
 

 

1(23) 

UTBILDNINGSNÄMNDEN  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2021-08-23  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

Plats och tid Naverlönnsalen och på distans, måndagen den 23 augusti 2021 kl 17:00-18:31 

Beslutande Ledamöter 

Se närvarolista på sida 2 

 Tjänstgörande ersättare 

Se närvarolista på sida 2 

Övriga närvarande Se närvarolista på sida 2 

Justerare Magnus Lilja 

Justeringens plats och datum Digital signering, 2021-09-27 
 
Underskrifter 

 Sekreterare 

Digital signering, sista sidan i protokollet 

Paragrafer §§ 67-76 

 Jan Herbertson  

 Ordförande 

Digital signering, sista sidan i protokollet  

 Hans Järvestam  

 Justerare 

Digital signering, sista sidan i protokollet  

 Magnus Lilja  
 
 Anslagsbevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 2021-08-23 

Anslaget sätts upp 2021-08-27 Anslaget till och med 2021-09-18  

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset, verksamhetsområde Utbildnings lokaler 
 

 

Digital anslagstavla  
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Närvarolista 

Beslutande  

Ledamöter 

Hans Järvestam (M), Ordförande 
Jan Holmerup (M)     Deltar på distans 
Kristoffer Linné (L), 1:e vice ordförande    Deltar på distans 
Magnus Lilja (SD), 2:e vice ordförande    Deltar på distans 
Anette Nilsson (SD)     Deltar på distans 
Erik Almgren (ÄS)     Deltar på distans 
Jesper Sennertoft (S)     Deltar på distans 
Per-Ola Valastig (MP)     Deltar på distans 

Tjänstgörande ersättare 

Helgi-Valur Fridriksson (C) för Ingegerd Eriksson (C)   Deltar på distans 

Ersättare och insynsplatser 

Yvonne Aulin (M)     Deltar på distans 
Lars Nordberg (M)     Deltar på distans 
Bo Becking (BP)     Deltar på distans 
Reino Lindberg (ÄS)     Deltar på distans 
Ewa Bohlin (S)     Deltar på distans 
Heléne Hardenstedt (S)     Deltar på distans 
Sofie Danielsson (KD), insynsplats    Deltar på distans 

Övriga närvarande (tjänstepersoner, personalföreträdare med flera) 

Fredrik Aksell, utbildningschef 
Lise-lott Nilsson, områdeschef grundskola, grundsärskola, gymnasium och vuxenutbildning 
Robert Schoug, ekonom, närvarande §§ 67-75 
Johanna Richter, projektledare    Deltar på distans 
Johan Palmgren, IKT-samordnare, närvarande § 67 
Jan Herbertson, utredare och nämndens sekreterare 
Jonas Svanlund, personalföreträdare Lärarnas Riksförbund, ej deltagande vid § 76 Deltar på distans 
Johannes Ullstad, personalföreträdare Lärarförbundet, ej deltagande vid § 76 Deltar på distans 
Dave Servin, kommunrevisor 

 

M Moderaterna BP Barapartiet 

S Socialdemokraterna MP Miljöpartiet 

SD Sverigedemokraterna C Centerpartiet 

L Liberalerna V Vänsterpartiet 

ÄS Älska Svedala KD Kristdemokraterna 
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§ 67  

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

Dnr 2020-000087  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga lägesrapporten till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Lägesrapport om coronapandemin och dess påverkan på verksamheterna 

lämnas till nämnden vid varje sammanträde. 

Utbildningschefen är föredragande i ärendet och lämnar rapport. 

 

Presidiets förslag till beslut: 

Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga lägesrapporten till handlingarna. 
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§ 68  

Ekonomisk uppföljningsrapport för januari-juni 
2021 

Dnr 2020-000071  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga rapporten till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Ekonomisk uppföljningsrapport för januari-juni 2021 ska lämnas. 

Ekonomen är föredragande i ärendet och redovisar en rapport. 

 

Presidiets förslag till beslut: 

Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga rapporten till handlingarna. 

Handlingar i ärendet 
Ekonomisk rapport - presentationsbilder 
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§ 69  

Rättelse i beslut om ny rutin vid kö/omplacering 
av barn i förskola 

Dnr 2021-000201  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar enligt alternativ 1, som gäller alla barn i 
kö/omplacering: 

Barn ska erbjudas plats på det äldre syskonets förskola, när en plats blir ledig. 
Detta gäller vid ny plats och vid omplacering. Detta barns placering ska 
prioriteras före de barn vars vårdnadshavare önskat placering på samma 
förskola, men ännu inte har erbjudits en förskoleplats.  

Följande förutsättningar gäller för ovanstående: 

• Barn i behov av särskilt stöd har alltid företräde 
• Vårdnadshavare har skriftligt begärt det och fått sitt önskemål registrerat hos 
kommunen 
• I mån av plats i rätt åldersgrupp och organisatoriskt möjligt 
• Ködatum på det äldre syskonet (om det finns fler syskon som söker samma 
förskola) 

Beslutet gäller från och med den 1 september 2021. 

Utbildningsnämnden beslutar samtidigt 

att upphäva tidigare beslut den 24 maj 2021, § 59, eftersom det där felaktigt 
står kötid istället för ködatum. 

Sammanfattning av ärendet 
Utbildningsnämnden beslutade den 24 maj 2021, § 59, enligt alternativ 1, som 
gäller alla barn i kö/omplacering: 

Barn ska erbjudas plats på det äldre syskonets förskola, när en plats blir ledig. 
Detta gäller vid ny plats och vid omplacering. Detta barns placering ska 
prioriteras före de barn vars vårdnadshavare önskat placering på samma 
förskola, men ännu inte har erbjudits en förskoleplats. 

Följande förutsättningar gäller för ovanstående: 
• Barn i behov av särskilt stöd har alltid företräde 
• Vårdnadshavare har skriftligt begärt det och fått sitt önskemål registrerat hos 
kommunen 
• I mån av plats i rätt åldersgrupp och organisatoriskt möjligt 
• Kötid på det äldre syskonet (om det finns fler syskon som söker samma 
förskola) 

Beslutet gäller från och med den 1 juli 2021.  
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I beslutet ovan står felaktigt ordet "kötid". Det ska stå "ködatum". Beslutet 
behöver rättas. 

Ordföranden är föredragande i ärendet. 

 

Presidiets förslag till beslut: 

Utbildningsnämnden beslutar enligt alternativ 1, som gäller alla barn i 
kö/omplacering: 

Barn ska erbjudas plats på det äldre syskonets förskola, när en plats blir ledig. 
Detta gäller vid ny plats och vid omplacering. Detta barns placering ska 
prioriteras före de barn vars vårdnadshavare önskat placering på samma 
förskola, men ännu inte har erbjudits en förskoleplats.  

Följande förutsättningar gäller för ovanstående: 
• Barn i behov av särskilt stöd har alltid företräde 
• Vårdnadshavare har skriftligt begärt det och fått sitt önskemål registrerat hos 
kommunen 
• I mån av plats i rätt åldersgrupp och organisatoriskt möjligt 
• Ködatum på det äldre syskonet (om det finns fler syskon som söker samma 
förskola) 

Beslutet gäller från och med den 1 september 2021. 

Utbildningsnämnden beslutar samtidigt 

att upphäva tidigare beslut den 24 maj 2021, § 59, eftersom det där felaktigt 
står kötid istället för ködatum.   

Handlingar i ärendet 
Utbildningsnämndens beslut, daterat 2021-05-24, § 59 

Beslut skickas till 
Verksamhetsområde Utbildning, central förskoleadministration 
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§ 70  

Rapport om aktuella lokal- och byggfrågor 

Dnr 11888  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga rapporten till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Rapport om aktuella lokal- och byggfrågor lämnas återkommande till 
utbildningsnämnden. 

Projektledaren är föredragande i ärendet och lämnar rapport. 

 

Presidiets förslag till beslut: 

Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga rapporten till handlingarna. 
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§ 71  

Svar på motion om åtgärder mot mobbning inom 
skolverksamheterna 

Dnr 2020-000311  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att med anledning av vad som har redovisats föreslå kommunfullmäktige 
besluta 

- att motionens första att-sats ska anses vara besvarad, samt 

- att delvis avslå motionens andra att-sats vad avser avrapportering till 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige samt 

- att begära en fördjupad redovisning/uppföljning och belysning av mjuka 
värden, bland annat om föräldradelaktighet och -inflytande, i arbetet mot 
kränkande behandling i samband med redovisning av det systematiska 
kvalitetsarbetet (SKA) till utbildningsnämnden senare i höst enligt nämndens 
årshjul.          

Sammanfattning av ärendet 
Ambjörn Hardenstedt har för Socialdemokraterna inkommit med motion till 
kommunfullmäktige om åtgärder mot mobbing inom skolverksamheterna.   

Motionären anför bland annat mobbing kan ha stor effekt på ett barns 
självkänsla och att omfattningen av mobbing inom skolverksamheterna bör 
utredas. Motionären yrkar att det snarast genomförs lämpliga åtgärder mot 
mobbing inom skolverksamheterna och att arbetet med att motverka mobbing 
följs upp och avrapporteras till utbildningsnämnden, kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige.  

Kommunfullmäktige beslutade den 23 september 2020, § 74,  

att lämna motionen till utbildningsnämnden för beredning.             

Handlingar i ärendet 
Motion, daterad 2021-09-21 
Kommunfullmäktiges beslut, daterat 2021-09-23   

Tjänsteskrivelse, daterad 2021-08-17       

Yrkanden 
Magnus Lilja (SD) yrkar bifall till liggande förslag. 

Ordföranden föreslår efter synpunkter från den socialdemokratiska gruppen en 
kompletterande att-sats om att begära en fördjupad redovisning/uppföljning och 
belysning av mjuka värden, bland annat om föräldradelaktighet och -inflytande, i 
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arbetet mot kränkande behandling. Ordföranden föreslår att det sker i samband 
med redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet (SKA) till 
utbildningsnämnden senare i höst enligt nämndens årshjul. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att förslag om kompletterande att-sats till liggande förslag 
har bifallits av nämnden.    

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 72  

Fastställande av reviderat årshjul för 
utbildningsnämnden 

Dnr 2021-000267  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att revidera årshjulet för nämnden enligt redovisat förslag. 

Sammanfattning av ärendet 
Utbildningsnämnden har tidigare fastställt och reviderat sitt årshjul för 
redovisning av olika ärenden. 

Ett förslag till reviderat årshjul har utarbetats. 

Ordföranden är föredragande i ärendet. 

 

Presidiets förslag till beslut: 

Utbildningsnämnden beslutar 

att revidera årshjulet för nämnden enligt redovisat förslag. 

Handlingar i ärendet 
Förslag till årshjul, daterat 2021-07-07 
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§ 73  

Rapport om resultat i grundskolans årskurs 9 och 
behörighet till gymnasieskolan 2021 

Dnr 2021-000292  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att notera informationen och lägga rapporten till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Områdeschef Lise-lott Nilsson är föredragande i ärendet och redovisar rapport 
om måluppfyllelse och meritvärden i grundskolorna samt andel behöriga till 
gymnasieskolan. 
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§ 74  

Meddelanden och skrivelser till 
utbildningsnämnden den 23 augusti 2021 

Dnr 2021-000209  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar  

att lägga besluten och domarna till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Beslut och skrivelser av kommunala organ, domstolar, myndigheter med flera i 
olika ärenden redovisas till/delges utbildningsnämnden regelbundet. 

Protokollsutdrag med beslut av kommunstyrelsen, kommunstyrelsens 
personalutskott och kommunfullmäktige, domar av Förvaltningsrätten i Malmö i 
mål om placering på skolenhet enligt skollagen, beslut av Skolinspektionen om 
riktad tillsyn på en fristående förskola samt olika statsbidragsbeslut av 
Skolverket har inkommit. 

 

Presidiets förslag till beslut: 

Utbildningsnämnden beslutar  

att lägga besluten och domarna till handlingarna.   

Handlingar i ärendet 
Kommunstyrelsens beslut, daterat 2021-05-17, § 109, om begäran om att ta 
fram handlingar och kalkyler för en om- och tillbyggnad av Spångholmsskolan 

Kommunstyrelsens beslut, daterat 2021-05-17, § 124, om årsredovisningar 
samt revisionsberättelser 2020 för av kommunen förvaltade stiftelser 

Kommunstyrelsens personalutskotts beslut, daterat 2021-05-25, § 19, om 
riktlinje för beslut inom HR-området (riktlinjen har bifogats) 

Kommunstyrelsens beslut, daterat 2021-06-07, § 149, om utdelning av medel ur 
Nils och Maja Fredrikssons stiftelse 

Kommunfullmäktiges beslut, daterat 2021-06-23, § 64, om uppföljningsrapport 2 
(UR2) - ekonomisk uppföljning med prognos för nämnder och styrelser 

Kommunfullmäktiges beslut, daterat 2021-06-23, § 65, om tilläggsbudget 2021 
med anledning av löneöversyn 2021 

Kommunfullmäktiges beslut, daterat 2021-06-23, § 66, om tilläggsbudget 2021 
för att avveckla paviljongenheten Snusmumriken  

Kommunfullmäktiges beslut, daterat 2021-06-23, § 67, om budet 2022 med ram 
2023-2024 
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Kommunfullmäktiges beslut, daterat 2021-06-23, § 68, om Politisk satsning för 
unga - fördjupat samarbete kring grupp och individ, Utbildning och Individ- och 
familjeomsorgen i Svedala kommun 

Kommunfullmäktiges beslut, daterat 2021-06-23, § 71, om deltagande på 
distans i kommunfullmäktige-, kommunstyrelse-, nämn- och 
utskottssammanträden 

Kommunfullmäktiges beslut, daterat 2021-06-23, § 72, om riktlinjer för 
skadegörelse på kommunala byggnader och platser (riktlinjerna har bifogats) 

Kommunfullmäktiges beslut, daterat 2021-06-23, § 74, om revidering av regler 
för uppvaktning och hyllning av Svedala kommuns medarbetare (reglerna har 
bifogats) 

Kommunfullmäktiges beslut, daterat 2021-06-23, § 78, om motion om 
kommunikationsrobotar i skolan 

Kommunstyrelsens beslut, daterat 2021-06-28, § 153, om behov av om- och 
utbyggnad av Klågerupskolan 

Kommunstyrelsens beslut, daterat 2021-06-28, § 154, om avsiktsförklaring för 
ny förskola i Klågerup 

Kommunstyrelsens beslut, daterat 2021-06-28, § 161, om tilldelning av medel 
för engångskostnader 

Kommunstyrelsens beslut, daterat 2021-06-28, § 172, om utdelning av medel 
2021 ur Nils och Maja Fredrikssons stiftelse 

Förvaltningsrättens dom, meddelad 2021-05-21, att avslå överklagande i mål 
om laglighetsprövning av placering på skolenhet, Naverlönnskolan istället för 
önskad enhet Aggarpsskolan  

Förvaltningsrättens dom, meddelad 2021-05-21, att avslå överklagande i mål 
om laglighetsprövning av placering på skolenhet, Naverlönnskolan istället för 
önskad enhet Aggarpsskolan  

Skolinspektionens uppföljningsbeslut, daterat 2021-05-21, efter riktad tillsyn på 
fristående förskolan Svedala Montessori  

Skolverkets beslut, daterat 2021-05-18, att enligt rekvisition bevilja kommunen 
280 000 kronor i statsbidrag för digitala nationella prov för 2021 
(försöksverksamhet) 

Skolverkets beslut, daterat 2021-06-09, att enligt rekvisition bevilja kommunen 
177 828 kronor i statsbidrag för omsorg under tid då förskola eller fritidshem 
inte erbjuds (benämnt OB-omsorg) för vårterminen 2021  

Skolverkets beslut, daterat 2021-06-16, att enligt rekvisition bevilja kommunen 
1 065 029 kronor i statsbidrag för anställning av lärarassistenter för vårterminen 
2021 

Skolverkets beslut, daterat 2021-06-17, att enligt rekvisition bevilja 1 051 638 
kronor i statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för lärare för 
vårterminen 2021 
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Skolverkets beslut, daterat 2021-06-22, att enligt rekvisition bevilja kommunen 
2 993 957 kronor i statsbidrag för höjda löner till lärare och vissa andra 
personalkategorier (benämnt Lärarlönelyftet) för vårterminen 2021 

Skolverkets beslut, daterat 2021-06-24, att utan återkrav godkänna kommunens 
redovisning av användning av tidigare beviljat 54 000 kronor i statsbidrag för 
behörighetsgivande utbildning för lärare i yrkesämnen för 2021  

Skolverkets beslut, daterat 2021-06-24, att enligt ansökan bevilja kommunen 
307 860 kronor i statsbidrag för praktiknära forskning och utveckling för läsåret 
2021/2022 

Skolverkets beslut, daterat 2021-06-30, om utökad satsning gällande tillfällig 
förstärkning av statligt stöd till skolväsendet 2021 (benämnd ”skolmiljarden”) 
och att bevilja kommunen 

ytterligare 695 826 kronor utöver tidigare beviljade 2 710 417 kronor, vilket 
innebär totalt 3 406 243 kr 

Skolverkets beslut, daterat 2021-07-01, att utan återkrav godkänna kommunens 
redovisning av tidigare beviljat 115 640 kronor i statsbidrag för fortbildning för 
specialpedagogik 2020      
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§ 75  

Anmälan av delegationsbeslut till 
utbildningsnämnden den 23 augusti 2021 

Dnr 2021-000200  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga delegationsbesluten till handlingarna.       

Sammanfattning av ärendet 
Anmälda delegationsbeslut till utbildningsnämnden den 23 augusti 2021 har 
förtecknats nedan. 

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

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-08-12   

Brådskande ärende (punkt 1.1.) 
Delegat: Ordförande 

- Beslut, daterat 2021-06-21,  
att bevilja en av de sökande stipendium med  
8 500 kronor enligt redovisat förslag och 

att avslå ansökan från övriga två sökande av de skäl som redovisats i förslaget 
(dnr 2020-320) 

Beslut att utse ställföreträdande (stf.) rektor i grundskolan (punkt 2.1.1.) 
Delegat: Områdeschef grundskola, grundsärskola, gymnasium och 
vuxenutbildning 

- Beslut, daterat 2021-06-10, att utse stf. rektor på Kyrkskolan, 4 juni 2021 

Beslut att utse ställföreträdande (stf.) rektor i förskolan (punkt 2.2.) 
Delegat: Områdeschef förskola  

- Beslut, daterat 2021-06-08, att utse stf. rektor på Floraparkens och 
Frejaparkens förskolor, 9 juni 2021 
- Beslut, daterade 2021-06-17, att utse stf. rektor på Marbäcks och Örtagårdens 
förskolor samt OB-omsorgen, 5-18 juli, 19-25 juli och 26 juli-8 augusti 2021  
- Beslut, daterat 2021-06-17, att utse stf. rektor på Bara backars förskola, 12 
juli-11 augusti 2021 
- Beslut, daterat 2021-06-18, att utse stf. rektor på Mumindalens förskola, 5 juli-
6 augusti 2021 
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- Beslut, daterat 2021-06-28, att utse stf. rektor på Åkerbrukets förskola, 2 juli, 
19 juli-1 augusti, 2-8 augusti och 9-13 augusti 2021 
- Beslut, daterade 2021-06-28, att utse stf. rektor på Klöverstugans, 
Tegelbrukets och Åkerbrukets förskola, 5-9 juli och 12-18 juli 2021 
- Beslut, daterade 2021-06-28, att utse stf. rektor på Erlandsdals och Tofta 
förskolor, 19-25 juli, 26 juli-1 augusti, 2-8 augusti och 9-15 augusti 2021 
- Beslut, daterade 2021-07-12, att utse stf. rektor på Hattstugans och 
Rödluvans förskolor, 5-9 juli, 12-23 juli, 26-30 juli 2-5 augusti 2021 
- Beslut, daterat 2021-07-12, att utse stf. rektor på Klöverstugans och 
Tegelbrukets förskolor, 1-2 juli 2021 

Beslut om mottagande i grundsärskolan (punkt 5.3.) 
Delegat: Chef för barn- och elevhälsan  

- Beslut, daterat 2021-06-16, om mottagande av elev i grundsärskolan med 
placering på Kyrkskolan (dnr 2021-254) 
- Beslut, daterat 2021-06-16, om mottagande av elev i grundsärskolan med 
placering på Spångholmsskolan (individintegrerad) (dnr 2021-255) 
- Beslut, daterat 2021-06-16, om mottagande av elev i grundsärskolan med 
placering på Aggarpsskolan (dnr 2021-256)  
- Beslut, daterat 2021-06-16, om mottagande av elev i grundsärskolan med 
placering på Aggarpsskolan (dnr 2021-257) 
- Beslut, daterat 2021-06-16, om mottagande av elev i grundsärskolan med 
placering på Kyrkskolan (dnr 2021-269) 

Beslut om plats/tillfälligt utökad vistelsetid på förskola av särskilda skäl (punkt 
6.4. eller 6.5.) 
Delegat: Rektor 

- Beslut, daterat 2021-05-20, om tillfälligt utökad vistelsetid för ett barn på 
Åkerbrukets förskola (dnr 2021-212) 
- Beslut, daterat 2021-06-07, om tillfälligt utökad vistelsetid för ett barn på 
Floraparkens förskola (dnr 2021-260) 
- Beslut, daterat 2021-06-15, om placering av ett barn på Rödluvans förskola 
istället för Mumindalens förskola (dnr 2021-250) 

Överenskommelse om interkommunal ersättning (IKE) för placering av barn i 
förskola (punkt 6.14.) 
Delegat: Områdeschef förskola  

- Överenskommelse, daterad 2021-05-06, med Lunds kommun om IKE för ett 
barn placerat i förskola i den kommunen 
- Överenskommelse, daterad 2021-05-06, med Trelleborgs kommun om IKE för 
ett barn placerat på Frejaparkens förskola 
- Överenskommelse, daterad 2021-05-11, med Malmö stad om IKE för ett barn 
placerat i förskola i den kommunen 
- Överenskommelser, daterade 2021-06-03, med Trelleborgs kommun om IKE 
för två barn (syskon) på Marbäcks förskola 
- Överenskommelse, daterade 2021-06-03, med Lunds kommun om IKE för ett 
barn placerat på Tegelbrukets förskola 
- Överenskommelse, daterad 2021-05-06, med Staffanstorps kommun om IKE 
för ett barn placerat på Mumindalens förskola 
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- Överenskommelse, daterad 2021-06-30, med Trelleborgs kommun om IKE för 
ett barn placerat i förskola i den kommunen 

Överenskommelse om interkommunal ersättning (IKE) för placering av barn i 
förskoleklass (punkt 7.5.) 
Delegat: Områdeschef grundskola, grundsärskola, gymnasium och 
vuxenutbildning 

- Beslut, daterat 2020-09-01, med Malmö stad om IKE för ett barn placerat på 
Roslättsskolan, förskoleklass  
- Överenskommelse, daterad 2020-09-01, med Malmö stad om IKE för ett barn 
placerat på Baraskolan, förskoleklass  
- Överenskommelse, daterad 2020-09-01, med Malmö stad om IKE för ett barn 
placerat på Klågerupskolan, förskoleklass  
- Överenskommelse, daterad 2020-12-15, med Malmö stad om IKE för ett barn 
placerat på Marbäcksskolan, förskoleklass  

Beslut om avslag på önskemål om placering vid grundskoleenhet (punkt 8.6-
8.7.) 
Delegat: Rektor 

- Beslut, daterat 2021-05-25, att avslå önskemål om placering på 
Klågerupskolan istället för Aggarpsskolan (dnr 2021-251) 

Beslut om skolskjuts för elev i grundskolan vid särskilda skäl (punkt 8.8.) 
Delegat: Chef för barn- och elevhälsan 

- Beslut, daterat 2021-06-21, att bevilja skolskjuts för en elev (Silviaskolan) (dnr 
2021-239) 
- Beslut, daterat 2021-06-22, att bevilja skolskjuts för en elev (Silviaskolan) (dnr 
2021-244) 
- Beslut, daterat 2021-06-22, att bevilja skolskjuts för en elev (Silviaskolan) (dnr 
2021-246) 
- Beslut, daterat 2021-06-22, att bevilja skolskjuts för en elev i grundskolan 
(särskild friskola) (dnr 2021-253) 

Beslut om skolskjuts för elev i grundsärskolan vid särskilda skäl (punkt 9.6.) 
Delegat: Chef för barn- och elevhälsan 

- Beslut, daterat 2021-06-21, att bevilja skolskjuts för en elev (grundsärskola i 
Lunds kommun) (dnr 2021-240) 
- Beslut, daterat 2021-06-21, att bevilja skolskjuts för en elev (grundsärskola i 
Trelleborgs kommun) (dnr 2021-247) 
- Beslut, daterat 2021-06-22, att bevilja skolskjuts för en elev (grundsärskola i 
Lunds kommun) (dnr 2021-228) 
- Beslut, daterat 2021-06-22, att bevilja skolskjuts för en elev (grundsärskola i 
Lunds kommun) (dnr 2021-229) 
- Beslut, daterat 2021-06-22, att bevilja skolskjuts för en elev (grundsärskola på 
Aggarpsskolan) (dnr 2021-231) 
- Beslut, daterat 2021-06-22, att bevilja skolskjuts för en elev (grundsärskola på 
Aggarpsskolan) (dnr 2021-232) 
- Beslut, daterat 2021-06-22, att bevilja skolskjuts för en elev (grundsärskola på 
Kyrkskolan) (dnr 2021-233) 
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- Beslut, daterat 2021-06-22, att bevilja skolskjuts för en elev (grundsärskola på 
Kyrkskolan) (dnr 2021-245) 
- Beslut, daterat 2021-06-22, att bevilja skolskjuts för en elev (grundsärskola i 
Lunds kommun) (dnr 2021-252) 
- Beslut, daterat 2021-06-22, att bevilja skolskjuts för en elev (grundsärskola i 
Lunds kommun) (dnr 2021-262) 
- Beslut, daterat 2021-06-22, att bevilja skolskjuts för en elev (grundsärskola på 
Aggarpsskolan) (dnr 2021-264) 
- Beslut, daterat 2021-06-30, att bevilja skolskjuts för en elev (grundsärskola på 
Kyrkskolan) (dnr 2021-269) 

Överenskommelse om interkommunal ersättning (IKE) för placering av elev i 
grundskola (punkt 8.12.) och/eller fritidshem (punkt 10.8.) 
Delegat: Områdeschef grundskola, grundsärskola, gymnasium och 
vuxenutbildning) 

- Överenskommelser, daterade 2020-09-01, med Malmö stad om IKE för två 
elever placerade på Aggarpsskolan, årskurs 6  
- Överenskommelse, daterad 2020-09-01, med Malmö stad om IKE för en elev 
placerad på Aggarpsskolan, årskurs 9  
- Överenskommelse, daterad 2020-09-01, med Malmö stad om IKE för en elev 
placerad på Kyrkskolan, årskurs 3  
- Överenskommelse, daterad 2020-09-01, med Malmö stad om IKE för en elev 
placerad på Roslättsskolan, årskurs 1 
- Överenskommelse, daterad 2020-09-01, med Malmö stad om IKE för en elev 
placerad på Baraskolan, årskurs 1  
- Överenskommelser, daterade 2020-09-01, med Malmö stad om IKE för fyra 
elever placerade på Baraskolan, årskurs 2  
- Överenskommelser, daterade 2020-09-01, med Malmö stad om IKE för två 
elever placerade på Spångholmsskolan, årskurs 4  
- Överenskommelse, daterad 2020-09-01, med Malmö stad om IKE för en elev 
placerad på Spångholmsskolan, årskurs 6  
- Överenskommelse, daterad 2020-09-01, med Malmö stad om IKE för en elev 
placerad på Klågerupskolan, årskurs 1  
- Överenskommelser, daterade 2020-09-01, med Malmö stad om IKE för två 
elever placerade på Klågerupskolan, årskurs 6  
- Överenskommelse, daterad 2020-10-19, med Malmö stad om IKE för en elev 
placerad på Naverlönnskolan, årskurs 7  
- Överenskommelser, daterade 2021-01-22, med Malmö stad om IKE för två 
elever placerade på Aggarpsskolan, årskurs 9  
- Överenskommelse, daterad 2021-01-22, med Malmö stad om IKE för en elev 
placerad på Naverlönnskolan, årskurs 5  
- Överenskommelse, daterad 2021-01-22, med Malmö stad om IKE för en elev 
placerad på Baraskolan, årskurs 1  
- Överenskommelse, daterad 2021-01-22, med Malmö stad om IKE för en elev 
placerad på Baraskolan, årskurs 2  
- Överenskommelse, daterad 2021-02-19, med Ystads kommun om IKE för en 
elev placerad på Marbäcksskolan, årskurs 1  
- Överenskommelse daterad 2021-02-19, med Ystads kommun om IKE för en 
elev placerad på Marbäcksskolan, årskurs 2  
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- Överenskommelse daterad 2021-02-19, med Örkelljunga kommun om IKE för 
en elev placerad på Spångholmsskolan, årskurs 5  
- Överenskommelse, daterad 2021-03-15, med Malmö stad om IKE för en elev 
placerad på Marbäcksskolan, årskurs 3 och fritidshem  
- Överenskommelse daterad 2021-03-15, med Tomelilla kommun om IKE för en 
elev placerad på Marbäcksskolan, årskurs 3 och fritidshem 
- Överenskommelser, daterade 2021-04-19, med Lunds kommun om IKE för 
två elever (syskon) placerade på Spångholmsskolan, årskurs 8 
- Överenskommelse daterad 2021-05-03, med Skurups kommun om IKE för en 
elev placerad på Aggarpsskolan, årskurs 5  
- Överenskommelse, daterad 2021-05-03, med Malmö stad om IKE för en elev 
placerad på Aggarpsskolan, årskurs 6 
- Överenskommelse, daterad 2021-05-03, med Malmö stad om IKE för en elev 
placerad på Aggarpsskolan, årskurs 6 
- Överenskommelse, daterad 2021-05-06, med Skurups kommun om IKE för en 
elev placerad på Aggarpsskolan, årskurs 9  
- Överenskommelse, daterad 2021-06-28, med Trelleborgs kommun om IKE för 
en elev placerad i grundskola och fritidshem i den kommunen 
- Överenskommelse, daterad 2021-06-28, med Skurups kommun om IKE för en 
elev placerad i fritidshem i den kommunen 

Beslut om plats/utökad vistelsetid på fritidshem av särskilda skäl (punkt 10.3 
eller 10.4.) 
Delegat: Rektor 

- Beslut, daterat 2021-05-17, att tillfälligt anvisa plats/ge utökad vistelsetid för 
ett barn på Baraskolans fritidshem (dnr 2021-227) 
- Beslut, daterat 2021-05-18, att tillfälligt anvisa plats/ge utökad vistelsetid för 
ett barn på Naverlönnskolans fritidshem (dnr 2021-208) 

Beslut om ekonomiskt stöd vid inackordering i gymnasieskolan (punkt 11.4.) 
Delegat: Administrativ chef 

- Beslut, daterat 2021-07-19, att inte bevilja ekonomiskt stöd vid inackordering 
efter ansökan (dnr 2021-286) 

Beslut om resekort för elev i gymnasieskolan (punkt 11.43) 
Delegat: Administrativ chef 

- Beslut, daterade 2021-07-21, att avslå ansökan om resekort för fem (5) elever 
(dnr 2021-279—285) 

Beslut om skolskjuts för elev i gymnasiesärskolan vid särskilda skäl (punkt 
12.3.) 
Delegat:  Chef för barn- och elevhälsan 

- Beslut, daterat 2021-06-23, att bevilja skolskjuts för en elev i 
gymnasiesärskolan (Skurups kommun) (dnr 2021-265) 
- Beslut, daterat 2021-07-05, att bevilja skolskjuts för en elev i 
gymnasiesärskolan (Ystads kommun) (dnr 2021-272) 
- Beslut, daterat 2021-07-05, att bevilja skolskjuts för en elev i 
gymnasiesärskolan (Lunds kommun) (dnr 2021-273) 
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Beslut efter tillsyn av fristående förskolor (punkt 17.1.) 
Delegat: Områdeschef förskola 

- Beslut, daterat 2021-05-19, 
att avstå från fortsatt ingripande mot huvudmannen för I Ur och Skur 
Skabersjöskolans förskola vad gäller krav i föreläggande om 
 - att utifrån 2 kapitlet skollagen (2010:800), om huvudmän och 
ansvarsfördelning, inkomma med en redogörelse för hur förutsättningar skapats 
för att rektor ska kunna utöva sitt uppdrag i helhet samt komplettera 
redogörelsen med en organisationsskiss som även innehåller tjänstgöringsgrad 
för de olika funktionerna. 
- att inkomma med en redogörelse för hur dokumentation av varje enskilt barns 
förändrade kunnande, enhetens måluppfyllelse, i förhållande till varje 
läroplansmål sker, 
- att redovisa på vilket sätt förskolans systematiska kvalitetsarbete (SKA) 
förändras och förbättras, så att huvudman, rektor och verksamhet ges 
förutsättningar att analysera den kvalitet som förskolan åstadkommer, 
- att inkomma med en plan för hur förskolan görs tillgänglig för barn i behov av 
särskilt stöd, samt hur specialpedagogiska perspektiv kan tillämpas av 
verksamheten, i det vardagliga arbetet på förskolan, 
- att inkomma med en redogörelse för hur förskolan säkerställer att 
verksamheten uppfyller kraven i 6 kapitlet föräldrabalk (1949:381) samt bifoga 
rutinbeskrivningar, aktuella besiktningsprotokoll, riskanalyser etcetera som kan 
visa på hur arbetet bedrivs. 
Nämnden bedömer att huvudmannen har vidtagit sådana åtgärder med 
anledning av kraven att den ordinarie tillsynen av förskolan kan avslutas (dnr 
2020-40). 

- Beslut, daterat 2021-06-18,  
att avstå från ytterligare ingripande mot huvudmannen för I Ur och Skur 
Väderlekens förskola vad gäller ansvarsfördelningen mellan huvudman och 
rektor. 
Nämnden bedömer att huvudmannen har lämnat svar och redovisning som 
klargör beslutsordning och ansvarsfördelning mellan ny huvudman och ny 
rektor för förskolan från och med den 1 juni 2021. 
Nämnden bedömer därmed också att tillsynen i denna del kan avslutas. Övriga 
delar av tillsynen har avslutats tidigare. (dnr 2020-37)  

Beslut om tilläggsbelopp enligt skollagen/extraordinära åtgärder (punkt 18.2.) 
Delegat: Områdeschef grundskola, grundsärskola, gymnasium och 
vuxenutbildning 

- Beslut, daterat 2021-06-16, att (med hänvisning till förvaltningsrättens dom) 
bevilja tilläggsbelopp för 30 timmar per vecka motsvarande 165 360 kronor 
inklusive moms för ett barn vid fristående Pilbågens förskola (dnr 2020-206) 
- Beslut, daterat 2021-06-16, att bevilja tilläggsbelopp med 31 000 kronor per 
månad för läsåret 2021/2022 för en elev vid Almaröd friskola (Vollsjö friskola) 
(dnr 2021-225) 
- Beslut, daterat 2021-06-16, att bevilja ersättning med 136 000 kronor per 
termin för läsåret 2021/2022 för extraordinära åtgärder för en elev vid 
kommunala Ystad gymnasium (dnr 2021-230) 
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- Beslut, daterat 2021-06-16, att bevilja tilläggsbelopp med 110 240 kronor per 
termin för läsåret 2021/2022 för en elev vid Almaröds friskola (dnr 2021-234) 
- Beslut, daterat 2021-06-16, att bevilja tilläggsbelopp med 167 940 kronor per 
termin inklusive moms för läsåret 2021/2022 för en elev vid fristående Pilens 
Montessoriskola (dnr 2021-243) 
- Beslut, daterat 2021-07-30, att avslå ansökan om ersättning för elev i behov 
av förlängd studietid för läsåret 2021/2022 på kommunala Pauliskolan, Malmö 
stad (dnr 2021-287) 

Yttrande i samband med anmälningsärenden till Skolinspektionen och Barn- 
och elevombudet (punkt 20.5.) 
Delegat: Områdeschefer 

- Kompletterande yttrande, daterat 2021-05-28, med anledning av anmälan mot 
Spångholmsskolan om elevs rätt till stöd (dnr 2021-64) 
- Yttrande, daterat 2021-07-05, med anledning av anmälan mot Rödluvans 
förskola om kränkande behandling av barn (dnr 2021-259) 6 

Beslut om/att inleda upphandling av varor och tjänster och beslut om inköp av 
varor och tjänster till belopp, 100 000 – 1 000 000 kronor (punkt 19.1.) 
Delegat: Utbildningschef 

- Tilldelningsbeslut, daterat 2021-06-21, i upphandling av iPads till skolorna: 
Antaget anbud 909 750 kronor (dnr 2021-268) 
- Beslut, daterat 2021-06-16, om inköp av journalsystem, Prorenata, för 
elevhälsan och Utbildning (direktupphandling) 
Antaget system 150 000 kr per år i fyra år + införandekostnad 60 000 kronor 

Tecknande av avtal till belopp, 100 000 – 1 000 000 kronor (punkt 19.2.) 
Delegat: Utbildningschef 

- Tecknat avtal om patientjournalsystem, Prorenata (se ovan), daterat  
2021-06-16 

Ingående av personuppgiftsbiträdesavtal (punkt 20.8.) 
Delegat: Utbildningschef 

- Tecknat personuppgiftsbiträdesavtal för Prorenata (se ovan), daterat  
2021-06-16            
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§ 76  

Rapporter och anmälningar till 
utbildningsnämnden den 23 augusti 2021 

Dnr 11887  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att notera informationen. 

Sammanfattning av ärendet 
Utredaren informerar kortfattat om att rektor för Aggarpsskolan beslutade att 
stänga av en elev från undervisningen under två dagar och rektor för 
Klågerupskolan 6-9 (numera F-9) beslutade att stänga av två elever under tre 
dagar. Avstängningarna skedde under maj 2021. 

Utbildningsutskottet fick närmare rapport om besluten den 13 augusti 2021. 

 

 


