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UTBILDNINGSNÄMNDEN  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2019-11-
18  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

Plats och tid Naverlönnsalen, måndagen den 18 november 2019 kl 17:00-19:00 

Beslutande Ledamöter 

Se närvarolista på sida 2 

 Tjänstgörande ersättare 

Se närvarolista på sida 2 

Övriga närvarande Se närvarolista på sida 2 

Justerare Ann Kristin Andersson 

Justeringens plats och datum Kommunhuset, 2019-11-25 
 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 126-139 

 Jan Herbertson  

 Ordförande 

  

 Hans Järvestam  

 Justerare 

  

 Ann Kristin Andersson  
 
 Anslagsbevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 2019-11-18 

Anslaget sätts upp 2019-11-25 Anslaget till och med 2019-12-17  

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset, Utbildning 
 

Underskrift 

  

 Jan Herbertson  
 Utdragsbestyrkande  
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Närvarolista 

Beslutande  

Ledamöter 

Hans Järvestam (M), ordförande 
Ann Kristin Andersson (C) 
Kristoffer Linné (L), 1:e vice ordförande 
Magnus Lilja (SD), 2:e vice ordförande 
Erik Almgren (ÄS) 
Jesper Sennertoft (S) 
 

Tjänstgörande ersättare 

Yvonne Aulin (M) för Jan Holmerup (M) 
Anna Ström (SD) för Caroline Andrén (SD) 
Ewa Bohlin (S) för Per-Ola Valastig (M 
 

Ersättare och insynsplatser 

Lars Nordberg (M) 
Nicolaj Johannessen (C) 
Morgan Pedersen (SD) 
Heléne Hardenstedt (S) 

Övriga närvarande (tjänstepersoner, personalföreträdare m.fl.) 

Fredrik Aksell, utbildningschef 
Annika Kraft, biträdande utbildningschef 
Robert Schoug, ekonom 
Johanna Richter, projektledare 
Mats Törnwall, administrativ chef 
Jan Herbertson, utredare och nämndens sekreterare 
Bertil Rantoft, personalföreträdare för Lärarnas Riksförbund 
Johannes Ullstad, personalföreträdare för Lärarförbundet 
Dave Servin, 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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§ 126  

Ansökan om att få bedriva fristående förskola i 
Svedala kommun 

Dnr 2019-000186  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna i avvaktan på den vidare 
handläggningen.  

Sammanfattning av ärendet 
Norlandia Förskolor AB har inkommit med en ansökan om att få bedriva 
fristående förskola i Svedala kommun. 

PM/beslutsunderlag med information om handläggningen, daterat 2019-06-11, 
har utarbetats. 

Utbildningsnämnden beslutade den 19 augusti 2019, § 97, 

att lägga informationen till handlingarna i avvaktan på den vidare 
handläggningen. 

Underlag för ägar- och ledningsprövning har begärts in i ett första skede och 
inkommit från företaget. Ärendet är fortfarande under handläggning. Ansökan 
måste senare kompletteras i ett senare skede så som redovisas i promemoria. 

Företrädarna för företaget bjöds in till presidiets möte den 11 november för ett 
förutsättningslöst samtal utan ställningstaganden och beslut. 

Biträdande utbildningschef Annika Kraft är föredragande i ärendet vad gäller 
ansökan och nya krav i skollagstiftningen för att få bedriva fristående 
verksamhet. 

Ordföranden är föredragande i ärendet vad gäller den vidare handläggningen 
och informerar om dialogen med företrädare för företaget vid presidiemötet. 

 

Presidiets förslag till beslut: 

Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna i avvaktan på den vidare 
handläggningen.  

Handlingar i ärendet 
Cirkulär 18:41 Sveriges Kommuner och Landsting, daterat 2018-11-08 

Ansökan om att få bedriva fristående förskola, daterad 2019-05-07 
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Promemoria med information om handläggningen av ansökan, daterad 2019-
06-11 

Utbildningsnämndens beslut, daterat 2019-08-19, § 97       
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§ 127  

Ekonomisk uppföljningsrapport 

Dnr 2018-000211  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga rapporten till handlingarna samt 

att ta upp ekonomisk uppföljningsrapport för januari-oktober 2019 med 
helårsprognos på nämndens sammanträde den 10 december 2019.  

Sammanfattning av ärendet 
Ekonomisk uppföljningsrapport har tagits fram. Fullständig rapport för januari-
oktober 2019 med helårsprognos kommer att lämnas senare. 

Ekonom Robert Schoug är föredragande i ärendet. 

 

Presidiets förslag till beslut: 

Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga rapporten till handlingarna samt 

att ta upp ekonomisk uppföljningsrapport för januari-oktober 2019 med 
helårsprognos på nämndens sammanträde den 10 december 2019.  

Handlingar i ärendet 
Underlag till ekonomisk rapport 
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§ 128  

Information om internbudget 2020 - inledande 
diskussion 

Dnr 2019-000169  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna och 

att fatta beslut om internbudget 2020 på nämndens sammanträde den 10 
december 2019.  

Sammanfattning av ärendet 
Internbudget för 2020 ska behandlas och beslutas av nämnden efter att 
kommunfullmäktige har beslutat om kommunens budget för 2020. 

Ordföranden inleder i ärendet och utbildningschefen är föredragande vad gäller 
information om internbudget 2020. Inledande diskussion förs. 

 

Presidiets förslag till beslut: 

Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna och 

att fatta beslut om internbudget 2020 på nämndens sammanträde den 10 
december 2019.  

Handlingar i ärendet 
Kommunstyrelsens beslut, daterat 2019-06-17, § 149, om arbetet med budget 
2020 med plan för 2021-2022   
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§ 129  

Rapport om aktuella lokal- och byggfrågor 

Dnr 8351  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga rapporten till handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 
Ordföranden informerar kort om nämndens verksamhetsbesök på Nils 
Fredriksson Utbildning före sammanträdet med anledning av utbyggnaden. 

Projektledare Johanna Richter är föredragande i ärendet om aktuella lokal- och 
byggfrågor. 

 

Presidiets förslag till beslut: 

Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga rapporten till handlingarna.   
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§ 130  

Rapport om preliminär lärartäthet och kompetens 
inom förskola och grundskola 

Dnr 2019-000391  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga rapporten till handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 
Rapport om preliminär lärartäthet och kompetens inom förskola och grundskola 
har utarbetats. Redovisning lämnas i enlighet med årshjul för 
utbildningsnämnden. 

Utbildningschef Fredrik Aksell är föredragande i ärendet och biträdande 
utbildningschef Annika Kraft är föredragande vad gäller förskolan. 

 

Presidiets förslag till beslut: 

Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga rapporten till handlingarna.   

Handlingar i ärendet 
Rapport om preliminär lärartäthet och kompetens 
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§ 131  

Mål- och kunskapsresultat / systematiskt 
kvalitetsarbete för förskolan läsåret 2018/2019 

Dnr 2019-000234  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga den föredragna rapporten om förskolan till handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 
Rapport/dokumentation enligt rubricering har färdigställts utifrån det 
systematiska kvalitetsarbetet för förskolan, för grundskolan och för 
gymnasieskola och vuxenutbildning läsåret 2018/2019. 

Redovisningen lämnas i enlighet med årshjul för utbildningsnämnden. 

Utbildningsnämnden beslutade den 14 oktober 2019, § 118, 

att lägga föredragna rapporter till handlingarna och 

att ta upp rapporten för förskolan på nästa sammanträde när föredragande 
tjänsteman finns närvarande.  

Biträdande utbildningschefen är föredragande i ärendet. 

 

Presidiets förslag till beslut: 

Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga den föredragna rapporten om förskolan till handlingarna.   

Handlingar i ärendet 
Rapport/dokumentation av det systematiska kvalitetsarbetet i förskolan 2018-
2019, daterad 2019-09-28 

Utbildningsnämndens beslut, daterat 2019-10-14, § 118 
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§ 132  

Revidering av skolskjutsreglemente 

Dnr 2019-000074  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att revidera nuvarande skolskjutsreglemente enligt redovisat förslag samt 

att det reviderade skolskjutsreglementet ska gälla från och med den 1 januari 
2020.        

Sammanfattning av ärendet 
Skolskjutsreglemente antogs första gången av utbildningsnämnden den 30 maj 
2016. 

Utbildningsnämnden beslutade den 15 juni 2018 genom brådskande 
ordförandebeslut  

att revidera skolskjutsreglementet så att det framgår att elever i förskoleklass är 
berättigade till skolskjuts utifrån ändringarna i skollagen med de villkor som 
anges samt 

att det reviderade skolskjutsreglementet skulle gälla från och med den 1 juli 
2018. 

Det är aktuellt att revidera skolskjutsreglementet igen. Ett förslag har utarbetats. 
Av detta framgår vilka ändringar, tillägg och förtydliganden som har gjorts.        

Administrativ chef Mats Törnwall är föredragande i ärendet vad gäller 
förändringarna i förslaget.  

Handlingar i ärendet 
Skolskjutsreglemente, reviderat 2019-06-15 

Skolskjutsreglemente, ändringsförslag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2019-11-12         

Beslut skickas till 
Projektkoordinator/skolskjutssamordnare  
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§ 133  

Information inför skolval 2020 

Dnr 2019-000399  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar  

att lägga informationen till handlingarna.   

Sammanfattning av ärendet 
Skrivelse med information inför skolvalet 2020 har utarbetats. 

Skolvalet pågår från och med den 22 januari till och med den 12 februari 2020. 
Skolvalet avser barn som ska börja i förskoleklass samt barn på Kyrkskolan, 
Marbäckskolan samt Roslättskolan som är födda 2010 som till höstterminen 
2020 ska börja i fjärde klass. 

Administrativ chef Mats Törnwall är föredragande i ärendet. 

 

Presidiets förslag till beslut: 

Utbildningsnämnden beslutar  

att lägga informationen till handlingarna.   

Handlingar i ärendet 
Skrivelse med information om skolvalet 
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§ 134  

Huvudmannens beslut att utse en skolchef som 
ska biträda huvudmannen med att se till att de 
föreskrifter som gäller för utbildningen följs i 
huvudmannens verksamhet inom skolväsendet 

Dnr 2019-000012  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar  

att upphäva tidigare beslut den 4 februari 2019, § 21, enligt nedan, och 

att utse utbildningschef Fredrik Aksell till skolchef enligt bestämmelsen i 2 kap. 
8 a § skollagen med uppgift att biträda huvudmannen med att se till att de 
föreskrifter som gäller för utbildningen följs i huvudmannens verksamhet inom 
skolväsendet.        

Sammanfattning av ärendet 
Utbildningsnämnden beslutade den 4 februari 2019, § 21, att utse 
utbildningschef Johan Lundgren till skolchef enligt bestämmelsen i 2 kap. 8 a § 
skollagen med uppgift att biträda huvudmannen med att se till att de föreskrifter 
som gäller för utbildningen följs i huvudmannens verksamhet inom 
skolväsendet.    

Johan Lundgren har anställts som kommundirektör i Svedala kommun. 

Fredrik Aksell har anställts som ny utbildningschef. Nytt beslut enligt rubricering 
behöver fattas. 

Ordföranden är föredragande i ärendet. 

 

Presidiets förslag till beslut: 

Utbildningsnämnden beslutar  

att upphäva tidigare beslut den 4 februari 2019, § 21, enligt nedan, och 

att utse utbildningschef Fredrik Aksell till skolchef enligt bestämmelsen i 2 kap. 
8 a § skollagen med uppgift att biträda huvudmannen med att se till att de 
föreskrifter som gäller för utbildningen följs i huvudmannens verksamhet inom 
skolväsendet.  
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Handlingar i ärendet 
Utbildningsnämndens beslut, daterat 2019-02-04, § 21 

Tjänsteskrivelse, daterad 2019-10-31         
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§ 135  

Sammanträdestider för utbildningsnämnden 2020 

Dnr 2019-000372  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar  

att fastställa sammanträdestider 2020 enligt följande: 

Måndagar kl. 17.00 

3 februari  
9 mars 
20 april 
18 maj 
8 juni 
17 augusti 
14 september 
19 oktober 
16 november 
8 december (tisdag!)        

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade den 30 september 2019, § 199, om 
sammanträdesdagar för kommunstyrelsen 2020 och uppmanade nämnder och 
styrelser att i den mån det är möjligt att anpassa sina sammanträdesdagar så 
att ärendena kan gå vidare till kommunstyrelsen utan fördröjning. 

Kommunstyrelsen har vidare lämnat förslag till kommunfullmäktige om 
sammanträdesdagar för kommunfullmäktige 2020. 

Mötesfri kväll är måndagen i samma vecka som kommunfullmäktiges 
sammanträde. Mötesfri kväll är också onsdagen veckan innan 
kommunstyrelsens sammanträde. 

Att notera är kommunens nya budgetprocess ännu inte är beslutad, vilket 
innebär reservation för eventuella ändringar av sammanträdestider. 

Förslag till sammanträdestider för utbildningsnämnden samt dess 
utbildningsutskott och presidium har utarbetats.   

Presidiet och utbildningsutskottet bestämmer själv sina sammanträdestider.     

 

Presidiets förslag till beslut: 

Utbildningsnämnden beslutar  

att fastställa sammanträdestider 2020 enligt följande: 

Måndagar kl. 17.00 



 

 

16(23) 

UTBILDNINGSNÄMNDEN  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2019-11-18  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

3 februari  
9 mars 
20 april 
18 maj 
8 juni 
17 augusti 
14 september 
19 oktober 
16 november 
8 december (tisdag!)        

Handlingar i ärendet 
Kommunstyrelsens beslut, daterat 2019-09-30, § 199, om sammanträdestider 
för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 

Kalenderöversikt med förslag till sammanträdestider för utbildningsnämnden 
samt dess utbildningsutskott och presidium  

Tjänsteskrivelse, daterad 2019-11-12        

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
Kommunikationsenheten 
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§ 136  

Information om förändrad ledningsorganisation 
inom verksamhetsområde Utbildning 

Dnr 8480  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar  

att lägga informationen till handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 
Förändring har skett i ledningsorganisation inom verksamhetsområde 
Utbildning. 

Utbildningschefen är föredragande i ärendet. 

Ny ledningsorganisation för verksamhetsområde Utbildning och ledning för Nils 
Fredriksson Utbildning är förhandlad och fastställd.  

Utbildningschefen har hittills haft kvar gymnasiechefens arbetsuppgifter från 
tiden som rektor tillika gymnasiechef. 

Gymnasiechefens förvaltningsövergripande arbetsuppgifter överförs till 
administrativ chef Mats Törnwall samt till områdeschef för grundskola, 
gymnasie- och vuxenutbildning Lise-lott Nilsson (idag med titeln 
grundskolechef). Titeln gymnasiechef utgår.  

Områdeschefen ovan blir chef för rektor vid Nils Fredriksson Utbildning (NFU).  

Tillförordnad rektor Alexander Magnusson tillträder som rektor för Nils 
Fredriksson Utbildning den 1 december 2019. 

Biträdande utbildningschef Annika Kraft blir områdeschef för förskola. 

Ny ledningsorganisation för Utbildning gäller formellt från den 1 januari 2020. 

 

Presidiets förslag till beslut: 

Utbildningsnämnden beslutar  

att lägga informationen till handlingarna.  
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§ 137  

Meddelanden och skrivelser till 
utbildningsnämnden den 18 november 2019 

Dnr 2019-000370  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga redovisade beslut och domstolsavgöranden till handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 
Beslut från Skolinspektionen, Skolverket och Kammarrätten i Göteborg har 
tillställts utbildningsnämnden och förtecknats nedan. 

 

Presidiets förslag till beslut: 

Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga redovisade beslut och domstolsavgöranden till handlingarna.  

Handlingar i ärendet 
Skolinspektionens beslut, daterat 2019-10-22, att avslå ansökan om 
godkännande av Klaragymnasium AB som huvudman för gymnasieskola 
avseende ekonomiprogrammet med inriktningar ekonomi och juridik, 
naturvetenskapsprogrammet med inriktningar naturvetenskap samt 
naturvetenskap och samhälle, samhällsvetenskapsprogrammet med inriktningar 
samhällsvetenskap och beteendevetenskap samt medier, information och 
kommunikation vid KLARA Teoretiska gymnasium Malmö, Malmö stad 

Skolinspektionens beslut, daterat 2019-11-05, att godkänna Stiftelsen Bladins 
skola som huvudman för gymnasieskola avseende det nationella 
samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning beteendevetenskap vid Bladins 
gymnasium, Malmö stad 

Skolverkets beslut, daterat 2019-10-31, att bevilja Svedala kommun 45 000 
kronor i statsbidrag för fortbildning av lärare samt fritidspedagoger och 
motsvarande för höstterminen 2019 

Skolverkets beslut, daterat 2019-10-31, att bevilja Svedala kommun 82 600 
kronor i statsbidrag för fortbildning för specialpedagogik för höstterminen 2019 

Dom av Kammarrätten i Göteborg, daterad 2019-10-21, om att avslå Lärande i 
Sverige AB:s överklagande av dom av Förvaltningsrätten i Malmö den 21 
november 2018 i mål om tilläggsbelopp för elev vid Realgymnasiet Malmö 
(innehåller sekretesskyddade uppgifter och redovisas därför inte i Assistenten) 

Beslut av Kammarrätten i Göteborg, daterat 2019-10-28, att inte meddela 
prövningstillstånd i mål om överklagande av dom av Förvaltningsrätten i Malmö 
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den 15 april 2019 om att avslå överklagande om beslut om placering av elev på 
Marbäcksskolan istället för Kyrkskolan (innehåller personuppgifter och 
redovisas därför inte i Assistenten)  
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§ 138  

Anmälan av delegationsbeslut till 
utbildningsnämnden den 18 november 2019 

Dnr 2019-000371  

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 2019-10-30 

Brådskande beslut där utbildningsnämndens avgörande inte kan avvaktas 
(punkt 1.1.) 
Delegat: Utbildningsnämndens ordförande 
- Beslut om yttrande om investeringsbudget 2020 samt investeringsplan 2021-
2022 (dnr 2019-169) 

Beslut om ställföreträdande (stf.) rektor i grundskolan (punkt 2.1. a.) 
Delegat: Grundskolechef 

- Beslut, daterat 2019-10-17, om stf. rektor för Marie Andréasson, 
Aggarpsskolan, årskurs 4-6, 17 – 18 oktober 2019 
- Beslut, daterat 2019-10-17, om stf. rektor för Tove Thyni, Aggarpsskolan, 
årskurs 7-9, 17-18 oktober 2019 

Beslut om ställföreträdande (stf.) rektor i förskolan (punkt 2.2.) 
Delegat: Biträdande utbildningschef 

Tofta och Erlandsdals förskolor 
- Beslut, daterat 2019-10-07, om stf. rektor 7 - 11 oktober 2019 
- Beslut, daterat 2019-10-14, om stf. rektor 14 - 19 oktober 2019 
- Beslut, daterat 2019-11-05, om stf. rektor 27 och 30 december 2019 

Tegelbrukets och Åkerbrukets förskolor 
- Beslut, daterat 2019-10-31, om stf. rektor 17 - 18 oktober 2019 

Marbäcks och Örtagårdens förskolor 
- Beslut, daterat 2019-10-31, om stf. rektor 17 - 18 oktober och 1 - 4 november 
2019 
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Bara backars förskola 
- Beslut, daterat 2019-10-31, om stf. rektor 25 – 31 oktober 2019 
- Beslut, daterat 2019-10-31, om stf. rektor 17 december 2019 – 6 januari 2020 

Floraparkens och Frejaparkens förskolor 
- Beslut, daterat 2019-11-07, om stf. rektor 11-14 november 2019 

Fröhusets och Klöverstugans förskolor 
- Beslut, daterat 2019-11-09, om stf. rektor 13-14 och 19-20 november 2019 

Beslut om uppsägning av plats på förskola på grund av obetalda avgifter (punkt 
6.16.) 
Delegat: Biträdande utbildningschef 
- Beslut, daterat 2019-10-18, att upphäva tidigare beslut, daterat 2019-10-01, 
att säga upp ett barns plats på Frejaparkens förskola (eftersom skulden är 
reglerad) (dnr 2019-353) (det beslutet anmäldes till nämnden den 14 oktober 
2019) 

Beslut om plats/utökad vistelsetid i förskola (punkt 6.4.) 
Delegat: Rektor 
- Beslut, daterat 2019-10-23, att bevilja utökad vistelsetid för ett barns eget 
behov på grund av familjesituationen i övrigt, Rödluvan förskola (dnr 2019-312) 
- Beslut, daterat 2019-10-26, att anvisa plats under viss tid för två barn på 
grund av familjesituationen, Örtagårdens förskola (dnr 2019-179) 

Överenskommelse om interkommunal ersättning för placering av barn i förskola 
(punkt 6.14.) 
Delegat: Biträdande utbildningschef 
- Överenskommelse, daterad 2019-09-16, med Malmö stad om ersättning för 
ett barn på Rödluvans förskola 
- Överenskommelse, daterad 2019-09-17, med Malmö stad om ersättning för 
ett barn på Bara backars förskola 

Beslut om skolskjuts vid särskilda skäl  
Delegat: Chef för resursenheten 
- Beslut, daterat 2019-09-20, att avslå ansökan som avser barn i förskola (dnr 
2019-368) (barn i förskola har inte någon laglig rätt till skolskjuts) 

Överenskommelse om interkommunal ersättning för placering av elev i 
förskoleklass och fritidshem (punkt 7.11. och 10.8.) 
Delegat: Grundskolechef 
- Överenskommelse, daterad 2019-09-04, med Trelleborgs kommun om 
ersättning för en elev på Marbäcksskolans förskoleklass och fritidshem 
- Överenskommelse, daterad 2019-10-07, med Burlövs kommun om ersättning 
för en elev på Baraskolans förskoleklass och fritidshem 

Överenskommelse om interkommunal ersättning för placering av elev i 
grundskola och fritidshem (punkt 8.12. och 10.8.) 
Delegat: Grundskolechef 
- Överenskommelse, daterad 2019-06-25, med Trelleborgs kommun om 
ersättning för en elev i den kommunens grundskola, Väståkraskolan 
- Överenskommelse, daterad 2019-09-04, med Trelleborgs kommun om 
ersättning för en elev i årskurs 2 på Marbäcksskolan och fritidshem 
- Överenskommelse, daterat 2019-09-18, med Lomma kommun om ersättning 
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för en elev i den kommunens grundskola, Pilängsskolan 
- Överenskommelse, daterad 2019-10-04, med Ystads kommun om ersättning 
för en elev i den kommunens grundskola, Västerportskolan 
- Överenskommelse, daterad 2019-10-07, med Burlövs kommun om ersättning 
för en elev i årskurs 3 på Baraskolan och fritidshem 

Beslut om plats/utökad vistelsetid i fritidshem  
Delegat: Rektor 
- Beslut, daterat 2019-10-14, att bevilja utökad vistelsetid för ett barns eget 
behov på grund av familjesituationen, Kyrkskolans fritidshem (punkt 10.3.) (dnr 
2018-322)  
- Beslut, daterat 2019-10-23, att bevilja utökad vistelsetid för ett barns behov av 
särskilt stöd i sin utveckling av fysiska, psykiska eller andra skäl, Kyrkskolans 
fritidshem (dnr 2019-179) (punkt 10.4.) 

Beslut om bidrag i form av tilläggsbelopp enligt skollagen (punkt 18.2.) 
Delegat: Chef för resursenheten 
- Beslut, daterat 2019-10-16, att bevilja Framtidsgymnasiet, Malmö, 
tilläggsbelopp med 76 320 kronor per termin inklusive moms för en elev läsåret 
2019/2020 (dnr 2019-375) 
- Beslut, daterat 2019-10-23, att bevilja Bryggeriets Gymnasium, Malmö, 
tilläggsbelopp med 50 880 kronor per termin inklusive moms för en elev läsåret 
2019/2020 (dnr 2019-379) 
- Beslut, daterat 2019-11-11, att avslå ansökan om tilläggsbelopp för en elev vid 
NTI-gymnasiet Malmö (dnr 2019-382) 
- Beslut, daterat 2019-11-11, att bevilja ansökan om tilläggsbelopp för två 
elever vid Malmö Fria Läroverk med 3 744 kronor per termin och elev för 
modersmålsundervisning i tyska respektive dari (dnr 2019-384 och 2019-385) 

Yttrande i samband med anmälningar till Skolinspektionen och Barn- och 
elevombudet (punkt 20.5.) 
Delegat: Grundskolechef 
- Yttrande, daterat 2019-10-17, till Barn- och elevombudet över anmälan om 
kränkande behandling vid Spångholmsskolan (dnr 2019-360) 
- Svar, daterat 2019-10-29, till Barn- och elevombudet på begäran om 
kompletterande uppgifter med anledning av anmälan om kränkande behandling 
vid Spångholmsskolan (dnr 2019-360) 

Yttrande över överklagande av delegerat beslut (punkt 20.6.) 
Delegat: Respektive delegat för ursprungsbeslutet 
- Yttrande, daterat 2019-10-14, med anledning av Föreningen Börringebarnens 
överklagande av beslut om tilläggsbelopp enligt skollagen (dnr 2018-302)           
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§ 139  

Rapporter och anmälningar 

Dnr 8352  

Sammanfattning av ärendet 
Det finns inga rapporter att lämna eller anmälningar att göra.  

 

 


