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Beslutande Ledamöter 

Se närvarolista på sida 2 

 Tjänstgörande ersättare 
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Justerare Magnus Lilja 
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Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 1-12 

 Jan Herbertson  
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§ 1  

Preliminär bokslutsrapport 2019 

Dnr 2018-000211  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga rapporten till handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 
Ekonomen föredrar ärendet. 

 

Presidiets förslag till beslut: 

Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga rapporten till handlingarna.  

Handlingar i ärendet 
Preliminär bokslutsrapport    

 

 



 

 

5(23) 

UTBILDNINGSNÄMNDEN  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2020-02-03  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 2  

Överföring av investeringsmedel från 2019 till 
2020 

Dnr 2020-000012  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar  

att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att från 
utbildningsnämndens investeringsbudget för 2019 föra över 7,1 mnkr, enligt 
bilaga, till utbildningsnämndens investeringsbudget för 2020.        

Sammanfattning av ärendet 
Verksamheten har gjort en avstämning av investeringsutfallet för 2019. Vid 
denna avstämning har ett behov av investeringsöverföring konstaterats. 
Orsaken till detta behov är att varor och tjänster inte hunnit beställas innan 
årsskiftet och kostnaderna därmed kommer under 2020. Etableringen av 
Åkerbrukets förskola har dessutom blivit försenad, varför inventarieinköpen 
kommer att göras under 2020 istället. Överföringsbehovet är 7,1 mnkr.      

Ekonomen föredrar ärendet. 

    

Presidiets förslag till beslut: 

Utbildningsnämnden beslutar  

att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige beslut att från 
utbildningsnämndens investeringsbudget för 2019 föra över 7,1 mnkr, enligt 
bilaga, till utbildningsnämndens investeringsbudget för 2020.    

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-01-22 

Förteckning över behov av investeringsöverföring 2019         

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 3  

Rapport om förskolekö och OB-omsorg 2020 

Dnr 2019-000442  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga rapporten till handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 
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 
2020-01-20 som önskar plats fram till och med 2020-05-31 samt differensen 
mellan kapacitet och placerat antal barn/barn i kö.  

Ordföranden föredrar ärendet. Områdeschefen för förskola gör en 
kompletterande föredragning. 

 

Presidiets förslag till beslut: 

Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga rapporten till handlingarna.   

Handlingar i ärendet 
Rapport om förskolekö, daterad 2020-01-20 (övergripande)   
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§ 4  

Information om planering för regelbunden tillsyn 
av de fristående förskolorna 2020 

Dnr 2020-000016  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar  

att lägga informationen till handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 
Ordinarie (regelbunden) tillsyn av samtliga förskolor med enskild huvudman att 
genomföras under 2020 och avslutas i februari 2021. 

Genomförandet kommer att gå till så att alla huvudmän får svara på två 
frågeområden, generella, som ställs till samtliga förskolor, och därefter kommer 
det följdfrågor, specifika, som är en uppföljning av den senaste tillsynen 
2016/2017. Efter att kommunen har tagit del av de efterfrågade dokumenten, 
genomförs ett tillsynsbesök där kommunens beslut preliminärt meddelas.  

Områdeschefen för förskola föredrar ärendet. 

 

Presidiets förslag till beslut: 

Utbildningsnämnden beslutar  

att lägga informationen till handlingarna.  

Handlingar i ärendet 
Presentationsbilder om tillsyn av fristående förskolor  
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§ 5  

Rapport om aktuella lokal- och byggfrågor 

Dnr 8795  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga rapporten till handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 
Rapport om aktuella lokal- och byggfrågor lämnas regelbundet till 
utbildningsnämnden. 

Projektledare Johanna Richter föredrar ärendet. 

 

Presidiets förslag till beslut: 

Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga rapporten till handlingarna.   
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§ 6  

Behov av tillfällig förskola för att ersätta 
Hattstugans nuvarande paviljonger i avvaktan på 
färdigställande av ny förskola 

Dnr 2020-000026  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar  

att hos kommunstyrelsen beställa en tillfällig förskola i Bara med 100 platser 
med start från och med januari 2021 utifrån behov som har redovisats nedan 
och  

att föreslå kommunstyrelsen att besluta att uppdra åt plan- och 
exploateringsutskottet att anvisa lämplig plats för den tillfälliga förskolan.               

Sammanfattning av ärendet 
Utbildningsnämnden beslutade den 20 maj 2019, § 65, 

att föreslå kommunstyrelsen 

- att besluta om att ersätta befintliga Hattstugans förskola med en ny förskola 
med en kapacitet på 160 förskoleplatser samt en matsal för förskolans barn och 
Baraskolans elever 

- att uppdra åt SVEDAB AB att ansöka om förlängning av det tillfälliga bygglovet 
för paviljongerna tillhörande Hattstugans förskola, fram till och med år 2024 

- att teckna avsiktsförklaring med SVEDAB, vilket inkluderar framtagandet av 
förslag på kalkyl som resulterar i ett preliminärt hyresavtal. 

Kommunstyrelsen beslutade den 17 juni 2019, § 151,  

att ersätta befintliga Hattstugans förskola med en ny förskola med en kapacitet 
på 160 förskoleplatser samt en matsal för förskolans barn och Baraskolans 
elever,  

att uppdra åt Svedala Exploaterings AB (Svedab) att ansöka om förlängning av 
det tillfälliga bygglovet för paviljongerna tillhörande Hattstugans förskola, fram 
till och med år 2024, samt 

att teckna avsiktsförklaring med Svedab, vilket inkluderar framtagandet av 
förslag på kalkyl som resulterar i ett preliminärt hyresavtal. 

--- 

Nya Hattstugans förskola i Bara färdigställs 2023 enligt nuvarande plan. 
Nuvarande paviljonger behöver avvecklas och rivas 2020 då dessa är 
placerade där den nya Hattstugans förskola och matsal kommer att byggas.  

Hattstugans förskola behöver ersättas med en tillfällig förskola i Bara med 100 
platser med start från och med januari 2021. Den tillfälliga förskolan kommer 
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även att avlasta de behov av platser som uppstår i Klågerup och vid behov 
även under renovering av Rödluvans förskola samt vid utbyggnad av Bara 
backar, etapp 2 av 3, och Bara söder.       

Ordföranden föredrar ärendet. Projektledaren gör en kompletterande 
föredragning.          

 

Presidiets förslag till beslut: 

Utbildningsnämnden beslutar  

att hos kommunstyrelsen beställa en tillfällig förskola i Bara med 100 platser 
med start från och med januari 2021 utifrån behov som har redovisats nedan 
och  

att föreslå kommunstyrelsen att besluta att uppdra åt plan- och 
exploateringsutskottet att anvisa lämplig plats för den tillfälliga förskolan.    

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-01-20         

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 7  

Rapport om planeringsläge inför start av 
grundsärskola höstterminen 2020  

Dnr 2018-000220  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 
Utbildningsnämnden beslutade den 20 maj 2020, § 68, 

att från och med höstterminen 2020 inrätta en samlad grundsärskola enligt 
förslag i utredningsrapport, daterad 2019-04-29, med ekonomisk bilaga. 

Information om planeringen inför starten av grundsärskolan har utarbetats. 

Områdeschefen för grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och 
vuxenutbildning föredrar ärendet. 

 

Presidiets förslag till beslut: 

Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna.  

Handlingar i ärendet 
Information om planeringsläget  
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§ 8  

Beslut om övergång till digital ärendehantering 
2020 och gallring av pappershandlingar efter 
skanning 

Dnr 2019-000415  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att från och med den 1 mars 2020 sluta skriva ut handlingar som inkommit eller 
upprättats av utbildningsnämnden digitalt,  

att handlingar som inkommit i pappersform kan skannas och originalen kan 
sedan gallras när de inte längre behövs för verksamheten och 

att anta och följa de upprättade riktlinjerna för gallring av pappershandlingar 
efter skanning.        

Sammanfattning av ärendet 
Sedan Svedala kommun har ingått ett samverkansavtal med Lunds kommun 
om ett gemensamt e-arkiv är det möjligt att övergå till en digital ärendehantering 
och slutarkivering, något som kommer att bespara arbetstid för registratorerna 
på samtliga av kommunens verksamheter. 

Kommunstyrelsen beslutade den 25 november 2019, § 235,  

att Svedala kommun från och med den 1 januari 2020 kan sluta skriva ut på 
papper handlingar som inkommit till eller upprättats av Svedala kommun 
digitalt. 

Handlingar som inkommit i pappersform kan skannas och originalen kan sedan 
gallras när de inte längre behövs för verksamheten. 

För att beslutet ska gälla ska respektive nämnd tagit beslut om att anta och följa 
de upprättade riktlinjerna för gallring av pappershandlingar efter skanning.    

Utredaren föredrar ärendet. 

 

Presidiets förslag till beslut: 

Utbildningsnämnden beslutar 

att från och med den 1 mars 2020 sluta skriva ut handlingar som inkommit eller 
upprättats av utbildningsnämnden digitalt,  

att handlingar som inkommit i pappersform kan skannas och originalen kan 
sedan gallras när de inte längre behövs för verksamheten och 

att anta och följa de upprättade riktlinjerna för gallring av pappershandlingar 
efter skanning.    
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Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-01-20 

Samverkansavtal med Lunds kommun om kommungemensamt e-arkiv i Skåne, 
daterat 2019-02-25 

Kommunarkivariens skrivelse med anvisning om gallring av handlingar efter 
skanning, daterad 2019-11-06 

Kommunstyrelsens beslut, daterat 2019-11-25          

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen för kännedom 

 



 

 

14(23) 

UTBILDNINGSNÄMNDEN  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2020-02-03  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 9  

Uppföljning av intern kontroll 2019 

Dnr 2019-000002  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar  

att godkänna rapporten om uppföljning av intern kontroll 2019.  

Sammanfattning av ärendet 
Utbildningsnämnden beslutade den 23 april 2019, § 54, 

att fastställa intern kontrollplan 2019 enligt redovisat förslag samt 

att lägga in redovisning av interna kontrollen i nämndens årshjul. 

Rapport om uppföljning av intern kontroll 2019 har utarbetats. 

Ordföranden föredrar ärendet.  

 

Presidiets förslag till beslut: 

Utbildningsnämnden beslutar  

att godkänna rapporten om uppföljning av intern kontroll 2019.   

Handlingar i ärendet 
Utbildningsnämndens beslut, daterat 2019-04-23, § 54 

Intern kontrollplan 2019 

Rapport om uppföljning av intern kontroll 2019 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 10  

Meddelanden och skrivelser till 
utbildningsnämnden den 3 februari 2020 

Dnr 2019-000432  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga de redovisade besluten och styrdokumenten till handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 
Beslut från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och bygg- och miljönämnden 
i olika ärenden, beslut av Skolinspektionen efter uppföljning av riktad tillsyn av 
Naverlönnskolan, beslut av Skolverket om statsbidrag samt en dom från 
förvaltningsrätten i ett mål om fullgörande av skolplikt på annat sätt än enligt 
skollagen har tillställts nämnden och kommer att förtecknas. 

Utredaren informerar om förvaltningsrättens dom och bakgrunden.  

 

Presidiets förslag till beslut: 

Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga de redovisade besluten och styrdokumenten till handlingarna.   

Handlingar i ärendet 
Kommunfullmäktiges beslut, daterat 2019-11-27, § 116 om budget 2020 med 
plan för 2021-2022 för Svedala kommun 

Kommunfullmäktiges beslut, daterat 2019-12-11, § 118, om ekonomisk 
uppföljning 2019 

Kommunfullmäktiges beslut, daterat 2019-12-11, § 126, om svar på motion om 
syskonförtur 

Kommunfullmäktiges beslut, daterat 2019-12-11, § 127, om svar på motion om 
öppen förskola 

Kommunstyrelsens beslut, daterat 2019-12-16, om risk- och sårbarhetsanalys 
(RSA) 

Kommunens risk-och sårbarhetsanalys för Svedala kommun 2019-2022 

Bygg- och miljönämndens beslut, daterat 2019-12-12, § 131, om kontroll- och 
tillsynsplan för miljö, hälsoskydd och livsmedel 

Bygg- och miljönämndens beslut, daterat 2019-12-12, § 144, om tillsynsplan 
bygg 2020-2022 
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Avsiktsförklaring, daterad 2020-01-21, mellan Svedala kommun och SVEDAB 
om projekt Nya Hattstugans förskola inklusive matsal 

Dom av Förvaltningsrätten i Malmö, meddelad 2019-12-18, i mål om 
fullgörande av skolplikt på annat sätt än som anges i skollagen (innehåller 
personuppgifter och till viss del sekretesskyddade uppgifter och redovisas 
därför inte i Assistenten) 

Skolinspektionens beslut efter uppföljning av riktad tillsyn av Naverlönnskolan 
1-2, daterat 2020-01-20 

Skolinspektionens beslut efter uppföljning av riktad tillsyn av Naverlönnskolan 
3-4, daterat 2020-01-20 

Skolverkets beslut, daterat 2019-12-11, att delvis bevilja kommunen rekvisition 
med 446 907 kronor i statsbidrag för anställning av lärarassistenter för 
höstterminen 2019 

Skolverkets beslut, daterat 2019-12-12, att godkänna kommunens redovisning 
av statsbidrag för Fritidshemssatsningen 2018/2019 utan återkrav (hela 
bidraget 1 522 263 kronor har använts) 

Skolverkets beslut, daterat 2012-12-13, att bevilja kommunen 2 920 392 kronor 
i rekvisition av statsbidrag för höjda löner till lärare och vissa andra 
personalkategorier för 2019/2020 

Skolverkets beslut, daterat 2020-01-07, att fastställa bidragsram för statsbidrag 
för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling i skolan 2020, för Svedala 
kommun 8 713 372 kronor 

Skolverkets beslut, daterat 2020-01-14, att godkänna kommunens redovisning 
av statsbidrag till personalförstärkningar inom elevhälsan och 
specialpedagogiska insatser för 2018 utan återkrav (hela bidraget 82 500 
kronor har använts) 

Skolverkets beslut, daterat 2020-01-16, att godkänna kommunens redovisning 
av statsbidrag till kvalitetssäkrande åtgärder för 2019 utan återkrav (hela 
bidraget 1 334 550 kronor har använts) 

Skolverkets beslut, daterat 2020-01-16, att godkänna kommunens redovisning 
av statsbidrag för fler anställda i lågstadiet (Lågstadiesatsningen) för 2018/2019 
utan återkrav (hela bidraget 5 048 226 kronor har använts)   
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§ 11  

Anmälan av delegationsbeslut till 
utbildningsnämnden den 3 februari 2020 

Dnr 2019-000433  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga delegationsbesluten till handlingarna.        

Sammanfattning av ärendet 
Anmälda delegationsbeslut till utbildningsnämnden den 3 februari 2020 har 
förtecknats nedan. 

Besluten har fattats utifrån vid varje tid gällande delegationsförteckning för 
utbildningsnämnden.  

Ordföranden informerar om sina beslut att på delegation begära hos 
kommundirektören om fördelning av uppgifter inom det systematiska 
arbetsmiljöarbetet (SAM) respektive det systematiska brandskyddsarbetet 
(SBA) till utbildningschefen.        

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-01-27 

Beslut i brådskande ärende, där nämndens avgörande inte kan vänta (punkt 
1.1.) 
Delegat: Utbildningsnämndens ordförande 
- Beslut, daterat 2020-01-16, att hos kommundirektören begära om fördelning 
av uppgifter inom det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) till 
utbildningschefen  
- Beslut, daterat 2020-01-16, att hos kommundirektören begära om fördelning 
av uppgifter inom det systematiska brandskyddsarbetet (SBA) till 
utbildningschefen  
- Beslut, daterat 2020-01-28, att inte ha något att yttra över eller erinra om 
remiss om Skånes regionala utvecklingsstrategi Det öppna Skåne 2030 

Beslut om ställföreträdande (stf.) rektor i förskolan (punkt 2.2.) 
Delegat: Biträdande utbildningschef (till och med 2019), områdeschef förskola 
(från och med 2020) 

Floraparkens och Frejaparkens förskolor 
- Beslut, daterade 2019-12-18, att utse stf. rektor, 23, 27 respektive 30 
december 2019 

Tegelbrukets och Åkerbrukets förskolor 
- Beslut, daterat 2019-12-09, att utse stf. rektor, 11 december 2019 
- Beslut, daterade 2019-12-18, att utse stf. rektor, 23 och 30 december 2019 
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Hattstugans och Rödluvans förskolor 
- Beslut, daterat 2019-12-18, att utse stf. rektor, 23-27 december 2019 

Marbäcks och Örtagårdens förskolor 
- Beslut, daterat 2019-12-18, att utse stf. rektor, 27 och 30 december 2019 
- Beslut, daterat 2020-01-17, att utse stf. rektor, 25-27 februari, 16 mars, 19-20 
maj, 5-10 juni 2020 

Beslut om mottagande av elev i grundsärskolan (punkt 5.3.) 
Delegat: Chef för resursenheten 
- Beslut, daterat 2019-12-16, att mottaga eleven med placering på Kyrkskolan 
från och med höstterminen 2020 (dnr 2020-23) 

Beslut om plats/utökad vistelsetid för ett barn på förskola (punkt 6.4. eller 6.5.) 
Delegat: Rektor 
- Beslut, daterat 2019-12-11, att medge utökad vistelsetid för ett barn utifrån 
barnets eget behov på grund av familjesituationen i övrigt, Klöverstugans 
förskola (dnr 2019-437) 
- Beslut, daterat 2019-12-11, att medge utökad vistelsetid för ett barn utifrån 
barnets eget behov på grund av familjesituationen i övrigt, Klöverstugans 
förskola (dnr 2019-438) 
- Beslut, daterat 2019-12-11, att medge utökad vistelsetid för ett barn utifrån 
barnets eget behov på grund av familjesituationen i övrigt, Hattstugans förskola 
(dnr 2020-10) 

Överenskommelse om interkommunal ersättning för placering av barn på 
förskola (punkt 6.14.) 

Delegat: Biträdande utbildningschef (till och med 2019), områdeschef förskola 
(från och med 2020) 
- Överenskommelse, daterad 2019-10-30, med Eslövs kommun om ersättning 
för ett barn placerad på Tofta förskola 
- Överenskommelse, daterad 2019-10-30, med Lunds kommun om ersättning 
för ett barn placerad på Frejaparkens förskola 
- Överenskommelse, daterad 2019-10-30, med Malmö stad om ersättning för 
ett barn placerad på Hattstugans förskola 
- Överenskommelse, daterad 2019-10-30, med Vellinge kommun om ersättning 
för ett barn placerad på Floraparkens förskola 
- Överenskommelse, daterad 2019-11-21, med Malmö stad om ersättning för 
ett barn placerad på Hattstugans förskola 
- Överenskommelser, daterade 2019-11-21, med Trelleborgs kommun om 
ersättning för två barn (syskon) placerade på Fröhusets förskola 
- Överenskommelser, daterade 2020-01-08, med Malmö stad om ersättning för 
två barn (syskon) placerade i den kommunen, Stockrosens förskola 

Överenskommelse om interkommunal ersättning för placering av elev i 
förskoleklass och fritidshem (punkt 7.11. respektive 10.8.) 
Delegat: Grundskolechef 
- Överenskommelse, daterad 2019-08-30, med Malmö stad om ersättning för 
en elev placerad i förskoleklass och fritidshem på Baraskolan 
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Överenskommelse om interkommunal ersättning för placering av elev i 
grundskola och fritidshem (punkt 8.12. respektive 10.8.) 
Delegat: Grundskolechef 
- Överenskommelser, daterade 2019-08-30, med Malmö stad om ersättning för 
två elever placerade i årskurs 1 och fritidshem, en elev placerad i årskurs 2 i 
grundskola samt en elev placerad i årskurs 3 i grundskola och fritidshem på 
Baraskolan 
- Överenskommelser, daterade 2019-08-30, med Malmö stad om ersättning för 
två elever placerade i årskurs 4 och fritidshem, en elev placerad i årskurs 5 
samt en elev placerad i årskurs 6 på Spångholmsskolan 
- Överenskommelse, daterad 2019-11-06, med Staffanstorps kommun om 
ersättning för en elev placerad i årskurs 3 och fritidshem på Kyrkskolan 
- Överenskommelse, daterad 2019-11-21, med Trelleborgs kommun om 
ersättning för en elev placerad i årskurs 9 på Aggarpsskolan 
- Överenskommelser, daterade 2019-11-21, med Trelleborgs kommun om 
ersättning för tre elever (syskon), varav två placerade i årskurs 5 och en i 
årskurs 7 på Naverlönnskolan 
- Överenskommelse, daterad 2019-12-18, med Skurups kommun om ersättning 
för en elev placerad i årskurs 2 och fritidshem på Kyrkskolan  
- Överenskommelse, daterad 2019-12-18, med Staffanstorps kommun om 
ersättning för en elev placerad i årskurs 9 på Klågerupskolan 

Beslut om rätt till skolskjuts i grundskolan (punkt 8.8.) 
Delegat: Chef för resursenheten (funktionsnedsättning eller annan särskild 
omständighet) 
- Beslut, daterat 2019-12-28, att bevilja skolskjuts (busskort) elev i årskurs 3 
vårterminen 2020 (dnr 2019-444) 

Beslut om rätt till skolskjuts i grundskolan (punkt 8.8.) 
Delegat: Projektkoordinator tillika skolskjutssamordnare (avstånd, 
trafikförhållanden, skolskjuts vid växelvis boende) 
- Beslut, daterat 2020-01-17, att avslå ansökan om skolskjuts (dnr 2020-21) 
- Beslut, daterat 2020-01-17, att avslå ansökan om skolskjuts (dnr 2020-22) 

Beslut om plats/utökad vistelsetid i fritidshem (punkt 10.3. eller 10.4.) 
Delegat: Rektor 
- Beslut, daterat 2019-10-01, att anvisa plats för en elev utifrån elevens eget 
behov på grund av familjesituationen i övrigt, Baraskolans fritidshem (dnr 2019-
435) 
- Beslut, daterat 2019-12-17, att anvisa plats för en elev utifrån elevens behov 
av särskilt stöd i sin utveckling av fysisk, psykiska eller andra skäl, 
Roslättsskolans fritidshem (dnr 2020-2) 
- Beslut, daterat 2020-01-10, att anvisa plats för en elev utifrån elevens eget 
behov  på grund av familjesituationen i övrigt (dnr 2020-14) 
- Beslut, daterat 2020-01-13, att medge utökad vistelsetid för en elev utifrån 
elevens behov av särskilt stöd i sin utveckling av fysiska, psykiska eller andra 
skäl, Kyrkskolans fritidshem (dnr 2020-19) 
- Beslut, daterat 2020-01-15, att medge utökad vistelsetid för en elev utifrån 
dess eget behov på grund av familjesituationen i övrigt, Marbäcksskolans 
fritidshem (dnr 2019-310) 
- Beslut, daterat 2020-01-15, att anvisa plats för en elev utifrån dess behov av 
särskilt stöd i sin utveckling av fysiska, psykiska eller andra skäl, 
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Marbäcksskolans fritidshem (dnr 2019-347)  
- Beslut, daterat 2020-01-15, att anvisa plats för en elev utifrån elevens eget 
behov på grund av familjesituationen i övrigt, Marbäcksskolans fritidshem (dnr 
2020-25) 

Beslut om uppsägning från fritidshemsplats på grund av obetalda avgifter 
(punkt 10.10.) 
Delegat: Grundskolechef (till och med 2019), områdeschef grundskola, 
grundsärskola, gymnasieskola och vuxenutbildning (från och med 2020) 
- Beslut, daterat 2019-12-02, att säga upp ett barns plats på Kyrkskolans 
fritidshem (dnr 2019-405)  
- Beslut, daterat 2019-12-02, att säga upp ett barns plats på Kyrkskolans 
fritidshem (dnr 2019-406)  
- Beslut, daterat 2020-01-07, att säga upp ett barns plats på Marbäcksskolans 
fritidshem (dnr 2019-441)  

Beslut om ekonomiskt stöd vid inackordering (punkt 11.4.) 
Delegat: Gymnasiechef (till och med 2019), administrativ chef (från och med 
2020) 
- Beslut, daterat 2019-12-02, att avslå ansökan om ekonomiskt stöd vid 
inackordering (Svenska skolan i London) (dnr 2019-423) 
- Beslut, daterat 2020-01-13, att avslå ansökan om ekonomiskt stöd vid 
inackordering (Svenska skolan i London) (dnr 2020-15) 
- Beslut, daterat 2020-01-22, att avslå ansökan om ekonomiskt stöd vid 
inackordering (Svenska skolan i London) (dnr 2020-30) 

Beslut om bidrag till fristående verksamheter i form av grundbelopp enligt 
skollagen (punkt 18.1.) 
Delegat: Utbildningschef 
- Beslut, daterade 2019-12-12, om bidrag för 2020: 

Huvudmän för fristående förskola, enskild pedagogisk omsorg, fristående 
grundskola och fritidshem 
- Väderlekens förskola 
- Svedala Montessoriförskola ek. för. 
- Svedala församling (Regnbågens förskola) 
- Stiftelsen Förskolan Smultronet 
- Stationens förskola 
- MIBA Learning and education AB (Pilbågens förskola) 
- Familjedaghemmet Pågar & Töser HB 
- Föreningen Börringebarnen 
- Barnomsorgen i Malmö AB 
- Asklunda Montessoriförskola 
- Mariaskolan 
- I Ur och Skur Skabersjöskolan 
- Söderslätts Montessoriskola EF 
- Stiftelsen Lundsbergs skola 
- Stiftelsen Bladins skola 
- S:t Thomas skola 
- Runstyckets förskola och skola AB 
- MIBA Skolor AB 
- Lunds Montessorigrundskola 
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- Lund International School 
- Kunskapsskolan i Sverige AB 
- Jensen Education 
- Internationella Engelska skolan 
- Hyllie Park AB 
- Freinetskolan i Lund 
- Framtidskompassen AB 
- BMSL Bilingual Montessori School 
- Al-Salama 

- Beslut, daterade 2019-12-16 

Huvudmän för fristående gymnasieskolor 
- Thorengruppen AB 
- Tau Learning AB 
- Sveriges Ridgymnasium 
- Stiftelsen Lundsbergs skola 
- Peabskolan i Malmö 
- Naturbruksgymnasiet HVILAN 
- Lärande i Sverige AB 
- Lunds Fordonstekniska Gymnasium AB 
- Lars-Erik Larsson Gymnasiet 
- Jensen Education 
- Hushållningssällskapet Kompetensutveckling 
- Fria Läroverken i Sverige AB 
- Folkuniversitetet 
- Dans och Musikal i Lund AB 
- Cybergymnasiet Malmö AB 
- Consensus Vård- och Hälsogymnasium 
- Bryggeriets Bildningsbyrå 
- Bollerups Lantbruksinstitut 
- Aspero Friskolor AB 
- Academia AB 
- 4ans Gymnasium AB 

Beslut om tilläggsbelopp enligt skollagen (punkt 18.2.) 
Delegat: Chef för resursenheten 
- Beslut, daterat 2020-01-02, att bevilja Föreningen Börringebarnen 
tilläggsbelopp med 203 520 kronor inklusive 6 % moms för ett barn för tiden 
januari-december 2020 

Tecknande av avtal (punkt 19.2.)  
Belopp mellan 100 000 - 1 000 000 kronor 
Delegat: Utbildningschef 
- Tecknat avtal, daterat 2019-12-04, på tre år om digitalt läromedel Creaza 
Premium för elever i grundskolan och gymnasieskolan i Svedala kommun 

Beslut om utseende av beslutsattestanter (punkt 20.3.) 
Delegat: Utbildningschef 
- Beslut, daterat 2020-01-01, om revidering i förteckning över gällande 
beslutsattestanter med ändringsdatum 2020-01-01 
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Yttranden i samband med anmälningar till Skolinspektionen och Barn- och 
elevombudet (punkt 20.5.) 
Delegater: Grundskolechef (till och med 2019), områdeschef grundskola, 
grundsärskola, gymnasieskola och vuxenutbildning (från och med 2020) 
(utbildningschef ersätter vid grundskolechefs förhinder) 
- Svar, daterat 2019-12-09, på Barn- och elevombudets begäran om 
komplettering om kränkande behandling vid Aggarpsskolan (dnr 2019-381) 
- Kompletterande svar, daterat 2019-12-13, på Skolinspektionens föreläggande 
med anledning av anmälan mot Baraskolan och Spångholmsskolan (dnr 2019-
129) 
- Svar/redovisning, daterad 2020-01-10, av vidtagna åtgärder med anledning av 
Skolinspektionens föreläggande efter anmälan mot Naverlönnskolan (dnr 2018-
432) 
- Yttrande, daterat 2020-01-21, till Skolinspektionen med anledning av anmälan 
mot Baraskolan (dnr 2019-419) 
- Svar/redovisning, daterad 2020-01-22, av vidtagna åtgärder med anledning av 
Skolinspektionens föreläggande efter anmälan mot Naverlönnskolan (dnr 2019-
47) 

Yttranden över överklaganden av delegerade beslut (punkt 20.6.) 
Delegat: Respektive delegat i ursprungsbeslutet 
- Yttrande, daterat 2019-12-20, till Förvaltningsrätten i Malmö med anledning av 
överklagat beslut om tilläggsbelopp enligt skollagen för en elev vid 
Framtidsgymnasiet Malmö (dnr 2019-375) 
- Yttrande, daterat 2019-12-30, till Förvaltningsrätten i Malmö med anledning av 
överklagat beslut om tilläggsbelopp enligt skollagen för ett barn vid förskolan 
Börringebarnen (dnr 2018-302) 

Ingående av personuppgiftsbiträdesavtal (punkt 20.8.) 
Delegat: Utbildningschef 
- Tecknat personuppgiftsbiträdesavtal, daterat 2019-12-13, till avtal med 
COMAEA ECT AB om verktyg för kompetensförsörjning med mera 

Anställningsbeslut (punkt 21.1.5.) 
Delegat: Respektive anställande chefer 
- Beslut, daterat 2019-12-02, av rektor om tillsvidareanställning av 
specialpedagog, Kyrkskolan 
- Beslut, daterat 2019-12-09, av chef för resursenheten om tillsvidareanställning 
av kurator, resursenheten           
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§ 12  

Rapporter och anmälningar 

Dnr 8796  

Beslut 
 Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga rapporterna till handlingarna.    

Sammanfattning av ärendet 
Utbildningschefen informerar om att Aggarpsskolan 4-9 har en förändrad 
ledningsorganisation med en rektor och två biträdande rektorer samt om förslag 
om förändrad skol- och ledningsorganisation i Bara. 

Ordföranden informerar om verksamhetsbesök våren 2020 för nämndens 
politiker före ordinarie sammanträden: 
- Kyrkskolan den 9 mars 
- Mumindalens förskola den 20 april  
- Fröhusets förskola den 18 maj 
- Åkerbrukets förskola den 8 juni   

Utredaren lämnar kortfattad information om rektorns beslut om avstängning av 
en elev från undervisningen vid Aggarpsskolan under två dagar i december 
2019. 

Jan Holmerup (M) tar upp behovet av bättre punktbelysning vid övergångsställe 
vid Nils Fredriksson Utbildning (NFU), där många elever passerar. 

Ordföranden ber utbildningschefen att undersöka detta med ansvariga på gatu- 
och parkenheten inom verksamhetsområde Miljö och teknik.   

 

 


