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§ 42  

Förändring av dagordningen 

Dnr 9624  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att inleda dagordningen med lägesrapport om coronapandemin (covid-19) 

Sammanfattning av ärendet 
Ordföranden anmäler ett nytt ärende som föreslås läggas först på 

dagordningen: 

- Lägesrapport om coronapandemin (covid-19) och påverkan på 
verksamheterna 
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§ 43  

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

Dnr 2020-000087  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga rapporten till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Utbildningschefen är föredragande i ärendet och lämnar en lägesrapport. 
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§ 44  

Uppföljningsrapport nr 2 2020 

Dnr 2019-000169  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar i full enighet 

att godkänna uppföljningsrapport nr 2 2020 i enlighet med redovisat förslag och 

att översända denna till kommunfullmäktige via kommunstyrelsens 
budgetutskott.  

Sammanfattning av ärendet 
Prognosrapport ska nu benämnas uppföljningsrapport. 

Uppföljningsrapport nr 2 2020 ska behandlas av nämnden enligt den 
kommunövergripande tidplanen för ekonomisk uppföljning 2020. 

Ekonomen är föredragande i ärendet. 

 

Presidiets förslag till beslut: 

Utbildningsnämnden beslutar 

att godkänna uppföljningsrapport nr 2 2020 i enlighet med redovisat förslag och 

att översända denna till kommunfullmäktige.  

Handlingar i ärendet 
Tidplan för ekonomisk uppföljning 2020 

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

Kommunfullmäktiges beslut, daterat 2020-02-26 om plan för ekonomisk 
uppföljning 2020-2023 

Förslag till uppföljningsrapport nr 2 2020 

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige via kommunstyrelsens budgetutskott 

 



 

 

7(24) 

UTBILDNINGSNÄMNDEN  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2020-05-18  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 45  

Budget 2021 med plan 2022-2023 

Dnr 2020-000071  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar i full enighet 

att godkänna budgetskrivelse för utbildningsnämndens budget 2021 med 
flerårsplan 2022-2023 enligt redovisat förslag och 

att översända detta till kommunfullmäktige. 

Sammanfattning av ärendet 
Utbildningsnämnden beslutade den 20 april 2020, § 31,  

att lägga information om skrivelse/tjänsteyttrande för budget 2021 och 
flerårsplan 2022-2023 till handlingarna.  

Budgetdiskussioner förs inom partierna och partigrupperna fram till nämndens 
behandling av och beslut i ärendet på sammanträde den 18 maj. 

Presidiet överlämnar ärendet till nämnden den 18 maj. 

Ordföranden lämnar en inledande föredragning i ärendet. 

Ekonomen är föredragande i ärendet om ändringar i förslaget sedan det senast 
redovisades till utbildningsnämnden. 

 

Ordförandens förslag till beslut: 

Utbildningsnämnden beslutar 

att godkänna budgetskrivelse för utbildningsnämndens budget 2021 med 
flerårsplan 2022-2023 enligt redovisat förslag och 

att översända detta till kommunfullmäktige.   

Handlingar i ärendet 
Tidplan, daterad 2020-01-29, för kommunens budgetprocess 

Förslag till budgetskrivelse för utbildningsnämndens budget 2021 med 
flerårsplan 2022-2023 

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 46  

Information om ny befolkningsprognos 

Dnr 2020-000152  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga rapporten till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Översiktlig information om ny befolkningsprognos lämnades första gången vid 
presidiemötet den 3 april 2020. 

Projektledare Johanna Richter är föredragande i ärendet och redovisar statistik. 

 

Presidiets förslag till beslut: 

Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga rapporten till handlingarna. 
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§ 47  

Rapport om aktuella lokal- och byggfrågor 

Dnr 9433  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga rapporten till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Projektledaren är föredragande i ärendet. 

 

Presidiets förslag till beslut: 

Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga rapporten till handlingarna. 
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§ 48  

Rapport om kapaciteten och utveckling av 
kapaciteten på kommunens grundskolor 

Dnr 2018-000399  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att hänskjuta ärendet till nämndens sammanträde i september 2020, varvid 
också barnkonsekvensanalys ska upprättas. 

Sammanfattning av ärendet 
Utbildningsnämnden beslutade den 14 oktober 2019, § 115, 

att överlämna information till kommunstyrelsen och plan- och 
exploateringsutskottet om behov av ny F-9-skola i Svedala tätort / utredning av 
alternativ att öka kapaciteten på befintliga skolor i tätorten. 

Presidiet överlämnar information till nämnden den 18 maj med möjlighet till 
synpunkter inför den fortsatta processen och beslut i nämnden den 8 juni 2020 
om utveckling av skolkapaciteten i grundskolorna i Svedala kommun. 

Ordförande lämnar en inledande föredragning i ärendet.  

Projektledaren är föredragande i ärendet.  

Handlingar i ärendet 
Utbildningsnämndens beslut, daterat 2019-10-14, § 115 

Yrkanden 
Ordföranden föreslår att ärendet hänskjuts till ny behandling på nämndens 
sammanträde i september 2020. 
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§ 49  

Rapport om omfattning av skadegörelse och 
inbrott/stöld  

Dnr 2019-000084  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar  

att lägga rapporten till handlingarna. 

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

Tidigare rapporter lämnades till utbildningsnämnden den 23 april 2019, § 53, 
och 14 oktober 2019, § 116. 

Projektledaren är föredragande i ärendet och redovisar en 
rapport/sammanställning. 

 

Presidiets förslag till beslut: 

Utbildningsnämnden beslutar  

att lägga rapporten till handlingarna. 
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§ 50  

Utredningsuppdrag om OB-omsorg 

Dnr 2020-000145  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

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

Sammanfattning av ärendet 
Enligt 25 kap. 5 § skollagen (2010:800) ska kommunen sträva efter att erbjuda 
omsorg för barn under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds, så kallad OB-
omsorg, i den omfattning det behövs med hänsyn till föräldrars förvärvsarbete 
och familjens situation i övrigt.  

OB-omsorgen bedrivs sedan ett flertal år tillbaka i lokaler på Örtagårdens 
förskola. På förskolan bedrivs också ordinarie förskoleverksamhet. 

Det finns för närvarande ingen efterfrågan på den del av OB-omsorgen som 
benämns nattomsorg i Svedala kommun. Ett (1) barn är inskrivet i nattomsorg, 
men kommer till sommaren 2020 inte att ha behov av denna omsorg mer. 
Några ytterligare barn är inte anmälda till nattomsorg.  

OB-omsorg är en frivillig verksamhet för kommunen. Verksamheten erhåller 
statsbidrag för del av verksamheten, utbildningsnämnden bekostar övrig del.  

OB-omsorgen är som nämnts inrymd i Örtagårdens förskola. Förskolan saknar 
eget kök och är därför beroende av mattransporter kvällar och helger. 
Örtagården står därtill inför underhåll varpå OB-omsorg behöver flyttas till 
annan förskola flyttas. 

Presidiet/nämnden föreslås ge utbildningschefen i uppdrag att se över och 
föreslå ny organisation för OB-omsorg. 

Ordföranden lämnar en inledande föredragning i ärendet. 

Utbildningschefen är föredragande i ärendet. 

 

Presidiets förslag till beslut: 

Utbildningsnämnden beslutar 

att ge utbildningschefen i uppdrag att se över och föreslå en ny organisation för 
OB-omsorgen i Svedala kommun.    
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§ 51  

Ordinarie (regelbunden) tillsyn av I Ur och Skur 
Väderlekens förskola 2020 

Dnr 2020-000037  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att förelägga I Ur och Skur Väderlekens förskola att utföra åtgärder vad gäller 
huvudmannens ansvar för säkerhet i förskolans lek- och lärmiljö utomhus i 
enlighet med EU:s standard för lekutrustning och enligt 8 kap. 8 § skollagen 
samt 

att förelägga I Ur och Skur Väderlekens förskola att utföra åtgärder vad gäller 
huvudmannens ansvar för klargörande om ansvarsfördelning mellan huvudman 
och rektor enligt 2 kap. 8 § skollagen. 

Dokumenterade åtgärder ska vara Svedala kommun tillhanda senast den 15 
augusti 2020 och bestå i  

- redovisning av rutiner för och resultat av besiktning av lekutrustning samt för 
egenkontroll/rutin för säkerhet i förskolans lek- och lärmiljö utomhus 
- redogörelse för  
  * hur ansvarsfördelning i samband med starten av höstterminen 2020 ser ut, 
  * vilka beslutsbefogenheter som följer med ansvarsfördelningen och 
  * hur styrelsen skapar förutsättningar för att rektor ska kunna utöva sitt 
uppdrag i enlighet med skollagen och läroplan för förskola.         

Sammanfattning av ärendet 
Ordinarie (regelbunden) tillsyn har genomförts på fristående (icke-kommunala) I 
Ur och Skur Väderlekens förskola, Klågerup.  

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

Huvudmannen har till övervägande del valt att besvara de skriftliga 
tillsynsfrågorna kortfattat. 

Efter att kommunen hade tagit del av de efterfrågade dokumenten genomfördes 
tillsynsbesöket den 27 mars 2020 som ett webbaserat möte (mot bakgrund av 
rådande coronapandemi) då kommunens representanter samtalade med 
företrädare för huvudmannen och rektor för förskolan. Genomgång av svar på 
både de generella och specifika frågorna skedde samtidigt som ett antal 
tillkommande frågor fick ställas till huvudmannen i syfte att förtydliga de svar 
som huvudmannen tidigare lämnat skriftligt. 

Ytterligare ett möte är planerat att kunna genomföras i slutet av maj 2020. Då är 
det möjligt att genomföra ett fysiskt möte utomhus. 
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Ansvarig tillsynsansvarig tjänsteman har lämnat förslag till beslut om 
föreläggande. Se ovan. 

Ansvarig tjänsteman har vidare på delegation beslutat att rikta en anmärkning 
mot huvudmannen vad gäller ett av två generella frågeområden samt begärt en 
redogörelse för hur kravet på att barns integritet tillgodoses uppfylls.  
Beslutet redovisas i särskild ordning.  

Utredaren är föredragande i ärendet. 
 

Presidiets förslag till beslut: 

Utbildningsnämnden beslutar 

att förelägga I Ur och Skur Väderlekens förskola att utföra åtgärder vad gäller 
huvudmannens ansvar för säkerhet i förskolans lek- och lärmiljö utomhus i 
enlighet med EU:s standard för lekutrustning och enligt 8 kap. 8 § skollagen 
samt 

att förelägga I Ur och Skur Väderlekens förskola att utföra åtgärder vad gäller 
huvudmannens ansvar för klargörande om ansvarsfördelning mellan huvudman 
och rektor enligt 2 kap. 8 § skollagen. 

Dokumenterade åtgärder ska vara Svedala kommun tillhanda senast den 15 
augusti 2020 och bestå i  

- redovisning av rutiner för och resultat av besiktning av lekutrustning samt för 
egenkontroll/rutin för säkerhet i förskolans lek- och lärmiljö utomhus 
- redogörelse för  
  * hur ansvarsfördelning i samband med starten av höstterminen 2020 ser ut, 
  * vilka beslutsbefogenheter som följer med ansvarsfördelningen och 
  * hur styrelsen skapar förutsättningar för att rektor ska kunna utöva sitt 
uppdrag i enlighet med skollagen och läroplan för förskola.         

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-01-31, med information till alla fristående 
förskolor om kommande tillsyn 

Tjänsteskrivelse, daterad 2020-02-27, med information inför tillsynen på I Ur 
och Skur Väderlekens förskola 

Svar/redovisning från I Ur och Skur Väderlekens förskola, daterad 2020-03-19 

Tjänsteskrivelse, daterad 2020-04-27 

Delegationsbeslut, daterat 2020-05-07, att rikta en anmärkning mot 
huvudmannen för I Ur och Skur Väderlekens förskola vad gäller ett av de 
generella frågeområdena.           

Beslut skickas till 
Huvudmannen för I Ur och Skur Väderlekens förskola 
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§ 52  

Remisser om godkännande av Flyinge AB som 
huvudman för särskild variant av riksrekryterande 
utbildning vid fristående gymnasieskola från och 
med läsåret 2021/2022 

Dnr 2020-000153  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att yttra sig över inkomna remisser enligt följande:  

Svedala kommun kan inte bedöma efterfrågan på hästutbildning med koppling 
till naturvetenskapsprogrammet utifrån underlaget. Det finns tillgängliga platser 
på naturvetenskapsprogrammet i kommunen och i samverkansområdet och 
därmed risk för överetablering av programmet. 

Svedala kommun kan inte bedöma efterfrågan på hästutbildning med koppling 
till samhällsvetenskapsprogrammet utifrån underlaget. Det finns tillgängliga 
platser på samhällsvetenskapsprogrammet i kommunen och i 
samverkansområdet och därmed risk för överetablering av programmet. 

Svedala kommun kan inte bedöma internationell efterfrågan på hästskötare. 
Det finns tillgängliga platser på naturbruksprogrammet i samverkansområdet 
och därmed risk för överetablering av programmet. 

1. En befolkningsprognos över kommunens 16-åringar de kommande fem åren 
(år 2020-2025)  

Befolkningsprognos redovisas nedan. 
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2. En sammanställning över vilka kommunala och fristående gymnasieskolor i 
kommunen som idag erbjuder de sökta programmen och inriktningarna. 

Kommunen erbjuder följande nationella program: 

- Ekonomiprogrammet, inriktning ekonomi  

- Ekonomiprogrammet, inriktning juridik 

- Samhällsvetenskapsprogrammet, inriktning beteendevetenskap 

- Naturvetenskapsprogrammet, inriktning naturvetenskap 

- Teknikprogrammet, inriktning informations- och mediateknik 

- Barn- och fritidsprogrammet, inriktning pedagogiskt arbete 

- Introduktionsprogrammet: programinriktat individuellt val, individuellt alternativ 
och språkintroduktion  

I Svedala kommun ligger även den fristående gymnasieskolan Sveriges 
Ridgymnasium som ger naturbruksprogrammet, inriktning lantbruk.      

Sammanfattning av ärendet 
Flyinge AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman 
för särskild variant av riksrekryterande utbildning vid den fristående 
gymnasieskolan Flyinge Hästsportgymnasium i Lund från och med läsåret 
2021/2022.    

Ansökningarna avser: 

- Hippologigymnasiet med högskoleförberedande utbildning på näraliggande 
nationellt program, naturvetenskapsprogrammet 

- Hippologigymnasiet med högskoleförberedande utbildning på näraliggande 
nationellt program, samhällsvetenskapsprogrammet 

- Internationell hästskötare på yrkesprogram, naturbruksprogrammet 

Skolinspektionen önskar kommunens remissvar senast den 5 juni 2020.      

Utbildningschefen är föredragande i ärendet. 

Handlingar i ärendet 
Skolinspektionens remiss, daterad 2020-04-28, om ansökan från Flyinge AB 
om godkännande som huvudman för särskild variant av riksrekryterande 
utbildning, Hippologigymnasiet-naturvetenskapsprogrammet 

Skolinspektionens remiss, daterad 2020-04-28, om ansökan från Flyinge AB 
om godkännande som huvudman för särskild variant av riksrekryterande 
utbildning, Hippologigymnasiet-samhällsvetenskapsprogrammet   
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Skolinspektionens remiss, daterad 2020-04-28, om ansökan från Flyinge AB 
om godkännande som huvudman för särskild variant av riksrekryterande 
utbildning, internationell hästskötare-naturbruksprogrammet  

Tjänsteskrivelse, daterad 2020-05-11        

Beslut skickas till 
Skolinspektionen 
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§ 53  

Utdelning av stipendier ur Stiftelsen Browns fond 
2020 

Dnr 2019-000388  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att bevilja de sökande enligt redovisat förslag stipendier med 4 066 kronor 
vardera samt 

att delge kommunstyrelsen beslutet.        

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen är förvaltare av samtliga stiftelser i Svedala kommun.  

Kommunstyrelsen beslutade den 14 april 2020, § 91, att uppdra åt 
utbildningsnämnden att dela ut medel 2020 från Stiftelsen Browns fond, varvid 
beslut om utdelning ska redovisas till kommunstyrelsen. 

Möjlig utdelning ur stiftelsen är 24 400 kronor för 2020.   

Vid ansökningstidens utgång den 31 mars 2020 hade sju (7) ansökningar 
inkommit, varav sex (6) uppfyller villkoren i reglerna för stiftelsen.     

Per-Ola Valastig (MP) anmäler jäv och lämnar sammanträdet. 

Utredaren är föredragande i ärendet.      

 

Presidiets förslag till beslut: 

Utbildningsnämnden beslutar 

att bevilja de sökande enligt redovisat förslag stipendier med 4 066 kronor 
vardera samt 

att delge kommunstyrelsen beslutet.    

Handlingar i ärendet 
Regler för stipendier ur Stiftelsen Browns fond 

Kommunstyrelsens beslut, daterat 2020-04-14 

Tjänsteskrivelse, daterad 2020-04-29           

Beslut skickas till 
Stipendiaterna 
Kommunstyrelsen för kännedom 
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§ 54  

Meddelanden och skrivelser till 
utbildningsnämnden den 18 maj 2020 

Dnr 2020-000138  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga redovisade beslut och domar till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Beslut av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i olika ärenden, domar av 
Förvaltningsrätten i Malmö i mål om överklagande av beslut om placering av 
elever på skolenheter enligt skollagen samt beslut av Skolverket om statsbidrag 
delges utbildningsnämnden. 

 

Presidiets förslag till beslut: 

Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga redovisade beslut och domar till handlingarna.   

Handlingar i ärendet 
Kommunfullmäktiges beslut, daterat 2020-04-01, § 23, om Ungdomspolitiskt 
program i Svedala kommun, samt antaget program * 

Kommunstyrelsens beslut, daterat 2020-04-14, § 76, om prognosrapport nr 
2020 - ekonomisk uppföljning för nämnder och styrelser 

Kommunstyrelsens beslut, daterat 2020-04-14, § 83, om intern kontroll 2019 

Kommunstyrelsens beslut, daterat 2020-04-14, § 84, om intern kontroll 2020 

Kommunstyrelsens beslut, daterat 2020-04-14, § 91, om årsredovisning samt 
revisionsberättelser för 2019 för av kommunen förvaltade stiftelser 

Kommunfullmäktiges beslut, daterat 2020-04-29, § 33, om årsredovisning för 
Svedala kommun 

Kommunfullmäktiges beslut, daterat 2020-04-29, § 34, om överföring av 
investeringsmedel från 2019 till 2020 

Kommunfullmäktiges beslut, daterat 2020-04-29, § 36, om uppföljningsrapport 
nr 1 - ekonomisk uppföljning med prognos för nämnder och styrelser 

Kommunfullmäktiges beslut, daterat 2020-04-29, § 40, om deltagande på 
distans i kommunala utskott 
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Förvaltningsrättens dom, meddelad 2020-04-22, att avslå överklagande 
(laglighetsprövning) av beslut att placera en elev vid Naverlönnskolan istället för 
Aggarpsskolan  

Förvaltningsrättens dom, meddelad 2020-04-23, att avslå överklagande 
(laglighetsprövning) av beslut att placera en elev vid Naverlönnskolan istället för 
Aggarpsskolan  

Förvaltningsrättens dom, meddelad 2020-04-24, att avslå överklagande 
(laglighetsprövning) av beslut att placera en elev vid Naverlönnskolan istället för 
Aggarpsskolan  

Högsta förvaltningsdomstolens beslut, meddelat 2020-05-07, att inte meddela 
prövningstillstånd i mål om tilläggsbelopp för ett barn på förskolan 
Börringebarnen 

Skolverkets beslut, daterat 2002-04-02, att bevilja kommunens ansökan om 
statsbidrag med 440 500 kronor för personalförstärkningar inom elevhälsan och 
när det gäller specialpedagogiska insatser för 2020 

Skolverkets beslut, daterat 2020-04-03, att bevilja kommunens rekvisition av 
statsbidrag med 8 713 372 kronor för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling 
för 2020 

Skolverkets beslut, daterat 2020-04-07, att bevilja kommunens rekvisition av 
statsbidrag med 280 000 kronor för digitala nationella prov för 2020 

Skolverkets beslut, daterat 2020-04-16, att bevilja kommunens ansökan om 
statsbidrag med 107 400 kronor för handledare i Läslyftet för läsåret 2020/2021  
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§ 55  

Anmälan av delegationsbeslut till 
utbildningsnämnden den 18 maj 2020 

Dnr 2020-000139  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga delegationsbesluten till handlingarna.        

Sammanfattning av ärendet 
Anmälda delegationsbeslut till utbildningsnämnden den 18 maj 2020 har 
förtecknats nedan. 

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

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-05-12 

Brådskande beslut (punkt 1.1.) 
Delegat: Utbildningsnämndens ordförande 
- Beslut, daterat 2020-04-29,  
att ge utbildningschefen i uppdrag att ombesörja gratis skolmåltid i form av 
lunch för gymnasieelever som är folkbokförda i Svedala kommun, 
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 11 maj 2020 och så länge den beslutade 
distansundervisningen pågår, dock längst till och med den 11 juni 2020  

Beslut genom uppdrag av utbildningsnämnden 2020-03-09, § 14 
Delegat: Utbildningsnämndens ordförande 
- Beslut, daterat 2020-05-08,  
att flytta ordinarie sammanträde den 14 september 2020 till den 21 september 

Beslut att utse ställföreträdande (stf.) rektor i grundskolan (punkt 2.1.a.) 
Delegat: Områdeschef grundskola, grundsärskola, gymnasium och 
vuxenutbildning 
- Beslut, daterat 2020-04-27, att utse stf. rektor 24 april 2020, på Kyrkskolan 

Beslut att utse ställföreträdande (stf.) rektor i förskolan (punkt 2.2.) 
Delegat: Områdeschef förskola 
- Beslut, daterade 2020-04-27, att utse stf. rektor 29 juni-14 juli och 20 juli-2 
augusti 2020, på förskolorna Marbäck och Örtagården samt OB-omsorgen 
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Beslut om plats/utökad vistelsetid för barn på förskola (punkt 6.4. eller 6.5.) 
Delegat: Rektor 
- Beslut, daterat 2020-04-16, att anvisa plats för två barn på Örtagårdens 
förskola utifrån barnens eget behov på grund av familjesituationen i övrigt (dnr 
2019-179) 
- Beslut, daterat 2020-04-22, att medge utökad vistelsetid för ett barn på 
Örtagårdens förskola (dnr 2020-141) 
- Beslut, daterat 2020-04-29, att medge utökad vistelsetid för ett barn på 
Frejaparkens förskola (dnr 2020-88) 
- Beslut, daterat 2020-05-08, att medge utökade vistelsetid för ett barn på 
Hattstugans förskola (dnr 2020-15) 

Överenskommelser om interkommunal ersättning (IKE) för placering av barn i 
förskola (punkt 6.9 och 6.14.) 
Delegat: Områdeschef förskola 
- Överenskommelse, daterad 2020-04-27, med Trelleborgs kommun om 
ersättning för två barn (syskon) placerade på en av kommunens förskolor 
(startdatum 2020-03-11) 
- Överenskommelse, daterad 2020-04-27, med Trelleborgs kommun om 
ersättning för två barn (syskon) placerade på en av kommunens förskolor 
(startdatum 2020-03-15) 

Överenskommelser om interkommunal ersättning (IKE) för placering av elever i 
grundskola (punkt 8.12) och fritidshem (punkt 10.8.) 
Delegat: Områdeschef grundskola, grundsärskola, gymnasium och 
vuxenutbildning) 
- Överenskommelse, daterad 2020-01-10, med Malmö stad om ersättning för 
en elev i årskurs 5 på Aggarpsskolan  
- Överenskommelse, daterad 2020-01-30, med Malmö stad om ersättning för 
en elev i årskurs 4 på Klågerupskolan samt fritidshem 
- Överenskommelse, daterad 2020-01-30, med Malmö stad om ersättning för 
en elev i årskurs 7 på Aggarpsskolan  
- Överenskommelse, daterad 2020-01-30, med Malmö stad om ersättning för 
en elev i årskurs 9 på Naverlönnskolan 

Beslut om plats/utökad vistelsetid i fritidshem (punkt 10.3 eller 10.4.) 
Delegat: Rektor 
- Beslut, daterat 2020-05-05, att anvisa plats i fritidshem för en elev utifrån 
barnets eget behov på grund av familjesituationen i övrigt, Baraskolan (dnr 
2020-147) 
- Beslut, daterat 2020-05-05, att anvisa plats i fritidshem för en elev utifrån 
barnets eget behov på grund av familjesituationen i övrigt, Baraskolan (dnr 
2020-148) 

Beslut om mottagande av elev från annan kommun i grundskola om eleven 
med hänsyn till sina personliga förhållanden har särskilda skäl  
Delegat: Rektor 
- Beslut, daterat 2002-04-15, att avslå vårdnadshavares begäran om eleven ska 
tas emot i Klågerupskolan (dnr 2020-130) 
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Beslut efter tillsyn av fristående verksamheter (förskola och enskild pedagogisk 
omsorg) (punkt 17.1.) 
Delegat: Områdeschef förskola 
- Beslut, daterat 2020-05-07, att rikta en anmärkning mot huvudmannen för I Ur 
och Skur Väderlekens förskola vad gäller ansvaret för att dokumentation av 
varje enskilt barns förändrade kunnande, det vill säga utveckling och lärande i 
förhållande till varje läroplansmål, kommuniceras till vårdnadshavarna och hur 
förskolans måluppfyllelse följs upp i huvudmannens systematiska 
kvalitetsarbete. 

Beslut att utse beslutsattestanter (punkt 20.3) 
Delegat: Utbildningschef 
- Beslut, daterat 2020-04-20 om revidering av förteckning över 
beslutsattestanter med ändringsdatum 2020-04-20             
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§ 56  

Rapporter och anmälningar 

Dnr 9432  

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 Spångholmsskolan under tre dagar i mitten av 
maj 2020. 

Ordföranden ber utredaren undersöka om nämnden kan göra ett kortare besök 
på/vid Åkerbrukets förskola den 8 juni 2020. 

 

 


