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UTBILDNINGSNÄMNDEN  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2019-10-
14  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

Plats och tid Naverlönnsalen, måndagen den 14 oktober 2019 kl 17:00-20:20 

Beslutande Ledamöter 

Se närvarolista på sida 2 

 Tjänstgörande ersättare 

Se närvarolista på sida 2 

Övriga närvarande Se närvarolista på sida 2 

Justerare Jan Holmerup 

Justeringens plats och datum Kommunhuset, 2019-10-21 
 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 113-125 

 Jan Herbertson  

 Ordförande 

  

 Hans Järvestam  

 Justerare 

  

 Jan Holmerup  
 
 Anslagsbevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 2019-10-14 

Anslaget sätts upp 2019-10-21 Anslaget till och med 2019-11-12  

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset, Utbildning 
 

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

Tjänstgörande ersättare 

Anna Ström (SD) för Caroline Andrén (SD) 

Ersättare och insynsplatser 

Yvonne Aulin (M) 
Lars Nordberg (M), närvarande till kl. 18.40 
Nicolaj Johannessen (C) 
Bo Becking (BP) 
Morgan Pedersen (SD) 
Lovisa Henriksson (ÄS) 
Ewa Bohlin (S) 
Janet Vibeke (V) 

Övriga närvarande (personalföreträdare, tjänstepersoner m.fl.) 

Fredrik Aksell, utbildningschef 
Lise-lott Nilsson, grundskolechef, §§ 113-118 
Cecilia Önnevik, VD för Svedalahem och SVEDAB, § 113 
Johanna Richter, projektledare 
Robert Schoug, ekonom 
Jan Herbertson, utredare och nämndens sekreterare 
Johannes Ullstad, personalföreträdare för Lärarförbundet 
Bertil Rantoft, personalföreträdare för Lärarnas Riksförbund 
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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§ 113  

Presentation av Svedalahem och SVEDAB 

Dnr 2019-000366  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att tacka för Cecilia Önneviks medverkan och presentation av sina 
verksamheter.  

Sammanfattning av ärendet 
VD Cecilia Önnevik presenterar sig, Svedalahem och SVEDAB, vid alla 
nämnders sammanträden under hösten 2019. 

Cecilia Önnevik har inbjudits till nämndens sammanträde den 14 oktober. 

Cecilia Önnevik presenterar sig och sina verksamheter. 

Diskussion förs och frågor besvaras.  

Handlingar i ärendet 
Presentationsbilder 
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§ 114  

Rapporter om aktuella lokal- och byggfrågor 

Dnr 8241  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga rapporten till handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 
Projektledare Johanna Richter lämnar översiktlig rapport om aktuella lokal- och 
byggfrågor. 

 

Presidiets förslag till beslut: 

Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga rapporten till handlingarna.  
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§ 115  

Behov av ny F-9-skola i Svedala tätort / utredning 
av alternativ att öka kapaciteten på befintliga 
skolor i tätorten 

Dnr 2018-000399  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att överlämna nedanstående information till kommunstyrelsen och plan- och 
exploateringsutskottet.  

Sammanfattning av ärendet 
Utbildningsnämnden beslutade den 19 november 2018, § 115  

att hos kommunstyrelsen begära anvisning om var en ny F-9-skola kan byggas 
i Svedala tätort utifrån aktuell översiktsplan för Svedala kommun. 

Kommunstyrelsen beslutade den 17 december 2018, § 278, 

att ge strategisk planeringsenhet i uppdrag att bereda ärendet om behov av ny 
F-9-skola i Svedala tätort till kommunstyrelsens plan- och exploateringsutskott 
för beslut i kommunstyrelsen senast i maj 2019. 

I uppdraget till plan- och exploateringsutskottet ligger att anvisa var en ny F-9-
skola kan byggas i Svedala tätort.  

Parallellt med det arbetet och med årets befolkningsprognos i beaktande 
utreder utbildning även möjligheten att som alternativ bygga ut och förtäta en 
eller flera av de befintliga grundskolorna för att se om det på så sätt är möjligt 
att säkerställa kapaciteten i Svedala tätort.  

De alternativ som ses över är följande: 

• Utbyggnad av Roslättsskolan till 400 elever åk F-3 samt förtätning av 
Naverlönnskolan och Aggarpsskolan för att kunna ta emot totalt 200 elever i åk 
4-9 
• Utbyggnad av Roslättsskolan till 600 elever åk F-6 
• Utbyggnad av Roslättsskolan till 600 elever åk F-9  

Arbetet sker i nära samarbete med kommunens lokalstrateg.               

Projektledaren redogör för ärendet.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-10-08 

Utbildningsnämndens beslut, daterat 2018-11-19, § 115 

Kommunstyrelsens beslut, daterat 2018-12-17, § 278 
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Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen  
Kommunstyrelsens plan- och exploateringsutskott 
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§ 116  

Rapport om omfattning av skadegörelse och 
inbrott/stöld samt installation av rörelselarm 

Dnr 2019-000084  

Beslut 
Presidiets förslag till beslut: 

Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga rapporten till handlingarna samt 

att notera att detta fortfarande är ett prioriterat område.  

Sammanfattning av ärendet 
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 

 
Ny rapport lämnas nu i enlighet med årshjul för utbildningsnämnden.  

Sammanställning har utarbetats. 

Projektledaren redogör för ärendet. 

 

Presidiets förslag till beslut: 

Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga rapporten till handlingarna.  

Handlingar i ärendet 
Utbildningsnämndens beslut, daterat 2019-04-23, § 53 

Sammanställning om skadegörelse 
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§ 117  

Delårsrapport för januari-augusti 2019  

Dnr 2018-000211  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att godkänna redovisad delårsrapport för utbildningsnämnden januari-augusti 
2019.  

Sammanfattning av ärendet 
Utbildningsnämnden beslutade en 16 september 2019, § 106, 

att lägga en preliminär delårsrapport till handlingarna. 

 
Delårsrapporten i sin helhet ska behandlas i nämnden den 14 oktober 2019. En 
rapport har utarbetats. 

Utbildningschefen redogör för ärendet. 

 

Presidiets förslag till beslut: 

Utbildningsnämnden beslutar 

att godkänna redovisad delårsrapport för utbildningsnämnden januari-augusti 
2019.  

Handlingar i ärendet 
Förslag till delårsrapport för januari-augusti 2019 
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§ 118  

Mål- och kunskapsresultat för förskola, 
grundskola, gymnasieskola och kommunal 
vuxenutbildning 2019 

Dnr 2019-000234  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga föredragna rapporter till handlingarna och 

att ta upp rapporten för förskolan på nästa sammanträde när föredragande 
tjänsteman finns närvarande.  

Sammanfattning av ärendet 
Rapport/dokumentation enligt rubricering har färdigställts utifrån det 
systematiska kvalitetsarbetet för förskolan, för grundskolan och för 
gymnasieskola och vuxenutbildning läsåret 2018/2019. 

Redovisningen lämnas i enlighet med årshjul för utbildningsnämnden. 

Grundskolechefen redogör för rapporten för grundskolan. 

Utbildningschefen redogör för rapporten för gymnasieskolan och 
vuxenutbildningen. 

 

Presidiets förslag till beslut: 

Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga rapporterna till handlingarna.  

Handlingar i ärendet 
Rapport/dokumentation av det systematiska kvalitetsarbetet i förskolan 2018-
2019, daterad 2019-09-28 

Rapport/dokumentation av det systematiska kvalitetsarbetet i grundskolan 
2018-2019, daterad 2019-09-25 

Rapport/dokumentation av det systematiska kvalitetsarbetet i gymnasieskolan 
och vuxenutbildningen 2018-2019, daterad 2019-10-09 
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§ 119  

Remiss: Risk- och sårbarhetsanalys för Svedala 
kommun 2019-2022 

Dnr 2019-000359  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att lämna följande remissvar: 

Nämnden har inte något att erinra mot redovisad risk- och sårbarhetsanalys och 
resultatet av denna. Till analysen finns en bilaga som omfattas av sekretess. 
Nämnden beaktar detta i sitt svar.   

I risk- och sårbarhetsanalysen framgår ett antal områden för sårbarheter och 
beroenden inom vilka nämndens verksamheter föreslås vidta organisatoriska 
åtgärder, utöka samverkan samt tillföra resurser till verksamheterna för ökad 
beredskap inför extraordinära händelse, hot eller olycka. 

Nämnden konstaterar att förberedelser och ökad beredskap inför extraordinära 
händelse, hot eller olycka förutsätter kompetensutveckling, ledning, samverkan, 
organisatoriska förändringar och utökade resurser. 

Nämnden konstaterar att arbetet förutsätter sammanhållen ledning. Flera av de 
beskrivna områdena för sårbarheter och beroenden omfattar organisatorisk 
nivå, som förutsätter att flera myndigheter och verksamheter samverkar.  

Nämnden anser därför att arbetet behöver ledas och genomföras övergripande 
och avvaktar därför kommunstyrelsens beslut i ärendet.  

Sammanfattning av ärendet 
Räddningstjänsten i Svedala kommun har framlagt förslag till Risk- och 
sårbarhetsanalys (RSA) för Svedala kommun 2019-2022. Räddningstjänsten 
har presenterat rapporten och remissuppdraget för kommunens ledningsgrupp. 

Rapporten är sammansatt av en samordningsgrupp inom funktionen kommunal 
krisberedskap som organisatoriskt finns hos Svedala kommuns räddningstjänst. 

I arbetet har flera representanter från kommunens alla verksamhetsområden 
deltagit med särskild områdeskunskap, analyser och annan input. 
Samordningsgruppen har också samverkat med externa aktörer som verkar i 
kommunens geografiska område. 

Resultatet av arbetet är en kartläggning av Svedala kommun och dess 
geografiska område, samhällsviktiga verksamheter i och utanför den 
kommunala organisationen, vilka resurser och funktioner som kommunen är 
beroende av för att kunna upprätthålla sina viktigaste åtaganden, allvarliga 
samhällsstörningar som kan inträffa och vilken påverkan de riskerar att få på 
kommunen och kommunens invånare sam vilka sårbarheter i kommunens 
krisberedskap som går att utläsa ur dessa samlade analyser. 
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Sju stycken övergripande sårbarheter har kartlagts och beskrivs i rapporten. 

I rapporten föreslås en rad åtgärder som kommunen är i behov av att 
genomföra för ökad robusthet och krishanteringsförmåga med anledning av 
risk- och sårbarhetsanalysens resultat. 

Nu är ärendet överlämnat till nämnderna för yttrande. Detta yttrande ska vara 
kommunstyrelsens kansli tillhanda senast den 24 oktober 2019 kl 10:00. 

Ärendet förväntas handläggas av kommunstyrelsen 25 november 2019 för 
slutgiltigt beslut.    

Ordföranden redogör för ärendet.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-10-09 

Följeskrivelse till remiss, daterad 019-09-20 

Remiss (utkast) Risk- och sårbarhetsanalys för Svedala kommun 2019-2022 

Bilaga till remiss (sekretess)  

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 120  

Redovisning av statistik om anmälningar av 
kränkande behandling och trakasserier (DF 
Respons) samt anmälningar om tillbud och 
olycksfall där barn och elever är inblandade (KIA) 

Dnr 2019-000356  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga rapportsammanställningarna till handlingarna samt 

att Utbildning ska återkomma med ny rapport när alla slutbedömningar har 
gjorts i ärendena i DF Respons för aktuell period.  

Sammanfattning av ärendet 
Anmälningar om kränkande behandling mot barn och elever 

I Svedala kommun togs hösten 2012 ett system, DF Respons, i bruk där 
personalen i verksamheterna gör anmälningar om kränkningar mot barn och 
elever eller händelser som uppfattas eller upplevs som kränkande mot dessa, 
likaså trakasserier och alla former av våld och hot. I detta system aviseras både 
rektor och huvudmannen om anmälan. 

En sammanställning av kränkningsanmälningar från de senaste två läsåren, 
2017/2018 och 2018/2019 har tagits fram. 

Anmälningar om tillbud och olycksfall bland barn och elever 

I Svedala kommun finns ett system för rapportering av tillbud och olyckor, KIA, 
som används såväl för personal som för barn och elever. 

En sammanställning av tillbud och olyckor under föregående läsår, 2018/2019, 
har tagits fram. KIA togs i bruk sommaren 2017, men började användas 
successivt under hösten 2017. Alla nya system har inkörningsperioder vad 
gäller rapporteringen. Redovisning för läsåret 2017/2018 har inte gjorts 
eftersom det inte blir någon rättvisande jämförelse.         

Utredaren redogör för ärendet.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-10-10 
Sammanställning av kränkningsanmälningar i DF Respons, daterad 2019-10-10 

Händelseöversikt i KIA om rapporterade tillbud och olycksfall bland barn och 
elever 
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§ 121  

Yttrande över motion om syskonförtur från 
Miljöpartiet De Gröna, Socialdemokraterna och 
Vänsterpartiet 

Dnr 2019-000163  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar i enlighet med alternativ 4 i tjänsteskrivelsen 

att avslå syskonförtur inom förskoleverksamheten i Svedala kommun, med 
hänvisning till de möjligheter som vårdnadshavare redan har att påverka valet 
av förskola  

Utbildningsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att motionen 
därmed ska anses besvarad.  

Reservationer 
Jesper Sennertoft (S) och Per-Ola Valastig (MP) reserverar sig mot beslutet.  

Sammanfattning av ärendet 
Per-Ola Valastig (MP), Jesper Sennertoft (S) och Jörgen Persson (V) har till 

kommunfullmäktige inkommit med en motion om syskonförtur. Motionärerna 
anför att Svedala kommun idag inte har någon inskriven rätt till syskonförtur vid 
placering av barn i förskolan.  

Motionärerna yrkar att kommunfullmäktige ska ge utbildningsnämnden i 
uppdrag att införa syskonförtur vid placering av barn i förskolan. 

Kommunfullmäktige har beslutat att överlämna motionen till 
utbildningsnämnden för beredning. 

Utbildning har tidigare meddelat kanslienheten att utbildningsnämnden inte har 
färdigbehandlat motionen.         

Utbildningschefen redogör för ärendet. 

 

Presidiets förslag till beslut: 

Utbildningsnämnden beslutar i enlighet med alternativ 4 i tjänsteskrivelsen 

att avslå syskonförtur inom förskoleverksamheten i Svedala kommun, med 
hänvisning till de möjligheter som vårdnadshavare redan har att påverka valet 
av förskola  

Utbildningsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att motionen 
därmed ska anses besvarad.  
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Handlingar i ärendet 
Kommunfullmäktiges beslut, daterat 2019-04-10, § 39, med bilagd motion 

Tjänsteskrivelse, daterad 2019-10-03 

Yrkanden 
Per-Ola Valastig (MP)och Jesper Sennertoft (S) yrkar på att ärendet 
återremitteras med hänvisning till att utredningen ska kompletteras med 
jämförelser från andra kommuner samt hur önskemålen från föräldrarna de 
facto förhåller sig. 

Magnus Lilja (SD) med instämmande av Erik Almgren (ÄS) yrkar avslag på 
yrkandet om återremiss.  

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag. Han ställer förslag att ärendet 
ska avgöras idag mot yrkande om återremiss och finner att nämnden har 
beslutat att avgöra ärendet idag. 

Omröstning begärs och genomförs. 

Ordföranden ställer följande propositionsordning: 

Den som vill avgöra ärendet idag och bifalla presidiets förslag att avslå 
införande av syskonförtur, röstar ja. 

Den som inte vill avgöra ärendet idag utan yrkar på återremiss, röstar nej. 

Omröstningsresultat: 7 ja-röster och 2 nej-röster 
Ja-röster: Jan Holmerup (M), Ann Kristin Andersson (C), Kristoffer Linné (L), 
Magnus Lilja (SD), Anna Ström (SD), Erik Almgren (ÄS) och ordföranden (M)  
Nej-röster: Jesper Sennertoft (S) och Per-Ola Valastig (MP) 

Därmed har presidiets förslag bifallits.  

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 122  

Yttrande över motion om öppen förskola från 
Miljöpartiet De Gröna, Socialdemokraterna och 
Vänsterpartiet 

Dnr 2019-000164  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar enligt alternativ 3 i tjänsteskrivelsen 

att avslå motionen gällande öppen förskola i kommunal regi, med hänvisning till 
de ekonomiska konsekvenser det medför samt 

att föreslå kommunfullmäktige att motionen därmed ska anses besvarad.  

Reservationer 
Jesper Sennertoft (S) och Per-Ola Valastig (MP) reserverar sig mot beslutet.  

Sammanfattning av ärendet 
Per-Ola Valastig (MP), Jesper Sennertoft (S) och Jörgen Persson (V) har till 
kommunfullmäktige inkommit med motion om öppen förskola. Motionärerna 
anför att en öppen förskola kan uppfylla många önskemål gällande utveckling 
av barns socialiserings- och interaktiva förmågor och att Svedala kommun 
sedan några år saknar en öppen förskola. 

Motionärerna yrkar att kommunfullmäktige ska ge utbildningsnämnden i 
uppdrag att utreda förutsättningarna för att starta en öppen förskola på olika 
orter i kommunen samt att utbildningsnämnden ska utreda hur öppen förskola 
kan bli en viktig del i det pedagogiska utvecklingsarbetet samt bidra till ökad 
integration och språkutveckling.  

Kommunfullmäktige har överlämnat motionen till utbildningsnämnden för 
beredning. 

Utbildning har tidigare meddelat kanslienheten att utbildningsnämnden inte har 
färdigbehandlat motionen.         

Ordföranden redogör för ärendet. 

 

Presidiets förslag till beslut: 

Utbildningsnämnden beslutar enligt alternativ 3 i tjänsteskrivelsen 

att avslå motionen gällande öppen förskola i kommunal regi, med hänvisning till 
de ekonomiska konsekvenser det medför samt 

att föreslå kommunfullmäktige att motionen därmed ska anses besvarad.  
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Handlingar i ärendet 
Kommunfullmäktiges beslut, daterat 2019-04-10, § 40, med bilagd motion 

Tjänsteskrivelse, daterad 2019-10-03 

Yrkanden 
Per-Ola Valastig (MP) och Jesper Sennertoft (S) yrkar på att ärendet 
återremitteras med hänvisning till att utredningen ska lämna en nedbantad 
version av den kostnadsanalys som nu föreligger, där verksamhet erbjuds 
endast några tillfällen i veckan.  

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag. Han ställer förslag att ärendet 
ska avgöras idag mot yrkande om återremiss och finner att nämnden har 
beslutat att avgöra ärendet idag. 

Omröstning begärs och genomförs. 

Ordföranden ställer följande propositionsordning: 

Den som vill avgöra ärendet idag och bifalla presidiets förslag att avslå 
införande av öppen förskola i kommunal regi, röstar ja. 

Den som inte vill avgöra ärendet idag utan yrkar på återremiss, röstar nej. 

Omröstningsresultat: 7 ja-röster och 2 nej-röster 
Ja-röster: Jan Holmerup (M), Ann Kristin Andersson (C), Kristoffer Linné (L), 
Magnus Lilja (SD), Anna Ström (SD), Erik Almgren (ÄS) och ordföranden (M)  
Nej-röster: Jesper Sennertoft (S) och Per-Ola Valastig (MP). 

Därmed har presidiets förslag bifallits.  

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 123  

Meddelanden och skrivelser till 
utbildningsnämnden den 14 oktober 2019 

Dnr 2019-000352  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga de redovisade besluten till handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 
Beslut från de politiska organen kommunstyrelsen, kommunfullmäktige och 
bygg- och miljönämnden samt de statliga myndigheterna Skolinspektionen och 
Skolverket har tillställts utbildningsnämnden och förtecknats nedan. 

 

Presidiets förslag till beslut: 

Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga de redovisade besluten till handlingarna.  

Handlingar i ärendet 
Kommunstyrelsens beslut, daterat 2019-08-26, § 181, om utdelning av 
stipendier ur Nils och Maja Fredrikssons stiftelse 

Kommunfullmäktiges beslut, daterat 2019-09-11, § 96, om antagande av 
arbetsmiljömål 2019 

Kommunfullmäktiges beslut, daterat 2019-09-11, § 96, om lokalförsörjningsplan 
för perioden 2020-2029 

Kommunfullmäktiges beslut, daterat 2019-09-11, § 102, om bland annat val av 
ny ersättare i utbildningsnämnden för Älska Svedala (ÄS) 

Kommunstyrelsens beslut, daterat 2019-09-30, § 191, om effektivt 
lokalutnyttjande för Svedala kommun 

Kommunstyrelsens beslut, daterat 2019-09-30, § 199 om sammanträdesdagar 
för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2020 

Bygg- och miljönämndens beslut om föreläggande, daterat 2019-09-24, att vidta 
ett antal försiktighetsmått vid avhjälpandeåtgärder i samband med sanering vid 
Mumindalens förskola, på del av fastigheten Vinninge 26:11, Klågerup 

Skolinspektionens beslut, daterat 2019-09-20, att avslå ansökan om 
godkännande av Hvilan Utbildning AB som huvudman för särskild variant av 
ekonomiprogrammet, inriktning ekonomi, vid Hvilan Gymnasium Kabbarp, 
Staffanstorps kommun 
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Skolverkets beslut, daterat 2019-04-22, att avslå ansökan om särskild variant 
av ekonomiprogrammet, inriktning ekonomi, vid Hvilan Gymnasium Kabbarp, 
Staffanstorps kommun 

Skolinspektionens beslut, daterat 2019-09-20, att avslå ansökan om 
godkännande av Hvilan Utbildnings som huvudman för särskild variant inom det 
estetiska området på naturvetenskapsprogrammet vid Hvilan Gymnasium 
Kabbarp, Staffanstorps kommun 

Skolverkets beslut, daterat 2019-05-31, att avslå ansökan om särskild variant 
inom det estetiska området på naturvetenskapsprogrammet vid Hvilan 
Gymnasium Kabbarp, Staffanstorps kommun 

Skolinspektionens beslut, daterat 2019-09-20, att avslå ansökan om 
godkännande av Didaktus Skolor AB som huvudman för utbildning på det 
nationella barn- och fritidsprogrammet med 

inriktning pedagogiskt arbete och det nationella vård-och omsorgsprogrammet 
vid gymnasieskolan Didaktus Malmö, Malmö stad 

Skolinspektionens beslut, daterat 2019-09-23, att avslå ansökan om 
godkännande av Lärande i Sverige AB som huvudman för utbildning avseende 
det nationella hotell- och turismprogrammet med inriktningen hotell och 
konferens vid Realgymnasiet Lund, Lunds kommun 

Skolinspektionens beslut, daterat 2019-09-23, att avslå ansökan om 
godkännande av Drottning Blanka Gymnasieskola AB som huvudman för 
utbildning avseende ekonomiprogrammet med inriktning ekonomi vid Drottning 
Blankas Gymnasieskola Malmö Slussen, Malmö stad 

Skolinspektionens beslut, daterat 2019-09-26, att godkänna Thoren Innovation 
School AB som huvudman för utbildning på det nationella 
samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning medier, information och 
kommunikation samt teknikprogrammet med inriktning informations- och 
medieteknik vid Thoren Innovation Malmö 2, Malmö stad 

Skolinspektionens beslut, daterat 2019-09-26, att godkänna Thoren Innovation 
School AB som huvudman för utbildning på det nationella 
samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning medier, information och 
kommunikation vid Thoren Innovation School Lund avseende , Lunds kommun 

Skolinspektionens beslut, daterat 2019-09-27, att godkänna Ljud- och Bildbyrån 
LBS AB som huvudman för utbildning på det nationella estetiska programmet 
med inriktningarna bild och formgivning samt estetik och media och 
teknikprogrammet med inriktningarna design och produktutveckling samt 
informations- och medieteknik vid LBS Kreativa Gymnasiet Malmö, Malmö stad 

Skolinspektionens beslut, daterat 2019-09-30, att avslå ansökan om 
godkännande av Thorengruppen AB som huvudman för det nationella hotell- 
och turismprogrammet med inriktningen hotell och konferens vid 
Yrkesgymnasiet Malmö, Malmö stad 

Skolinspektionens beslut, daterat 2019-09-30, att godkänna Dans o Musikal i 
Lund AB som huvudman för riksrekryterande spetsutbildning för estetiska 
programmet, inriktning dans, vid Lunds Dans- och Musikalgymnasium, Lunds 
kommun 
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Skolinspektionens beslut, daterat 2019-09-30, att godkänna Dans o Musikal i 
Lund AB som huvudman för riksrekryterande spetsutbildning för estetiska 
programmet, inriktning musik, vid Lunds Dans- och Musikalgymnasium, Lunds 
kommun 

Skolverkets beslut, daterat 2019-10-01, att godkänna kommunens redovisning 
av använt statsbidrag, 115 640 kronor, för fortbildning för specialpedagogik för 
2018 utan återkrav 
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§ 124  

Anmälan av delegationsbeslut till 
utbildningsnämnden den 14 oktober 2019 

Dnr 2019-000351  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga redovisade delegationsbeslut 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 2019-10-07 

Beslut att utse ställföreträdande (stf.) rektor i grundskolan (punkt. 2.1.a.) 
Delegat: Grundskolechef 
- Beslut, daterat 2019-09-12, att utse stf. rektor på Marbäcksskolan, 13 
september 2019   

Beslut att utse stf. rektor i förskolan (punkt 2.2.) 
Delegat: Biträdande utbildningschef 

Hattstugans och Rödluvans förskolor 
- Beslut, daterat 2019-08-01, att utse stf. rektor, 29 juli - 2 augusti 2019 
- Beslut, daterat 2019-08-05, att utse stf. rektor, 22 - 26 juli 2019 
- Beslut, daterat 2019-08-15, att utse stf. rektor, 5 - 9 augusti 2019 
- Beslut, daterat 2019-09-13, att utse stf. rektor, 9 - 13 september 2019  

Frejaparkens och Floraparkens förskolor 
- Beslut, daterat 2019-08-15, att utse stf. rektor, 14 - 16 maj 2019 
- Beslut, daterat 2019-09-13, att utse stf. rektor, 10 - 12 september 2019 
- Beslut, daterat2019-09-16, att utse stf. rektor, 19 – 20 september 2019 

Marbäcks och Örtagårdens förskolor 
- Beslut, daterat 2019-09-13, att utse stf. rektor, 10 - 12 september, 1920 
september och 11 - 13 november 2019 

Fröhusets och Klöverstugans förskolor 
- Beslut, daterat 2019-09-13, att utse stf. rektor, 2 - 4 september 2019 
- Beslut, daterat 2019-09-16, att utse stf. rektor, 17 september, 19 - 20 
september 2019 
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Tegelbrukets och Åkerbrukets förskolor 
- Beslut, daterat 2019-09-13, att utse stf. rektor, 19 - 20 september 2019 

Tofta och Erlandsdals förskolor 
- Beslut, daterat 2019-10-07, att utse stf. rektor, 7 - 11 oktober 2019 

Överenskommelse om interkommunal ersättning för placering av barn i förskola 
(punkt 6.14.) 
Delegat: Biträdande utbildningschef 
- Överenskommelse, daterad 2019-08-30, med Malmö stad om ersättning för 
ett barn, Hattstugans förskola  
- Överenskommelse, daterad 2019-08-30, med Malmö stad om ersättning för 
ett barn, Bara backar förskola 
- Överenskommelse, daterad 2019-09-04, Malmö stad om ersättning för ett 
barn, Bara backars förskola 
- Överenskommelser, daterade 2019-09-25, med Skurups kommun om 
ersättning för tre barn i den kommunens förskoleverksamhet  
- Överenskommelser, daterade 2019-09-25, med Staffanstorps kommun om 
ersättning för tre barn i den kommunens förskoleverksamhet 
- Överenskommelse, daterad 2019-09-25, med Trelleborgs kommun om 
ersättning för ett barn i den kommunens förskoleverksamhet 
- Överenskommelse, daterad 2019-09-25, med Malmö stad om ersättning för 
ett barn i den kommunens förskoleverksamhet 

Beslut om uppsägning av plats på förskola på grund av obetalda avgifter (punkt 
6.16.) 
Delegat: Biträdande utbildningschef 
- Beslut, daterat 2019-10-01, att säga upp ett barns plats på Frejaparkens 
förskola (dnr 2019-353) 

Överenskommelse om interkommunal ersättning för placering av elever i 
förskoleklass och fritidshem (punkt 7.11. och 10.8.) 
Delegat: Grundskolechef 
- Överenskommelser, daterade 2019-08-30, med Lunds kommun om ersättning 
för två elever på Klågerupskolans förskoleklass och fritidshem 
- Överenskommelser, daterade 2019-08-30, med Vellinge kommun om 
ersättning för två elever på Marbäcksskolans förskoleklass och fritidshem 

Överenskommelse om interkommunal ersättning för placering av elever i 
grundskola och fritidshem (punkt 8.12. och 10.8.) 
Delegat: Grundskolechef 
- Överenskommelse, daterad 2019-05-20, med Lunds kommun om ersättning 
för en elev på Klågerupskolan, årskurs 6 
- Överenskommelse, daterad 2019-06-17, med Skurups kommun om ersättning 
för en elev i den kommunens grundskola 
- Överenskommelse, daterad 2019-08-26, med Vellinge kommun om ersättning 
för en elev i den kommunens grundskola 
- Överenskommelse, daterad 2019-08-30, med Staffanstorps kommun om 
ersättning för en elev på Baraskolan, årskurs 3 
- Överenskommelse, daterad 2019-08-30, med Lunds kommun om ersättning 
för en elev på Klågerupskolan, årskurs 4, och fritidshem 
- Överenskommelse, daterad 2019-08-30, med Lunds kommun om ersättning 
för en elev på Klågerupskolan, årskurs 7 
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- Överenskommelse, daterad 2019-08-30, med Skurups kommun om ersättning 
för en elev på Naverlönnskolan, årskurs 6 
- Överenskommelser, daterade 2019-09-18, med Skurups kommun om 
ersättning för sex elever i den kommunens grundskola 
- Överenskommelse, daterad 2019-09-18, med Trelleborgs kommun om 
ersättning för en elev i den kommunens grundskola 
- Överenskommelser, daterade 2019-09-18, med Burlövs kommun om 
ersättning för två elever i den kommunens grundskola 
- Överenskommelser, daterade 2019-09-23, med Staffanstorps kommun om 
ersättning för sex elever i den kommunens grundskola 
- Överenskommelse, daterad 2019-09-27, med Skurups kommun om ersättning 
för en elev i den kommunens fritidshemsverksamhet 

Beslut om skolskjuts för elev (växelvis boende, avstånd, trafikförhållanden eller 
annan särskild omständighet) (punkt 8.8.) 
Delegat: Projektkoordinator tillika skolskjutsansvarig 
- Beslut, daterat 2019-09-16, att avslå skolskjuts för en elev i grundskolan (dnr 
2019-349) 

Beslut om ekonomiskt stöd vid inackordering (punkt. 11.4.) 
Delegat: Gymnasiechef 
- Beslut, daterat 2019-09-07, att bevilja ekonomiskt stöd vid inackordering för 
en elev läsåret 2019/2020 (dnr 2019-145) 

Beslut i ärende om riktad tillsyn av fristående förskola (punkt 17.1.) 
Delegat: Biträdande utbildningschef 
- Beslut, daterat 2019-09-13, att avsluta riktad tillsyn av Pilbågens förskola utan 
ytterligare åtgärd (dnr 2019-269) 

Yttrande i samband med anmälningar till Skolinspektionen och Barn- och 
elevombudet (punkt 20.5.) 
Delegat: Grundskolechef 
- Redovisning, daterad 2019-09-09, av vidtagna åtgärder med anledning av 
Ban- och elevombudets föreläggande i anmälan mot Klågerupskolan 6-9 (dnr 
2019-48) 

Anställningsbeslut, i dessa fall tillsvidare (punkt. 21.1.5.) 
Delegat: Respektive anställande chef 
- Beslut, daterat 2019-09-02, av rektor om anställning av förskollärare, 
Floraparkens förskola 
- Beslut, daterat 2019-09-09, av rektor om anställning av förskolepedagog, Bara 
backars förskola 
- Beslut, daterat 2019-09-10, av rektor om anställning av lärare, Baraskolan 
- Beslut, daterat 2019-09-16, av rektor om anställning av förskollärare, Bara 
backars förskola 
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§ 125  

Rapporter och anmälningar 

Dnr 8240  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 
Ordföranden informerar om dom från Kammarrätten i Göteborg i mål om 
tilläggsbelopp enligt skollagen. Kammarrätten upphävde förvaltningsrättens 
dom i målet och fastställde utbildningsnämndens beslut, som fattats på 
delegation.  

 

 


