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§ 62  

Återremiss om överföring av investeringsmedel 
från 2018 till 2019 

Dnr 2019-000016  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar  

att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att från 
utbildningsnämndens investeringsbudget för 2018 föra över 11,9 mnkr, enligt 
bilaga, till utbildningsnämndens investeringsbudget för 2019.         

Sammanfattning av ärendet 
Verksamheten har gjort en avstämning av investeringsutfallet för 2018. Vid 
denna avstämning har ett behov av investeringsöverföring konstaterats. 
Orsakerna till detta behov av investeringsöverföring är att varor och tjänster inte 
hunnit beställas innan årsskiftet och betalningarna därmed kommer att göras 
under 2019. I något fall har det varit svårt att få tag på lediga utförare av 
arbeten. Överföringsbehovet bedömdes till 13,0 mnkr. 

På budgetutskottets möte den 20 mars återremitterades ärendet till nämnderna 
i syfte att dessa ska minska sina anspråk på investeringsöverföring. 

En ny avstämning har därefter gjorts där det framgår att kostnaderna för 
projektet som avser inventarier i nya förskolor kommer att bli lägre. Detta beror 
på lägre anbud avseende upphandlade inventarier. Överföringsbehovet 
bedöms nu till 11,9 mnkr istället för 13,0 mnkr, dvs 1,1 mnkr lägre än i tidigare 
beslut.        

Ordföranden redogör för ärendet.    

Handlingar i ärendet 
Utbildningsnämndens beslut, daterat 2019-02-04, § 15 

Budgetutskottets beslut, daterat 2019-03-20, § 16 

Tjänsteskrivelse, daterad 2019-05-10 

Förteckning över behov av investeringsöverföring 2018            

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 63  

Revidering av skolplan för 2018-2023 

Dnr 2019-000077  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att besluta att 
revidera Skolplan för 2018-2023 för Svedala kommun enligt redovisat förslag 
med hänvisning till de nya mål som har tagits fram för utbildningsnämnden.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 30 maj 2018, § 52, att anta Skolplan 2018-
2023 för Svedala kommun. 

Utbildningsnämnden beslutade den 23 april 2019, § 46, att ställa sig bakom 
följande nämndsmål: 

- Utbildning ska ha en verksamhet som kontinuerligt förbättrar resultaten och 
där alla barn och elever ges möjligheter att lyckas 

- Utbildning ska ha en trygg miljö och väcka nyfikenhet och lust att lära hos alla 
barn och elever 

- Utbildning ska ha en god arbetsmiljö som bidrar till att vara en attraktiv 
arbetsgivare 

- Utbildning ska arbeta med ett systematiskt kvalitetsarbete som ger 
förutsättningar för att utvärdera och omvärdera 

- Verksamheten ska erbjuda vägledning och utbildning som leder till fortsatt 
studier och/eller arbete 

Presidiet gav den 5 april 2019 Utbildning i uppdrag att efter beslutet i nämnden 
lämna ett förslag till reviderad skolplan utifrån de nya målen.  

Ett förslag till reviderad skolplan har tagits fram.  

Ordföranden redogör för ärendet. 

 

Presidiets förslag till beslut: 

Utbildningsnämnden beslutar 

att föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att besluta att 
revidera Skolplan för 2018-2023 för Svedala kommun enligt redovisat förslag 
med hänvisning till de nya mål som har tagits fram för utbildningsnämnden.  

Handlingar i ärendet 
Av kommunfullmäktige antagen skolplan 2018-2023 för Svedala kommun 
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Utbildningsnämndens beslut, daterat 2019-04-23, § 46, om mål för 
utbildningsnämnden 

Förslag till reviderad skolplan för 2018-2023 

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 64  

Rapport om förskolekö 2019  

Dnr 2019-000001  

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 den 31 maj 2019, antal barn som står i kö 
den 3 maj 2019 som önskar plats fram till och med den 31 maj 2019 samt 
differensen mellan kapacitet och placerat antal barn/barn i kö.  

Biträdande utbildningschefen redogör för ärendet. 

 

Presidiets förslag till beslut: 

Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga rapporten till handlingarna. 

Handlingar i ärendet 
Körapport, daterad 2019-05-03 (övergripande) 
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§ 65  

Behov av ny förskola i Bara 

Dnr 2018-000400  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar  

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.  

Sammanfattning av ärendet 
Utbildningsnämnden beslutade den 23 april 2019, § 48,  

att lägga informationen till handlingarna 

att uppdra åt ordföranden att tillskriva kommunstyrelsen och begära att 
planeringen för utbyggnaden av Spångholmsskolans matsal avbryts mot 
bakgrund av förslag om ny matsal i ny förskola samt 

att behandla ärendet på nästa sammanträde för beslut efter beräkningar utifrån 
analys och utvärdering av befolkningsprognosen. 

Befolkningsprognosen visar att Bara redan 2022 kommer att ha ett underskott 
av platser som de följande åren växer allt mer. En översyn har gjorts över var 
det skulle vara möjligt att öka kapaciteten som visade att den enda marken i 
Bara som är detaljplanelagd för förskola och inte redan fullt utbyggd är 
Hattstugans förskola. Det har därför utretts på vilket sätt kapaciteten bäst ökas 
på tomten och tre alternativ har setts över:  

- att bygga en kompletterande byggnad på samma tomt,  

- att bygga till befintlig byggnad samt rusta upp den befintliga byggnaden 

- att riva den befintliga förskolebyggnaden och bygga en ny förskola för 160 
barn 

Eftersom den befintliga byggnaden är i dåligt skick och svår att bygga till utan 
fördyrande åtgärder bedöms det långsiktigt bästa alternativet vara att riva och 
bygga en ny större förskola. Det alternativet ger också möjlighet att 
sammanbyggt med förskolan bygga en matsal där Baraskolans barn kan äta 
istället för att behöva bygga om Spångholmsskolans matsal och kök. 
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Ordföranden lämnar en inledande redogörelse för ärendet. 

Projektledaren redogör för ärendet. 

 

Presidiets förslag till beslut: 

Utbildningsnämnden beslutar  

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.   

Handlingar i ärendet 
Utbildningsnämndens beslut, daterat 2019-04-23, § 48 

Presentation, daterad 2019-04-23, om befolkningsprognos 2019-2035  

Tjänsteskrivelse, daterad 2019-05-15 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 66  

Skrivelse med begäran om att avbryta om- och 
tillbyggnad av Mumindalens förskola i Klågerup 
samt projektera för ny förskola i Klågerup med 
mera 

Dnr 2019-000162  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att informera kommunstyrelsen om att projektering enligt ovan nämnd 
avsiktsförklaring har avbrutits, då det inte bedöms möjligt att bygga ut 
Mumindalens förskola enligt tidigare förslag, samt att avsiktsförklaringen därför 
bör annulleras och regleras, 

att istället för utbyggnad av Mumindalens förskola besluta att skyndsamt 
påbörja/ tidigarelägga projektering av ny förskola i Klågerup i enlighet med det 
förslag som finns i lokalförsörjningsplan 2019-2028, p. 7 och som är planerad 
att tas i bruk 2024, 

att som kompensation utöka den nya förskolan till 140 platser med möjlighet att 
utöka till 200 platser för att möta framtida behov enligt nuvarande och närmast 
kommande befolkningsprognos,  

att kommunstyrelsens plan- och exploateringsutskott får ett uppdrag att så snart 
som möjligt finna lämplig mark i Klågerup för den nya förskolan, 

att behålla och vidmakthålla Mumindalens förskola i gott skick enligt nuvarande 
kapacitet (80+35+25 barn), förutsatt att fyndigheterna av arsenikutfällning enligt 
ovan och i förekommande fall andra brister avhjälps inom ramen för normalt 
SVEDAB-underhåll eftersom barnen har tvingats flytta till Hattstugans 
paviljonger på grund av problem med luftkvaliteten och 

att vid färdigställande av ny förskola enligt ovan överväga avveckling av ”Rosa 
paviljongen" och ”Mangårdsbyggnaden” (se lokalförsörjningsplan 2019-2028 
p.7.1 samt p. 7.2) som idag är delar av Mumindalens förskola, alternativt att 
undersöka och överväga om byggnaderna kan fortsätta att användas av 
utbildningsnämnden beroende på behov, skick och status.  

Sammanfattning av ärendet 
Utbildningsnämndens ordförande har för Moderaterna inkommit med en 
skrivelse med begäran om att avbryta om- och tillbyggnad av Mumindalens 
förskola i Klågerup samt att projektera för en ny förskola i Klågerup med mera. 

Ordföranden föreslår i syfte att hantera den uppkomna situationen följande; 

att utbildningsnämnden informerar kommunstyrelsen om att projektering enligt 
ovan nämnd avsiktsförklaring har avbrutits, då det inte bedöms möjligt att bygga 
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ut Mumindalens förskola enligt tidigare förslag, samt att avsiktsförklaringen 
därför bör annulleras och regleras, 

att istället för utbyggnad av Mumindalens förskola besluta att skyndsamt 
påbörja/ tidigarelägga projektering av ny förskola i Klågerup i enlighet med det 
förslag som finns i lokalförsörjningsplan 2019-2028, p. 7 och som är planerad 
att tas i bruk 2024, 

att som kompensation utöka den nya förskolan till 140-160 platser för att möta 
framtida behov enligt nuvarande och närmast kommande befolkningsprognos, 

att kommunstyrelsens plan- och exploateringsutskott får ett uppdrag att så snart 
som möjligt finna lämplig mark i Klågerup för den nya förskolan, 

att behålla och vidmakthålla Mumindalens förskola i gott skick enligt nuvarande 
kapacitet (80+35+25 barn), förutsatt att fyndigheterna av arsenikutfällning enligt 
ovan och i förekommande fall andra brister avhjälps inom ramen för normalt 
SVEDAB-underhåll, 

att vid färdigställande av ny förskola enligt ovan överväga avveckling av ”Rosa 
paviljongen och ”Mangårdsbyggnaden” (se LFP 2019-2028 p.7.1 samt p. 7.2) 
som idag är delar av Mumindalens förskola, alternativt att undersöka och 
överväga om byggnaderna kan fortsätta att användas av utbildningsnämnden 
beroende på behov, skick och status,  

att som tillkommande uppdrag för plan- och exploateringsutskottet utreda 
möjligheten att samlokalisera den nya förskolans placering med Kultur & 
Fritidsförvaltningens pågående diskussion angående Klågerup rörande ett 
samlat idrottsområde för idrotts- och föreningslivet i allmänhet och Klågerups 
GIF och BK Banérs behov i synnerhet om bland annat ny hall och fotbollsplaner 
med mera. Tanken är att denna hall skulle kunna användas på dagtid vissa 
timmar för förskolans behov av pedagogisk lek och rörelseövningar i en 
kombinerad mindre multifunktionshall och därigenom få en högre nyttjandegrad. 
Det finns också en service och underhållsaspekt i att ha ett samlat grepp och 
placering av kommunala byggnader. 

Ordföranden redogör för ärendet. 

 

Presidiets förslag till beslut: 

Utbildningsnämnden beslutar 

att informera kommunstyrelsen om att projektering enligt ovan nämnd 
avsiktsförklaring har avbrutits, då det inte bedöms möjligt att bygga ut 
Mumindalens förskola enligt tidigare förslag, samt att avsiktsförklaringen därför 
bör annulleras och regleras, 

att istället för utbyggnad av Mumindalens förskola besluta att skyndsamt 
påbörja/ tidigarelägga projektering av ny förskola i Klågerup i enlighet med det 
förslag som finns i lokalförsörjningsplan 2019-2028, p. 7 och som är planerad 
att tas i bruk 2024, 

att som kompensation utöka den nya förskolan till 140 platser med möjlighet att 
utöka till 200 platser för att möta framtida behov enligt nuvarande och närmast 
kommande befolkningsprognos,  
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att kommunstyrelsens plan- och exploateringsutskott får ett uppdrag att så snart 
som möjligt finna lämplig mark i Klågerup för den nya förskolan, 

att behålla och vidmakthålla Mumindalens förskola i gott skick enligt nuvarande 
kapacitet (80+35+25 barn), förutsatt att fyndigheterna av arsenikutfällning enligt 
ovan och i förekommande fall andra brister avhjälps inom ramen för normalt 
SVEDAB-underhåll eftersom barnen har tvingats flytta till Hattstugans 
paviljonger på grund av problem med luftkvaliteten och 

att vid färdigställande av ny förskola enligt ovan överväga avveckling av ”Rosa 
paviljongen" och ”Mangårdsbyggnaden” (se lokalförsörjningsplan 2019-2028 
p.7.1 samt p. 7.2) som idag är delar av Mumindalens förskola, alternativt att 
undersöka och överväga om byggnaderna kan fortsätta att användas av 
utbildningsnämnden beroende på behov, skick och status.  

Handlingar i ärendet 
Ordförandens skrivelse, daterad 2019-04-29, med bilagor 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 67  

Rapport om aktuella lokal- och byggfrågor 

Dnr 7487  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga rapporten till handlingarna.  

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

 

Presidiets förslag till beslut: 

Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga rapporten till handlingarna.  
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§ 68  

Förslag om uppbyggnad av grundsärskola i 
Svedala kommun (Idé Svedala)  

Dnr 2018-000220  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

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

Sammanfattning av ärendet 
Utbildningsnämnden beslutade den 23 april 2019, § 52,  

att uppdra åt Utbildning att utifrån tidigare lämnad utredningsrapport ta fram en 
ny fördjupad rapport med en ekonomisk del med simulering utifrån befintliga 
elever för F-3, årskurs 4-9 och fritidshem som underlag för slutligt beslut i 
nämnden den 20 maj och  

att underlaget så snart som möjligt skickas till partigrupperna för att få 
delaktighet i och förankring av förslag i ärendet. 

Ordföranden redogör för ärendet. 

Grundskolechefen redogör för frågor kring samverkansavtal med Lunds 
kommun. 

 

Presidiets förslag till beslut: 

Utbildningsnämnden beslutar 

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

Handlingar i ärendet 
Utbildningsnämndens beslut, daterat 2019-04-23, § 52 

Utredningsrapport om grundsärskola, fördjupad/kompletterad, daterad 2019-04-
29  

Ekonomisk redovisning, grundsärskola, bilaga till utredningsrapport  

Yrkanden 
Kristoffer Linné (L) yrkar bifall till förslaget till beslut.  
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§ 69  

Förslag till årshjul för utbildningsnämnden 

Dnr 2019-000175  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att ställa sig bakom förslaget till årshjul samt 

att uppdra åt Utbildning att fortlöpande se över årshjulet och revidera detta vid 
behov. 

Utbildningsnämnden beslutar också, i enlighet med yrkandet, 

att utöver punkt om redovisning av lärartäthet även lägga till redovisning om 
personaltäthet i förskolan.  

Sammanfattning av ärendet 
Ett förslag till årshjul för ärenden som ska behandlas i utbildningsnämnden har 
utarbetats. 

Tillförordnade utbildningschefen redogör för ärendet.  

 

Presidiets förslag till beslut: 

Utbildningsnämnden beslutar 

att ställa sig bakom förslaget till årshjul samt 

att uppdra åt Utbildning att fortlöpande se över årshjulet och revidera detta vid 
behov.  

Handlingar i ärendet 
Förslag till årshjul för utbildningsnämnden, daterat 2019-05-10 

Yrkanden 
Jesper Sennertoft (S) noterar att redovisning om lärartäthet anges i förslaget till 
årshjul och yrkar att det förtydligas eller läggs till att redovisning också önskas 
om personaltäthet i förskolan.  
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§ 70  

Ändring av rutiner och taxor vad gäller Jojo-kort 
Skola Plus 

Dnr 2017-000524  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar  

att sänka kommunens administrativa avgift för ersättningskort från 300 kronor 
till 130 kronor.  

Sammanfattning av ärendet 
Utbildningsnämnden beslutade den 5 februari 2018, § 9, att möjligheten till JoJo 
Skola Plus införs med start augusti 2018 enligt förslag. 

Skånetrafiken har gjort stora förändringar i rutiner och funktioner vad gäller 
taxor för busskort, vilket innebär fördelar för medborgarna/användarna och för 
kommunen genom förenklad administration. Kommunen behöver bland annat 
inte hantera JoJo Plus framöver utan det ombesörjer eleven själv. Fler nyheter 
kommer nästa år, då i princip allt blir självservice. 

Priset för borttappat kort/ersättningskort har sänkts från 150 kronor till 30 
kronor. 

Utbildning föreslår att kommunens administrativa avgift sänks så att ett 
ersättningskort kostar totalt 130 kronor istället för 300 kronor. 

Ordföranden redogör kort för ärendet. 

 

Presidiets förslag till beslut:  

Utbildningsnämnden beslutar  

att sänka kommunens administrativa avgift för ersättningskort från 300 kronor 
till 130 kronor.   

Handlingar i ärendet 
Utbildningsnämndens beslut, daterat 2018-02-05, § 9 

Tjänsteskrivelse, daterad 2018-01-18     
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§ 71  

Meddelanden och skrivelser till 
utbildningsnämnden den 20 maj 2019 

Dnr 2019-000151  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga besluten och domarna till handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 
Beslut av kommunfullmäktige i olika ärenden, beslut av Skolverket om olika 
statsbidrag förvaltningsrättens domar i olika mål har översänts till 
utbildningsnämnden. 

 

Presidiets förslag till beslut: 

Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga besluten och domarna till handlingarna.  

Handlingar i ärendet 
Kommunfullmäktiges beslut, daterat 2019-04-10, § 30, om årsredovisning med 
bokslut och revisionsberättelser 2018 

Kommunfullmäktiges beslut, daterat 2019-04-30, § 43, om val vid 
kommunfullmäktiges sammanträde 

Skolverkets beslut, daterat 2019-04-25, att bevilja kommunen 415 000 kronor i 
statsbidrag till personalförstärkningar inom elevhälsan och när det gäller 
specialpedagogiska insatser för 2019 

Skolverkets beslut, daterat 2019-04-25, att bevilja 243 288 kronor i statsbidrag 
för gymnasieskolans introduktionsprogram för 2019 enligt rekvisition 

Skolverkets beslut, daterat 2019-04-25, att godkänna kommunens redovisning 
av använt statsbidrag för kostnader för samordnare av frågor som rör utveckling 
av verksamhet för nyanlända elever för 2018 

Skolverkets beslut, daterat 2019-04-25, att godkänna kommunens redovisning 
av använt statsbidrag för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling för 2018 

Skolverkets beslut, daterat 2019-04-25, att avslå ansökan om statsbidrag för 
lärcentrum för 2019 

Förvaltningsrättens dom, meddelad 2019-03-29, att bifalla överklagande i mål 
om Föreningen Börringebarnens överklagande av beslut om tilläggsbelopp  
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Förvaltningsrättens dom, meddelad 2019-04-15, att avslå överklagande i mål 
om laglighetsprövning av beslut om placering på skolenhet (förskoleklass 
Marbäcksskolan istället för Kyrkskolan)  

Förvaltningsrättens dom, meddelad 2019-04-18, att avslå överklagande i mål 
om laglighetsprövning av beslut om placering på skolenhet (förskoleklass 
Roslättsskolan istället för Kyrkskolan)  

Förvaltningsrättens dom, meddelad 2019-04-23, att avslå överklagande i mål 
om laglighetsprövning av beslut om placering på skolenhet (Naverlönnskolan 
istället för Aggarpsskolan)  

Förvaltningsrättens dom, meddelad 2019-05-08, att avslå överklagande i mål 
om laglighetsprövning av beslut om placering på skolenhet (Naverlönnskolan 
istället för Aggarpsskolan)   
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§ 72  

Anmälan av delegationsbeslut till 
utbildningsnämnden den 20 maj 2019 

Dnr 2019-000168  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga redovisade delegationsbeslut till handlingarna.        

Sammanfattning av ärendet 
Anmälda delegationsbeslut till utbildningsnämnden den 20 maj 2019 har 
förtecknats nedan. 

Besluten har fattats utifrån beslut av nämnden i specifika ärenden och utifrån 
gällande delegationsförteckning.        

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-05-15 

Beslut i ärende om utbyggnad av Spångholmsskolans matsal och kök 
(Nämndens beslut, daterat 2019-04-23, 48) 
Delegat: Utbildningsnämndens ordförande 
- Beslut, daterat 2019-05-14, att hos kommunstyrelsen begära att planeringen 
för utbyggnaden av Spångholmsskolans matsal och kök avbryts mot bakgrund 
av förslag om ny matsal i ny förskola på Hattstugans nuvarande tomt. 

Brådskande beslut där utbildningsnämndens avgörande inte kan avvaktas 
(punkt 1.1.) 
Delegat: Utbildningsnämndens ordförande 
- Tilldelningsbeslut, daterat 201-05-10, i upphandling om Avrop Klient 3 – 
Chromebook 

Beslut om /prövning av uppskjuten skolplikt efter begäran av vårdnadshavare 
(punkt 5.7.) 
Delegat: Grundskolechef 
- Beslut, daterat 2019-04-10, om uppskjuten skolplikt med extra år i förskolan 
på grund av mottagande i grundsärskolan årskurs 1 (dnr 2019-143) 

Beslut om tidigareläggning av placering i förskoleklass (punkt 5.8.) 
Delegat: Rektor 
- Beslut, daterat 2019-04-30, att anvisa skolplacering, Marbäcksskolans 
förskoleklass, för ett barn (dnr 2019-178) 

Beslut om anvisning av plats/utökad vistelsetid för barn i förskola (punkt 6.4 
eller 6.5 samt 6.10) 
Delegat: Förskolechef 
- Beslut, daterat 2019-04-29, att anvisa plats i förskola för två syskon (barnens 
behov på grund av familjesituationen) (punkt 6.4.) (dnr 2019-179) 
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- Beslut, daterat 2019-05-13, att anvisa plats i Frejaparkens förskola (barnets 
behov av särskilt stöd) (punkt 6.5.) (dnr 2019-156) 
- Beslut, daterat 2019-04-23, om placering av barn i förskola på grund av 
uppskjuten skolplikt i avvaktan på placering i grundsärskola (punkt 6.5. och 
6.10) (dnr 2019-143, se ovan) 

Överenskommelse om interkommunal ersättning för placering av elev i annan 
kommuns grundskola (punkt 8.12.) 
Delegat: Grundskolechef 
- Överenskommelse, daterad 2019-04-22, om ersättning för placering av en 
elev i grundskola i Skurups kommun 

Beslut om skolskjuts i grundskola utifrån bedömningsgrunder i skollagen och 
växelvis boende (avstånd, trafikförhållanden eller annan särskild omständighet) 
(punkt 8.8.) 
Delegat: Projektkoordinator tillika skolskjutsansvarig  
- Beslut, daterat 2019-04-04, att avslå ansökan om skolskjuts (flyttning till 
annan kommun) (dnr 2019-102) 
- Beslut, daterat 2019-04-26, om beviljande av skolskjuts för två syskon 
(trafikförhållanden) (dnr 2019-159) 

Beslut om anvisning av plats/utökad tid på fritidshem (punkt 10.3. eller 10.4.) 
Delegat: Rektor 
- Beslut, daterat 2019-05-03, att anvisa plats på Kyrkskolans fritidshem på 
grund av särskilda skäl (punkt 10.4.) (dnr 2019-179) 

Beslut om skolskjuts för elev i gymnasiesärskolan utifrån bedömningsgrunder i 
skollagen (punkt 12.3.) 
Delegat: Chef för resursenheten 
- Beslut, daterat 2019-04-23, om beviljande av skolskjuts (vid särskilda skäl) 
(dnr 2019-147) 

Beslut om bidrag avseende tilläggsbelopp (punkt 18.2.) 
Delegat: Chef för resursenheten 
- Beslut, daterat 2019-04-23, om tilläggsbelopp för ett barn på Pågar och Töser 
(enskild pedagogisk omsorg) (dnr 2019-152) 
- Beslut, daterat 2019-04-23, om tilläggsbelopp för en elev vid Pilens 
Montessoriskola (fristående grundskola) (dnr 2018-212) 

Rätt att föra nämndens talan inför domstol och annan myndighet (punkt 20.4.) 
Delegat: Utbildningschef 
- Överklagande, daterat 2019-04-17, av förvaltningsrättens dom samt begäran 
om prövningstillstånd hos Kammarrätten i Göteborg i mål om tilläggsbelopp 
(Föreningen Börringebarnen) (dnr 2018-302) 

Yttranden över anmälningsärenden hos Skolinspektionen och Barn- och 
elevombudet avseende grundskolan (punkt 20.5.)  
Delegat: Grundskolechef 
- Yttrande/bemötande, daterat 2019-04-25, av synpunkter till Barn- och 
elevombudet efter anmälan om kränkande behandling vid Klågerupskolan (dnr 
2019-48) 
- Svar, daterat 2019-04-29, med redovisning av vidtagna åtgärder med 
anledning av Skolinspektionens föreläggande efter anmälan mot 
Naverlönnskolan (dnr 2018-293) 
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- Yttrande, daterat 2019-04-29, med anledning av anmälan mot Baraskolan och 
Spångholmsskolan (dnr 2019-129) 

Beslut om yttrande om åtagande att svara för kostnader (interkommunal 
ersättning) för sökandes utbildning på gymnasial nivå (punkt 13.6.) samt 
yttrande över överklagande av beslutet (punkt 20.6.) 
Delegat: Gymnasiechef 
- Beslut, daterat 2019-04-30, om yttrande över överklagande av beslut att inte 
bevilja interkommunal ersättning för vuxenutbildning på gymnasial nivå i Åre 
kommun (dnr 2019-146) 

Beslut om/Ingående av personuppgiftsbiträdesavtal (punkt 20.8.) 
Delegat: Utbildningschef 
- Tecknat personuppgiftsbiträdesavtal, daterat 2019-04-04, med Teachiq AB om 
digitala prov och kunskapsbedömningar 

Anställningsbeslut, i dessa fall tillsvidare (punkt 21.1.) 
Delegat: Respektive anställande chef 
- Beslut, daterat 2019-04-15, av förskolechef om anställning av en förskollärare, 
Bara backars förskola 
- Beslut, daterat 2019-04-10, av rektor om anställning av en lärare, 
Aggarpsskolan 
- Beslut, daterat 2019-04-23, av rektor om anställning av en lärare, 
Aggarpsskolan 
- Beslut, daterat 2019-04-23, av rektor om anställning av en specialpedagog, 
Aggarpsskolan 
- Beslut, daterat 2019-04-23, av rektor om anställning av en socialpedagog, 
Naverlönnskolan 
- Beslut, daterat 2019-04-23, av rektor om anställning av en speciallärare, 
Naverlönnskolan 
- Beslut, daterat 2019-04-29, av rektor om anställning av en specialpedagog, 
Aggarpsskolan          
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§ 73  

Rapporter och anmälningar 

Dnr 7488  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 
Rapporter kan lämnas och anmälningar kan göras. 

Utbildningsnämnden ska som huvudman för utbildningen enligt 5 kap. 16 § 
skollagen (2010:800) informeras om rektorers beslut om avstängning av elever 
från undervisning i grundskolan. 

Utredaren lämnar en kortfattad rapport om rektor Anders Stenströms beslut att 
stänga av en elev från undervisningen 2-3 maj 2019 på Klågerupskolan 6-9.  

 

 


