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§ 13  

Årsredovisning för 2019 

Dnr 2018-000211  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att godkänna årsredovisning för 2019 för utbildningsnämnden.  

Sammanfattning av ärendet 
Utbildningsnämnden behandlade den 3 februari 2020, § 1, en preliminär 
bokslutsrapport för 2019 och beslutade att lägga rapporten till handlingarna. 

Årsredovisning för utbildningsnämnden för 2019 har utarbetats och ska 
redovisas till och godkännas av nämnden. 

Utbildningschefen är föredragande i ärendet. 

 

Presidiets förslag till beslut: 

Utbildningsnämnden beslutar 

att godkänna årsredovisning för 2019 för utbildningsnämnden.  

Handlingar i ärendet 
Årsredovisning 2019 för utbildningsnämnden 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen/ekonomienheten 
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§ 14  

Prognosrapport nr 1 2020, för ekonomisk 
uppföljning 

Dnr 2019-000169  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar att uppdra åt ordföranden  

att besluta om utbildningsnämndens prognos nr 1 2020 och  

att vid behov justera årets sammanträdesplan med tanke på tidplanen för 
ekonomisk uppföljning 2020.  

Sammanfattning av ärendet 
Prognosrapporter ska lämnas i enlighet med ny budget- och ekonomiprocess. 

Ekonomi- och utvecklingschefen har överlämnat tjänsteskrivelse om plan för 
ekonomisk uppföljning 2020-2023. 

Tidplan för ekonomisk uppföljning 2020 har upprättats. 

Kommunfullmäktige beslutade den 26 februari 2020, § 2,  
att godkänna plan för ekonomisk uppföljning för mandatperioden 2020-2023 
med tidplan, samt  
att uppmana nämnder och styrelser att anpassa sin sammanträdesplanering till 
förslag till tidplan. 

Prognosrapport nr 1 kommer inte att kunna vara klar till nämndens 
sammanträde. 

Ekonomen är föredragande i ärendet. 

Utbildningschefen gör en kompletterande föredragning med anledning av 
frågor. 

 

Presidiets förslag till beslut: 

Utbildningsnämnden beslutar att uppdra åt ordföranden  

att besluta om utbildningsnämndens prognos nr 1 2020 och  

att vid behov justera årets sammanträdesplan med tanke på tidplanen för 
ekonomisk uppföljning 2020.     

Handlingar i ärendet 
Ekonomi- och utvecklingschefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-01-29, om 
plan för ekonomisk uppföljning 2020-2023 

Tidplan för ekonomisk uppföljning 2020, daterad 2020-01-29 
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Kommunfullmäktiges beslut, daterat 20202-02-26, § 2, om plan för ekonomisk 
uppföljning 2020-2023 
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§ 15  

Tekniska ramar för budget 2021 med plan 2022-
2023 

Dnr 2020-000071  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att notera kommunstyrelsens beslut riktade till nämnderna samt tidplanen inför 
den fortsatta behandlingen av budget 2021 med plan 2022-2023.  

Sammanfattning av ärendet 
Ekonomi- och utvecklingschefen har överlämnat tjänsteskrivelse om 
ekonomistyrningsprinciper för mandatperioden 2020-2023. 

Kommunfullmäktige beslutade den 26 februari 2020, § 1,  
att godkänna förslag till ekonomistyrningsprinciper med tidplan att beslut om 
slutgiltigt budgetförslag, driftsbudget, investeringsbudget, skattesats och 
övergripande mål fattas av kommunfullmäktige i juni månad samt 
att uppmana nämnder och styrelser att anpassa sin sammanträdesplanering till 
föreliggande förslag till tidplan. 

Ekonomienheten har tagit fram förslag på tekniska ramar för budget 2021 med 
plan 2022–2023. En teknisk ram innefattar inte politiska prioriteringar utan är 
resultatet av en baskalkyl baserad på tidigare års budgetramar, 
befolkningsprognoser, skatteprognoser, politiskt fattade beslut, kända 
omvärldsfaktorer samt förväntade pris- och löneuppräkningar för kommande år. 

Enligt förslagna ekonomistyrningsprinciper och tidplan är tekniska ramar det 
första beslutssteget i budgetarbetet för 2021. 

Kommunstyrelsen beslutade den 10 februari 2020, § 24, föreslå 
kommunfullmäktige att besluta 
att godkänna tekniska ramar för budget 2021 med plan 2022-2023, 
att inriktningen för årets budgetprocess ska vara oförändrad skattesats, 
att inriktningen för investeringsvolymen ska begränsas till en 
självfinansieringsgrad av nettoinvesteringar under en rullande femårsperiod ej 
ska understiga 60 % inklusive VA-verksamhet, 
att inriktningen för resultatet före extraordinära poster i relation till 
verksamhetens kostnader minst ska uppgå till 2 % under en rullande 
treårsperiod, samt 
att uppdatera tekniska ramar efter ny befolkningsprognos. 

Kommunstyrelsen beslutade den 10 februari 2020, § 24,att uppdra åt 
nämnderna att återkomma med konsekvensanalyser i budgetskrivelserna, 
att uppmana nämnderna att återkomma med effektiviseringsåtgärder, 
att uppdra åt kommunledningen att ta fram anvisningar för budget, samt 
att ge ekonomienheten i uppdrag att inför kommunfullmäktiges behandling av 
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ärendet revidera fördelningsnycklarna för socialnämndens verksamhetsområde 
samt se över fördelningsnycklarna för utbildningsnämndens 
verksamhetsområde. 

Ekonomi- och utvecklingschefen har utarbetat tjänsteskrivelse till 
kommunfullmäktige med reviderade tekniska ramar efter ny 
befolkningsprognos. 

Kommunfullmäktige beslutade den 26 februari 2002, § 3, 
att godkänna tekniska ramar för budget 2021 med plan 2022–2023,  
att inriktningen för årets budgetprocess ska vara oförändrad skattesats, 
att inriktningen för investeringsvolymen ska begränsas till en 
självfinansieringsgrad av nettoinvesteringar under en rullande femårsperiod ej 
ska understiga 60 % inklusive VA-verksamhet, samt 
att inriktningen för resultatet före extraordinära poster i relation till 
verksamhetens kostnader minst ska uppgå till 2 % under en rullande 
treårsperiod.  

Ordföranden inleder i ärendet. 

Utbildningschefen är föredragande i ärendet. 

 

Presidiets förslag till beslut: 

Utbildningsnämnden beslutar 

att notera kommunstyrelsens beslut riktade till nämnderna samt tidplanen inför 
den fortsatta behandlingen av budget 2021 med plan 2022-2023.   

Handlingar i ärendet 
Ekonomi- och utvecklingschefens tjänsteskrivelse om 
ekonomistyrningsprinciper för 2020-2023, daterad 2020-01-28 

Tidplan för budgetprocess, daterad 2020-01-29 

Kommunfullmäktiges beslut, daterat 2020-02-26, § 1, om 
ekonomistyrningsprinciper för 2020-2023 

Kommunstyrelsens beslut, daterat 2020-02-10, § 24, om tekniska ramar för 
budget 2021 och plan 2022-2023 

Ekonomi- och utvecklingschefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-02-18, om 
tekniska ramar för budget 2021 och plan 2022-2023 

Kommunfullmäktiges beslut, daterat 2020-02-26, § 3, om tekniska ramar för 
budget 2021 och plan 2022-2023    
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§ 16  

Översiktsrapport om förskolor i Svedala kommun 
2020-2026 

Dnr 2020-000068  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar  

att lägga informationen till handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 
Perioden 2020-2026 präglas av fortsatt förändring och utveckling av kapacitet 
och kvalitet i kommunens förskolor. I Svedala tätort finns inledningsvis en 
överkapacitet 2020-2022. I Bara och Klågerup bedöms kapaciteten vara 
tillräcklig inledningsvis. Behovet av förskoleplatser ökar därefter och ställer krav 
på nya platser. 

Skrivelse med översikt om kapacitet och status vad gäller förskolor i Svedala 
kommun 2020-2026 har utarbetats. 

Tjänsteskrivelse om förändringar på Fröhusets och Tegelbrukets förskolor har 
utarbetats. 

Utbildningschefen är föredragande i ärendet. 

Ordföranden lämnar kompletterande redogörelse. 

 

Presidiets förslag till beslut: 

Utbildningsnämnden beslutar  

att lägga informationen till handlingarna.   

Handlingar i ärendet 
Skrivelse med översikt om förskolor i Svedala kommun 2020-2026, daterad 
2020-03-04 

Tjänsteskrivelse, daterad 2020-02-27  

Barnkonsekvensanalys av byte av lokaler för barn på Fröhusets förskola 

Barnkonsekvensanalys av byte av lokaler för barn på Tegelbrukets förskola 
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§ 17  

Rapport om aktuella lokal- och byggfrågor 

Dnr 8942  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga rapporten till handlingarna.  

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

Ordföranden informerar i sammanhanget om nämndens verksamhetsbesök på 
Kyrkskolan tidigare idag med anledning av att förberedelser och 
lokalanpassningar för grundsärskola för årskurs 1-3 inför höstterminen 2020. 

 

Presidiets förslag till beslut: 

Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga rapporten till handlingarna.  
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§ 18  

Uppföljning 2019: Sjukfrånvaro, 
personalomsättning och uppföljning av 
systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)  

Dnr 2019-000081  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att godkänna redovisade rapporter.  

Sammanfattning av ärendet 
Uppföljning av skolans och förskolans arbetsmiljö och arbetssituation görs i 
enlighet med det uppdrag som gällde för 2019 och som finns i årshjul för 
utbildningsnämnden. 

HR-enheten har överlämnat rapporter om sjukfrånvaro, personalomsättning och 
resultat av årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) 2019. 

HR-partner Freja Billengren är föredragande i ärendet och informerar även om 
arbetsmiljöprojekt och Hälsa genom livet. 

 

Presidiets förslag till beslut: 

Utbildningsnämnden beslutar 

att godkänna redovisade rapporter.   

Handlingar i ärendet 
Ordförandens skrivelse Utveckling av humankapitalet - Skolans och förskolans 
arbetsmiljö och arbetssituation, 2019-03-01 

Rapport om sjukfrånvaro, personalomsättning och systematiskt 
arbetsmiljöarbete 

Rapport om årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete 2019   

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsens personalutskott för kännedom 
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§ 19  

Information om förändring av skolorganisationen i 
Bara 

Dnr 2020-000043  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 
Verksamhetsområde Utbildning har utarbetat förslag till förändring av 
skolorganisationen i Bara. 

Utbildning planerar för en omorganisation i ledningen på skolorna i Bara och 
förändra från två rektorer och en biträdande rektor till en rektor med två 
biträdande rektorer.  

Rektor kommer då bli ansvarig för både Baraskolan och Spångholmsskolan.  

MBL-förfarande pågår. 

Ordföranden inleder i ärendet. 

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

 

Presidiets förslag till beslut: 

Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna.  

Handlingar i ärendet 
Förslag till organisationsförändring på Bara skolor, daterat 2020-01-29 
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§ 20  

Information om förslag till ny organisation för 
skolbibliotek och folkbibliotek 

Dnr 2020-000066  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna.  

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. 

MBL-förfarande pågår. 

Ordföranden inleder i ärendet. 

Utbildningschefen är föredragande i ärendet. 

 

Presidiets förslag till beslut: 

Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna.     

Handlingar i ärendet 
Förslag till ny organisation för skolbibliotek och folkbibliotek, daterat 2020-02-06 
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§ 21  

Rapport om utfall av skolval 2020 

Dnr 2019-000399  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga informationen/rapporten till handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 
Utbildningsnämnden fick den 18 november 2019, § 133, information inför 
skolval 2020 och beslutade att lägga informationen till handlingarna. 

Information/rapport om utfall av genomfört skolval 2020 och skolvalsplaceringar 
har lämnats. 

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

 

Presidiets förslag till beslut: 

Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga informationen/rapporten till handlingarna.    

Handlingar i ärendet 
Information om skolvalsplaceringar 2020, daterad 2020-02-26 
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§ 22  

Remiss om betänkandet "För flerspråkighet, 
kunskapsutveckling och inkludering - 
modersmålsundervisning och studiehandledning 
på modersmål SOU 2019:18" 

Dnr 2019-000414  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar  

att yttra sig över rubricerad remiss enligt redovisat förslag.        

Sammanfattning av ärendet 
Regeringen beslutade den 9 maj 2018 att ge en särskild utredare i uppdrag att 
kartlägga behovet av åtgärder när det gäller undervisningen i modersmål och 
studiehandledningen på modersmål i grundskolan och motsvarande skolformer. 

Utbildningsdepartementet har översänt rubricerat betänkande utifrån 
utredningen till ett antal remissinstanser, bland annat Svedala kommun, för 
remissvar senast tisdagen den 10 mars 2020.  

Verksamhetsområde Utbildning har utarbetat en tjänsteskrivelse med 
tillhörande förslag till yttrande.         

Utbildningschefen är föredragande i ärendet. 

 

Presidiets förslag till beslut: 

Utbildningsnämnden beslutar  

att yttra sig över rubricerad remiss enligt redovisat förslag.    

Handlingar i ärendet 
Remissbrev, daterat 2019-11-26 

Remiss med lista över remissinstanser, daterad 2019-11-26 

Betänkande av Utredningen om modersmål och studiehandledning på 
modersmål i grundskolan och motsvarande skolformer  

Tjänsteskrivelse med förslag till yttrande, daterad 2020-02-18         

Beslut skickas till 
Utbildningsdepartementet 
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§ 23  

Remiss om departementspromemorian Bättre 
studiestöd till äldre 

Dnr 2020-000069  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att yttra sig enligt följande: 

Utbildningsnämnden ställer sig positiv till utökade möjligheter att studera, men 
efterlyser samtidigt konsekvensbeskrivning och finansiering av 
utbildningskostnader vid ökad efterfrågan på utbildning inom gymnasieskola 
och vuxenutbildning.      

Sammanfattning av ärendet 
Utbildningsdepartementet har översänt rubricerad remiss till ett antal 
remissinstanser, bland annat Svedala kommun. 

Förslagen i promemorian är ett svar på ett uppdrag som bygger på det så 
kallade januariavtalet, överenskommelsen mellan Socialdemokraterna, 
Miljöpartiet De Gröna, Centerpartiet och Liberalerna. En av punkterna är att 
möjligheten att vidareutbilda sig eller omskola sig högre upp i åldrarna ska 
utökas. Det ska ges mer generösa villkor för detta inom studiemedelssystemet 
och det ska senast ingå i budgetpropositionen för 2021. 

Remissvar ska ha inkommit till Utbildningsdepartementet senast den 17 mars 
2020.        

Utbildningschefen är föredragande i ärendet. 

 

Presidiets förslag till beslut: 

Utbildningsnämnden beslutar 

att yttra sig enligt följande: 

Utbildningsnämnden ställer sig positiv till utökade möjligheter att studera, men 
efterlyser samtidigt konsekvensbeskrivning och finansiering av 
utbildningskostnader vid ökad efterfrågan på utbildning inom gymnasieskola 
och vuxenutbildning.   

Handlingar i ärendet 
Remisskrivelse med lista över remissinstanser, daterad 2019-12-17 

Remisspromemoria, daterad 2019-12-17 

Tjänsteskrivelse inklusive förslag till yttrande, daterad 2020-02-27        
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Beslut skickas till 
Utbildningsdepartementet 
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§ 24  

Implementering av Förenta Nationernas 
barnkonvention 

Dnr 2020-000033  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 
Sedan 1 januari 2020 är Förenta Nationernas barnkonvention svensk lag. Att 
barnkonventionen blir lag innebär att barnrättsfrågorna får högre status och att 
lokala och statliga myndigheter, rättsväsendet och andra beslutsfattare får ett 
större ansvar. 

Staten har det övergripande ansvaret att se till att barnkonventionens principer 
införlivas i den nationella lagstiftningen, men det är arbetet på regional och lokal 
nivå som ytterst avgör hur väl Sverige lever upp till barnkonventionens principer 
och krav.  

Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige ska se till att alla styrelser, nämnder, 
förvaltningar och bolag lever upp till det som står i barnkonventionen. 
Barnperspektivet är inte enbart relevant inom traditionella barn- och 
ungdomsverksamheter som skola, förskola, fritid och socialtjänst. Barn och 
unga berörs också av beslut i tekniska verksamheter, till exempel i frågor om 
trafik, stadsplanering och miljö.   

Kommunstyrelsen beslutade den 20 januari 2020, § 5, 
att ha tagit del av informationen, samt 
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.  

Arbete pågår med implementeringen av barnkonventionen inom 
verksamhetsområdet. 

Ordföranden är föredragande i ärendet och lämnar också kort information om 
kommande nytt ungdomspolitiskt program. 

 

Presidiets förslag till beslut: 

Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna.    
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Handlingar i ärendet 
Kommunstyrelsens beslut, daterat 2020-01-20, § 5 
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§ 25  

Intern kontroll 2020 

Dnr 2020-000078  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar  

att godkänna intern kontrollplan för 2020 enligt redovisat förslag.  

Sammanfattning av ärendet 
Ekonomienheten har utfärdat anvisningar för arbetet med intern kontroll 2020. 

Förslag till intern kontrollplan 2020 har utarbetats. 

Ordföranden är föredragande i ärendet. 

 

Presidiets förslag till beslut: 

Utbildningsnämnden beslutar  

att godkänna intern kontrollplan för 2020 enligt redovisat förslag.   

Handlingar i ärendet 
Ekonomienhetens skrivelse med anvisningar, daterad 2020-01-08 

Förslag till intern kontrollplan 2020 

Beslut skickas till 
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§ 26  

Meddelanden och skrivelser till 
utbildningsnämnden den 9 mars 2020 

Dnr 2020-000053  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga redovisa meddelanden och beslut till handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 
Beslut och skrivelser från kommunala politiska organ och kommunala 
verksamheter, förvaltningsdomstolar och myndigheter har skickats till 
utbildningsnämnden.  

Handlingar i ärendet 
Kommunstyrelsens plan- och exploateringsutskotts beslut, daterat 2020-01-23, 
och samrådshandlingar för förslag till detaljplan Svedala 25:17 med flera, ”Nils 
Fredriksson Utbildning”, i Svedala, daterade 2020-01-15 

Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans psykologiska insats för 
verksamhetsåret 2019, daterad 2020-02-18  

Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans logopediska insats för 
verksamhetsåret 2019, daterad 2020-02-19 

Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska insats för 
verksamhetsåret 2019, daterad 2020-02-27 

Förvaltningsrättens i Malmö dom, meddelad 2020-02-14, att avslå 
överklagande i mål om tilläggsbelopp till en elev vid Rytmusgymnasiet Malmö 
(redovisas inte i Ciceron Assistent på grund av sekretesskyddade uppgifter) 

Skolverkets beslut, daterat 2020-02-21, att bevilja Svedala kommun statsbidrag 
med 197 997 kronor för gymnasieskolans introduktionsprogram 2020 

Skolverkets beslut, daterat 2020-02-21, att avslå ansökan om statsbidrag för 
Lärcentrum 2020 

Skolverkets beslut, daterat 2020-02-27, att bevilja Svedala kommun statsbidrag 
med 211 879 kronor för bättre språkutveckling i förskolan för 2020  

Skolverkets beslut, daterat 2020-02-27, att bevilja Svedala kommun statsbidrag 
med 342 084 kronor för omsorg under tid då förskola eller fritidshem inte 
erbjuds för 2020 

Utbildningsdepartementets remisspromemoria om behörighet i ämnet samiska 
samt vissa läroplansändringar för ökad trygghet och studiero, daterad 2020-01-
28 (Verksamhetsområde Utbildning har inga synpunkter)    
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§ 27  

Anmälan av delegationsbeslut till 
utbildningsnämnden den 9 mars 2020 

Dnr 2020-000054  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga delegationsbesluten till handlingarna.        

Sammanfattning av ärendet 
Anmälda delegationsbeslut till utbildningsnämnden den 9 mars 2020 har 
förtecknats nedan. 

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

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-02-26 

Beslut om ställföreträdande (stf.) rektor i grundskolan (punkt 2.1.a.) 
Delegat: Områdeschef grundskola, grundsärskola, gymnasium och 
vuxenutbildning 
- Beslut, daterat 2020-02-12, att utse stf. rektor, 14 februari och 20-21 februari 
2020, på Kyrkskolan 
- Beslut, daterat 2020-02-27, att utse stf. rektor, 20 februari 2020 

Beslut om ställföreträdande (stf.) rektor i förskolan (punkt 2.2.) 
Delegat: Biträdande utbildningschef (till och med 2019), områdeschef förskola 
(från och med 2020) 
- Beslut, daterat 2019-12-18, att utse stf. rektor, 2-3 januari 2020, Floraparkens 
och Frejaparkens förskolor 
- Beslut, daterat 2020-01-17, att utse stf. rektor, 25-27 februari, 16 mars, 19-20 
maj och 5-10 juni 2020, Marbäcks och Örtagårdens förskolor 
- Beslut, daterat 2020-02-18, att utse stf. rektor, 20-21 februari 2020, 
Floraparkens och Frejaparkens förskolor 
- Beslut, daterat 2020-02-13, att utse stf. rektor, 17-21 februari 2020, 
Mumindalens förskola 
- Beslut, daterat 2020-02-13, att utse stf. rektor, 24-25 februari och 20-21 april 
2020, Erlandsdals och Tofta förskolor 

Beslut om mottagande av elev i grundsärskolan (punkt 5.3.) 
Delegat: Chef för resursenheten 
- Beslut, daterat 2020-02-05, att mottaga eleven med placering på Kyrkskolan 
från och med höstterminen 2020 (dnr 2020-63) 
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Beslut om tidigareläggning av placering av barn i förskoleklass (punkt 5.8.) 
Delegat: Rektor 
- Beslut, daterat 2020-01-27, att anvisa tidigare placering av elev i 
Marbäcksskolans förskoleklass (dnr 2020-51) 

Beslut om plats/utökad vistelsetid för ett barn på förskola (punkt 6.4 eller 6.5.) 
Delegat: Rektor 
- Beslut, daterat 2020-01-27, att medge utökad vistelsetid för ett barn utifrån 
barnets eget behov på grund av familjesituationen i övrigt, Klöverstugans 
förskola (dnr 2019-437) 
- Beslut, daterat 2020-01-27, att medge utökad vistelsetid för ett barn utifrån 
barnets eget behov på grund av familjesituationen i övrigt, Klöverstugans 
förskola (dnr 2019-438) 
- Beslut, daterat 2020-02-03, att medge utökad vistelsetid för ett barn utifrån 
barnets behov av särskilt stöd i sin utveckling av fysiska, psykiska eller andra 
skäl, Klöverstugans förskola (dnr 2020-62)  

Överenskommelser om interkommunal ersättning för placering av elev i 
förskoleklass och fritidshem (punkt 7.11. respektive 10.8.)  
Delegat: Områdeschef grundskola, grundsärskola, gymnasium och 
vuxenutbildning 
- Överenskommelser, daterade 2019-08-30, med Malmö stad om ersättning för 
tre elever placerade i förskoleklass och fritidshem på Baraskolan 
- Överenskommelse, daterad 2019-08-30, med Malmö stad om ersättning för 
en elev placerad i förskoleklass och fritidshem på Marbäcksskolan 

Beslut om rätt till skolskjuts i grundskolan (punkt 8.8.) 
Delegat: Projektkoordinator tillika skolskjutssamordnare (avstånd, 
trafikförhållanden, skolskjuts vid växelvis boende) 
- Beslut, daterat 2020-01-31, att avslå ansökan om skolskjuts på grund av för 
kort avstånd mellan bostad och skola (dnr 2020-47) 
- Beslut, daterat 2020-02-25, att avslå ansökan om skolskjuts på grund av för 
kort avstånd mellan bostad och skola (dnr 2020-74) 

Överenskommelser 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 2019-08-30, med Malmö stad om ersättning för 
en elev placerad i grundskola, årskurs 7, på Aggarpsskolan 
- Överenskommelse, daterad 2019-08-30, med Malmö stad om ersättning för 
en elev placerad i grundskola, årskurs 9, på Aggarpsskolan 
- Överenskommelser, daterade 2019-08-30, med Malmö stad om ersättning för 
två elever placerade i grundskola, årskurs 1, och fritidshem på Baraskolan 
- Överenskommelse, daterad 2019-08-30, med Malmö stad om ersättning för 
en elev placerad i grundskola, årskurs 3, och fritidshem på Baraskolan 
- Överenskommelse, daterad 2019-08-30, med Malmö stad om ersättning för 
en elev placerad i grundskola, årskurs 4 och fritidshem på Naverlönnskolan 
- Överenskommelse, daterad 2019-08-30, med Malmö stad om ersättning för 
en elev placerad i grundskola, årskurs 9, på Naverlönnskolan 
- Överenskommelse, daterad 2019-08-30, med Malmö stad om ersättning för 
en elev placerad i grundskola, årskurs 4, och fritidshem på Spångholmsskolan 
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- Överenskommelse, daterad 2019-08-30, med Malmö stad om ersättning för 
en elev placerad i grundskola, årskurs 5, på Spångholmsskolan 
- Överenskommelse, daterad 2019-08-30, med Malmö stad om ersättning för 
en elev placerad i grundskola, årskurs 7, på Spångholmsskolan 
- Överenskommelse, daterad 2019-08-30, med Malmö stad om ersättning för 
en elev placerad i grundskola, årskurs 8, på Spångholmsskolan 
- Överenskommelse, daterad 2019-10-28, med Malmö stad om ersättning för 
en elev placerad i grundskola, årskurs 1 och fritidshem på Baraskolan 
- Överenskommelse, daterad 2020-01-10, med Malmö stad om ersättning för 
en elev placerad i grundskola, årskurs 5, på Aggarpsskolan 
- Överenskommelse, daterad 2020-01-10, med Malmö stad om ersättning för 
en elev placerad i grundskola, årskurs 6, på Aggarpsskolan 
- Överenskommelse, daterad 2020-01-17, med Lunds kommun om ersättning 
för en elev placerad i grundskola, på Gunnesboskolan i Lunds kommun 
- Överenskommelse, daterad 2020-01-29, med Trelleborgs kommun om 
ersättning för en elev placerad i grundskola, årskurs 5, på Naverlönnskolan 
- Överenskommelse, daterad 2020-01-29, med Trelleborgs kommun om 
ersättning för en elev placerad i grundskola, årskurs 1, och fritidshem på 
Roslättsskolan 
- Överenskommelse, daterad 2020-01-30, med Kävlinge kommun om ersättning 
för en elev placerad i grundskola, årskurs 6, på Söderparkskolan i Kävlinge 
kommun 

Beslut om plats/utökad vistelsetid i fritidshem (punkt 10.3 eller 10.4.) 
Delegat: Rektor 
- Beslut, daterat 2020-01-15, att medge utökad vistelsetid för en elev utifrån 
barnets eget behov på grund av familjesituationen i övrigt, Kyrkskolans 
fritidshem (dnr 2020-55) 
- Beslut, daterat 2020-01-15, att medge utökad vistelsetid för en elev utifrån 
barnets behov av särskilt stöd i sin utveckling av fysiska, psykiska eller andra 
skäl, Kyrkskolans fritidshem (dnr 2020-56)  
- Beslut, daterat 2020-01-15, att medge utökad vistelsetid för en elev utifrån 
barnets behov av särskilt stöd i sin utveckling av fysiska, psykiska eller andra 
skäl, Kyrkskolans fritidshem (dnr 2020-57)  
- Beslut, daterat 2020-01-15, att medge utökad vistelsetid för ett barn utifrån 
barnets behov av särskilt stöd i sin utveckling av fysiska, psykiska eller andra 
skäl, Kyrkskolans fritidshem (dnr 2020-58)  
- Beslut, daterat 2020-01-15, att medge utökad vistelsetid för ett barn utifrån 
barnets behov av särskilt stöd i sin utveckling av fysiska, psykiska eller andra 
skäl, Kyrkskolans fritidshem (dnr 2020-59)  
- Beslut, daterat 2020-01-31, att medge utökad vistelsetid för en elev utifrån 
barnets eget behov på grund av familjesituationen i övrigt, Baraskolans 
fritidshem (dnr 2019-435) 

Ansvar för med tillhörande beslut om antagning till olika utbildningar (punkt 
11.1.) 
Delegat: Rektor för Nils Fredriksson Utbildning (NFU) 
- 9 antagna elever 2019-09-15—19-12-31 
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Beslut om plan för utbildningen på introduktionsprogram och individuell 
studieplan för varje elev (punkt 11.17.) 
Delegat: Rektor för NFU 
- 14 antagna elever introduktionsprogrammet individuellt alternativ (IMA) andra 
halvåret 2019 
- 6 antagna elever introduktionsprogrammet språkintroduktion (IMS) andra 
halvåret 2019 

Beslut om mottagande av behöriga sökande som hör hemma i kommunen eller 
samverkansområdet för utbildningen till programinriktat individuellt val (IMV) 
(punkt 11.23.) 
Delegat: Rektor för NFU 
- 2 antagna elever andra halvåret 2019 

Beslut om mottagande av sökande till programinriktat val, som har utformats för 
en enskild elev, 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 
- 31 elever på samtliga introduktionsprogram (som varit aktiva någon gång 
under perioden) andra halvåret 2019 

Beslut om bedömning fortlöpande om nyanländs elevs kunskapsutveckling för 
att eleven så snart som möjligt ska komma vidare i sin utbildning i 
språkintroduktion (punkt 11.36.) 
Delegat: Rektor för NFU 
- 4 beslut andra halvåret 2019 

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: Rektor för NFU 
- 33 beslut om rätt att delta (varav 24 inom Yrkes-SFI) andra halvåret 2019 

Beslut om yttrande om åtagande att svara för kostnader (interkommunal 
ersättning) för sökandes utbildning på gymnasial nivå (punkt 13.6.) 
Delegat: Rektor för NFU 
- 30 beslut att svara för kostnad andra halvåret 2019 
- 11 beslut att inte bevilja interkommunal ersättning (exklusive SFI/grundvux) 
andra halvåret 2019 

Beslut om antagning av sökande till vuxenutbildning på gymnasial nivå (punkt 
13.8.) 
Delegat: Rektor för NFU 
- 229 elever (exklusive SFI/grundvux) andra halvåret 2019 

Beslut om urval av sökande till kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå 
(punkt 13.18.) 
Delegat: Rektor för NFU 
- 12 beslut om avslag och 149 beslut om godkännande för elever med Svedala 
som hemkommun andra halvåret 2019 
- 26 beslut om avslag och 80 beslut om godkännande för elever med annan 
hemkommun än Svedala andra halvåret 2019 
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Beslut om upphandling av varor och tjänster (punkt 19.1.) 
Delegat: Utbildningschef 
- Tilldelningsbeslut, daterat 2020-02-14, att anta Lekolar AB som leverantör av 
lek- och hobbymaterial 

Yttranden i samband med anmälningar till Skolinspektionen och Barn- och 
elevombudet (individärenden) 
Delegat: Områdeschef grundskola, grundsärskola, gymnasium och 
vuxenutbildning 
- Svar, daterat 2020-02-24, på föreläggande med anledning av anmälan mot 
Spångholmsskolan (dnr 2019-360) 

Ingående av personuppgiftsbiträdesavtal (punkt 20.8.) 
Delegat: Utbildningschef 
- Tecknat personuppgiftsbiträdesavtal, daterat 2020-02-06, till avtal med PJ-
Foto / Bildi Skolfoto om skolfotografering på Aggarpsskolan och Kyrkskolan 

Anställningsbeslut (punkt 21.1.5.) 
Delegat: Respektive anställande chefer 
- Beslut, daterat 2020-01-06, av rektor om tillsvidareanställning av biträdande 
rektor, Marbäcksskolan 
- Beslut, daterat 2020-01-07, av rektor om tillsvidareanställning av förskollärare, 
Marbäcks förskola 
- Beslut, daterat 2020-01-07, av rektor om tillsvidareanställning av lärare, 
Aggarpsskolan 

Beslut om godkännande av bisyssla efter prövning (punkt 21.15.1.) 
Delegat: Utbildningschef 
- Beslut, daterat 2020-02-02, att godkänna bisyssla för chef/gruppledare för 
vaktmästeri (dnr 2020-31) 
- Beslut, daterat 2020-02-02, att godkänna bisyssla för en vaktmästare (dnr 
2020-32)           
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§ 28  

Rapporter och anmälningar till 
utbildningsnämnden den 9 mars 2020 

Dnr 8970  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 
Utredaren lämnar kortfattad information om rektorns beslut om avstängning av 

en elev från undervisningen vid Aggarpsskolan under två dagar i slutet av 
februari 2020. 

Ordföranden informerar om ett möte den 6 mars 2020 med Länsstyrelsen i 
Skåne om coronaviruset (covid-19), där han och utbildningschefen deltog och 
ersatte kommunalrådet och kommundirektören.  

Ordföranden informerar i sammanhanget om en kommunövergripande 
krisledningsövning som genomfördes under föregående vecka.  

 

 


