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UTBILDNINGSNÄMNDEN  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2020-09-21  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

Plats och tid Naverlönnsalen, måndagen den 21 september 2020 kl 17:00-18:51 

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, 2020-09-25 
 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 74-88 

 Jan Herbertson  

 Ordförande 

  

 Hans Järvestam  

 Justerare 

  

 Kristoffer Linné  
 
 Anslagsbevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 2020-09-21 

Anslaget sätts upp  Anslaget till och med  

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset, verksamhetsområde 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), närvarande till kl. 18.30 
Nicolaj Johannessen (C) 
Morgan Pedersen (SD) 
 

Övriga närvarande (tjänstepersoner, personalföreträdare m.fl.) 

Fredrik Aksell, utbildningschef 
Lise-lott Nilsson, områdeschef för grundskola, grundsärskola, gymnasium och vuxenutbildning 
Robert Schoug, ekonom 
Johanna Richter, projektledare 
Jan Herbertson, utredare och nämndens sekreterare 
Johannes Ullstad, personalföreträdare för Lärarförbundet, ej närvarande vid § 88 
Ronny Johnsson (SD), oppositionsråd, närvarande vid §§ 74-79 
Dave Servin, 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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§ 74  

Delårsrapport per den 31 augusti 2020 med 
helårsprognos 

Dnr 2019-000169  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att godkänna delårsrapport för utbildningsnämnden enligt redovisat förslag. 

Sammanfattning av ärendet 
Delårsrapport per den 31 augusti 2020 med helårsprognos har utarbetats. 

Utbildningschefen är föredragande i ärendet. 

Handlingar i ärendet 
Delårsrapport 

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige 

 



 

 

5(24) 

UTBILDNINGSNÄMNDEN  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2020-09-21  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 75  

Internbudget 2021 - inledande genomgång 

Dnr 2020-000071  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar  

att lägga informationen till handlingarna och 

att ta upp ärendet för beslut på nämndens sammanträde den 19 oktober 2020. 

Sammanfattning av ärendet 
En inledande genomgång av internbudget för 2021 för utbildningsnämnden har 
aktualiserats. 

Utbildningschefen och ekonomen är föredragande i ärendet. 

 

Presidiets förslag till beslut: 

Utbildningsnämnden beslutar  

att lägga informationen till handlingarna och 

att ta upp ärendet för beslut på nämndens sammanträde den 19 oktober 2020. 
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§ 76  

Preliminär hyra för Nils Fredriksson Utbildning 
(NFU) efter ny- och ombyggnad 

Dnr 2018-000219  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar  

att för sin del godkänna den preliminära tilläggsklausulen till hyreskontraktet för 
Nils Fredriksson Utbildning och översända handlingen till kommunstyrelsen för 
beslut.   

Sammanfattning av ärendet 
Preliminär tilläggsklausul till hyreskontrakt har upprättats efter ny- och 
ombyggnad av Nils Fredriksson Utbildning (NFU). 

Ordföranden är föredragande i ärendet. 

 

Presidiets förslag till beslut: 

Utbildningsnämnden beslutar  

att för sin del godkänna den preliminära tilläggsklausulen till hyreskontraktet för 
Nils Fredriksson Utbildning och översända handlingen till kommunstyrelsen för 
beslut.    

Handlingar i ärendet 
Preliminär tilläggsklausul till hyreskontrakt för Nils Fredriksson Utbildning 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen  
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§ 77  

Rapport om förskolekö 2020 

Dnr 2019-000442  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga rapporten till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Rapport om förskolekön (övergripande respektive mer detaljerad) har 
utarbetats. 

Av rapporten framgår baskapaciteten för Svedala kommuns förskolor uppdelat 
per tätort, placerade barn till och med 2021-05-31, antal barn som står i kö 
2020-08-31 som önskar plats fram till och med 2021-05-31 samt differensen 
mellan kapacitet och placerat antal barn/barn i kö. 

Utbildningschefen är föredragande i ärendet. 

 

Presidiets förslag till beslut: 

Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga rapporten till handlingarna.   

Handlingar i ärendet 
Rapport (övergripande), daterad 2020-09-02   
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§ 78  

Tillfälliga förskoleplatser i Bara 

Dnr 2020-000026  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att notera kommunstyrelsens beslut och 

att lägga beslutet och tillhörande beslutsunderlag till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Utbildningsnämnden beslutade den 17 augusti 2020, § 67, 

att lägga informationen till handlingarna och 

att ta upp ärendet på nytt för beslut på nämndens sammanträde den 21 
september 2020. 

Kommunstyrelsen beslutade den 16 mars 2020 att ge strategiska 
planeringsenheten i uppdrag att återkomma med förslag på 100 förskoleplatser 
i Bara. 

Utbildningsnämnden framlade förslag till kommunstyrelsen att beställa en 
tillfällig förskola i Bara med 100 platser med start från och med januari 2021. 

En utredning med bilagor har överlämnats som remiss till utbildningsnämnden 
och ekonomi- och utvecklingschefen för yttrande senast den 1 september. 
Kommunstyrelsen avser att behandla ärendet den 7 september 2020. 

Utbildningsnämndens ordförande har lämnat yttrande över remissen för 
utbildningsnämnden på delegation (brådskande ärende). 

Ordföranden är föredragande i ärendet. 

 

Presidiets förslag till beslut: 

Utbildningsnämnden beslutar 

att notera kommunstyrelsens beslut och 

att lägga beslutet och tillhörande beslutsunderlag till handlingarna.   

Handlingar i ärendet 
Kommunstyrelsens remissbrev och remissunderlag, daterade 2020-08-20 

Utbildningsnämndens yttrande (delegationsbeslut), daterat 2020-08-27       
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§ 79  

Lägesrapport om situationen och åtgärder på 
Spångholmsskolan för förbättrad arbetsmiljö 

Dnr 2020-000238  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Utbildningsnämnden beslutade på delegation av ordföranden (brådskande 
ärende) den 6 augusti 2020 

att från och med den 7 augusti 2020 inte bedriva någon verksamhet i 
Spångholmsskolans lokaler innan det har klargjorts vilka åtgärder som behöver 
göras för att garantera en hälsosam arbetsmiljö. 

Utbildningsnämnden beslutade den 17 augusti 2020, § 66, 

att notera informationen om Spångholmsskolan, 

att begära in protokollen över utförd obligatorisk ventilationskontroll (OVK) på 
alla byggnader inom nämndens verksamhetsområde och 

att dessa sedan sammanställs av Utbildning och redovisas till nämndens 
sammanträde den 21 september. 

Rapport om OVK-protokoll kommer att lämnas vid nästkommande 
sammanträde, den 19 oktober 2020. 

Utbildningschefen är föredragande i ärendet och meddelar att bygg och miljö i 
skrivelse har bedömt att den handlingsplan för åtgärder som har tagits fram 
medger att eleverna ska kunna återgå till skolan som planerat. Det blev från 
och med den 16 september 2020.   

Handlingar i ärendet 
Delegationsbeslut av utbildningsnämndens ordförande, daterat 2020-08-06 
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§ 80  

Rapport om aktuella lokal- och byggfrågor 

Dnr 2020-000288  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga rapporten till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Rapport kommer att lämnas om aktuella lokal- och byggfrågor. 

En presentation har utarbetats. 

Projektledaren är föredragande i ärendet. 

 

Presidiets förslag till beslut: 

Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga rapporten till handlingarna.   

Handlingar i ärendet 
Presentationsbilder om aktuella lokal- och byggfrågor 
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§ 81  

Rapport om omfattning av skadegörelse och 
inbrott/stöld  

Dnr 2019-000084  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga rapporten till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Sedan 2019 lämnas rapporter enligt rubricering varje vår och höst till 
utbildningsnämnden enligt nämndens årshjul. 

Rapportsammanställning har utarbetats. 

Projektledaren är föredragande i ärendet. 

 

Presidiets förslag till beslut: 

Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga rapporten till handlingarna.   

Handlingar i ärendet 
Sammanställning om skadegörelse 
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§ 82  

Revidering av delegationsförteckning för 
utbildningsnämnden 2020 

Dnr 2020-000207  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att godkänna redovisat förslag till reviderad delegationsförteckning för 
utbildningsnämnden, daterat 2020-09-18, att gälla från och med den 1 oktober 
2020.        

Sammanfattning av ärendet 
Ett antal ändringar är aktuella att göra i delegationsförteckningen. 

Det gäller  

- tillkommande delegater vad gäller utredning av fall av kränkningar och 
trakasserier enligt diskrimineringsgrunderna.  

- ändrad delegation för vissa typer av beslut inom förskola, grundsärskola och 
gymnasiesärskola samt beslut om tilläggsbelopp för de olika skolformerna. 

- ändrad delegation för beslut inom kommunal vuxenutbildning och särskild 
utbildning för vuxna. 

Vissa andra ändringar av delegationsförteckningen kommer att tas upp vid ett 
kommande sammanträde.    

Utredaren är föredragande i ärendet och meddelar att vissa ändringar har gjorts 
i förslaget, som innebär att nuvarande delegat kvarstår för beslut som hänger 
ihop med mottagande av elever i grundsärskolan och prövning av frågan om 
målgruppen för utbildning i gymnasiesärskolan.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-08-04 

Ändrat förslag till delegationsförteckning, daterat 2020-09-18         

Beslut skickas till 
Kommunledningskontoret för publicering i Svedala författningssamling 
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§ 83  

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.        

Sammanfattning av ärendet 
Anmälningar om kränkande behandling med mera mot barn och elever 

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

En rapportsammanställning av anmälningar har tagits fram för de två senaste 
läsåren, 2018/2019 och 2019/2020. 

Anmälningar om tillbud och olyckor bland barn och elever  

I Svedala kommun infördes sommaren 2017 ett system, KIA, i vilket personalen 
i verksamheterna gör anmälningar om tillbud, olycksfall och skador där barn 
och elever är inblandade eller drabbade (KIA används även för personalen).   

Rapportsammanställningar har tagits fram för anmälningar för de två senaste 
läsåren, 2018/2019 och 2019/2020.       

Områdeschefen för grundskola, grundsärskola, gymnasium och vuxenutbildning 
är föredragande i ärendet. 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-09-16 

Rapportsammanställning ur DF Respons, daterad 2020-09-08 

Rapportsammanställningar ur KIA         
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§ 84  

Tillämpning av Förenta Nationernas 
barnkonvention 

Dnr 2020-000033  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att bedöma att det är nödvändigt att säkerställa att: 

• samtliga chefer inom Utbildning ska ha nödvändig kunskap och kännedom om 
barnrättskonventionen och dess tillämpningar 

• utarbeta och säkerställa rutiner på verksamhets- och områdesnivå så att 
prövning av barnets bästa sker vid beslut av övergripande, principiell och/eller 
strukturell karaktär. 

Prövning av barnets bästa ska ske utifrån Barnkonventionens fyra 
grundprinciper.        

Sammanfattning av ärendet 
Bakgrund 

Förenta nationernas (FN) konvention om barnets rättigheter (i dagligt tal 
barnkonventionen) antogs av FN:s generalförsamling den 20 november 1989.  

Sverige ratificerade barnkonventionen utan reservationer 1990. 

I juni 2018 röstade riksdagen för regeringens förslag att göra barnkonventionen 
till svensk lag. 

Den 1 januari 2020 trädde lagen (2018:1197) om Förenta nationernas 
konvention om barnets rättigheter i kraft.  

Att barnkonventionen har blivit lag innebär att barnrättsfrågorna har fått högre 
status och att lokala och statliga myndigheter, rättsväsendet och andra 
beslutsfattare har fått ett större ansvar.  

Beslut av kommunstyrelsen i Svedala kommun 

Kommunstyrelsen beslutade den 20 januari 2020, § 5,  

att ge bygg- och miljönämnd, kultur- och fritidsnämnd, socialnämnd, teknisk 
nämnd och utbildningsnämnd samt sig själv/kommunstyrelsen i uppdrag att se 
över vad respektive verksamhetsområde kan göra för att säkerställa att 
barnperspektivet inbegrips i de kommunala verksamhetsområdena.  

Uppdraget ska redovisas till kommunstyrelsen senast 15 september 2020.           

Ordföranden är föredragande i ärendet. 
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Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-09-11         

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 85  

Meddelanden och skrivelser till 
utbildningsnämnden den 21 september 2020    

Dnr 2020-000250  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga besluten och skrivelserna till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Beslut och skrivelser av kommunala organ, myndigheter och domstolar i olika 
ärenden redovisas till utbildningsnämnden. 

Kommunstyrelsen har översänt beslut. 

Skolinspektionen har översänt handlingar om tematiska kvalitetsgranskningar i 
Svedala kommun samt beslut om att godkänna huvudmän att bedriva 
utbildningar på fristående gymnasieskolor i närområdet. 

Skolverket har översänt beslut som rör statsbidrag. 

 

Presidiets förslag till beslut: 

Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga besluten och skrivelserna till handlingarna.   

Handlingar i ärendet 
Kommunstyrelsens beslut, daterat 2020-09-07, om behov av tillfälliga 
förskoleplatser (med tjänsteskrivelse och karta) 

Skolinspektionens informationsbrev, daterat 2020-09-02, om tematisk 
kvalitetsgranskning hösten 2020 av gymnasieskolors arbete med att främja 
elevers hälsa 

Skolinspektionens beslut, daterat 2020-09-03, efter tematisk 
kvalitetsgranskning av grundskolorna i Svedala kommun 2020 

Skolinspektionens beslut, daterat 2020-09-07, att godkänna Sjölins Gymnasium 
AB som huvudman för gymnasieskola vid SJÖLINS Malmö i Malmö stad - 
utbildningar på ekonomiprogrammet med inriktningarna ekonomi samt juridik, 
naturvetenskapsprogrammet med inriktning naturvetenskap och 
samhällsvetenskapsprogrammet med 

inriktningarna beteendevetenskap och samhällsvetenskap * 

Skolinspektionens beslut, daterat 2020-09-07, att godkänna Sjölins Gymnasium 
AB som huvudman för gymnasieskola vid SJÖLINS Lund i Lunds kommun - 
utbildning på ekonomiprogrammet med inriktningarna ekonomi samt juridik, 
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naturvetenskapsprogrammet med inriktningarna naturvetenskap och samhälle 
samt naturvetenskap och samhällsvetenskapsprogrammet med inriktningarna 
beteendevetenskap samt samhällsvetenskap * 

Skolinspektionens beslut, daterat 2020-09-10, att godkänna DBGY Kronan AB 
(före detta Drottning Blankas Gymnasieskola AB) som huvudman för 
gymnasieskola vid Drottning Blankas Gymnasieskola Malmö Möllan i Malmö 
kommun - utbildning på det nationella samhällsvetenskapsprogrammet med 
inriktningen beteendevetenskap 

Skolinspektionens beslut, daterat 2020-09-10, att godkänna Hvilan Utbildning 
AB som huvudman för gymnasieskola vid Hvilan Utbildning i Staffanstorps 
kommun - utbildning på det nationella naturbruksprogrammet med inriktningen 
djurvård 

Skolinspektionens beslut, daterat 2020-09-14, att godkänna Lärande i Sverige 
AB som huvudman för gymnasieskola vid Realgymnasiet i Lund i Lunds 
kommun - utbildning på det nationella el- och energiprogrammet med 
inriktningen dator och kommunikationsteknik 

Skolinspektionen godkänner Designgymnasiet i Sverige AB (före detta Nya 
Designgymnasiet i Nacka AB) som huvudman för gymnasieskola vid 
Designgymnasiet Malmö i Malmö stad - utbildning på det nationella estetiska 
programmet med inriktning bild och formgivning, hantverksprogrammet med 
inriktning textil design och teknikprogrammet med inriktningarna design och 
produktutveckling samt samhällsbyggnad och miljö 

Skolverkets beslut, daterat 2020-08-28, att kommunen ska återbetala 14 718 
195 kronor av statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning - 
Yrkesvux/Yrkesvux+SFI för 2019 ** 

Skolverkets beslut, daterat 2020-08-28, att kommunen ska återbetala 2 079 776 
kronor av statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning - Yrkesförare för 
2019 ** 

Skolverkets beslut, daterat 2020-08-28, att kommunen ska återbetala 5 136 420 
kronor av statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning - 
Lärlingsvux/Lärlingsvux+SFI för 2019 **  

 

* Rättelsebeslut, daterade 2020-09-10, har inkommit på grund av felaktigheter om 
uppräknade personer i ägar- och ledningsprövningen 

** Obs! Tillsammans med flera andra kommuner 
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§ 86  

Anmälan av delegationsbeslut till 
utbildningsnämnden den 21 september 2020 

Dnr 2020-000249  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga delegationsbesluten till handlingarna.        

Sammanfattning av ärendet 
Anmälda delegationsbeslut till utbildningsnämnden den 21 september 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 2020-09-11 

Beslut i brådskande ärende (punkt 1.1.) 
Delegat: Ordföranden 
- Yttrande, daterat 2020-08-27, över remiss om utredning om behov av nya 
förskoleplatser i Bara (dnr 2020-26) 

Beslut att utse stf. rektor i förskolan (punkt 2.2.) 
Delegat: Områdeschef förskola 

Erlandsdals och Tofta förskolor 
- Beslut, daterat 2020-08-24, att utse stf. rektor för tiden 28 augusti-6 
september 2020 

Åkerbrukets förskola 
- Beslut, daterat 2020-08-24, att utse stf. rektor för tiden 24-25 augusti 2020 
- Beslut, daterat 2020-08-26, att utse stf. rektor för tiden 26-27 augusti 2020 

Fröhusets och Klöverstugans förskolor 
- Beslut, daterat 2020-09-01, att utse stf. rektor för tiden 3 augusti 2020 

Beslut om tidsbegränsad anställning (icke-behörig lärare) enligt skollagen 
(punkt 2.3.) 
Delegat: Respektive anställande chefer 
- Beslut, daterade 2020-08-06, av rektor att anställa två pedagoger med 
placering på Spångholmsskolan 
- Beslut, daterat 2020-08-06, av rektor att anställa en lärare med placering på 
Naverlönnskolan 
- Beslut, daterat 2020-08-06, av rektor att anställa en lärare med placering på 
Kyrkskolan 
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- Beslut, daterat 2020-08-06, av chef för resursenheten att anställa en 
modersmålslärare med placering vid resursenheten 
- Beslut, daterat 2020-08-07, av chef för resursenheten att anställa en 
modersmålslärare med placering vid resursenheten  

Beslut om plats/utökad vistelsetid i förskola (punkt 6.4. eller 6.5.) 
Delegat: Rektor 
- Beslut, daterat 2020-08-11, att bevilja utökad vistelsetid för ett barns eget 
behov på grund av familjesituationen i övrigt, Klöverstugans förskola (punkt 
6.4.) (dnr 2020-212)  
- Beslut, daterat 2020-06-08, att bevilja utökad vistelsetid för ett barns eget 
behov på grund av familjesituationen i övrigt, Hattstugans förskola (punkt 6.4.) 
(dnr 2020-150) 
- Beslut, daterat 2020-08-19, att bevilja utökad vistelsetid för ett barns barnets 
behov av särskilt stöd i sin utveckling av fysiska, psykiska eller andra skäl, Bara 
backars förskola (punkt. 6.5.) (dnr 2020-262)  

Beslut om rätt till skolskjuts i förskoleklass (punkt 7.8.) och grundskolan (punkt 
8.8.) 
Delegat: Projektkoordinator tillika skolskjutsansvarig 
- Sammanställning utifrån inkomna ansökningar om skolskjuts för 354 elever 
läsåret 2020/2021 (338 har beviljats skolskjuts och 16 har nekats då kriterierna 
inte har uppfyllts) 

Överenskommelse om interkommunal ersättning för placering av elev i 
grundskola (punkt 8.12.) 
Delegat: Områdeschef för grundskola, grundsärskola, gymnasium och 
vuxenutbildning 
- Överenskommelser, daterade 2020-08-14, med Skurups kommun om 
ersättning för två elever placerade i årskurs 8 på grundskola i den kommunen  

Beslut om plats/utökad vistelsetid i fritidshem (punkt 10.3. eller 10.4.) 
Delegat: Rektor 
- Beslut, daterat 2020-08-14, om plats på fritidshem för en elevs behov av 
särskilt stöd i sin utveckling av fysiska, psykiska eller andra skäl, Kyrkskolan  
(punkt 10.4.) (dnr 2020-19)  
- Beslut, daterat 2020-08-14, om plats på fritidshem för en elevs eget behov på 
grund av familjesituationen i övrigt, Kyrkskolan (punkt 10.4) (dnr 2020-253)  
- Beslut, daterat 2020-08-14, om plats på fritidshem för en elevs behov av 
särskilt stöd i sin utveckling av fysiska, psykiska eller andra skäl, Kyrkskolan 
(punkt 10.4.) (dnr 2020-254)  
- Beslut, daterat 2020-08-14, om plats på fritidshem för en elevs behov av 
särskilt stöd i sin utveckling av fysiska, psykiska eller andra skäl, Kyrkskolan 
(punkt 10.4.) (dnr 2020-255)  
- Beslut, daterat 2020-08-14, om plats på fritidshem för en elevs behov av 
särskilt stöd i sin utveckling av fysiska, psykiska eller andra skäl, Kyrkskolan 
(punkt 10.4.) (dnr 2020-256)  
- Beslut, daterat 2020-08-14, om plats på fritidshem för en elevs behov av 
särskilt stöd i sin utveckling av fysiska, psykiska eller andra skäl, Kyrkskolan 
(punkt 10.4.) (dnr 2020-257)  
- Beslut, daterat 2020-08-14, om plats på fritidshem för en elevs behov av 
särskilt stöd i sin utveckling av fysiska, psykiska eller andra skäl, Kyrkskolan 
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(punkt 10.4.) (dnr 2020-258)  
- Beslut, daterat 2020-08-14, om plats på fritidshem för en elevs behov av 
särskilt stöd i sin utveckling av fysiska, psykiska eller andra skäl, Kyrkskolan 
(punkt 10.4.) (dnr 2020-259) 
- Beslut, daterat 2020-08-25, om plats på fritidshem för en elevs behov på 
grund av familjesituationen i övrigt (avgiftsbefrielse), Naverlönnskolan) (punkt 
10.3.) (dnr 2020-264)  
- Beslut, daterat 2020-08-25, om plats på fritidshem för en elevs behov av 
språklig stimulans, Naverlönnskolan (punkt 10.4.) (dnr 2020-265)  
- Beslut, daterat 2020-09-01, om plats på fritidshem för en elevs eget behov på 
grund av familjesituationen i övrigt, Roslättsskolan (punkt 10.3.) (dnr 2020-279)  

Ansvar för (med tillhörande beslut) om antagning till olika utbildningar (punkt 
11.1.) 
Delegat: Rektor för Nils Fredrikson Utbildning (NFU) 
- 2 antagna elever första halvåret 2020 

Beslut om ekonomiskt stöd vid inackordering (gymnasieskolan) läsåret 
2020/2021 (punkt 11.4.) 
Delegat: Administrativ chef 
- Beslut, daterat 2020-08-18, att bevilja ansökan (dnr 2020-251)  
- Beslut, daterat 2020-09-03, att bevilja ansökan (dnr 2020-274) 

Beslut om plan för utbildningen på introduktionsprogram och individuell 
studieplan för varje elev (punkt 11.17.) 
Delegat: Rektor för NFU 
- 1 antagen elev till introduktionsprogrammet språkintroduktion (IMS) första 
halvåret 2020 

Beslut om skyndsam och fortlöpande bedömning av en elevs 
kunskapsutveckling inför mottagande av eleven till språkintroduktion (punkt 
11.21 och 11.36.) 
Delegat: Rektor för NFU 
- 2 beslut första halvåret 2020  

Beslut om mottagande av sökande till preparandutbildning, yrkesintroduktion 
som inte har utformats för en enskild elev, individuellt alternativ eller 
språkintroduktion även om de inte kommer från kommunen (punkt 11.24.) 
Delegat: Rektor för NFU 
- 32 elever på samtliga introduktionsprogram (som varit aktiva någon gång 
under första halvåret 2020 

Beslut om busskort (resekort) (gymnasieskolan) (punkt 11.43) 
Delegat: Administrativ chef 
- Beslut, daterat 2020-08-19, att avslå ansökan (dnr 2020-260) 
- Beslut, daterat 2020-08-19, att avslå ansökan (dnr 2020-261) 
- Beslut, daterat 2020-09-03, att avslå ansökan (dnr 2020-277) 

Beslut om rätt för vuxen att delta i kommunal vuxenutbildning på grundläggande 
nivå (grundvux) från och med andra kalenderhalvåret det år då han eller hon 
fyller 20 år (punkt 13.4.) 
Delegat: Utbildningschef 
- 30 beslut första halvåret 2020  
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Beslut om yttrande om åtagande att svara för kostnader (interkommunal 
ersättning) för sökandes utbildning på gymnasial nivå: 
- 13 beslut att svara för kostnad första halvåret 2020 
- 36 beslut att inte bevilja interkommunal ersättning första halvåret 2020 
(exklusive SFI/grundvux) 

Beslut om antagning av sökande till kommunal vuxenutbildning (punkt 13.8.) 
Delegat: Utbildningschef 
- 192 mottagna elever första halvåret 2020  

Beslut om urval av sökande till kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå 
Delegat: Utbildningschef 
- 5 beslut om avslag och 131 beslut om godkännande för elev med Svedala 
som hemkommun 
- 8 beslut om avslag och 69 beslut om godkännande för elev med annan 
hemkommun än Svedala 

Beslut efter tillsyn av fristående verksamheter (förskola) (punkt 17.1.) 
Delegat: Områdeschef förskola) 
- Beslut, daterat 2020-09-07, att tillsynen av I Ur och Skur Väderlekens förskola 
tills vidare ska fortsätta vara öppen om utförande av åtgärder vad gäller 
huvudmannens ansvar för säkerhet i förskolans lek- och lärmiljö utomhus (dnr 
2020-37)   
- Beslut, daterat 2020-09-08, att avstå från ytterligare ingripande mot 
huvudmannen för I Ur och Skur Väderlekens förskola vad gäller krav på att 
barns integritet kan uppfyllas (dnr 2020-37) 
- Beslut, daterat 2020-09-08, att tillsynen av I Ur och Skur Väderlekens förskola 
tills vidare ska fortsätta vara öppen vad gäller 
* redovisning av var på det första generella frågeområdet (efter anmärkning på delegation) 
* redogörelse vad gäller huvudmannens ansvar för klargörande om ansvarsfördelning mellan 
huvudman och rektor (efter föreläggande av nämnden) (dnr 2020-37) 

Beslut om tilläggsbelopp enligt skollagen (punkt 18.2.) 
Delegat: Chef för resursenheten 
- Beslut, daterat 2020-08-27, att bevilja tilläggsbelopp med 80 560 kronor per 
termin inklusive 6 % moms för läsåret 2020/2021för en elev vid I Ur och Skur 
Skabersjöskolan (dnr 2020-154) 

Yttranden över överklaganden av delegerade beslut 
Delegat: Respektive delegat i ursprungsbeslutet 
- Yttrande, daterat 2020-08-20, med anledning av överklagat beslut om 
tilläggsbelopp enligt skollagen, Pilbågens förskola (dnr 2020-206) 

Beslut om beslutsattestanter (punkt 20.3.) 
Delegat: Utbildningschef 
- Beslut, daterat 2020-09-01, att utse beslutsattestanter enligt förteckning med 
ändringsdatum 2020-08-19 

Yttranden i samband med anmälningar till Skolinspektionen (punkt 20.5.) 
Delegat: Områdeschef grundskola, grundsärskola, gymnasium och 
vuxenutbildning 
- Komplettering till yttrande, daterat 2020-09-01, över anmälan mot 
Naverlönnskolan (dnr 2020-176) 
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Anställningsbeslut, tillsvidare (punkt 21.1.5.) 
Delegat: Respektive anställande chefer 
- Beslut, daterat 2020-08-01, av rektor att anställa en resurspedagog med 
placering på Kyrkskolans grundsärskola 
- Beslut, daterat 2020-08-06, av rektor att anställa en lärare med placering på 
Kyrkskolans grundsärskola 
- Beslut, daterat 2020-08-06, av rektor att anställa en lärare med placering på 
Klågerupskolan 
- Beslut, daterat 2020-08-06, av rektor att anställa en lärare med placering på 
Spångholmsskolan 
- Beslut, daterat 2020-08-06, av rektor att anställa en lärare med placering på 
Spångholmsskolan 
- Beslut, daterade 2020-08-06, av rektor att anställa två lärare och en 
specialpedagog med placering på Aggarpsskolan 
- Beslut, daterat 2020-08-10, av rektor att anställa en specialpedagog med 
placering på Spångholmsskolan 
- Beslut, daterat 2020-08-14, av rektor att anställa en förskollärare med 
placering på Örtagårdens förskola 
- Beslut, daterat 2020-08-31, av rektor att anställa en förskollärare med 
placering på Örtagårdens förskola            
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§ 87  

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

Dnr 2020-000087  

Beslut 
Presidiets förslag till beslut: 

Utbildningsnämnden beslutar att lägga rapporten till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Lägesrapport om coronapandemin och covid-19 och dess påverkan på 
verksamheterna är aktuell att lämna.  

Utbildningschefen är föredragande i ärendet. 
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§ 88  

Rapporter och anmälningar 

Dnr 10035  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att notera informationen. 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt 5 kapitlet 16 § andra stycket skollagen (2010:800) ska rektorn informera 
huvudmannen om beslut om avstängning av elever i grundskolan. 

Utredaren lämnar kortfattad information om fyra rektorsbeslut som fattades i 
slutet av augusti och början av september 2020 och som avser avstängning av 
elever från undervisningen på Spångholmsskolan.    

 

 


