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UTBILDNINGSNÄMNDEN  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2019-09-
16  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

Plats och tid Naverlönnsalen, måndagen den 16 september 2019 kl 17:00-18:40 

Beslutande Ledamöter 

Se närvarolista på sida 2 

 Tjänstgörande ersättare 

Se närvarolista på sida 2 

Övriga närvarande Se närvarolista på sida 2 

Justerare Per-Ola Valastig 

Justeringens plats och datum Kommunhuset, 2019-09-16 
 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 103-112 

 Jan Herbertson  

 Ordförande 

  

 Hans Järvestam  

 Justerare 

  

 Per-Ola Valastig  
 
 Anslagsbevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 2019-09-16 

Anslaget sätts upp 2019-09-17 Anslaget till och med 2019-10-09 

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset, kanslienheten 
 

Underskrift 

  

 Jan Herbertson  
 Utdragsbestyrkande  
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Närvarolista 

Beslutande  

Ledamöter 

Hans Järvestam (M), Ordförande 
Jan Holmerup (M) 
Ann Kristin Andersson (C) 
Magnus Lilja (SD), 2:e vice ordförande 
Erik Almgren (ÄS) 
Per-Ola Valastig (MP) 

Tjänstgörande ersättare 

Nicolaj Johannesen (C) för Kristoffer Linné (L) 
Anna Ström (SD) för Caroline Andrén (SD) 
Ewa Bohlin (S) för Jesper Sennertoft (S) 

Ersättare och insynsplatser 

Yvonne Aulin (M) 
Lars Nordberg (M) 
Bo Becking (BP) 
Janet Vibeke (V), insynsplats 

Övriga närvarande (tjänstepersoner, personalföreträdare m.fl.) 

Fredrik Aksell, tillförordnad utbildningschef 
Annika Kraft, biträdande utbildningschef 
Annika Aveling, rektor Fröhusets och Klöverstugans förskolor, § 103 
Karin Sörensson, chef för resursenheten, §§ 103-104 
Robert Schoug, ekonom, §§ 103-106 
Jan Herbertson, utredare och nämndens sekreterare 
Bertil Rantoft, personalföreträdare för Lärarnas Riksförbund, ej närvarande vid § 112 
Johannes Ullstad, personalföreträdare för Lärarförbundet, ej närvarande vid § 112 
Örjan Ulfshagen, kommunrevisor 
 

 

SD Sverigedemokraterna L Liberalerna 

M Moderaterna MP Miljöpartiet 

S Socialdemokraterna ÄS Älska Svedala 

BP Barapartiet KD Kristdemokraterna 

C Centern V Vänsterpartiet 
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§ 103  

Rapport om pilotprojekt inom ramen för 
arbetsmiljösatsningen 

Dnr 2019-000081  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga rapporten till handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 
Utbildningsnämndens ordförande har tidigare till utbildningsnämnden 
överlämnat en skrivelse om uppdrag vad gäller utveckling av humankapitalet - 
skolans och förskolans arbetsmiljö och arbetssituation. 

Utbildningsnämnden fick redovisning av HR-enheten den 12 mars 2019, § 29, 
och redovisning av Utbildning om resultatet av kommunens årliga systematiska 
uppföljning och medarbetarundersökning 2018 den 20 maj 2019, §§ 76 och 77. 

Rapport kommer att lämnas till nämnden om det så kallade pilotprojektet, i 
första skedet för förskolan. 

Rektor Annika Aveling har inbjudits för att informera om arbetet inom Fröhusets 
och Klöverstugans förskolor, som deltar i projektet. 

Ordföranden lämnar en inledande redogörelse. 

Annika Aveling redogör för arbetet på de båda förskolorna, åtgärder och 
resultat, framgångsfaktorer och erfarenheter. 

Handlingar i ärendet 
Uppdragsbeskrivning av ordföranden, daterad 2019-03-01 

 

 



 

 

5(18) 

UTBILDNINGSNÄMNDEN  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2019-09-16  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 104  

Fastställande av ledningssystem för elevhälsans 
insatser enligt hälso- och sjukvårdslagen 

Dnr 2019-000247  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar utifrån redovisat dokument, daterat 2019-06-26, 

att fastställa ledningssystemet för den medicinska delen av elevhälsan,  

att fastställa ledningssystemet för den psykologiska delen av elevhälsan och 

att fastställa ledningssystemet för den logopediska delen av elevhälsan samt  

att Karin Sörensson, chef för resursenheten, ska fortsätta ha uppdrag som 
verksamhetschef för elevhälsan i de delar som omfattas av hälso- och 
sjukvårdslagen.    

Sammanfattning av ärendet 
Ledningssystemet gäller de insatser inom elevhälsan som omfattas av hälso- 
och sjukvårdslagen. Dessa består av den medicinska, den psykologiska och 
den logopediska insatsen. Dessa delar styrs inte bara av skollagen utan också 
av hälso- och sjukvårdslagen. Bestämmelserna kompletteras med 
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd. 

Ledningssystemet är ett system för att fastställa principer för ledning av 
verksamheten. 

Kravet på ledningssystem innebär att det ska finnas 

- tydlig ansvarsfördelning 
- dokumenterade processer 
- identifierade rutiner 
- rutiner för uppföljning 

Vårdgivaren ansvarar för att det finns ett ledningssystem för verksamheten. 
Med vårdgivare avses i detta fall verksamhetsområde Utbildning i Svedala 
kommun.  

Syftet med ett ledningssystem är att möjliggöra systematisk och fortlöpande 
utveckling och kvalitetssäkring av verksamheten. 

Ledningssystem beskrivs närmare i särskilt dokument, se bilaga. 

Av hälso- och sjukvårdslagen framgår att det ska finnas en verksamhetschef 
som svarar för verksamheten. I Svedala kommun är elevhälsan organiserad i 
en kommungemensam resursenhet. Ansvarsuppdelningen redovisas i det 
refererade dokumentet. 
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Chefen för resursenheten Karin Sörensson har inbjudits till sammanträdet för 
att informera om ärendet.   

Karin Sörensson redogör för ärendet.  

Handlingar i ärendet 
Dokument benämnt Ledningssystem för elevhälsans insatser enligt hälso- och 
sjukvårdslagen, daterad 2019-06-26  

Tjänsteskrivelse, daterad 2019-08-07        

Beslut skickas till 
Chef för resursenheten 
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§ 105  

Information om budgetarbetet 2020 

Dnr 2019-000169  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att överlämna redovisat underlag för effektiviseringar/budgetförbättringar 1,5 % 
till budgetutskottet.  

Sammanfattning av ärendet 
Utbildningsnämnden beslutade den 19 augusti 2019, § 93, 

att lägga informationen till handlingarna och 

att behandla ärendet på nytt den 16 september 2019. 

Ordföranden lämnar en inledande redogörelse för ärendet och bakgrund. 

Tillförordnade utbildningschefen och ekonomen lämnar en redogörelse om 
utmaningar 2020-2022 och redovisar underlag för 
effektiviseringar/budgetförbättringar 1,5 %, alternativ 1. 

Handlingar i ärendet 
Kommunstyrelsens beslut, daterat 2019-06-17, § 149 

Utbildningsnämndens beslut, daterat 2019-08-19, § 93 

Yrkanden 
Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag och föreslår att 
nämnden överlämnar redovisat förslag till budgetutskottet.  

Beslut skickas till 
Kommunens budgetutskott 
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§ 106  

Ekonomisk rapport / preliminär delårsrapport för 
januari-augusti 2019 (endast siffror) 

Dnr 2018-000211  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga rapporten till handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 
Ekonomen lämnar en ekonomisk rapport / preliminär delårsrapport för januari-
augusti 2019 med sifferunderlag. Delårsrapporten i sin helhet kommer att 
behandlas i nämnden först den 14 oktober 2019.  
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§ 107  

Utbildningsnämndens mål och indikatorer 

Dnr 2019-000077  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att godkänna redovisat förslag om mål med indikatorer och översända detta till 
kommunens ekonomienhet.  

Sammanfattning av ärendet 
Utbildningsnämnden beslutade den 19 augusti 2019, § 94,  

att återremittera ärendet till Utbildning för komplettering av 

skrivelsen/underlaget med redovisning av nuläge för respektive indikator så att 
jämförelser kan göras över tid i förbättrings- och utvecklingsarbetet och 

att ärendet tas upp på nytt i nämnden den 16 september 2019.  

Utbildning har begärt anstånd hos ekonomienheten med att redovisa 
indikatorerna. 

Utbildning har utarbetat ett nytt förslag med utgångspunkt från 
utbildningsnämndens beslut. 

Tillförordnade utbildningschefen redogör för ärendet. 

 

Presidiets förslag till beslut. 

Utbildningsnämnden beslutar 

att godkänna redovisat förslag om mål med indikatorer.  

Handlingar i ärendet 
Kommunstyrelsens beslut, daterat 2019-06-17, § 148 

Utbildningsnämndens beslut, daterat 2019-08-19, § 94 

Skrivelse med förslag till indikatorer, daterad 2019-09-13 

Beslut skickas till 
Kommunens ekonomienhet 
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§ 108  

Rapport om aktuella lokal- och byggfrågor 

Dnr 8083  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga rapporten till handlingarna.  

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

 

Presidiets förslag till beslut: 

Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga rapporten till handlingarna.  
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§ 109  

Revidering av årshjul för utbildningsnämnden 

Dnr 2019-000175  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga årshjulet till handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 
Utbildningsnämnden beslutade den 20 maj 2019, § 69, 

att ställa sig bakom förslaget till årshjul samt 

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

behov. 

Årshjulet har setts över och ett reviderat dokument har redovisats. 

 

Presidiets förslag till beslut: 

Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga årshjulet till handlingarna.  

Handlingar i ärendet 
Årshjul för utbildningsnämnden, daterat 2019-09-10 
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§ 110  

Meddelanden och skrivelser till 
utbildningsnämnden den 16 september 2019 

Dnr 2019-000326  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga Skolverkets beslut till handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 
Beslut/skrivelser från till exempel politiska organ och enheter inom 
kommunledningsförvaltningen, från statliga myndigheter och från allmänna 

förvaltningsdomstolar kan komma att tillställas utbildningsnämnden och 
förtecknas i så fall nedan. 

 

Presidiets förslag till beslut: 

Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga Skolverkets beslut till handlingarna.  

Handlingar i ärendet 
Skolverkets beslut, daterat 2019-08-27, att godkänna Svedala kommuns 
redovisning av användningen av statsbidrag för rekryterande insatser inom 
vuxenutbildning 2018 utan återkrav.  
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§ 111  

Anmälan av delegationsbeslut till 
utbildningsnämnden den 16 september 2019 

Dnr 2019-000327  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga delegationsbesluten till handlingarna.        

Sammanfattning av ärendet 
Anmälda delegationsbeslut till utbildningsnämnden har förtecknats nedan. 
Besluten har fattats utifrån gällande delegationsförteckning för 
utbildningsnämnden.         

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-09-10 

Beslut att utse ställföreträdande (stf.) rektor i grundskolan (punkt 2.2.) 

Delegat: Grundskolechef 
- Beslut, daterat 2019-09-02, att utse stf. rektor på Kyrkskolan, för perioden 5-
13 september 2019 

Beslut om tidsbegränsad anställning av icke behörig lärare, om behörig lärare 
inte finns att tillgå, enligt skollagen (punkt 2.3.) 

Delegat: Respektive anställande chef 
- Beslut, daterat 2019-08-08, av rektor att anställa en lärare tidsbegränsat, 
Naverlönnskolan 
- Beslut, daterat 2019-08-08, av tillförordnad rektor att anställa en pedagog 
tidsbegränsat, Nils Fredriksson Utbildning 

- Beslut, daterat 2019-08-08, av chefen för resursenheten att anställa en 
modersmålslärare tidsbegränsat 

- Beslut, daterat 2019-08-15, av chefen för resursenheten att anställa en 
modersmålslärare tidsbegränsat  

Beslut om plats/utökad vistelsetid i förskola 
Delegat: Rektor  
- Beslut, daterat 2019-08-14, att bevilja utökad vistelsetid för ett barn på grund 
av behov av särskilt stöd i sin utveckling, Marbäcks förskola (punkt 6.5.) (dnr 
2019-311) 
- Beslut, daterat 2019-08-19, att bevilja utökad vistelsetid för ett barn på grunda 
av familjesituationen i övrigt (punkt 6.4.) (dnr 2019-312) 
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Beslut om uppsägning av plats på förskola på grund av obetalda avgifter (punkt 
6.6.) 
Delegat: Biträdande utbildningschef 
- Beslut, daterat 2019-09-02, att säga upp ett barns plats, Tofta förskola (dnr 
2019-616) 
- Beslut, daterat 2019-09-05, att upphäva tidigare beslut (se ovan) att säga upp 
ett barns plats, Tofta förskola (dnr 2019-616) 
- Beslut, daterat 2019-06-20, att upphäva tidigare beslut, daterat 2019-06-14, 
att säga upp ett barns plats, Bara backars förskola (det beslutet anmäldes till 
nämnden vid föregående sammanträde, den 19 augusti) (dnr 2019-194) 

Beslut om skolskjuts för elev i förskoleklass vid särskilda skäl (punkt 7.8.) 
Delegat: Chef för resursenheten 
- Beslut, daterat 2019-09-05, att bevilja skolskjuts för en elev, Kyrkskolan, 
läsåret 2019/2020 (dnr 2019-340) 

Beslut om skolskjuts för elev i grundskolan vid särskilda skäl (punkt. 8.8.) 
Delegat: Chef för resursenheten 
- Beslut, daterat 2019-08-13 att bevilja skolskjuts för en elev, Aggarpsskolan, 
läsåret 2019/2020 (dnr 2019-325) 
- Beslut, daterat 2019-08-16 att bevilja skolskjuts för en elev, Aggarpsskolan, 
läsåret 2019/2020 (dnr 2019-291) 
- Beslut, daterat 2019-08-26 att bevilja skolskjuts för en elev, Aggarpsskolan, 
läsåret 2019/2020 (dnr 2019-321) 
- Beslut, daterat 2019-08-29 att bevilja skolskjuts för en elev, Naverlönnskolan, 
läsåret 2019/2020 (dnr 2019-330) 

Beslut om skolskjuts för elev i grundskolan (avstånd, trafikförhållanden med 
mera) (punkt 8.8.) 
Delegat: Projektkoordinator tillika skolskjutsansvarig 
- Beslut, daterat 2019-6-03, att avslå skolskjuts för en elev (dnr 2019-324) 
- Beslut, daterat 2019-06-27, att avslå skolskjuts för en elev (dnr 2019-322) 
- Beslut, daterat 2019-08-26, att avslå skolskjuts för tre syskon (dnr 2019-317) 
- Beslut, daterat 2019-08-26, att avslå skolskjuts för en elev (dnr 2019-318) 
- Beslut, daterat 2019-08-26, att avslå skolskjuts för en elev (dnr 2019-319) 
- Beslut, daterat 2019-08-26, att avslå skolskjuts för en elev (dnr 2019-323) 
- Beslutssammanställning, daterad 2019-08-15, att bevilja skolskjuts för 311 
elever inför läsåret 2019/2020 (uppfyller avståndskravet) (dnr 2019-289) 

Beslut om plats/vistelsetid för barn på fritidshem 
Delegat: Rektor 
- Beslut, daterat 2019-08-20, att anvisa plats för ett barn på grund av eget 
behov till följd av familjesituationen i övrigt, Marbäcksskolans fritidshem (punkt 
10.3.) (dnr 2019-310) 
- Beslut, daterat 2019-08-29, att bevilja vistelsetid för ett barn på grund av 
vårdnadshavares studier, Marbäcksskolans fritidshem (punkt 10.3.) (dnr 2019-
336) 
- Beslut, daterat 2019-09-03, att bevilja utökad vistelsetid för ett barn på grund 
av ett behov av särskilt stöd i sin utveckling, Marbäcksskolans fritidshem (punkt 
10.4.) (dnr 2019-345) 
- Beslut, daterat 2019-09-04, att bevilja utökad vistelsetid för ett barn på grund 
av ett behov av särskilt stöd i sin utveckling, Marbäcksskolans fritidshem (punkt 
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10.4.) (dnr 2019-346) 
- Beslut, daterat 2019-09-04, att bevilja utökad vistelsetid för ett barn på grund 
av ett behov av särskilt stöd i sin utveckling, Marbäcksskolans fritidshem (punkt 
10.4.) (dnr 2019-347) 
- Beslut, daterat 2019-08-29, att anvisa plats för ett barn på grund av ett behov 
av särskilt stöd i sin utveckling, Naverlönnskolans fritidshem (dnr 2019-341) 
(punkt 10.4.) 

Ansvar för med tillhörande beslut om antagning till olika utbildningar (punkt 
11.1.)  
Delegat: Rektor för Nils Fredriksson Utbildning (NFU) 
- Antalet antagna elever: 11 (inklusive introduktionsprogram) – första halvåret 
2019 

Beslut om plan för utbildningen på introduktionsprogram och individuell 
studieplan för varje elev (punkt 11.17.) 
Delegat: Rektor för NFU 
- Antalet antagna elever introduktionsprogrammet individuellt alternativ (IMA): 5 
– första halvåret 2019 
- Antalet antagna elever introduktionsprogrammet språkintroduktion (IMS): 3 –
första halvåret 2019 

Beslut om mottagande av sökande till preparandutbildning, yrkesintroduktion 
som inte har utformats för en grupp elever, individuellt alternativ eller 
språkintroduktion även om de inte kommer från kommunen (punkt 11.23.) 
Delegat: Rektor för NFU 
- Antalet elever på samtliga introduktionsprogram: 39 (som varit aktiva någon 
gång under perioden) – första halvåret 2019 

Beslut om bedömning av elevs språkkunskaper inför mottagande av eleven till 
språkintroduktion (punkt 11.36.) 
Delegat: Rektor för NFU 
- Antalet beslut om bedömning av språkkunskaper: 3 – första halvåret 2019 

Beslut om ekonomiskt stöd vid inackordering i gymnasieskolan (punkt 11.4.) 
Delegat: Gymnasiechef 
- Beslut, daterat 2019-08-28, att bevilja ekonomiskt stöd vid inackordering för 
en elev läsåret 2019/2020 (dnr 2019-334) 

Beslut om busskort/resekort för elev i gymnasieskolan (punkt 11.43.) 
Delegat: Gymnasiechef 
- Beslut, daterat 2019-08-19, att avslå ansökan om resekort (dnr 2019-293) 
- Beslut, daterat 2019-08-19, att avslå ansökan om resekort (dnr 2019-335) 

Beslut om rätt för vuxen att delta i kommunal vuxenutbildning på grundläggande 
nivå från och med andra kalenderhalvåret det år då han eller hon fyller 20 år 
(punkt 13.4.) 
Delegat. Rektor för NFU 
- Antalet beslut: 17 – första 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 

- Antalet beslut att svara för kostnad: 12 – första halvåret 2019 



 

 

16(18) 

UTBILDNINGSNÄMNDEN  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2019-09-16  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

- Antalet beslut att inte bevilja interkommunal ersättning: 17 (exklusive svenska 
för invandrare/grundvux) – första halvåret 2019 

Beslut om antagning av sökande till vuxenutbildning på gymnasial nivå (punkt 
13.8.) 
Delegat: Rektor för NFU 
- Antalet elever mottagna på komvux: 149 (exklusive svenska för invandrare, 
grundvux) – första halvåret 2019 

Beslut om person ska tas emot till utbildning i svenska för invandrare (punkt 
13.16.) 
Delegat: Rektor för NFU 
- Antalet beslut om mottagande till SFI: 17 – första halvåret 2019  
(antalet beslut att svara för kostnaderna: 99 – inom kommunen och andra 
kommuner) 

Beslut om urval av sökande till kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå 
(punkt 13.18.) 
Delegat: Rektor för NFU 
- Antalet beslut om avslag med Svedala kommun som hemkommun: 11 – första 
halvåret 2019 
- Antalet beslut om godkännande med Svedala kommun som hemkommun: 79 
– första halvåret 2019 
- Antalet beslut om avslag med annan kommun som hemkommun: 19 – första 
halvåret 2019 
- Antalet beslut om godkännande med annan kommun som hemkommun: 70 – 
första halvåret 2019 

Yttranden i samband med anmälningar till Skolinspektionen (punkt 20.5.) 
Delegat: Grundskolechef 
- Svar/redovisning, daterat 2019-08-28, om vidtagna åtgärder med anledning av 
anmälan mot Baraskolan (dnr 2019-257) 
- Svar/redovisning, daterat 2019-08-29, om vidtagna åtgärder med anledning av 
föreläggande efter anmälan mot Naverlönnskolan (dnr 2018-432) 
- Svar/redovisning, daterat 2019-08-29, om vidtagna åtgärder med anledning av 
föreläggande efter anmälan mot Naverlönnskolan (dnr 2019-47) 

Anställningsbeslut, i dessa fall tillsvidare (punkt 2.1.5.) 
Delegat: Respektive anställande chef 
- Beslut, daterat 2019-08-05, av rektor att anställa en förskollärare, Marbäcks 
förskola 
- Beslut, daterat 2019-08-05, av rektor att anställa en förskollärare, Kyrkskolan 
- Beslut, daterat 2019-08-07, av rektor att anställa en fritidsledare, Kyrkskolan 
- Beslut, daterat 2019-08-07, av rektor att anställa en lärare, Spångholmsskolan 
- Beslut, daterade 2019-08-08, av chefen för resursenheten att anställa två 
modersmålslärare 
- Beslut, daterat 2019-08-08, av chefen för resursenheten att anställa en 
specialpedagog 
- Beslut, daterade 2019-08-08, av chefen för resursenheten att anställa två 
kuratorer 
- Beslut, daterade 2019-08-08, av rektor att anställa två lärare, Baraskolan 
- Beslut, daterat 2019-08-08, av rektor att anställa en fritidspedagog, 
Marbäcksskolan 
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- Beslut, daterade 2019-08-08, av rektor att anställa fem lärare, Aggarpsskolan 
- Beslut, daterade 2019-08-08, av rektor att anställa två lärare, Klågerupskolan 
- Beslut, daterat 2019-08-08, av rektor att anställa en lärare, Naverlönnskolan 
- Beslut, daterade 2019-08-08, av rektor att anställa två lärare, 
Spångholmsskolan 
- Beslut, daterat 2019-08-09, av chefen för resursenheten att anställa en 
psykolog 
- Beslut, daterat 2019-08-12, av rektor att anställa en specialpedagog, 
Spångholmsskolan 
- Beslut, daterat 2019-08-12 av tillförordnad rektor att anställa en bibliotekarie, 
Nils Fredriksson Utbildning 
- Beslut, daterat 2019-08-15, av rektor att anställa en förskollärare, Kyrkskolan 
- Beslut, daterat 2019-08-16, av rektor att anställa en förskollärare, Rödluvans 
förskola 
- Beslut, daterat 2019-08-19, av rektor att anställa en barnskötare, Åkerbrukets 
förskola 
- Beslut, daterat 2019-08-19, av rektor att anställa en barnskötare, Bara 
backars förskola 
- Beslut, daterat 2019-08-26, av rektor att anställa en förskollärare, Bara 
backars förskola            
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§ 112  

Rapporter och anmälningar 

Dnr 8104  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 
Utredaren lämnar information om två rektorsbeslut, ett om avstängning av elev 
från undervisningen på Aggarpsskolan och ett om avstängning av en elev från 
undervisningen på Spångholmsskolan. 

 

 


