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UTBILDNINGSNÄMNDEN  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2020-06-08  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

Plats och tid Naverlönnsalen, måndagen den 8 juni 2020 kl 17:00-17:35 

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, 2020-06-15 
 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 57-64 

 Jan Herbertson  

 Ordförande 

  

 Hans Järvestam  

 Justerare 

  

 Jan Holmerup  
 
 Anslagsbevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 2020-06-08 

Anslaget sätts upp 2020-06-15 Anslaget till och med 2020-07-07  

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset, Utbildnings lokaler 
 

Underskrift 

  

 Jan Herbertson  
 Utdragsbestyrkande  
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Närvarolista 

Beslutande  

Ledamöter 

Hans Järvestam (M), Ordförande 
Jan Holmerup (M) 
Ann Kristin Andersson (C) 
Kristoffer Linné (L), 1:e vice ordförande 
Magnus Lilja (SD), 2:e vice ordförande 
Anette Nilsson (SD) 
Erik Almgren (ÄS) 
Per-Ola Valastig (MP) 

Tjänstgörande ersättare 

Ewa Bohlin (S), för Jesper Sennertoft (S) 

Ersättare och insynsplatser 

Yvonne Aulin (M) 
Lars Nordberg (M) 
 

Övriga närvarande (personalföreträdare, tjänstepersoner m.fl.) 

Fredrik Aksell, utbildningschef 
Jan Herbertson, utredare och nämndens sekreterare 
Bertil Rantoft, personalföreträdare för Lärarnas Riksförbund, ej närvarande vid § 64 
 

 

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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§ 57  

Lägesrapport om coronapandemin (covid-19) och 
påverkan på verksamheterna  

Dnr 2020-000087  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga rapporten till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Utbildningschefen är föredragande i ärendet och lämnar en lägesrapport om 
statistik och planering för åtgärder som inte har kunnat genomföras till följd av 
coronapandemin. 

Utbildningschefen meddelar att gymnasieskolan öppnar för undervisning i 
lokalerna igen från och med höstterminen 2020. Den nationella 
rekommendationen om fjärr- och distansundervisning gäller vårterminen ut men 
tas bort den 15 juni. Elever inom den kommunala vuxenutbildningen ska följa 
Folkhälsomyndighetens allmänna rekommendationer för vuxna för att minska 
smittspridningen. 

Utbildningschefen informerar om det positiva utfallet av Skolinspektionens 
granskning av distansundervisningen vid Nils Fredriksson Utbildning under 
coronapandemin. 

Ordföranden informerar i sammanhanget om Skolinspektionens pågående 
kvalitetsgranskning av kommunen. Bland annat har presidiet intervjuats av 
Skolinspektionen. 

 

Presidiets förslag till beslut: 

Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga rapporten till handlingarna.   
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§ 58  

Ordinarie (regelbunden) tillsyn av förskolan 
Börringebarnen 2020 

Dnr 2020-000038  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att förelägga huvudmannen för förskolan Börringebarnen att skapa tillräckliga 
förutsättningar för att utöva hela det uppdrag som rektor har i enlighet med de 
nationella styrdokumenten (läroplan, skollag samt allmänna råd). 

I huvudmannens svar till kommunen ska det framgå hur huvudmannen har 
förhållit sig till samtliga områden för rektors åtaganden i styrdokumenten och 
beskriva på vilket sätt åtgärder är vidtagna för att skapa förutsättningar för att 
utöva pedagogiskt ledarskap, samt förutsättningar för legitimerade förskollärare 
att utöva sitt uppdrag i enlighet med författningarna.  

Utbildningsnämnden beslutar vidare 

att förelägga huvudmannen att inkomma med en beskrivning av hur 
tillämpningen av vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet ser ut på 
förskolan, och på vilket sätt det är kopplat till styrning och ledning av förskolan 
samt det till det systematiska kvalitetsarbetet (SKA). 

Utbildningsnämnden beslutar slutligen  

att förelägga huvudmannen att inkomma med svar på frågan om på vilket sätt 
huvudmannen säkerställer att legitimerade förskollärare kan utöva sitt ansvar 
så som det skrivs fram i författningarna. 

Dokumenterade åtgärder vad gäller föreläggandena ovan ska vara Svedala 
kommun tillhanda senast den 15 augusti 2020.              

Sammanfattning av ärendet 
Ordinarie (regelbunden) tillsyn har genomförts på fristående (icke-kommunala) 
förskolan Börringebarnen. 

Inför tillsynen fick huvudmannen information om att två frågeområden skulle 
besvaras, dels generella som ställs till alla fristående förskolor, dels specifika 
för att följa upp den senaste tillsynen 2017. 
Huvudmannen fick viss tid för att lämna svar/redovisning. 

Efter att kommunen hade tagit del av de efterfrågade svaren/dokumenten 
genomfördes tillsynsbesöket den 4 maj 2020 som ett webbaserat möte (mot 
bakgrund av rådande coronapandemi) då kommunens representanter 
samtalade med företrädare för huvudmannen, rektor, skolchef tillika biträdande 
rektor samt (personal)administratör.  

Vid tiden för tillsynssamtalet var förskolans webbplats inte uppdaterad och 
kontaktuppgifter till ansvariga stämde inte. 
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Huvudmannen har besvarat de frågor som kommunen har ställt kortfattat, och 
några frågor har huvudmannen valt att inte besvara skriftligt. Svar har kunnat 
kompletteras först genom det genomförda tillsynssamtalet.  

I genomförandet av det kompletterande samtalet tog rektor och skolchef mindre 
utrymme än (personal)administratören och ordföranden, som också besvarade 
de flesta frågorna.  

Ansvarig tillsynsansvarig tjänsteman har lämnat förslag till beslut om 
föreläggande.  

Ansvarig tjänsteman har vidare på delegation beslutat att avstå från ingripande 
mot huvudmannen vad gäller säkerställande att lek- och lärmiljöerna utomhus 
och inomhus är tillgängliga till den nivå som rekommenderas av 
Specialpedagogiska skolmyndigheten. 
Beslutet redovisas i särskild ordning.    

I sammanhanget ska även nämnas att en riktad tillsyn av förskolan har pågått 
under våren. Beslut på delegation efter riktad tillsyn har redovisats i särskild 
ordning. Granskning av inkommen dokumentation efter den riktade tillsynen 
pågår fortfarande och kommer att utmynna i ett nytt delegationsbeslut.        

 

Ordföranden gör en inledande föredragning i ärendet. 

Utbildningschefen och utredaren är föredragande i ärendet. 

 

Presidiets förslag till beslut: 

Utbildningsnämnden beslutar 

att förelägga huvudmannen för förskolan Börringebarnen att skapa tillräckliga 
förutsättningar för att utöva hela det uppdrag som rektor har i enlighet med de 
nationella styrdokumenten (läroplan, skollag samt allmänna råd). 

I huvudmannens svar till kommunen ska det framgå hur huvudmannen har 
förhållit sig till samtliga områden för rektors åtaganden i styrdokumenten och 
beskriva på vilket sätt åtgärder är vidtagna för att skapa förutsättningar för att 
utöva pedagogiskt ledarskap, samt förutsättningar för legitimerade förskollärare 
att utöva sitt uppdrag i enlighet med författningarna.  

Utbildningsnämnden beslutar vidare 

att förelägga huvudmannen att inkomma med en beskrivning av hur 
tillämpningen av vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet ser ut på 
förskolan, och på vilket sätt det är kopplat till styrning och ledning av förskolan 
samt det till det systematiska kvalitetsarbetet (SKA). 

Utbildningsnämnden beslutar slutligen  

att förelägga huvudmannen att inkomma med svar på frågan om på vilket sätt 
huvudmannen säkerställer att legitimerade förskollärare kan utöva sitt ansvar 
så som det skrivs fram i författningarna. 

Dokumenterade åtgärder vad gäller föreläggandena ovan ska vara Svedala 
kommun tillhanda senast den 15 augusti 2020.              
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Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-01-31, med information till alla fristående 
förskolor om kommande tillsyn 

Tjänsteskrivelse, daterad 2020-03-26, med information inför tillsynen på 
förskolan Börringebarnen 

Svar/redovisning från förskolan Börringebarnen, daterad 2020-04-24 

Tjänsteskrivelse, daterad 2020-05-15 

Delegationsbeslut, daterat 2020-05-25, att avstå från ingripande vad gäller det 
första av de specifika frågeområdena            

Beslut skickas till 
Föreningen Börringebarnen, huvudman för förskolan Börringebarnen 
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§ 59  

Remiss om kommunens lokalförsörjningsplan 
2021-2030 

Dnr 2020-000067  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar att yttra sig enligt nedan: 

Utbildningsnämnden konstaterar att det råder viss osäkerhet gällande 
befolkningsprognosens tillförlitlighet. Marginalerna i den befintliga kapaciteten 
är små i befintliga skolor och förskolor, vilket medför att avvikelser i 
befolkningsprognosen får konsekvenser, främst i de norra kommundelarna där 
antalet platser är färre. 

Lokalförsörjningsplanen innefattar inte framtida projektering i Bara söder, 
Stensminne eller Svedala söder. Vid projektering och utbyggnad av dess 
områden behöver nytt underlag för förskola och skola beräknas. 

Utbildningsnämndens kommentar: 

Underlag har förändrats sedan upprättande av lokalförsörjningsplan. Rättelser 
och kompletteringar skickas till ansvarig tjänsteman.          

Sammanfattning av ärendet 
Teknisk nämnd har kommunstyrelsens uppdrag att årligen ta fram en 
lokalförsörjningsplan.  

Lokalförsörjningsplan 2021–2030 är en sammanställning och analys av 
samtliga förvaltningars redovisade behov av nya lokaler, förändring av eller 
avveckling av lokaler.  

Förslaget skall före behandling och beslut i kommunfullmäktige skickas på 
remiss till kommunala nämnder och styrelser. Teknisk nämnd gör ändringar och 
fattar förslag till beslut om planen för att lämna den till kommunstyrelsen för 
behandling och att fatta förslag till beslut. Lokalförsörjningsplanen beslutas av 
kommunfullmäktige.  

Teknisk nämnd har översänt beslut, daterat 2020-05-26,   

att förslag till Lokalförsörjningsplan 2021–2030 för Svedala kommun skickas på 
remiss till socialnämnden, utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, 
bygg- och miljönämnden, kommunstyrelsen, ekonomienheten, Svedab och 
Svedalahem AB, samt 

att remissvaren ska inkomma till tekniska nämnden senast 2020-08-07. 

Förslag till yttrande med kommentarer har lämnats. 

 

Ordföranden gör en inledande föredragning i ärendet. 
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Utbildningschefen är föredragande i ärendet. 

Handlingar i ärendet 
Teknisk nämnds beslut, daterat 2020-05-26, § 56 

Tjänsteskrivelse, daterad 2020-05-15 (Miljö och teknik) 

Lokalförsörjningsplan 2021-2030 för Svedala kommun, daterad 2020-05-15 
(remisshandling) 

Bilaga 1 till lokalförsörjningsplan, daterad 2020-05-15 (remisshandling) 

Tjänsteskrivelse, daterad 2020-06-08 (Utbildning)        

Beslut skickas till 
Teknisk nämnd 
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§ 60  

Rapport om reviderat årshjul för 
utbildningsnämnden  

Dnr 2019-000175  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga rapporten till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Årshjulet för utbildningsnämnden har reviderats framför allt med anledning av 
ny modell och process för budget och ekonomisk uppföljning och arbetet med 
detta. 

 

Presidiets förslag till beslut: 

Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga rapporten till handlingarna. 

Handlingar i ärendet 
Årshjul för utbildningsnämnden, daterat 2020-06-02 
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§ 61  

Ändring av reglemente för utbildningsnämnden 
på grund av ny organisation för skolbibliotek och 
folkbibliotek 

Dnr 2020-000066  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att ändra reglemente 
för utbildningsnämnden enligt redovisat förslag.     

Sammanfattning av ärendet 
Verksamhetsområde Utbildning har utarbetat ett förslag till ny organisation för 
skolbibliotek och folkbibliotek. 

I arbetet har verksamhetsledningen, företrädare för rektorer och företrädare för 
kultur och fritid med bibliotek deltagit. 

Utbildningsnämnden fick information i ärendet den 9 mars 2020, § 20. 

MBL-förfarande om organisationsändringen har slutförts. 

Reglementena för de båda nämnderna behöver revideras och förtydligas på 
grund av den nya organisationen för skolbibliotek och folkbibliotek.   

Förslag till ändrat reglemente har utarbetats med anledning av den nya 
organisationen.  Även vissa andra förslag till justeringar och rättelser har gjorts i 
reglementet.       

 

Presidiets förslag till beslut: 

Utbildningsnämnden beslutar 

att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att ändra reglemente 
för utbildningsnämnden enligt redovisat förslag.  

Handlingar i ärendet 
Förslag till ny organisation för skolbibliotek och folkbibliotek, daterat 2020-02-06 
Förslag till ändrat reglemente för utbildningsnämnden, daterat 2020-06-03 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-06-03         

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 62  

Meddelanden och skrivelser till 
utbildningsnämnden den 8 juni 2020 

Dnr 2020-000166  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga besluten och skrivelserna till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Beslut och skrivelser från kommunstyrelsen, kommunstyrelsens plan- och 
exploateringsutskott, Skolinspektionen och Skolverket har skickats till 
utbildningsnämnden. 

Handlingar i ärendet 
Kommunstyrelsens beslut, daterat 2020-05-11, § 99, om preliminärt 
tilläggsavtal för om- och tillbyggnad av Spångholmsskolan 

Kommunstyrelsens beslut, daterat 2020-05-11, § 113, om utdelning av medel 
2020 ur Nils och Maja Fredrikssons stiftelse 

Kommunstyrelsens plan- och exploateringsutskotts information, daterad 2020-
05-22, om upprättat förslag till detaljplan för Svedala 25:17 m.fl., ”Nils 
Fredriksson Utbildning”, i Svedala 

Skolinspektionens skrivelse, daterad 2020-05-26, med återkoppling efter en 
förenklad granskning med uppföljande syfte av hur Nils Fredriksson Utbildning 
(NFU) arbetar med distansundervisning, betygssättning och garanterad 
undervisningstid med anledning av rådande coronapandemi 

Skolverkets beslut, daterat 2020-05-19, att bevilja kommunens rekvisition av 
190 997 kronor i statsbidrag för gymnasieskolans introduktionsprogram 

Skolverkets beslut, daterat 2020-05-28, att bevilja kommunens rekvisition av 
176 940 kronor i statsbidrag för omsorg under tid då förskola eller fritidshem 
inte erbjuds (OB-omsorg) för 2020 

Skolverkets beslut, daterat 2020-05-29, att godkänna kommunens redovisning 
av statsbidrag för bättre språkutveckling i förskolan för 2019 (hela bidraget, 129 
506 kronor har använts)  

Skolverkets beslut, daterat 2020-06-01, att delvis bevilja kommunens ansökan 
om statsbidrag, 37 861 kronor (istället för sökta 597 000 kronor), för 
entreprenörskap i skolan 
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Presidiets förslag till beslut: 

Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga besluten och skrivelserna till handlingarna.   
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§ 63  

Anmälan av delegationsbeslut till 
utbildningsnämnden den 8 juni 2020 

Dnr 2020-000167  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga delegationsbesluten till handlingarna.        

Sammanfattning av ärendet 
Anmälda delegationsbeslut till utbildningsnämnden den 8 juni 2020 har 
förtecknats nedan. 

Besluten har fattats utifrån vid varje tid gällande delegationsförteckning för 
utbildningsnämnden eller utifrån beslut av utbildningsnämnden att delegera 
beslutanderätten i en specifik fråga eller ett specifikt ärende.         

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-06-02 

Beslut att utse ställföreträdande (stf.) rektor i grundskolan (punkt 2.1.a.) 
Delegat: Områdeschef grundskola, grundsärskola, gymnasium och 
vuxenutbildning 
- Beslut, daterade 2020-05-12, att utse stf. rektor för tiden 14-15 maj 2020, på 
Klågerupskolan F-5 respektive Klågerupskolan 6-9 

Beslut att utse ställföreträdande (stf.) rektor i förskolan (punkt 2.2.) 
Delegat: Områdeschef förskola 
- Beslut, daterade 2020-05-20, att utse stf. rektorer för tiden 29 juni-10 juli 2020, 
för 13-31 juli och 31 augusti-4 september 2020, Tofta och Erlandsdals förskolor 
- Beslut, daterat 2020-06-02, att utse stf. rektor för tiden 18 juli-2 augusti 2020, 
på Marbäcks och Örtagårdens förskolor samt OB-omsorg 

Beslut om plats/utökad vistelsetid i förskola (punkt 6.4. eller 6.5.) 
Delegat: Rektor 
- Beslut, daterat 2020-04-28, att bevilja utökad vistelsetid för ett barns eget 
behov på grund av familjesituationen i övrigt, Klöverstugans förskola  
(dnr 2019-437) 
- Beslut, daterat 2020-04-28, att bevilja utökad vistelsetid för ett barns eget 
behov på grund av familjesituationen i övrigt, Klöverstugans förskola  
(dnr 2019-438) 
- Beslut, daterat 2020-05-12, att bevilja utökad vistelsetid för ett barns eget 
behov på grund av familjesituationen i övrigt, Bara backars förskola  
(dnr 2020-180) 
- Beslut, daterat 2020-05-13, att bevilja utökade vistelsetid för ett barns behov 
av särskilt stöd i sin utveckling av fysiska, psykiska eller andra skäl, Erlandsdals 
förskola (dnr 2020-165) 
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Beslut om rätt till skolskjuts i grundskolan (punkt 8.8.) 
Delegat: Projektkoordinator tillika skolskjutssamordnare 
- Beslut, daterat 2020-05-29, att avslå ansökan om skolskjuts för läsåret 
2020/2021 (trafikförhållanden), Klågerupskolan 6-9 (dnr 2020-188) 
- Beslut, daterat 2020-05-29, att avslå ansökan om skolskjuts för läsåret 
2020/2021 (avstånd, trafikförhållanden), Klågerupskolan F-5 (dnr 2020-189) 
- Beslut, daterat 2020-05-29, att avslå ansökan om skolskjuts för del av 
vårterminen 2020 och framåt (avstånd, trafikförhållanden), Klågerupskolan F-5 
(dnr 2020-190) 
- Beslut, daterat 2020-05-29, att avslå ansökan om skolskjuts för läsåret 
2020/2021 (trafikförhållanden), Klågerupskolan 6-9 (dnr 2020-192) 
- Beslut, daterat 2020-05-29, att avslå ansökan om skolskjuts för läsåret 
2020/2021 (trafikförhållanden), Klågerupskolan F-5 (dnr 2020-193) 
- Beslut, daterat 2020-05-29, att avslå ansökan om skolskjuts för läsåret 
2020/2021 (trafikförhållanden), Klågerupskolan F-5 (dnr 2020-194) 

Överenskommelse om interkommunal ersättning för placering av elev i 
grundskola och fritidshem (punkt 8.12. respektive 10.8.) 
Delegat: Områdeschef grundskola, grundsärskola, gymnasium och 
vuxenutbildning 
- Överenskommelse, daterad 2020-05-12, med Eslövs kommun om ersättning 
för en elev placerad i årskurs 9 på Naverlönnskolan 
- Överenskommelse, daterad 2020-05-20, med Staffanstorps kommun om 
ersättning för en elev placerad i årskurs 2 på Marbäcksskolan och dess 
fritidshem 

Beslut om plats/utökad vistelsetid i fritidshem (punkt 10.4. eller 10. 5.) 

Delegat: Rektor 
- Beslut, daterat 2020-05-13, att anvisa fritidshem för en elevs behov av särskilt 
stöd i sin utveckling av fysiska, psykiska eller andra skäl (dnr 2020-168) 

Beslut efter tillsyn av fristående verksamheter (förskola och enskild pedagogisk 
omsorg) (punkt 17.1.) 
Delegat: Områdeschef förskola 
- Beslut, daterat 2020-05-25, att avstå från ingripande mot huvudmannen för 
förskolan Börringebarnen vad gäller säkerställande att lek- och lärmiljöerna 
utomhus och inomhus är tillgängliga till den nivå som rekommenderas av 
Specialpedagogiska skolmyndigheten 
- Beslut, daterat 2020-05-28, att avstå från ingripande mot huvudmannen för 
Pilbågens förskola med anledning av tidigare föreläggande (med bedömningen 
att sådana åtgärder har vidtagits att tillsynen kan avslutas) 

Beslut om tilläggsbelopp enligt skollagen (punkt 18.2.) 
Delegat: Chef för resursenheten 
- Beslut, daterat 2020-05-19, att bevilja ProCivitas Privata Gymnasium 
tilläggsbelopp för ersättning för modersmålsundervisning för två elever läsåret 
2020/2021 (dnr 2019-396 och 397) 
- Beslut, daterat 2020-05-19, att avslå ansökan från Lund International School 
om tilläggsbelopp för en elev för extra anpassning och särskilt stöd i form av 
elevassistent (dnr 2020-140) 
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Yttrande i samband med anmälningar till Skolinspektionen (punkt 20.5.) 
Delegat: Områdeschef förskola (aktuellt beslut) 
- Svar /redovisning, daterat 2020-05-29, av utredning med anledning av 
anmälan mot Hattstugans förskola (dnr 2020-28) 

Yttranden över överklaganden av delegerade beslut (punkt 20.6.) 
Delegat: Respektive delegat i ursprungsbeslut 
- Yttrande, daterat 2020-05-13, av rektor över överklagat beslut att avslå 
ansökan om skolplacering på Klågerupskolan F-5 (dnr 2020-130)  

Anställningsbeslut (punkt 21.1.5.) 
Delegat: Respektive anställande chefer 
- Beslut, daterat 2020-05-04, av rektor om tillsvidareanställning av biträdande 
rektor på Spångholmsskolan            
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§ 64  

Rapporter och anmälningar 

Dnr 9600  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Utredaren lämnar kortfattad information om två beslut av rektor om avstängning 
av elever från undervisningen på Spångholmsskolan under fyra dagar i mitten 
av maj 2020 samt ett beslut om avstängning av en elev från undervisningen på 
Baraskolan under två dagar i början av juni 2020. 

 

Presidiets förslag till beslut: 

Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna.   

 

 


