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Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

Plats och tid Naverlönnsalen, måndagen den 16 november 2020 kl 17:00-18:46 

Beslutande Ledamöter 

Se närvarolista på sida 2 

 Tjänstgörande ersättare 

Se närvarolista på sida 2 

Övriga närvarande Se närvarolista på sida 2 

Justerare Anette Nilsson 

Justeringens plats och datum Kommunhuset, 2020-11-20 
 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 99-112 

 Jan Herbertson  

 Ordförande 

  

 Hans Järvestam  

 Justerare 

  

 Anette Nilsson  
 
 Anslagsbevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
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Sammanträdesdatum 2020-11-16 

Anslaget sätts upp 2020-11-20 Anslaget till och med 2020-12-14  

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset, verksamhetsområde Utbildnings lokaler 
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 Jan Herbertson  
 Utdragsbestyrkande  
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Närvarolista 
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Jan Holmerup (M) 
Nicolaj Johannessen (C) 
Kristoffer Linné (L), 1:e vice ordförande 
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Tjänstgörande ersättare 
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Ewa Bohlin (S) för Per-Ola Valastig (MP) 
 

Ersättare  
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Övriga närvarande (tjänstepersoner och personalföreträdare) 
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§ 99  

Uppföljningsrapport nr 3 2020, januari-oktober 
2020 inklusive prognos, för utbildningsnämnden 

Dnr 2019-000169  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att godkänna redovisad uppföljningsrapport nr 3 2020. 

Sammanfattning av ärendet 
Uppföljningsrapport nr 3 2020 ska behandlas av nämnden enligt den 
kommunövergripande tidplanen för ekonomisk uppföljning 2020. Rapporten 
avser perioden januari-oktober 2020 inklusive prognos. 

Uppföljningsrapport har utarbetats. 

Ekonomen är föredragande i ärendet. 

 

Presidiets förslag till beslut: 

Utbildningsnämnden beslutar 

att godkänna redovisad uppföljningsrapport nr 3 202 

Handlingar i ärendet 
Uppföljningsrapport nr 3 2020 

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige via kommunstyrelsens budgetutskott 
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§ 100  

Långsiktig investeringsplan för 
utbildningsnämnden 2022-2028 

Dnr 2020-000318  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga informationen om långsiktig investeringsplan 2022-2028 för 
utbildningsnämnden till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Utbildningsnämnden ska informeras om en långsiktig investeringsplan för 
utbildningsnämnden för perioden 2022-2028. 

En plan har utarbetats. 

Ekonomen är föredragande i ärendet. 

 

Presidiets förslag till beslut: 

Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga informationen om långsiktig investeringsplan 2022-2028 för 
utbildningsnämnden till handlingarna. 

Handlingar i ärendet 
Långsiktig investeringsplan 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsens budgetutskott 
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§ 101  

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

Dnr 2018-000399  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar  

att föreslå kommunstyrelsen att uppdra åt strategisk planeringsenhet att ta fram 
en avsiktsförklaring med Svedab för Roslättskolans utbyggnad med ytterligare 
200 elevplatser i åk F-3, 

att föreslå kommunstyrelsen att uppdra åt strategisk planeringsenhet att ta fram 
en avsiktsförklaring med Svedab för att genomföra en lösning för förtätning av 
elevantalet på Marbäcksskolan och 

att för egen del ge verksamheten i uppdrag att skapa en plan för en förtätning 
av elevantalet på både Naverlönnsskolan och Aggarpskolan samt 

att notera redovisad barnkonsekvensanalys. 

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

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

Kommunstyrelsen beslutade den 17 december 2018, § 278, 

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

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

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

De alternativ som ses över är följande: 

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

• Utbyggnad av Roslättsskolan till 600 elever åk F-6 

• Utbyggnad av Roslättsskolan till 600 elever åk F-9  
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Arbetet sker i nära samarbete med kommunens lokalstrateg.           

Utbildningsnämnden beslutade den 19 oktober 2020, § 91, 

att återremittera till verksamhetsområde Utbildning för framtagande av 
- en plan för en förtätning av elevantalet på både Naverlönnskolan och 
Aggarpsskolan samt 
- en barnkonsekvensanalys 

Nämnden beslutade vidare 

att ärendet skulle behandlas på nytt på kommande sammanträde, den 16 
november 2020.  

Ordföranden är föredragande i ärendet. 

 

Presidiets förslag till beslut: 

Utbildningsnämnden beslutar  

att föreslå kommunstyrelsen att uppdra åt strategisk planeringsenhet att ta fram 
en avsiktsförklaring med Svedab för Roslättskolans utbyggnad med ytterligare 
200 elevplatser i åk F-3, 

att föreslå kommunstyrelsen att uppdra åt strategisk planeringsenhet att ta fram 
en avsiktsförklaring med Svedab för att genomföra en lösning för förtätning av 
elevantalet på Marbäcksskolan och 

att för egen del ge verksamheten i uppdrag att skapa en plan för en förtätning 
av elevantalet på både Naverlönnsskolan och Aggarpskolan samt 

att notera redovisad barnkonsekvensanalys. 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-10-19   

Barnkonsekvensanalys, daterad 2020-11-04       

Presentation om fler grundskoleplatser i Svedala tätort 

Yrkanden 
Kristoffer Linné (L) med instämmande av Magnus Lilja (SD) yrkar bifall till 
liggande förslag. 

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut och det är 
liggande förslag. 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 102  

Förändring av dagordningen 

Dnr 10659  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att flytta upp ärendena på dagordningen enligt ordförandens förslag så att 
dessa följer direkt efter denna punkt. 

Sammanfattning av ärendet 
Ordföranden föreslår att dagordningen ändras på så sätt att dagordningens 
ärende nr 7 om rapport om det systematiska kvalitetsarbetet (SKA) i 
grundskolan läsåret 2019/2020 och ärende nr 8 med motsvarande rapport för 
gymnasiet och vuxenutbildningen läsåret 2019/2020 flyttas upp så att 
områdeschef Lise-Lott Nilsson kan föredra dessa ärenden via länk. 
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§ 103  

Rapport om det systematiska kvalitetsarbetet 
(SKA) i grundskolan läsåret 2019/2020 

Dnr 2020-000303  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att tacka för föredragningen och lägga redovisad rapport till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Rapport har utarbetats om det systematiska kvalitetsarbetet (SKA) i 
grundskolan läsåret 2019/2020. 

Områdeschefen för grundskola, grundsärskola, gymnasium och vuxenutbildning 
är föredragande i ärendet via länk och redovisar presentation. 

 

Presidiets förslag till beslut: 

Utbildningsnämnden beslutar 

att tacka för föredragningen och lägga redovisad rapport till handlingarna. 

Handlingar i ärendet 
Rapport, daterad 2020-09-13 
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§ 104  

Rapport om det systematiska kvalitetsarbetet 
(SKA) i gymnasiet och vuxenutbildningen läsåret 
2019/2020 

Dnr 2020-000304  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att tacka för föredragningen och lägga redovisad rapport till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Rapport har utarbetats om det systematiska kvalitetsarbetet (SKA) i gymnasiet 
och vuxenutbildningen (Nils Fredriksson Utbildning) läsåret 2019/2020. 

Områdeschefen för grundskola, grundsärskola, gymnasium och vuxenutbildning 
är föredragande i ärendet via länk och redovisar presentation. 

 

Presidiets förslag till beslut: 

Utbildningsnämnden beslutar 

att tacka för föredragningen och lägga redovisad rapport till handlingarna. 

Handlingar i ärendet 
Rapport, daterad 2020-07-24 
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§ 105  

Utredning om OB-omsorg 

Dnr 2020-000145  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar  

att erbjuda OB-omsorg mellan 18.00 och 21.00 helgfria dagar samt mellan kl. 
06.00 och 21.00 på lördagar, söndagar och allmänna helgdagar (så kallade 
röda dagar) med undantag för påskafton, midsommarafton, julafton och 
nyårsafton då verksamheten stänger kl. 16.00, vilket följer nämndens tidigare 
beslut, daterat 2015-08-10, och  

att upphäva sitt tidigare beslut, daterat 2015-08-10, att erbjuda nattomsorg, 
vilket innebär att kommunen därmed upphör med att bedriva OB-omsorg 
nattetid samt 

att beslutet ska gälla från och med den 1 december 2020. 

Motiveringen till beslutet är  

att efterfrågan inte längre finns,  

att driftskostnaderna inte inryms under statsbidragen,  

att barnomsorg nattetid inte är lagstadgad samt 

att barn inte bör vistas längre perioder på institution utan sina föräldrar. 

Utbildningsnämnden beslutar vidare 

att uppdra åt Utbildning att bevaka frågan och, om behov skulle uppstå, 
återkomma till nämnden. 

Sammanfattning av ärendet 
OB- omsorgen inklusive nattomsorgen i Svedala kommun blev permanentad 
genom beslut av kommunstyrelsen i början av 2013 Utbildningsnämnden 
fattade under 2015 beslut om att verksamheten permanent skulle ingå i 
Svedala kommuns barnsomsorgs utbud. Beslutet som fattades omfattade ett 
långtgående erbjudande om omsorg för såväl kvällar, nätter och helger.  

Vidare fattade utbildningsnämnden beslut om öppettider och om att OB-
omsorgen skulle omfatta 30 barn från 1-9 år. 

Under 2017 började kostnaderna överstiga de intäkter som statsbidraget 
utgjorde, efterhand som löner och andra kostnader ökade. Utbildnings övriga 
verksamheter, förskola, har balanserat underskottet.  

Utbildningsnämnden beslutade den 18 maj 2020, § 50, 

att ge utbildningschefen i uppdrag att se över och föreslå en ny organisation för 
OB-omsorgen i Svedala kommun.         

Ordföranden och utbildningschefen är föredragande i ärendet. 
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Presidiets förslag till beslut: 

Utbildningsnämnden beslutar  

att erbjuda OB-omsorg mellan 18.00 och 21.00 helgfria dagar samt mellan kl. 
06.00 och 21.00 på lördagar, söndagar och allmänna helgdagar (så kallade 
röda dagar) med undantag för påskafton, midsommarafton, julafton och 
nyårsafton då verksamheten stänger kl. 16.00, vilket följer nämndens tidigare 
beslut, daterat 2015-08-10, och  

att upphäva sitt tidigare beslut, daterat 2015-08-10, att erbjuda nattomsorg, 
vilket innebär att kommunen därmed upphör med att bedriva OB-omsorg 
nattetid samt 

att beslutet ska gälla från och med den 1 december 2020. 

Motiveringen till beslutet är  

att efterfrågan inte längre finns,  

att driftskostnaderna inte inryms under statsbidragen,  

att barnomsorg nattetid inte är lagstadgad samt 

att barn inte bör vistas längre perioder på institution utan sina föräldrar. 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-11-05 

Barnkonsekvensanalys, daterad 2020-11-02 

Utbildningsnämndens beslut, daterat 2020-05-18 

Utbildningsnämndens beslut, daterat 2015-08-10, att erbjuda OB- och 
nattomsorg 

Kommunstyrelsens beslut, daterat 2013-01-28, § 12, att permanenta OB- och 
nattomsorgen 

Yrkanden 
Ordföranden föreslår som tillägg till presidiets förslag att Utbildning får i uppdrag 
att bevaka frågan och, om behov skulle uppstå, återkomma till nämnden. 

Jesper Sennertoft (S) tillstyrker liggande förslag och ordförandens 
tilläggsförslag. 

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns ett liggande förslag samt ordförandens 
tilläggsförslag. 

Beslut skickas till 
Områdeschef förskola  
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Rektor för Örtagårdens förskola inklusive OB-omsorg 
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§ 106  

Ordinarie (regelbunden) tillsyn av förskolan 
Börringebarnen 2020 

Dnr 2020-000038  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att på nytt förelägga huvudmannen för förskolan Börringebarnen  

- att skapa tillräckliga förutsättningar för att utöva hela det uppdrag som rektor 
har i enlighet med de nationella styrdokumenten, 

- att beskriva på vilket sätt åtgärder är vidtagna för att skapa förutsättningar för 
att utöva pedagogiskt ledarskap samt 

- att senast den 30 november 2020 utöka rektorns tjänstetid för att kunna utöva 
sitt uppdrag enligt skolförfattningarna och de uppdrag och arbetsuppgifter som 
beskrivs i befattningsbeskrivning, förväntansdokument och andra dokument. 

Sammanfattning av ärendet 
Svedala kommun inledde under våren 2020 en ordinarie (regelbunden) tillsyn 
av förskolan Börringebarnen. 

Nämndens tidigare beslut om föreläggande  

Utbildningsnämnden beslutade den 8 juni 2020, § 58, 

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 och allmänna råd). 

I huvudmannens svar till kommunen skulle 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 beslutade 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 till det systematiska kvalitetsarbetet (SKA). 

Utbildningsnämnden beslutade slutligen 

att förelägga huvudmannen att inkomma med svar på vilket sätt huvudmannen 
säkerställer att legitimerade förskollärare kan utöva sitt uppdrag så som det 
skrivs fram i författningarna. 
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Dokumenterade åtgärder vad gäller föreläggandena ovan skulle vara Svedala 
kommun tillhanda senast den 15 augusti 2020. 

Inkommen redovisning 

Huvudmannen inkom den 16 augusti 2020 med svar på föreläggandena. 
Skriftliga redogörelser har lämnats i bilagor samt kompletteringar och visar att 
huvudmannen inte har uppfyllt kraven i vissa hänseenden. 

Delegationsbeslut om att avstå från ytterligare ingripande 

Utbildningsnämnden beslutade (genom delegationsbeslut) den 4 november 
2020 att avstå från ytterligare ingripande mot huvudmannen vad gäller de två 
sista föreläggandena i beslutet den 8 juni 2020.        

 

Utredaren är föredragande i ärendet. 

 

Presidiets förslag till beslut: 

Utbildningsnämnden beslutar 

att på nytt förelägga huvudmannen för förskolan Börringebarnen  

- att skapa tillräckliga förutsättningar för att utöva hela det uppdrag som rektor 
har i enlighet med de nationella styrdokumenten, 

- att beskriva på vilket sätt åtgärder är vidtagna för att skapa förutsättningar för 
att utöva pedagogiskt ledarskap samt 

- att senast den 30 november 2020 utöka rektorns tjänstetid för att kunna utöva 
sitt uppdrag enligt skolförfattningarna och de uppdrag och arbetsuppgifter som 
beskrivs i befattningsbeskrivning, förväntansdokument och andra dokument. 

Handlingar i ärendet 
Huvudmannens svar på förelägganden, inkommet 2020-08-16 

Tjänsteskrivelse, daterad 2020-11-05 

Delegationsbeslut, daterat 2020-11-04 

Beslut skickas till 
Föreningen Börringebarnen, huvudman för förskolan Börringebarnen 
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§ 107  

Riktad tillsyn på förskolan Börringebarnen 

Dnr 2020-000061  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att förelägga huvudmannen att senast den 30 november 2020 svara på krav  

- att tillskapa förutsättningar i tjänsteutrymme för rektor och för huvudmannens 
förtroende för rektor att utöva hela sitt uppdrag i enlighet med författningarna 
och i enlighet med det som Börringebarnen själv beskriver som rektorns 
uppdrag. 

Sammanfattning av ärendet 
Svedala kommun inledde våren 2020 en riktad tillsyn av förskolan 
Börringebarnen. 

Tidigare delegationsbeslut 

Utbildningsnämnden beslutade (genom delegationsbeslut) den 15 juni 2020 att 
avstå från ingripande vad gäller den del av huvudmannens ansvarsfördelning, 
enligt 2 kapitlet skollagen, som berör styrelsens beslutsordning/rutiner för 
beslutsfattande samt sammanträdesfrekvens. 

Nämnden beslutade (genom delegationsbeslut) den 15 juni 2020 att rikta en 
fortsatt anmärkning vad gäller huvudmannens ansvarsfördelning, enligt 2 
kapitlet skollagen. 

Senast den 30 september 2020 skulle huvudmannen ha inkommit med en 
redogörelse som innehåller nedanstående punkter till Svedala kommuns 
ansvarige tjänsteman: 

- Tillskapa förutsättningar i tjänsteutrymme för rektor och för huvudmannens 
förtroende för rektor att utöva hela sitt uppdrag i enlighet med författningarna 
och i enlighet med det som Börringebarnen själv beskriver som rektorns 
uppdrag 

- Tillskapa tydliga förväntningar på och förtroende för skolchefens uppdrag 

- Genom ovanstående revidera Börringebarnens dokument så att begrepp som 
används är aktuella och entydiga samt i enlighet med författningar för förskolan 
(skollag, läroplan) 

- Uppdatera förskolans webbplats och där redogöra för vilka som har 
befogenheter och ansvar för förskolan samt uppge korrekta/uppdaterade 
kontaktuppgifter 

- Komplettera ovanstående med en bild/skiss på den organisation som 
beskriver Börringebarnens styrning och ledning. Det gäller både huvudmannens 
och rektorns samt skolchefens uppdrag i den samlade organisationen. 
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Begäran om kompletteringar och inkommen redovisning 

Utbildningsnämndens delegat begärde skriftligt den 8 september 2020 att 
huvudmannen senast den 30 september skulle inkomma med följande 
kompletteringar till redogörelsen: 

- Dokument som beskriver skolchefens uppdrag och stöd till rektor 

- Kompletterande svar kring rektors förutsättningar ifråga om tjänsteutrymme 

Huvudmannen inkom med skriftlig redogörelse den 30 september 2020. 

Redogörelsen visar att rektor inte har tillräckliga förutsättningar att fullgöra sitt 
uppdrag enligt författningarna och följa huvudmannens befattningsbeskrivning 
för rektor, förväntansdokument på rektor samt andra dokument.  

Nytt delegationsbeslut att avstå från ingripande 

Nämnden beslutade (genom delegationsbeslut) den 4 november 2020  

att avstå från ytterligare ingripande vad gäller krav i övriga punkter i tidigare 
anmärkning.  
 
Utredaren är föredragande i ärendet. 

 

Presidiets förslag till beslut: 

Utbildningsnämnden beslutar 

att förelägga huvudmannen att senast den 30 november 2020 svara på krav  

- att tillskapa förutsättningar i tjänsteutrymme för rektor och för huvudmannens 
förtroende för rektor att utöva hela sitt uppdrag i enlighet med författningarna 
och i enlighet med det som Börringebarnen själv beskriver som rektorns 
uppdrag. 

Handlingar i ärendet 
Huvudmannens svar, inkommet 2020-09-30 

Tjänsteskrivelse, daterad 2020-10-21, kompletterad 2020-11-05 

Delegationsbeslut, daterat 2020-11-04 

Beslut skickas till 
Föreningen Börringebarnen, huvudman för förskolan Börringebarnen 
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§ 108  

Heltid som norm 

Dnr 2020-000285  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att överlämna redovisad skrivelse till kommunstyrelsens personalutskott. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens personalutskott beslutade den 20 oktober 2020, § 26,  

att uppdra åt samtliga nämnder att göra en avstämning om nuläge och 
utveckling i arbetet kring "Heltid som norm" per den 31 oktober 2020, 

att redovisningen ska vara inkommen till personalutskottet senast den 30 
november 2020, 

att ärendet redovisas för kommunstyrelsens personalutskott den 9 december 
2020. 
 
En skrivelse/rapport har utarbetats. 

Utbildningschefen är föredragande i ärendet. 

 

Presidiets förslag till beslut: 

Utbildningsnämnden beslutar 

att överlämna redovisad skrivelse till kommunstyrelsens personalutskott. 

Handlingar i ärendet 
Kommunstyrelsens personalutskotts beslut, daterat 2020-10-20 

Skrivelse/rapport, daterad 2020-11-05 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsens personalutskott 
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§ 109  

Meddelanden och skrivelser till 
utbildningsnämnden den 16 november 2020 

Dnr 2020-000322  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga redovisade beslut, dom, underrättelser och remisser till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Beslut och skrivelser av kommunala organ, myndigheter och domstolar i olika 

ärenden redovisas till utbildningsnämnden. 

Bygg- och miljönämnden har översänt beslut om sammanträdestider för 2021. 

Förvaltningsrätten i Malmö har översänt dom i mål om tilläggsbelopp. 

Skolverket har översänt beslut som rör statsbidrag. 

Skolverket har översänt remiss om förslag till ändringar i grundsärskolans och 
vissa av specialskolans kursplaner och kunskapskrav. 

 

Presidiets förslag till beslut: 

Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga redovisade beslut, dom, underrättelser och remisser till handlingarna. 

Handlingar i ärendet 
Kommunstyrelsens plan- och exploateringsutskotts underrättelse, daterad 
2020-10-28, om samrådsförslag till detaljplan för fastigheten Svedala 122:88 
m.fl., PADEL i Svedala 

Bygg- och miljönämndens beslut, daterat 2020-10-22 

Kommunfullmäktiges beslut, daterat 2020-10-28, § 79, om delårsrapport per 
den 31 augusti 2020 för Svedala kommun 

Kommunfullmäktiges beslut, daterat 2020-10-28, § 81, om skapande av 
lokalbank 

Reglemente för lokalbank, antaget av kommunfullmäktige 2020-10-28, § 81 

Kommunfullmäktiges beslut, daterat 2020-10-28, § 83, om lokalförsörjningsplan 
2021-2030 för Svedala kommun 

Kommunfullmäktiges beslut, daterat 2020-10-28, § 90, om deltagande på 
distans i kommunfullmäktige-, kommunstyrelse-, nämnd- och 
utskottssammanträden 
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Kommunfullmäktiges beslut, daterat 2020-10-28, § 91, att bland annat utse ny 
ledamot och ny ersättare för Centerpartiet i utbildningsnämnden 

Förvaltningsrättens i Malmö dom, meddelad 2020-10-23, att avslå Föreningen 
Börringebarnens överklagande av beslut om tilläggsbelopp för ett barn på 
förskolan  

Skolverkets beslut, daterat 2020-10-15, att delvis bevilja kommunen statsbidrag 
med 57 000 kronor för behörighetsgivande utbildning för lärare i yrkesämnen för 
2020 

Skolverkets beslut, daterat 2020-10-21, att godkänna kommunens redovisning 
av statsbidrag, 717 109 kronor, för Fritidshemssatsningen för 2019 utan 
återkrav 

Skolverkets beslut, daterat 2020-10-21, att godkänna kommunens redovisning 
av statsbidrag, 475 000 konor, för utbildning inom hälso- och sjukvården för 
2019 utan återkrav 

Skolverkets beslut, daterat 2020-10-22, att bevilja kommunen 33 040 kronor i 
statsbidrag för fortbildning för specialpedagogik för 2020 

Skolverkets beslut, daterat 2020-10-22, att bevilja kommunen statsbidrag med 
25 500 kronor för fortbildning av lärare för 2020 

Skolverkets remiss, daterad 2020-10-15, om förslag till ändringar i 
grundsärskolans och vissa av specialskolans kursplaner och kunskapskrav 

Skolinspektionens remiss, daterad 2020-10-28, om ansökan från Sveriges 
Ridgymnasium AB om godkännande som huvudman för en utökning av befintlig 
fristående gymnasieskola vid Sveriges Ridgymnasium Flyinge i Lunds kommun 
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§ 110  

Anmälan av delegationsbeslut till 
utbildningsnämnden den 16 november 2020 

Dnr 2020-000323  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga delegationsbesluten till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Anmälda delegationsbeslut till utbildningsnämnden den 16 november 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 2020-11-10 

Beslut i brådskande ärende (punkt 1.1.) 
Delegat: Utbildningsnämndens ordförande 
- Beslut, daterat 2020-11-09,  
att ge utbildningschefen i uppdrag att ombesörja gratis skolmåltid i form av 
lunch för gymnasieelever som är folkbokförda i Svedala kommun och som har 
eller kommer att ha distansundervisning till följd av covid-19,  
att merkostnaden som uppstår till följd av detta belastar utbildningsnämndens 
ram och särredovisas på sätt som anges av ekonomienheten för kostnader till 
följd av covid-19 samt 

att beslutet gäller från och med den 16 november till höstterminens slut den 18 
december 2020 (dnr 2020-143). 

Beslut att utse ställföreträdande (stf.) rektor i grundskolan (punkt 2.1.) 
Delegat: Områdeschef grundskola, grundsärskola, gymnasium och 
vuxenutbildning 
- Beslut, daterat 2020-11-10, att utse stf. rektor på Kyrkskolan, 6-12 november 
2020 

Beslut att utse ställföreträdande rektor (stf.) i förskolan (punkt 2.2.) 
Delegat: Områdeschef förskola 
- Beslut, daterat 2020-10-28, att utse stf. rektor på Tegelbrukets och 
Åkerbrukets förskolor, 13-14 oktober 2020 
- Beslut, daterat 2020-10-28, att utse stf. rektor på Åkerbrukets förskola, 27-28 
oktober 2020 
- Beslut, daterat 2020-10-28, att utse stf. rektor på Floraparkens och 
Frejaparkens förskolor, 13-14, 27-28, 30 oktober 2020 
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- Beslut, daterat 2020-10-28, att utse stf. rektor på Bara backars förskola, 28-30 
oktober 2020 
- Beslut, daterat 2020-10-28, att utse stf. rektor på Marbäcks och Örtagårdens 
förskolor samt OB-verksamheten, 28-30 oktober, 28 december, 29-30 
december 2020 samt 4-5 januari 2021 
- Beslut, daterat 2020-10-30, att utse stf. rektor på Mumindalens förskola, 2-6 
november 2020 * 

- Beslut, daterat 2020-11-04, att utse stf. rektor på Floraparkens och 
Frejaparkens förskolor, 12 november 2020 

- Beslut, daterat 2020-11-04, att utse stf. rektor på Bara backars förskola, 28-30 
oktober 2020 

* Beslut av utbildningschef på grund av delegats förhinder 

Beslut om plats/tillfälligt utökad vistelsetid i förskola (punkt 6.4. eller 6.5.) 
Delegat: Rektor 
- Beslut, daterat 2020-10-29, att bevilja tillfälligt utökad vistelsetid för ett barn på 
Frejaparkens förskola för barnets eget behov på grund av familjesituationen i 
övrigt (dnr 2020-345) (punkt 6.4.) 

Överenskommelse om interkommunal ersättning för placering av barn i förskola 
(punkt 6.14.) 
Delegat: Områdeschef förskola 
- Överenskommelse, daterad 2020-08-31, med Burlövs kommun om ersättning 
för ett barn placerat på Bara backars förskola 
- Överenskommelse, daterad 2020-10-06, med Tomelilla kommun om 
ersättning för ett barn placerat på förskola i den kommunen 

Överenskommelse om interkommunal ersättning för placering av elev i 
förskoleklass (punkt 7.3.), grundskola (punkt 8.12.) och/eller fritidshem (punkt 
10.8.) 
Delegat: Områdeschef grundskola, grundsärskola, gymnasium och 
vuxenutbildning 
- Överenskommelse, daterad 2020-07-14, med Hässleholms kommun om 
ersättning för en elev placerad i förskoleklass, Silviaskolan * 
- Överenskommelse, daterad 2020-09-23, med Trelleborgs kommun om 
ersättning för en elev placerad i årskurs 1 och fritidshem på Marbäcksskolan 
- Överenskommelse, daterad 2020-10-05, med Skurups kommun om ersättning 
för en elev placerad i fritidshem i den kommunen 
- Överenskommelse, daterad 2020-10-08, med Kävlinge kommun om ersättning 
för en elev placerad i grundskola, årskurs 7, i den kommunen 
- Överenskommelse, daterad 2020-10-08, med Lunds kommun om ersättning 
för en elev placerad i grundskola, årskurs 8, i den kommunen 

* Överenskommelse av chef för resursenheten 

Beslut att fastställa läsårstider för grundskola (punkt 8.15.), grundsärskola 
(punkt 9.12.) och gymnasieskola (punkt 11.25.) 
Delegat: Utbildningschef 
- Beslut, daterat 2020-10-20, att fastställa läsårstider 2021/2022 samt lovdagar 
och kompetensutvecklingsdagar för grundskola, grundsärskola, förskoleklass, 
fritidshem och förskola samt för gymnasieskolan (Nils Fredriksson Utbildning) 
enligt förslag (dnr 2020-331) 
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Beslut om plats/tillfälligt utökad vistelsetid i fritidshem (punkt 10.3 eller 10.4.) 
Delegat: Rektor 

- Beslut, daterat 2020-10-12, att bevilja tillfälligt utökad vistelse för en elev på 
Naverlönnskolans fritidshem för elevens behov av att utvecklas i svenska 
språket (dnr 2020-321) 
- Beslut, daterat 2020-10-23, att bevilja tillfälligt utökad vistelse för en elev på 
Roslättsskolans fritidshem för elevens eget behov med anledning av 
familjesituationen i övrigt (avgiftsbefrielse) (dnr 2020-338) 
- Beslut, daterat 2020-10-23, att bevilja tillfälligt utökad vistelse för en elev på 
Roslättsskolans fritidshem för elevens eget behov med anledning av 
familjesituationen i övrigt (avgiftsbefrielse) (dnr 2020-339) 
- Beslut, daterat 2020-10-23, att bevilja tillfälligt utökad vistelse för en elev på 
Roslättsskolans fritidshem för elevens eget behov med anledning av 
familjesituationen i övrigt (avgiftsbefrielse) (dnr 2020-340) 
- Beslut, daterat 2020-10-23, att bevilja tillfälligt utökad vistelse för en elev på 
Roslättsskolans fritidshem för elevens eget behov med anledning av 
familjesituationen i övrigt (avgiftsbefrielse) (dnr 2020-341) 

Beslut efter tillsyn av fristående verksamheter (förskola) (punkt 17.1.) 
Delegat: Områdeschef förskola 
- Beslut, daterat 2020-11-04, att avstå från ytterligare ingripande på ett antal 
områden efter ordinarie tillsyn av förskolan Börringebarnen (dnr 2020-38) *  
- Beslut, daterat 2020-11-04, att avstå från ytterligare ingripande på ett antal 
områden efter riktad tillsyn av förskolan Börringebarnen (dnr 2020-61) * 
* Besluten redovisas i sin helhet i respektive ärende ovan 

Beslut om tilläggsbelopp enligt skollagen (punkt 18.2.) 
Delegat: Områdeschef förskola respektive områdeschef grundskola, 
grundsärskola, gymnasium och vuxenutbildning 
- Beslut, daterat 2020-11-03, att bevilja Pusselbitens skola 41 3040 kr inklusive 
moms utöver grundbeloppet för en elev höstterminen 2020 (dnr 2020-100) 

Beslut om ersättning för extraordinära åtgärder till kommunala huvudmän 
(motsvarande tilläggsbelopp till fristående huvudmän enligt 
delegationsförteckningen, punkt 18.2.) 
Delegat: Områdeschef förskola respektive områdeschef grundskola, 
grundsärskola, gymnasium och vuxenutbildning 
- Beslut, daterat 2020-10-14, att bevilja ersättning för modersmålsundervisning 
för elev vid 4ans gymnasium, Malmö (dnr 2020-325) 
- Beslut, daterat 2020-10-15, att bevilja ersättning för modersmålsundervisning 
för elev vid Consensum Gymnasium, Malmö (dnr 2020-324) 
- Beslut, daterat 2020-10-20, att bevilja ersättning för extraordinära åtgärder för 
elev vid kommunal grundskola i Skurups kommun (dnr 2020-29) 
- Beslut, daterat 2020-11-03, att bevilja ersättning för extraordinära åtgärder för 
barn vid kommunal förskola i Lunds kommun (dnr 2020-297)  

Yttranden i samband med anmälningar till Skolinspektionen (punkt 20.5.) 
Delegat: Områdeschef grundskola, grundsärskola, gymnasium och 
vuxenutbildning 
- Svarsskrivelse, daterad 2020-10-14, med redovisning av vidtagna åtgärder 
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med anledning av föreläggande i anmälan mot Aggarpsskolan (dnr 2020-182) 
- Yttrande, daterat 2020-10-19, med anledning av anmälan mot 
Naverlönnskolan (dnr 2020-298) 
- Kompletterande yttrande, daterat 2020-11-09, med anledning av anmälan mot 
Baraskolan (dnr 2019-419) 

 

 



 

 

25(26) 

UTBILDNINGSNÄMNDEN  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2020-11-16  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 111  

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

Dnr 2020-000087  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga rapporten till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Lägesrapporter lämnas kontinuerligt till nämnden om coronapandemin och dess 
påverkan på verksamheterna. 

Utbildningschefen är föredragande i ärendet. 

 

Presidiets förslag till beslut: 

Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga rapporten till handlingarna. 
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§ 112  

Rapporter och anmälningar till 
utbildningsnämnden den 16 november 2020 

Dnr 10440  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att notera informationen. 

Sammanfattning av ärendet 
Rapporter kan lämnas och anmälningar kan göras. 

Utredaren lämnar kortfattad information om ett rektorsbeslut om avstängning av 
en elev från undervisningen vid Naverlönnskolan vid månadsskiftet 
september/oktober 2020 

 

 


