendet den 3 juni 2019, § 79.  

I samband med att gatu- och parkenheten inom verksamhetsområde miljö och 
teknik övertog skötsel och underhåll av verksamhetsområde utbildnings skol- 
och förskolegårdar vid årsskiftet 2018/2019 gjordes en inventering av samtliga 
utemiljöer. Det uppdagades då att en slänt på Mumindalens norra gård vilade 
på sliprar (impregnerade träbjälkar som också används under järnvägsräls). En 
provtagning av marken kring sliprarna genomfördes som visade på förhöjda 
halter av grundämnena arsenik och barium. Vidare provtagning har genomförts 
för att avgränsa föroreningen. Eftersom arsenik hittades även på andra delar av 
den norra gården som inte varit i kontakt med sliprarna beslutades att också 
den södra gården skulle undersökas. Detta har gjorts under sommaren 2019 
och visar på förhöjda halter av arsenik även där. 

I Mumindalens huvudbyggnad har personalen en längre tid klagat över dålig luft 
och ohälsa som misstänks uppkomma på grund av brister i inomhusmiljön. 
SVEDAB har därför genomfört prover för att undersöka byggnadens skick. 
Samtidigt har Previa anlitats av utbildning för att undersöka personalens ohälsa. 
Både SVEDAB:s och Previas utredningar visade att ventilationen är kraftigt 
underdimensionerad för dagens verksamhet och att den dåliga luftkvaliteten 
beror på för liten luftomsättning i kombination med att lokalerna är omoderna 
och svårstädade.  

För att kunna säkerställa en kapacitet på 90 barn i huvudbyggnaden krävs att 
ventilationen anpassas efter det personantalet.         

Projektledaren redogör för ärendet. 

Ordföranden lämnar en kompletterande redogörelse.  

Handlingar i ärendet 
Utbildningsnämndens beslut, daterat 2019-06-03 
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Tjänsteskrivelse, daterad 2019-08-16         

Beslut skickas till 
Verksamhetsområde Miljö och teknik 
SVEDAB 
Förskolans rektor 
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§ 89  

Ny remiss om lokalförsörjningsplan 2020-2029 för 
Svedala kommun 

Dnr 2019-000045  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar att lämna följande remissyttrande: 

Under rubrik 3.1.1 Förskolor, allmän förskola (sid. 6 i remissförslaget) förslås 
Åkerbrukets förskola läggas till förteckningen över förskolor i Svedala tätort då 
den startar upp i augusti 2019 i tillfälliga lokaler. 

Under rubrik 3.1.3 Gymnasier och lokaler för vuxenutbildning (sid. 7) föreslås 
antalet elever på gymnasiet ändras från 300 till 240 

Under rubrik 5.1.1 Lokaler för förskolor (sid. 17) föreslås första stycket under 
Svedala tätort ändras till följande: 

Enligt prognos ökar antalet barn i förskolan med 28 från år 2019 fram till år 
2030. Under de senaste vårterminerna har fler barn än brukligt placerats för att 
garantera alla barn en plats inom 4 månader i enlighet med skollagen. Enligt 
dagens bedömning kommer det att finnas ett måttligt överskott på platser i 
Svedala tätort. Det överskottet riskerar dock att kraftigt reduceras när den 
planerade kapacitetsutredningen är klar och förskolornas kapacitet eventuellt 
måste justeras.   

Under rubrik 5.1.1 Lokaler för förskolor (sid. 17) föreslås ökningen av antalet 
barn i Bara ändras från 78 till 30. 

Under rubrik 5.1.1 Lokaler för förskolor (sid. 17) föreslås följande läggas till 
första stycket under Bara: Bara backar etapp 2 och 3 är inte medräknade i 
befolkningsprognosen vilket medför att behovet av antalet platser kan bli större 
än beräknat. 

Under rubrik 5.1.1 Lokaler för förskolor (sid. 17) föreslås första meningen i 
andra stycket under Bara ändras till: …en ny förskola med kapacitet för 160 
barn beslutats. 

Under rubrik 5.1.1 Lokaler för förskolor (sid. 17) föreslås första meningen under 
Klågerup ändras till: Enligt senaste prognosen minskar antalet barn med 22 från 
år 2019 till 2030. 

Under rubrik 5.1.1 Lokaler för förskolor (sid. 17) föreslås andra meningen under 
Klågerup ändras till: Beslut har fattats i Kommunstyrelsen att ge Plan- och 
exploateringsutskottet i uppdrag att ta fram en tomt för att bygga en ny 
permanent förskola med en maximal kapacitet om 200 platser. 

Under rubrik 5.1.1 Lokaler för förskolor (sid. 18) Hattstugans förskola, föreslås 
andra meningen ändras till: En utredning har gjorts av hur det bäst går att öka 
kapaciteten och den har utmynnat i ett beslut att riva den befintliga förskolan 
och att bygga en ny byggnad med kapacitet för 160 barn.  
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Under rubrik 5.1.1 Lokaler för förskolor (sid. 18) Paviljonger vid Hattstugan, 
föreslås andra meningen ändras till: Eftersom beslut fattats om att riva befintliga 
Hattstugan och bygga en ny förskola behövs paviljongerna för att hysa 
Hattstugans verksamhet under rivnings- och byggtiden. 

Under rubrik 5.1.1 Lokaler för förskolor (sid. 18) Paviljonger vid Hattstugan 
föreslås planerad avveckling ändras från Q3 2022 till Q4 2022. 

Under rubrik 5.1.1 Lokaler för förskolor (sid. 19) Värby förskola föreslås 
tidplanen ändras till Q1 2020. 

Under rubrik 5.1.1 Lokaler för förskolor (sid. 19) föreslås stycket gällande Om- 
och tillbyggnaden av Mumindalens förskola strykas. 

Under rubrik 5.1.1 Lokaler för förskolor (sid. 19) Nybyggnad av förskola i 
Klågerup föreslås storleken ändras till ca 120 barn. 

Under rubrik 5.1.2 Lokaler för grundskolor och fritidshem (sid.20) föreslås första 
meningen under Svedala ändras till:  Befolkningsprognosen för Svedala tätort 
visar på sådan ökning av antalet elever att kommunen behöver påbörja 
planeringen för en ny skola alternativt utbyggnad av befintliga skolor med sikte 
på att stå klart 2024. 

Under rubrik 5.1.2 Lokaler för grundskolor och fritidshem (sid.20) Bara föreslås 
stycket ändras till följande:  Enligt prognos för Bara ökar antalet elever i årskurs 
F-3 med ca 30 elever och i årskurs 4-9 med ca 140 elever från år 2019 till 2030. 
Utbyggnad av Baraskolan med 100 platser pågår och beräknas vara klar till 
höstterminsstart 2020. Projektering av utbyggnad av Spångholmsskolan med 
150 platser pågår. 

Under rubrik 5.1.2 Lokaler för grundskolor och fritidshem (sid.20) 
Skolpaviljonger vid Naverlönnskolan, föreslås tidplanen ändras till 2019. 

Under rubrik 5.1.2 Lokaler för grundskolor och fritidshem (sid.21) föreslås 
Spångholmsskolan om- och tillbyggnad av matsal strykas då det har fattats 
beslut att lägga ner projektet. 

Under rubrik 5.1.2 Lokaler för grundskolor och fritidshem (sid.21) 
Spångholmsskolan , om och tillbyggnad föreslås årskurserna ändras till 4-9 och 
tidplanen ändras till 2022 Q1. 

Under rubrik 5.1.2 Lokaler för grundskolor och fritidshem (sid.21) 
Klågerupsskolan, om- och tillbyggnad av, föreslås texten ändras till följande: 
Arkitektföretaget Fojabs utredning från 2014 anger balans i skolan vid ca 420 
elever, idag går där ca 500 elever. Behovet av platser ser enligt den senaste 
befolkningsprognosen ut att vara som störst 2021 med 510 barn, för att därefter 
minska något och ligga stabilt runt 500 platser fram till 2030. Behovet av den 
planerade utbyggnaden ska utredas tillsammans med en översikt över de 
befintliga lokalerna och eventuella möjligheter att effektivisera 
lokalanvändandet. 

Under rubrik 5.1.3 Lokaler för gymnasie- och vuxenskolan (sid.21) NFU föreslås 
tidplanen ändras till 2023.        
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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.  

Kommunfullmäktige beslutade den 12 juni 2019, § 65, att återremittera ärendet 
till kommunstyrelsen för revidering av planen i enlighet med 
utbildningsnämndens kommande remissvar 

Utbildningsnämnden beslutade därför den 3 juni 2019, § 75, 

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.         

Handlingar i ärendet 
E-postmeddelande till kommunstyrelsen, daterat 2019-05-06 

Tjänsteskrivelse till tekniska nämnden, daterad 2019-06-04 

Redovisning av remissyttranden, daterad 2019-04-04 

Lokalförsörjningsplan 2020-2029 med bilaga 1, daterade 2019-04-04 

Tekniska nämndens beslut, daterat 2019-04-23, § 48 

E-postmeddelande till utbildningsnämnden, daterat 2019-06-03 

Kommunfullmäktiges beslut, daterat 2019-06-12, § 65         

Tjänsteskrivelse till utbildningsnämnden, daterad 2019-08-14 

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 90  

Kommunstyrelsens uppdrag att utreda 
möjligheterna för samordning av ny förskola i 
Klågerup och projektet samlat idrottsområde 

Dnr 2019-000162  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att notera beslutet och lägga detta till handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 
Utbildningsnämnden beslutade den 20 maj 2019, § 66, 

att informera kommunstyrelsen om att projektering enligt ovan nämnd 
avsiktsförklaring har avbrutits, då det inte bedöms möjligt att bygga ut 
Mumindalens förskola enligt tidigare förslag, samt att avsiktsförklaringen därför 
bör annulleras och regleras, 

att istället för utbyggnad av Mumindalens förskola besluta att skyndsamt 
påbörja/ tidigarelägga projektering av ny förskola i Klågerup i enlighet med det 
förslag som finns i lokalförsörjningsplan 2019-2028, p. 7 och som är planerad 
att tas i bruk 2024, 

att som kompensation utöka den nya förskolan till 140 platser med möjlighet att 
utöka till 200 platser för att möta framtida behov enligt nuvarande och närmast 
kommande befolkningsprognos,  

att kommunstyrelsens plan- och exploateringsutskott får ett uppdrag att så snart 
som möjligt finna lämplig mark i Klågerup för den nya förskolan, 

att behålla och vidmakthålla Mumindalens förskola i gott skick enligt nuvarande 
kapacitet (80+35+25 barn), förutsatt att fyndigheterna av arsenikutfällning enligt 
ovan och i förekommande fall andra brister avhjälps inom ramen för normalt 
SVEDAB-underhåll eftersom barnen har tvingats flytta till Hattstugans 
paviljonger på grund av problem med luftkvaliteten och 

att vid färdigställande av ny förskola enligt ovan överväga avveckling av ”Rosa 
paviljongen" och ”Mangårdsbyggnaden” (se lokalförsörjningsplan 2019-2028 
p.7.1 samt p. 7.2) som idag är delar av Mumindalens förskola, alternativt att 
undersöka och överväga om byggnaderna kan fortsätta att användas av 
utbildningsnämnden beroende på behov, skick och status 

Kommunstyrelsen beslutade den 17 juni 2019, § 150, 

att, till följd av Svedabs rekommendation att inte bygga ut Mumindalens 
förskola, avbryta planeringen för utbyggnad av Mumindalens förskola,  

att ge kommundirektören i uppdrag att förhandla reglering av förgäveskostnader 
med Svedab,  
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att ge strategiska planeringsenheten i uppdrag att snarast finna lämplig mark i 
Klågerup för byggnation av ny förskola med plats för 200 barn i enlighet med 
det förslag som finns i lokalförsörjningsplan 2019-2028, 

att ge strategiska planeringsenheten i uppdrag att planera för avvecklingen av 
befintlig förskola, samt 

att uppdra åt förvaltningen att utreda möjligheterna för samordning av ny 
förskola och projektet samlat idrottsområde. 

Ordföranden redogör för ärendet. 

 

Presidiets förslag till beslut: 

Utbildningsnämnden beslutar 

att notera beslutet och lägga detta till handlingarna. 

Handlingar i ärendet 
Utbildningsnämndens beslut, daterat 2019-05-20, § 66 

Kommunstyrelsens beslut, daterat 2019-06-17 § 150 
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§ 91  

Nulägesrapport om digitaliseringsstrategi inom 
skolväsendet 

Dnr 2019-000284  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att tacka för föredragningen samt lägga rapporten till handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 
IKT-samordnaren lämnar en nulägesrapport om digitaliseringsstrategi inom 
skolväsendet med information om nationellt och lokalt arbete. 

 

Presidiets förslag till beslut: 

Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga rapporten till handlingarna.  

Handlingar i ärendet 
Presentation om digitaliseringsstrategi inom skolväsendet 
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§ 92  

Ekonomisk uppföljningsrapport för januari-juni 
2019 

Dnr 2018-000211  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga rapporten till handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 
Ekonomen redovisar en rapport.  

 

Presidiets förslag till beslut: 

Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga rapporten till handlingarna. 
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§ 93  

Information om pågående arbete med budget 2020 

Dnr 2019-000169  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna och  

att behandla ärendet på nytt den 16 september 2019.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade den 7 juni 2019, §1 49, att uppdra åt nämnderna   

att iaktta god budgetföljsamhet då budget och utfall 2019, utgör grunden för 
budget 2020s ekonomiska ramar,  

att förbereda för en effektivisering om 1,5% av nämndens ram, 

att påbörja ett arbete med att se över nämndens lokalanvändande och meddela 
vilka lokaler som inte är tillräckligt effektiva eller nyttjade för den kostnad de 
belastar nämnden med,  

att arbeta fram jämförbart underlag för nämndens kostnader och dess 
effektivitet/produktion, samt 

att återrapportering ska ske till budgetutskottet senast 13 september 2019.  

Ekonomen lämnar information. 

 

Presidiets förslag till beslut: 

Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna och  

att behandla ärendet på nytt den 16 september 2019.  

Handlingar i ärendet 
Kommunstyrelsens beslut, daterat 2019-06-17, § 149 
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§ 94  

Utbildningsnämndens mål inklusive indikatorer 

Dnr 2019-000077  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar  

att återremittera ärendet till Utbildning för komplettering av 
skrivelsen/underlaget med redovisning av nuläge för respektive indikator så att 
jämförelser kan göras över tid i förbättrings- och utvecklingsarbetet och 

att ärendet tas upp på nytt i nämnden den 16 september 2019.      

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade den 17 juni 2019, § 148, 

att uppdra åt nämnderna att senast 27 augusti 2019 inkomma med beslut om 
nämndens mål och indikatorer till Ekonomienheten, samt  

att ge Ekonomienheten i uppdrag att sammanställa nämndernas mål och 
indikatorer i ekonomiuppföljningssystemet. 

Utbildning har redovisat en skrivelse om utbildningsnämndens mål med 
indikatorer. 

Ordföranden redogör för ärendet. 

 

Presidiets förslag till beslut: 

Utbildningsnämnden beslutar 

att godkänna redovisade indikatorer till utbildningsnämndens mål och  

att översända skrivelsen till ekonomienheten. 

Handlingar i ärendet 
Kommunstyrelsens beslut, daterat 2019-06-17, § 148 

Skrivelse om utbildningsnämndens mål med indikatorer, daterad 2019-08-12 

Yrkanden 
Ordföranden föreslår utifrån diskussionen  

att ärendet återremitteras till Utbildning för komplettering av 
skrivelsen/underlaget med redovisning av nuläge för respektive indikator så att 
jämförelser kan göras över tid i förbättrings- och utvecklingsarbetet och 

att ärendet tas upp på nytt i nämnden den 16 september 2019.  
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Beslut skickas till 
Ekonomienheten för kännedom 
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§ 95  

Information om rutiner för bevakning av 
skolplikten i de obligatoriska skolformerna och 
det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) samt 
nulägesrapport 

Dnr 2019-000285  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att tacka för föredragningen samt lägga informationen och redovisade 
rutinbeskrivningar till handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 
Ärendet har aktualiserats med anledning av händelser i omvärlden vad gäller 
skolplikt och skolpliktsbevakning. 

Rutiner för kommunövergripande skolpliktsbevakning och för det kommunala 
aktivitetsansvaret (KAA) finns upprättade. 

Grundskolechefen redogör för ärendet. 

 

Presidiets förslag till beslut: 

Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga informationen och redovisade rutinbeskrivningar till handlingarna. 

Handlingar i ärendet 
Rutiner för kommunövergripande skolpliktsbevakning 

Rutiner kring det kommunala aktivitetsansvaret 
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§ 96  

Rapport om förskolekö  

Dnr 2019-000001  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga rapporten till handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 
Rapport om förskolekö har tagits fram. 

Av rapporten framgår baskapaciteten för Svedala kommuns förskolor uppdelat 
per tätort, placerade barn till och med 2020-05-31, antal barn som står i kö 
2019-08-05 som önskar plats fram till och med 2020-05-31 samt differensen 
mellan kapacitet och placerat antal barn/barn i kö.  

Tillförordnade utbildningschefen redogör för ärendet. 

 

Presidiets förslag till beslut: 

Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga rapporten till handlingarna. 

Handlingar i ärendet 
Körapport, daterad 2019-08-12 
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§ 97  

Ansökan om att få bedriva fristående förskola i 
Svedala kommun 

Dnr 2019-000186  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna i avvaktan på den vidare 
handläggningen.  

Sammanfattning av ärendet 
Norlandia Förskolor AB har inkommit med en ansökan om att få bedriva 
fristående förskola i Svedala kommun. 

PM/beslutsunderlag med information om handläggningen, daterat 2019-06-11, 
har utarbetats. 

Företrädarna för Norlandia Förskolor AB har fått del av detta samt information 
om att presidiet önskar träffa företrädare i höst. 

Underlag för ägar- och ledningsprövning (särskild blankett) har begärts in från 
företaget. 

Utredaren redogör för ärendet. 

Ordföranden lämnar en kompletterande redogörelse. 

 

Presidiets förslag till beslut: 

Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna i avvaktan på den vidare 
handläggningen. 

Handlingar i ärendet 
Ansökan om att få bedriva fristående förskola, daterad 2019-05-07 

Sveriges Kommuners och Landstings cirkulär 18:41 om ägar- och 
ledningsprövning - nya krav för enskilda att bedriva fristående förskola, daterat 
2018-11-08 

PM/beslutsunderlag med information om handläggningen, daterat 2019-06-11 
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§ 98  

Yttrande över revisionsrapport om granskning av 
besökssäkerhet och skalskydd inom förskola och 
grundskola 

Dnr 2019-000115  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar  

att yttra sig till kommunens revisorer enligt redovisat förslag samt 

att lägga informationen om rutiner och åtgärder vad gäller besökssäkerhet och 
skalskydd i det förebyggande säkerhetsarbetet till handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 
KPMG AB har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Svedala kommun 
granskat besökssäkerheten och skalskyddet inom förskolan och grundskolan.  

Det övergripande syftet med granskningen har varit att bedöma om 
överlämnandet av tillsynsansvaret mellan vårdnadshavare och personal 
genomförs på ett säkert sätt vid kommunens förskolor. Vidare har granskningen 
syftat till att bedöma om förskolan och skolan har rutiner för att förhindra 
obehöriga att ta sig in i förskolans och grundskolans område. 

Utbildning har tidigare fått i uppdrag av utbildningsnämndens ordförande med 
instämmande av övriga i presidiet att redovisa omfattning av skadegörelse och 
inbrott/stöld samt installation av rörelselarm. 

Utbildningsnämnden beslutade den 23 april 2019, § 53, 

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. 

Ett förslag till yttrande har utarbetats. 

Ordföranden redogör för ärendet. 

Tillförordnade utbildningschefen informerar om arbetet med rutiner och åtgärder 
för besökssäkerhet och skalskydd i det förebyggande säkerhetsarbetet. 

 

Presidiets förslag till beslut: 

Utbildningsnämnden beslutar  
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att yttra sig till kommunens revisorer enligt redovisat förslag samt 

att lägga informationen om det förebyggande tekniska säkerhetsarbetet till 
handlingarna. 

Handlingar i ärendet 
Skrivelse från kommunens revisorer om granskningen, daterad 2019-05-16 

KPMG:s revisionsrapport om granskning av besökssäkerhet och skalskydd på 
förskola och grundskola, daterad 2019-05-16 

Förslag till yttrande 

Beslut skickas till 
Kommunrevisionen 
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§ 99  

Remiss om ordningsregler för uthyrning av 
Klågerupskolans slöjd- och matsal och 
Spångholmsskolans matsal 

Dnr 2019-000220  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att ställa sig bakom redovisat regelverk och information för uthyrning av 
lokalerna.  

Sammanfattning av ärendet 
Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 5 juni 2019, § 44 

att ha tagit del av handlingarna samt 

att remittera ärendet till utbildningsnämnden för behandling. 

Handlingar enligt nedan har tillställts utbildningsnämnden. 

Ordföranden redogör för ärendet. 

 

Presidiets förslag till beslut: 

Utbildningsnämnden beslutar 

att ställa sig bakom redovisat regelverk och information för uthyrning av 
lokalerna.  

Handlingar i ärendet 
Utredning om förtäring av alkohol i skolans lokaler, daterad 2019-02-25 

Regler för uthyrning av Klågerupskolans slöjd- och matsal 

och Spångholmsskolans matsal, daterat 2019-05-21 

Information till dem som hyr ut lokaler för privata fester 

Kultur- och fritidsnämndens beslut, daterat 2019-06-05, § 44 

Beslut skickas till 
Kultur- och fritidsnämnden 
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§ 100  

Meddelanden och skrivelser till 
utbildningsnämnden den 19 augusti 2019 

Dnr 2019-000203  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga redovisade beslut, skrivelser och domar till handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 
Beslut/skrivelser från de politiska organen kommunfullmäktige och 
kommunstyrelsen, från enheter inom kommunledningsförvaltningen, från de 
statliga myndigheterna Skolinspektionen och Skolverket samt från allmänna 
förvaltningsdomstolar har tillställts utbildningsnämnden och förtecknats nedan. 

 

Presidiets förslag till beslut: 

Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga redovisade beslut, skrivelser och domar till handlingarna.  

Handlingar i ärendet 
Kommunfullmäktiges beslut, daterat 2019-05-15, § 46, om handlingsplan med 
kommunövergripande förbättringsområden inom det systematiska 
arbetsmiljöarbetet 

Kommunfullmäktiges beslut, daterat 2019-05-15, § 49, om revidering av 
reglemente rörande arvode till ordföranden och vice ordförande 

Kommunfullmäktiges beslut, daterat 2019-06-12, § 61, om ekonomisk 
uppföljning per den 30 april 2019 

Kommunfullmäktiges beslut, daterat 2019-06-12, § 62, om överföring av 
investeringsmedel från 2018 till 2019 med mera 

Kommunstyrelsens beslut, daterat 2019-05-27, §§ 117, om ekonomisk 
uppföljning per den 30 april 2019 

Kommunstyrelsens beslut, daterat 2019-05-27, § 123, om avbrytande av 
planeringen för utbyggnaden av Spångholmsskolans matsal och kök till förmån 
för förslag om ny matsal i Hattstugans förskola samt utbyggnad av 
Spångholmsskolan 

Kommunstyrelsens beslut, daterat 2019-06-17, § 141, om årsredovisningar 
samt revisionsberättelser för 2018 för av kommunen förvaltade stiftelser 

Kommunstyrelsens beslut, daterat 2019-06-17, § 148, om nämnders mål och 
indikatorer i Svedala kommun 2019 
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Kommunstyrelsens beslut, daterat 2019-06-17, § 150, om begäran om att 
avbryta om- och tillbyggnad av Mumindalens förskola i Klågerup och projektera 
för en ny förskola i Klågerup 

Kommunstyrelsens beslut, daterat 2019-06-17, § 151, om behov av ny förskola 
i Bara 

Kommunstyrelsens beslut, daterat 2019-06-17, § 155, om intern kontroll för 
Svedala kommun 2019 

Strategiska planeringsenhetens underrättelse, daterad 2019-06-03, om 
granskning av förslag till detaljplan för del av Svedala 25:18 med flera, 
"Bovieran" 

Strategiska planeringsenhetens underrättelse, daterad 2019-06-03, om samråd 
om förslag till detaljplan för Svedala 100:242 med flera, Östra industriområdet 
1, Svedala 

Utbildnings tjänsteskrivelse, daterad 2019-06-28, till kommunstyrelsen om 
stipendier ur Stiftelsen Browns fond 2019 

Skolinspektionens delbeslut, daterat 2019-06-26, efter riktad tillsyn på 
Naverlönnskolan 

Skolinspektionens beslut, daterat 2019-06-26, efter riktad tillsyn på 
Naverlönnskolan 1-2 

Skolinspektionens beslut, daterat 2019-06-26, efter riktad tillsyn på 
Naverlönnskolan 3-4 

Skolinspektionens beslut, daterat 2019-07-10, att godkänna ProCivitas Privata 
Gymnasium AB som huvudman för gymnasieskola avseende nationellt 
godkänd idrottsutbildning för idrotten fotboll vid ProCivitas Privata Gymnasium 
Malmö  

Skolverkets beslut, daterat 2019-06-05, att ändra beviljat belopp för Svedala 
kommun till 5 853 000 kronor (från 5 663 000 kronor) i statsbidrag för regional 
yrkesinriktad vuxenutbildning - Yrkesförare - för 2019 (Obs! Gemensamt med 
andra kommuner) 

Skolverkets beslut, daterat 2019-06-13 att bevilja Svedala kommuns rekvisition 
av 3 012 690 kronor i statsbidrag för höjda löner till lärare och vissa andra 

personalkategorier (Lärarlönelyftet) för vårterminen 2019    

Skolverkets beslut, daterat 2016-06-13 att fastställa bidragsramar för 
statsbidrag for stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling 2020 med 6 248 809 
kronor för Svedala kommun 

Skolverkets beslut, daterat 2019-06-14, att bevilja Svedala kommuns rekvisition 
av 160 380 kronor i statsbidrag för omsorg under tid då förskola eller fritidshem 
inte erbjuds för våren 2019 

Skolverkets beslut, daterat 2019-06-20, att delvis bevilja Svedala kommuns 
ansökan om statsbidrag för fler anställda i lågstadiet (Lågstadiesatsningen) för 
läsåret 2019/2020, 5 179 332 kronor (sökt belopp 5 371 270 kronor) 
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Skolverkets beslut, daterat 2019-06-20, att delvis bevilja Svedala kommuns 
ansökan om statsbidrag för Fritidshemssatsningen för höstterminen 2019, med 
717 109 kronor (sökt belopp 786 780 kronor) 

Skolverkets beslut, daterat 2019-06-25, att ändra beviljat belopp till 11 594 000 
kronor (från 10 752 500 kronor) för Svedala kommun i statsbidrag för regional 
yrkesinriktad vuxenutbildning - Lärlingsvux/Lärlingsvux+SFI för 2019 (OBS! 
Gemensamt med andra kommuner) 

Skolverkets beslut, daterat 2019-06-27, att ändra beviljat belopp till 69 960 000 
kronor (från 61 220 000 kronor) till Svedala kommun i statsbidrag för regional 
yrkesinriktad vuxenutbildning - Yrkesvux/Yrkesvux + SFI för 2019 (OBS! 
Gemensamt med andra kommuner) 

Skolverkets beslut, daterat 2019-07-15, om återbetalning av statsbidrag med 
läxor eller annat skolarbete utanför ordinarie undervisningstid för 2018 om inte 
redovisning inkommer 

Förvaltningsrättens dom, meddelad 2019-06-17, att avslå överklagande i mål 

om laglighetsprövning av beslut om placering på skolenhet (förskoleklass på 

Marbäcksskolan istället för Kyrkskolan) 

Förvaltningsrättens dom, meddelad 2019-07-12, att avslå överklagande i mål 
om laglighetsprövning av beslut om placering på skolenhet (Naverlönnskolan 
istället för Aggarpsskolan) 

(Obs! Förvaltningsrättens domar redovisas inte i Ciceron Assistenten eftersom 
dokumenten innehåller individrelaterade uppgifter) 

Beslut av Kammarrätten i Göteborg, daterat 2019-06-19, att meddela 
prövningstillstånd i mål hos Förvaltningsrätten i Malmö om tilläggsbelopp till 
Föreningen Börringebarnen för ett barn (Kammarrättens beslut innehåller inte 
individrelaterade uppgifter) 
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§ 101  

Anmälan av delegationsbeslut till 
utbildningsnämnden den 19 augusti 2019 

Dnr 2019-000210  

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 2019-08-13 

Beslut att utse ställföreträdande (stf.) rektor i grundskolan (punkt 2.1.a.) 
Delegat: Grundskolechef 
- Beslut, daterat 2019-05-15, om stf. rektor på Kyrkskolan, för perioden 3 - 10 
juni 2019 

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

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

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

Bara backars förskola 
- Beslut, daterade 2019-05-20, om stf. förskolechef, för perioderna 13 - 26 maj, 
7 - 11 juni, 8 - 14 juli, 15 - 28 juli, 29 juli - 4 augusti 2019 

Hattstugans och Rödluvans förskolor 
- Beslut, daterat 2019-06-13, om stf. förskolechef, för perioden 27 maj - 2 juni 
2019 
- Beslut, daterat 2019-07-15, om stf. rektor, för perioden 24 - 30 juni 2019 

Fröhusets och Klöverstugans förskolor 
- Beslut, daterade 2019-06-20, om stf. förskolechef, för perioderna 24 - 28 juni, 
1 - 5 juli, 8 - 28 juli 2019 

Tegelbrukets förskola 
- Beslut, daterade 2019-06-24, om stf. förskolechef, för perioderna 25 juni-7 juli, 
8 juli - 14 juli och 22 juli - 2 augusti 2019 
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Beslut att motta elev i grundsärskolan (punkt 5.3.) 
Delegat: Chef för resursenheten 
- Beslut, daterat 2019-06-11, att motta elev i grundsärskolan (placering på 
Spångholmsskolan) (dnr 2019-221) 
- Beslut, daterat 2019-06-20, att motta elev i grundsärskolan (placering 
Aggarpsskolan) (dnr 2019-237) 

Beslut om tidigare placering i förskoleklass (punkt 5.8.) 
Delegat: Rektor 
- Beslut, daterat 2019-06-03, att inte motta barn i Marbäcksskolans 
förskoleklass (dnr 2019-214) 
- Beslut, daterat 2019-06-03, att inte motta ett barn i Marbäcksskolans 
förskoleklass (dnr 2019-15) 
- Beslut, daterat 2019-06-03, att motta ett barn i Marbäcksskolans förskoleklass 
(dnr 2019-216) 

Beslut om plats/vistelsetid i förskola för barn i behov av särskilt stöd (punkt 6.3.) 
Delegat: Rektor i förskolan 
- Beslut, daterat 2019-05-13, om utökad vistelsetid för barn på Frejaparkens 
förskola (dnr 2019-156) 

Överenskommelse om interkommunal ersättning för mottagande av barn i 
förskola (punkt 6.9.) 
Delegat: Biträdande utbildningschef 
- Överenskommelse, daterad 2019-04-25, med Burlövs kommun om 
interkommunal ersättning för ett barn på Bara backars förskola 

Beslut om uppsägning av plats på förskola på grund av obetalda avgifter (punkt 
6.16.) 
Delegat: Biträdande utbildningschef 
- Beslut, daterat 2019-05-14, att upphäva tidigare beslut om uppsägning av 
plats på Frejaparkens förskola (dnr 2019-156) 
- Beslut, daterat 2019-05-16, att säga upp ett barns plats på Frejaparkens 
förskola (dnr 2019-166) 
- Beslut, daterat 2019-06-14, att säga upp ett barns plats på Bara backars 
förskola (dnr 2019-194)  

Beslut om skolskjuts för elev i grundskolan vid särskilda skäl (punkt 8.8.) 
Delegat: Chef för resursenheten 
- Beslut, daterat 2019-06-17, att bevilja skolskjuts för en elev, Naverlönnskolan 
(dnr 2019-207) 
- Beslut, daterat 2019-06-17, att bevilja skolskjuts för en elev, Aggarpsskolan 
(dnr 2019-208) 
- Beslut, daterat 2019-06-17, att bevilja skolskjuts för en elev, Silviaskolans 
hörselklass (dnr 2019-224) 
- Beslut, daterat 2019-06-25, att bevilja skolskjuts för en elev, Silviaskolans 
hörselklass (dnr 2019-238) 
- Beslut, daterat 2019-06-26, att bevilja skolskjuts för en elev, Naverlönnskolan 
(dnr 2019-244) 
- Beslut, daterat 2019-06-27, att bevilja skolskjuts för en elev, Aggarpsskolan 
(dnr 2019-251) 
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- Beslut, daterat 2019-06-27, att avslå ansökan om skolskjuts för en elev, 
Klågerupskolan 6-9 (dnr 2019-252) 
- Beslut, daterat 2019-06-27, att bevilja skolskjuts för en elev, Silviaskolans 
hörselklass (dnr 2019-253) 
- Beslut, daterat 2019-08-05, att bevilja skolskjuts för en elev, Aggarpsskolan 
(dnr 2019-271) 
- Beslut, daterat 2019-08-05, att bevilja skolskjuts för en elev, Aggarpsskolan 
(dnr 2019-274) 

Beslut om skolskjuts för elev i grundskolan (avstånd, trafikförhållanden med 
mera) (punkt 8.8.) 
Delegat: Projektkoordinator tillika skolskjutsansvarig 
- Beslut, daterat 2019-06-27, att avslå ansökan om skolskjuts (dnr 2019-283) 

Överenskommelse om interkommunal ersättning för mottagande av elev i 
Svedala kommuns grundskola (punkt 8.12.) 
Delegat: Grundskolechef 
- Överenskommelse, daterad 2019-04-25, med Malmö stad om interkommunal 
ersättning för en elev på Naverlönnskolan, årskurs 6 
- Överenskommelse, daterad 2019-04-25, med Malmö stad om interkommunal 
ersättning för en elev på Aggarpsskolan, årskurs 5 
- Överenskommelse, daterad 2019-05-17, med Trelleborgs kommun om 
interkommunal ersättning för en elev på Naverlönnskolan, årskurs 8 
- Överenskommelse, daterad 2019-05-17, med Trelleborgs kommun om 
interkommunal ersättning för en elev på Naverlönnskolan, årskurs 9 

Beslut om skolskjuts för elev i grundsärskolan vid särskilda skäl (punkt 9.6.) 
Delegat: Chef för resursenhet 
- Beslut, daterat 2019-06-17, att bevilja skolskjuts för en elev, grundsärskolan i 
Lunds kommun (dnr 2019-206) 
- Beslut, daterat 2019-06-17, att bevilja skolskjuts för en elev, grundsärskolan i 
Trelleborgs kommun (dnr 2019-209) 
- Beslut, daterat 2019-06-17, att bevilja skolskjuts för en elev, grundsärskolan i 
Lunds kommun (dnr 2019-219) 
- Beslut, daterat 2019-06-17, att bevilja skolskjuts för en elev, grundsärskolan i 
Lunds kommun (dnr 2019-223) 
- Beslut, daterat 2019-06-17, att bevilja skolskjuts för en elev, grundsärskolan i 
Lunds kommun (dnr 2019-225) 
- Beslut, daterat 2019-06-17, att bevilja skolskjuts för en elev, grundsärskolan i 
Lunds kommun (dnr 2019-226) 
- Beslut, daterat 2019-06-17, att bevilja skolskjuts för en elev, grundsärskolan i 
Trelleborgs kommun (dnr 2019-228) 
- Beslut, daterat 2019-06-20, att bevilja skolskjuts för en elev, grundsärskolan i 
Lunds kommun (dnr 2019-233) 
- Beslut, daterat 2019-06-20, att bevilja skolskjuts för en elev, grundsärskolan i 
Lunds kommun (dnr 2019-235) 
- Beslut, daterat 2019-06-20, att bevilja skolskjuts för en elev, Pusselbitens 
förskola (dnr 2019-236) 
- Beslut, daterat 2019-06-27, att bevilja skolskjuts för en elev, grundsärskolan i 
Lunds kommun (dnr 2019-248) 
- Beslut, daterat 2019-06-27, att bevilja skolskjuts för en elev, grundsärskolan i 
Trelleborgs kommun (dnr 2019-249) 
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- Beslut, daterat 2019-06-27, att bevilja skolskjuts för en elev, grundsärskolan i 
Lunds kommun (dnr 2019-250) 
- Beslut, daterat 2019-06-27, att bevilja skolskjuts för en elev, grundsärskolan i 
Malmö stad (dnr 2019-254) 
- Beslut, daterat 2019-08-05, att bevilja skolskjuts för en elev, grundsärskolan i 
Trelleborgs kommun (dnr 2019-272)  
- Beslut, daterat 2019-08-05, att bevilja skolskjuts för en elev, Aggarpsskolan 
(dnr 2019-273) 

Beslut om plats/vistelsetid på fritidshem för barn i behov av särskilt stöd (punkt 
10.4.) 
Delegat: Rektor 
- Beslut, daterat 2019-06-16, om vistelsetid för elev på Roslättsskolans 
fritidshem (dnr 2019-245) 
- Beslut, daterat 2019-06-27, om vistelsetid för elev på Baraskolans fritidshem 
(dnr 2019-286) 
- Beslut, daterat 2019-06-27, om vistelsetid för elev på Baraskolans fritidshem 
(dnr 2019-287) 

Beslut om uppsägning från fritidshemsplats på grund av obetalda avgifter 
(punkt 10.10.) 
Delegat: Grundskolechef 
- Beslut, daterat 2019-04-24, att säga upp ett barns plats på Roslättsskolans 
fritidshem (dnr 2019-153) 
- Beslut, daterat 2019-04-24, att säga upp ett barns plats på Aggarpsskolans 
fritidshem (dnr 2019-154) 
- Beslut, daterat 2019-04-24, att säga upp ett barns plats på 
Spångholmsskolans fritidshem (dnr 2019-157) 
- Beslut, daterat 2019-06-14, att säga upp ett barns plats på Baraskolans 
fritidshem (dnr 2019-194)  

 Beslut om ekonomiskt stöd vid inackordering (punkt 11.4.) 
Delegat: Gymnasiechef  
- Beslut, daterat 2019-08-05, att bevilja ekonomiskt stöd vid inackordering för 
en elev läsåret 2019/2020 (dnr 2019-270) 
- Beslut, daterat 2019-08-06, att bevilja ekonomiskt stöd vid inackordering för 
en elev läsåret 2019/2020 (dnr 2019-227) 
- Beslut, daterat 2019-08-06, att bevilja ekonomiskt stöd vid inackordering för 
en elev läsåret 2019/2020 (dnr 2019-229) 
- Beslut, daterat 2019-08-06, att bevilja ekonomiskt stöd vid inackordering för 
en elev läsåret 2019/2020 (dnr 2019-280) 
- Beslut, daterat 2019-08-06, att avslå ansökan om ekonomiskt stöd vid 
inackordering för en elev läsåret 2019/2020 (dnr 2019-281)  

Beslut om busskort/resekort för elev i gymnasieskolan (punkt 11.43.) 
Delegat: Gymnasiechef 
- Beslut, daterat 2019-08-01, att avslå ansökan om resekort för en elev (dnr 
2019-275)  
- Beslut, daterat 2019-08-01, att avslå ansökan om resekort för en elev (dnr 
2019-276)  
- Beslut, daterat 2019-08-02, att avslå ansökan om resekort för en elev (dnr 
2019-277) 
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- Beslut, daterat 2019-08-02, att avslå ansökan om resekort för en elev (dnr 
2019-278) 

Beslut att motta elev i gymnasiesärskolan (punkt 12.1.) 
Delegat: Chef för resursenheten 
- Beslut, daterat 2019-07-01, om prövning av frågan om sökande tillhör 
målgruppen för utbildning i gymnasiesärskolan (placering i Lunds kommun) (dnr 
2019-221) 
- Beslut, daterat 2019-07-01, om prövning av frågan om sökande tillhör 
målgruppen för utbildning i gymnasiesärskolan (placering i Skurups kommun) 
(dnr 2017-530) 

Beslut om tilläggsbelopp enligt skollagen till fristående verksamheter (punkt 
18.2.) 
Delegat: Chef för resursenheten 
- Beslut, daterat 2019-06-04, att bevilja Kunskapsskolan Ystad tilläggsbelopp 
för en elev med 79 500 kronor inklusive moms per termin läsåret 2019/2020 
(dnr 2019-172) 
- Beslut, daterat 2019-06-04, att bevilja Lund International School tilläggsbelopp 
för en elev med 79 500 kronor inklusive moms per termin läsåret 2019/2020 
(dnr 2019-177) 
- Beslut, daterat 2019-06-04, att avslå Mariaskolans ansökan om tilläggsbelopp 
för en elev (dnr 2019-202) 
- Beslut, daterat 2019-06-05, att avslå I Ur och Skur Skabersjöskolans ansökan 
om tilläggsbelopp för en elev (dnr 2019-174) 
- Beslut, daterat 2019-06-24, att bevilja Thoren Innovation School tilläggsbelopp 
för en elev med 50 880 kronor inklusive moms per termin läsåret 2019/2020 
(dnr 2019-232) 
- Beslut, daterat 2019-06-24, att bevilja Föreningen Börringebarnen 
tilläggsbelopp för ett barn med 101 760 kronor inklusive moms för andra 
halvåret 2019 (dnr 2018-302) 

Beslut om upphandling av varor och tjänster (punkt 19.1.) 
Delegat: Utbildningschef  
- Tilldelningsbeslut, daterat 2019-07-11, av tillförordnad utbildningschef, i 
upphandling/avrop av PC och MacBook Air till skolor  

Tecknande av avtal (punkt 19.2.) 
Delegat: Utbildningschef 
- Tecknat avtal, daterat 2019-03-29, av dåvarande utbildningschef med 
Instructure Global Limit om systemet Canvas (lärplattform på Nils Fredriksson 
Utbildning) 

Beslut om utseende av beslutsattestanter (punkt 20.3.) 
Delegat: Utbildningschef 
- Beslut, daterat 2019-05-23, att utse beslutsattestanter enligt ändrad 
förteckning över gällande beslutsattestanter 

Yttranden i samband med anmälningar till Skolinspektionen och Barn- och 
elevombudet (punkt 20.5.) 
Delegater: Utbildningschef, biträdande utbildningschef, grundskolechef  
- Yttrande, daterat 2019-06-10, av grundskolechef med anledning av yttrande 
efter anmälan mot Baraskolan och Spångholmsskolan (dnr 2019-129) 
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- Yttrande, daterat 2019-06-28, av tillförordnad utbildningschef (ersatte 
biträdande utbildningschef) med anledning av anmälan mot Mumindalens 
förskola (dnr 2019-201) 

Yttranden över överklaganden av delegerade beslut (punkt 20.6.) 
Delegat: Respektive delegat för ursprungsbeslutet 
- Yttrande, daterat 2019-05-31, av chef för resursenheten över överklagat 
beslut om tilläggsbelopp till Lärande i Sverige AB för elev vid Realgymnasiet 
Malmö (dnr 2018-70)         
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§ 102  

Rapporter och anmälningar 

Dnr 7702  

Sammanfattning av ärendet 
Det noteras att inga rapporter eller anmälningar finns att redovisa.  

 

 


