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UTBILDNINGSNÄMNDEN  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2019-12-
10  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

Plats och tid Konferenslokal PGA National, Bara, tisdag den 10 december 2019 kl 17:00-18:40 

Beslutande Ledamöter 

Se närvarolista på sida 2 

 Tjänstgörande ersättare 

Se närvarolista på sida 2 

Övriga närvarande Se närvarolista på sida 2 

Justerare Kristoffer Linné 

Justeringens plats och datum Kommunhuset, 2019-12-16 
 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 140-149 

 Jan Herbertson  

 Ordförande 

  

 Hans Järvestam  

 Justerare 

  

 Nicolaj Johannessen §§ 140-141       Kristoffer Linné §§ 142-149  
 
 Anslagsbevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 2019-12-10 

Anslaget sätts upp 2019-12-16 Anslaget till och med 2020-01-07  

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset, Utbildnings lokaler 
 

Underskrift 

  

 Jan Herbertson  
 Utdragsbestyrkande  
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Närvarolista 

Beslutande  

Ledamöter 

Hans Järvestam (M), ordförande 
Ann Kristin Andersson (C) 
Kristoffer Linné (L), 1:e vice ordförande, närvarande från kl. 17.25, §§ 142-149 
Magnus Lilja (SD), 2:e vice ordförande 
Per-Ola Valastig (MP) 

Tjänstgörande ersättare 

Yvonne Aulin (M), för Jan Holmerup (M) 
Nicolaj Johannessen (C), för Kristoffer Linné (L), §§ 140—141 
Anna Ström (SD), för Anette Nilsson (SD) 
Lars Nordberg (M), för Erik Almgren (ÄS) 
Ewa Bohlin (S), för Jesper Sennertoft (S) 

Ersättare och insynsplatser 

Nicolaj Johannessen (C), se ovan, närvarande vid §§ 142-149 
Bo Becking (BP) 
Morgan Pedersen (SD) 
Heléne Hardenstedt (S) 
Janet Vibeke (V), insynsplats 
Sofie Danielsson (KD), insynsplats 

Övriga närvarande (tjänstepersoner och personalföreträdare) 

Fredrik Aksell, utbildningschef 
Lise-lott Nilsson, grundskolechef 
Robert Schoug, ekonom 
Johanna Richter, projektledare 
Annika Johansson, verksamhetscontroller 
Michael Rystad, utvecklingsstrateg 
Mats Törnwall, administrativ chef 
Tomas Djurfeldt, områdeschef kultur och fritid 
Jan Herbertson, utredare och utbildningsnämndens sekreterare 
Bertil Rantoft, personalföreträdare för Lärarnas Riksförbund, ej närvarande vid § 149 
Johannes Ullstad, personalföreträdare för Lärarförbundet, ej närvarande vid § 149 
 

 

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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§ 140  

Ekonomisk uppföljningsrapport för januari-
oktober 2019 samt helårsprognos 

Dnr 2018-000211  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga rapporten till handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 
Utbildningsnämnden beslutade den 18 november 2019, § 127, 

att lägga rapporten till handlingarna samt 

att ta upp ekonomisk uppföljningsrapport för januari-oktober 2019 med 

helårsprognos på nämndens sammanträde den 10 december 2019. 

Uppföljningsrapport har utarbetats. 

Ekonomen föredrar ärendet. 

 

Presidiets förslag till beslut: 

Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga rapporten till handlingarna.   

Handlingar i ärendet 
Ekonomisk uppföljningsrapport januari-oktober 2019 
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§ 141  

Kommunens budgetdokument 2020  

Dnr 2019-000402  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att godkänna skrivningen i redovisat budgetdokument för utbildningsnämnden.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunens budgetdokument för 2020 samt ram för 2021-2022 ska behandlas 
av nämnderna. 

Budgetdokument för utbildningsnämnden har utarbetats. 

Ekonomen föredrar ärendet. 

 

Presidiets förslag till beslut: 

Utbildningsnämnden beslutar 

att godkänna skrivningen i redovisat budgetdokument för utbildningsnämnden.  

Handlingar i ärendet 
Budgetdokument för utbildningsnämnden 

Beslut skickas till 
Ekonomienheten 
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§ 142  

Internbudget 2020 

Dnr 2019-000169  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att fastställa internbudget för 2020 enligt redovisat förslag.  

Sammanfattning av ärendet 
Utbildningsnämnden hade en inledande diskussion och information den 18 
november 2019, § 128, och beslutade då 

att lägga informationen till handlingarna och 

att fatta beslut om internbudget 2020 på nämndens sammanträde den 10 

december 2019. 

Förslag till internbudget för 2020 har utarbetats. 

Ekonomen föredrar ärendet. 

 

Presidiets förslag till beslut: 

Utbildningsnämnden beslutar 

att fastställa internbudget för 2020 enligt redovisat förslag.  

Handlingar i ärendet 
Förslag till internbudget 
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§ 143  

Fastställande av interkommunala ersättningar 
2020, bidrag till fristående verksamheter 2020 och 
interkommunala programpriser 2020 

Dnr 2019-000401  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att anta föreslagna interkommunala ersättningar för grundskola, fritidshem, 
förskola och pedagogisk omsorg avseende 2020, 

att anta föreslagna bidrag till fristående grundskolor, fritidshem, förskolor och 
pedagogisk omsorg avseende 2020, 

att anta föreslagna interkommunala programpriser för gymnasieskolan 
avseende 2020 samt 

att anta föreslagna bidrag till fristående gymnasieskolor avseende 2020.        

Sammanfattning av ärendet 
Utbildningsnämnden ska fastställa interkommunal ersättning för grundskola, 
fritidshem, förskola samt pedagogisk omsorg för 2020, bidrag till fristående 
grundskolor, fritidshem, förskolor och enskild pedagogisk omsorg för 2020, 
interkommunala programpriser för gymnasieskolan för 2020 samt bidrag till 
fristående gymnasieskolor för 2020. 

Beslutsunderlag med beskrivning för respektive delförslag har utarbetats. 

Beloppen baseras på föreslagen internbudget 2020.         

Ekonomen föredrar ärendet.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse (sammanfattande), daterad 2019-12-03 

Tjänsteskrivelse, daterad 2019-12-02, med förslag om interkommunal 
ersättning för grundskola, fritidshem, förskola och pedagogisk omsorg för 2020 

Tjänsteskrivelse, daterad 2019-12-02, med förslag om bidrag till fristående 
grundskolor, fritidshem, förskolor och (enskild) pedagogisk omsorg för 2020 

Tjänsteskrivelse, daterad 2019-12-02, med förslag om interkommunala 
programpriser för gymnasieskolan för 2020  

Tjänsteskrivelse, daterad 2019-12-02, med förslag om bidrag till fristående 
gymnasieskolor för 2020             

Beslut skickas till 
Berörda kommuner  
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Berörda fristående (icke-kommunala) verksamheter 
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§ 144  

Fastställande av avgiftsnivåer för maxtaxa 

Dnr 2019-000403  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att utifrån Skolverkets direktiv anta de nya högsta avgifterna för maxtaxa inom 
förskolan och fritidshemmet att gälla från och med den 1 januari 2020     

Sammanfattning av ärendet 
Skolverket informerade den 2 december om nya högsta avgiftsnivåer för 
maxtaxa (https://www.skolverket.se/skolutveckling/statsbidrag/statsbidrag-for-
maxtaxa-2020). De nya högsta avgiftsnivåerna för maxtaxa ska tillämpas från 
och med den 1 januari 2020 enligt nedanstående uppställning (nuvarande 
belopp inom parentes): 

Förskola 

Första barnet – 3 % avgift – högst 1 478 kr (1 425 kr) 

Andra barnet – 2 % avgift – högst 986 kr (950 kr) 

Tredje barnet – 1 % avgift – högst 493 kr (475 kr) 

Fritidshem 

Första barnet – 2 % avgift – högst 986 kr (950 kr) 

Andra och tredje barnet – 1 % avgift – högst 493 kr (475 kr) 

Inkomsttak 

49 280 kr (47 490 kr) 

Konsekvenser 

De nya avgifterna innebär en indexering med cirka 3,77 procent jämfört med 
2019. I takt med att avgiftsnivåerna höjs så sänks det statliga bidraget som 
kompenserar kommuner som har maxtaxa. Höjningen av avgifterna ger därför 
ingen ökad nettointäkt för kommunen.      

Ekonomen föredrar ärendet.   

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-12-03   

Skolverkets informationsskrivelse, daterad 2019-11-29       

Beslut skickas till 
Verksamhetsområde Utbildnings förskoleadministration 
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§ 145  

Rapport om aktuella lokal- och byggfrågor 

Dnr 8504  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar  

att lägga rapporten till handlingarna.  

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

 

Presidiets förslag till beslut: 

Utbildningsnämnden beslutar  

att lägga rapporten till handlingarna.   
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§ 146  

Revidering av delegationsförteckning för 
utbildningsnämnden  

Dnr 2018-000433  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att godkänna redovisat förslag till reviderad delegationsförteckning för 
utbildningsnämnden att gälla från och med den 1 januari 2020.        

Sammanfattning av ärendet 
Det är aktuellt att revidera och uppdatera delegationsförteckningen för 
utbildningsnämnden, framför allt med anledning av den förändring av 
ledningsorganisationen som har genomförts och som träder i kraft vid årsskiftet. 
Nämnden fick information om detta vid sitt sammanträde den 18 november 
2018, § 136. Det gäller ändringar av titulatur och ansvarsområden för 
delegation. Vissa förtydliganden har också gjorts i förteckningen. Även andra 
mindre ändringar och rättelser har gjorts.       

Utbildningschefen föredrar ärendet.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-12-04 

Förslag till delegationsförteckning, daterad 2019-12-04         

Beslut skickas till 
Kanslienheten (för publicering i Svedala författningssamling) 
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§ 147  

Meddelanden och skrivelser till 
utbildningsnämnden den 10 december 2019 

Dnr 2019-000395  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga besluten och svarsskrivelserna till handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 
Beslut från kommunfullmäktige i olika ärenden, beslut av Skolinspektionen om 
godkännande av fristående gymnasieskolor, svar till Skolinspektionen med 
anledning av förelägganden efter riktad tillsyn på Naverlönnskolan 1-2 och 3-4 
samt skrivelse från Internationella Engelska skolan har tillställts 
utbildningsnämnden och förtecknats nedan. 

 

Presidiets förslag till beslut: 

Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga besluten och svarsskrivelserna till handlingarna.   

Handlingar i ärendet 
Kommunfullmäktiges beslut, daterat 2019-11-13, § 105, om Svedala kommuns 
delårsrapport per den 31 augusti 2019 

Kommunfullmäktiges beslut, daterat 2019-11-13, § 107, om näringslivsstrategi 
2019-2022 

Kommunfullmäktiges beslut, daterat 2019-11-13, § 109, om 
kommunövergripande fördelning av arbetsmiljöuppgifter 

Kommunfullmäktiges beslut, daterat 2019-11-13, § 110, om sammanträdestider 
för kommunfullmäktige 2020 

Kommunfullmäktiges beslut, daterat 2019-11-13, § 112, om valärenden 

Kommunstyrelsens beslut, daterat 2019-11-25, § 235, om övergång till digital 
ärendehantering 2020 och gallring av skannade handlingar  

Skolinspektionens beslut, daterat 2019-11-19, att godkänna Hvilan Utbildning 
AB som huvudman för utbildning på ekonomiprogrammet med inriktning juridik 
och naturvetenskapsprogrammet med inriktning naturvetenskap och samhälle 
vid Hvilan Gymnasium Lund 

Skolinspektionens beslut, daterat 2019-11-19, att godkänna Hvilan Utbildning 
AB som huvudman för utbildning på ekonomiprogrammet med inriktning juridik 
vid Hvilan Gymnasium Malmö 
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Skolinspektionens beslut, daterat 2019-11-19, att godkänna Hvilan Utbildning 
AB som huvudman för utbildning på bygg- och anläggningsprogrammet med 
inriktning husbyggnad vid Hvilan Gymnasium Kabbarp 

Svar, daterade 2019-11-14, till Skolinspektionen efter förelägganden efter riktad 
tillsyn på Naverlönnskolan 1-2 respektive Naverlönnskolan 3-4 att se till att 
elevers behov av särskilt stöd utreds skyndsamt i samtliga fall då eleven 
riskerar att inte nå de kunskapskrav som minst ska uppnås i ett ämne, om det 
visar sig att det stöd som getts i form av extra anpassningar inte är tillräckligt 
(generellt) 

Skolverkets beslut, daterat 2019-11-22, att bevilja kommunen statsbidrag för 
skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för lärare 2019/2020 med 1 154 766 
kronor enligt rekvisition för andra halvåret 2019 

Skolverkets beslut, daterat 2019-11-29, att bevilja kommunen statsbidrag för 
omsorg under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds för 2019 med 155 034 
kronor för höstterminen 2019 

Skolverkets beslut, daterat 2019-11-29, att godkänna kommunens redovisning 
av statsbidrag för digitalisering av nationella prov för 2019 utan återkrav 

Skolverkets beslut, daterat 2019-11-29, att bevilja kommunens ansökan om 
statsbidrag för bättre språkutveckling i förskolan för 2019 

Skrivelse från Internationella Engelska skolan, ställd till utbildningsnämndens 
(motsvarande) ordförande i kommuner som har elever på skolan, med 
information om lagstiftning om skolpengsbeslut och uppmaning att utforma 
besluten om skolpeng i enlighet med lagstiftningen   
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§ 148  

Anmälan av delegationsbeslut till 
utbildningsnämnden den 10 december 2019 

Dnr 2019-000394  

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 2019-11-29 

Beslut om ställföreträdande (stf.) rektor i grundskolan (punkt 2.1.a.) 
Delegat: Grundskolechef 
- Beslut, daterat 2019-11-27, om stf. rektor, Klågerupskolan F-5, 2-5 december 
2019 

Beslut om ställföreträdande rektor i förskolan (punkt. 2.2.) 
Delegat: Biträdande utbildningschef 

Floraparkens och Frejaparkens förskolor 
- Beslut, daterat 2019-10-22, om stf. rektor 30 oktober 2019 
- Beslut, daterat 2019-10-22, om stf. rektor 31 oktober 2019 
- Beslut, daterat 2019-10-27, om stf. rektor 1 november 2019 

Marbäcks och Örtagårdens förskolor 
- Beslut, daterat 2019-11-21, om stf. rektor 23 december 2019 
- Beslut, daterat 2019-11-21, om stf. rektor 2-3 januari 2020 (endast Marbäcks 
förskola) 

Beslut om plats/utökad vistelsetid i förskola (punkt 6.4.) 
Delegat: Rektor  
- Beslut, daterat 2019-11-15, att bevilja utökad vistelsetid för ett barns eget 
behov på grund av familjesituationen i övrigt, Hattstugan-Värby förskola (dnr 
2019-407) 

Överenskommelse om interkommunal ersättning för placering av barn på 
förskola (punkt 6.14.) 
Delegat: Biträdande utbildningschef 
- Överenskommelser, daterade 2019-10-31, med Trelleborgs kommun om 
ersättning för två elever placerade i den kommunen, Smörblommans förskola  
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Överenskommelse om interkommunal ersättning för placering av elev i 
förskoleklass och fritidshem (punkt 7.11. respektive 10.8.) 
Delegat: Grundskolechef 
- Överenskommelse, daterad 2019-10-29, med Vellinge kommun om ersättning 
för en elev placerad i förskoleklass och fritidshem på Kyrkskolan   

Beslut om placering i grundskola vid annan skolenhet mot vårdnadshavare mot 
vårdnadshavares önskemål på grund av närhetsprincipen (punkt 8.6.) 
Delegat: Rektor 
- Beslut, daterat 2019-11-06, att avslå önskemål om placering på 
Klågerupskolan istället för Spångholmsskolan (dnr 2019-393) 

Överenskommelse om interkommunal ersättning för placering av elev i 
grundskola och fritidshem (punkt 8.12. respektive 10.8.) 
Delegat: Grundskolechef 
- Överenskommelse, daterad 2019-10-07, med Trelleborgs kommun om 
ersättning för en elev placerad i årskurs 5 på Aggarpsskolan 
- Överenskommelse, daterad 2019-10-07, med Eslövs kommun om ersättning 
för en elev placerad i årskurs 8 på Aggarpsskolan 
- Överenskommelse, daterad 2019-10-07, med Skurups kommun om ersättning 
för en elev placerad i årskurs 8 på Aggarpsskolan 
- Överenskommelse, daterad 2019-10-07, med Lunds kommun om ersättning 
för en elev i årskurs 1 och fritidshem på Kyrkskolan 
- Överenskommelse, daterad 2019-10-23, med Skurups kommun om ersättning 
för en elev placerad i den kommunens grundskola, Slimmingebyskolan 
- Överenskommelse, daterad 2019-10-28, med Eslövs kommun om ersättning 
för en elev placerad i årskurs 3 på Kyrkskolan  

Beslut om läsårstider och lovdagar (punkt 8.15., 9.12., 11.25.) 
Delegat: Utbildningschef 
- Beslut, daterat 2019-12-04, att fastställa läsårstider och lovdagar för 
2020/2021 

Beslut om plats/utökad vistelsetid i fritidshem  
Delegat: Rektor 
- Beslut, daterat 2019-10-14, att anvisa plats för ett barns behov av särskilt stöd 
i sin utveckling av fysiska, psykiska eller andra skäl, Baraskolans fritidshem (dnr 
2019-408) (punkt 10.4.) 
- Beslut, daterat 2019-11-15, att anvisa plats för ett barn med dispens på grund 
av behov av att träna det svenska språket i samspel med jämnåriga, 
Baraskolans fritidshem (dnr 2019-409) (punkt 10.4.) 
- Beslut, daterat 2019-11-22, att bevilja utökad vistelsetid för ett barns behov av 
särskilt stöd i sin utveckling av fysiska, psykiska eller andra skäl, 
Marbäcksskolan (dnr 2019-345) (punkt 10.4.) 

Beslut om bidrag i form av tilläggsbelopp enligt skollagen (punkt 18.2.) 
Delegat: Chef för resursenheten 
- Beslut, daterat 2019-11-19, att bevilja ProCivitas Privata Gymnasium 
ersättning för två elevers behov av modersmålsundervisning med 3 883 kr per 
termin och elev läsåret 2019/2020 (dnr 2019-396) 
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Yttrande i samband med anmälningar till Skolinspektionen och Barn- och 
elevombudet (punkt 20.5.) 
Delegat: Utbildningschef (ersatte grundskolechef) 
- Svar, daterade 2019-11-14, till Skolinspektionen på förelägganden efter riktad 
tillsyn i Naverlönnskolan 1-2 respektive Naverlönnskolan 3-4 (dnr 2019-94) 
- Svar/yttrande, daterat 2019-11-18, till Barn- och elevombudet över anmälan 
om kränkande behandling vid Aggarpsskolan (dnr 2019-381) 
- Kompletterande yttrande, daterat 2019-11-29, med anledning av anmälan om 
kränkande behandling vid Spångholmsskolan (dnr 2019-360) 
- Svar, daterat 2019-12-02, på föreläggande med anledning av anmälan mot 
Baraskolan och Spångholmsskolan (dnr 2019-129) 

Anställningsbeslut, i dessa fall tillsvidare (punkt 21.1.5.) 
Delegat: Respektive anställande chef 
- Beslut, daterat 2019-11-04, av rektor om anställning av förskollärare, 
Hattstugans förskola 
- Beslut, daterat 2019-11-18, av rektor om anställning av resurspedagog, 
Kyrkskolan 
- Beslut, daterat 2019-11-22, av rektor om anställning av förskollärare, 
Frejaparkens förskola 
- Beslut, daterat 2019-11-25, av rektor om anställning av förskollärare, 
Tegelbrukets förskola 
- Beslut, daterat 2019-11-28, av rektor om anställning av förskolepedagog, 
Floraparkens förskola           
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§ 149  

Rapporter och anmälningar 

Dnr 8503  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 
Utredaren lämnar kortfattad information om rektorns beslut om avstängning av 
en elev från undervisningen vid Spångholmsskolan under en dag. 

Utbildningschefen informerar om bakgrund och åtgärder i tre ärenden, som rör 
ett barn som inte har infunnit sig i förskoleklass och två barn som inte har 
infunnit sig i grundskolans årskurs 1. 

Utredaren informerar om ett ärende som avser utbildningsnämndens beslut 
(med grundskolechefen som delegat) att avslå en ansökan om två barns 
fullgörande av skolplikt i grundskola i Danmark. Beslutet överklagades till 
förvaltningsrätten, som ännu inte har avgjort målet. Barnen har haft sin 
skolgång på den danska skolan, men är numera utvandrade och inte längre 
folkbokförda i Svedala kommun. Barnen har därför inte längre skolplikt i 
Sverige.  

_ _ _ 
 
Ordföranden tackar tjänstepersonerna för gott arbete under 2019 och 
nämndens politiker samt önskar alla en God Jul och Gott Nytt År.    

 

 


