
 

 

 

Kallelse till sammanträde med Utbildningsnämnden  

Datum: tisdagen den 4 december 2018 

Plats och tid: Astrakanen, kl. 10:00  

 

 Ärendemening Handläggare Besluts-
instans 

Sidnr 

 Upprop    

1.  Val av justeringsperson  Ida Skoglund UN 2 

2.  Godkännande av dagordning  Ida Skoglund UN 3 

3.  Genomlysning av skolpeng – fördelning 

Omedelbar justering 

Margareta Ekelund-
Svensson 

KF 4-48 

4.  Redovisning av öppna jämförelser 2017-2018 Marika Forsell  UN 49-50 

5.  Redovisning av behovsbeskrivning inklusive utvecklingsinsatser för 
2019 

Marika Forsell  UN 51-52 

6.  Redovisning av rektors systematiska kvalitetsarbete 2018/2019 - 
Bildning och arbete 

Handlingar kompletteras senare 

Henrik Andersson UN - 

7.  Gymnasie - och vuxenutbildningssamverkan i Skåne - val av politisk 
representation till styrgruppen 

Handlingar (tjänsteskrivelse) kompletteras senare 

Henrik Andersson UN 53-55 

8.  Intern kontrollplan för utbildningsnämnden 

Handlingar kompletteras senare 

Henrik Andersson UN - 

9.  Nämndsplan 2018 – analys och uppföljning 

Handlingar kompletteras senare 

Margareta Ekelund-
Svensson 

UN - 

10.  Anmälda kränkande behandlingar  Yasra Delpisheh UN 56-60 

11.  Anmälda delegationsbeslut Ida Skoglund UN 61-68 

12.  Beslutslogg  Ida Skoglund UN 69-71 

13.  Delgivningar  Ida Skoglund UN 72-84 

14.  Informationsärenden  Ida Skoglund UN 85-87 

 
 
Båstad den 26 november 2018 
 
 
 

Helena Stridh 
ordförande 

Ida Skoglund 
Sekreterare 
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Datum: : 2018-11-14 Till: Utbildningsnämnden 

Handläggare: Ida Skoglund 

Dnr: UN 000001/2018 – 900 

Val av justeringsperson 

Förslag till beslut 

1. Mats Lundberg (L) utses till justeringsperson och Stefan Olsson (C) till ersättare.

2. Justeringen äger rum på kommunkontoret i Båstad, tisdagen den 11 december kl. 17:00.

Sammanfattning av ärendet 
Justering av protokollet ska ske samtidigt av ordförande och justerare på dag och tid som 
nämnden beslutar vid varje sammanträde.  

Nämnden kan besluta att en paragraf ska justeras omedelbart. Paragrafen ska redovisas skrift-
ligt innan nämnden justerar den. 

Kommunkansli 
Ida Skoglund, nämndsekreterare 
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Datum: : 2018-11-14 Till: Utbildningsnämnden 

Handläggare: Ida Skoglund 

Dnr: UN 000002/2018 – 900 
 
 

Godkännande av dagordning  
 
 

Förslag till beslut 
 
Dagordningen godkänns. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Ordförande planerar nämndens arbete och ansvarar för nämndens möten och dagordningar. 
Planeringen sker i samråd med förvaltningen. 
 
 
 
 
Kommunkansli 
Ida Skoglund, nämndsekreterare 
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Tjänsteskrivelse 
1 (2) 

Datum: 2018-10-29 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Margaretha Ekelund Svensson 

Dnr: UN 000137/2018 

Förslag till resursfördelning 2019 av skolpengen inom Barn och skola 

Förslag till beslut 

Utbildningsnämnden förslår kommunfullmäktige att besluta att vid fördelning av skolpeng ta 
hänsyn till 

1. Socioekonomisk parameter vad gäller föräldrars utbildningsbakgrund i förskoleklass
och grundskola från och med 1 juli 2019.

2. Barnens vistelsetid och ålder i förskolan från och med 1 juli 2019.

Sammanfattning av ärendet 
Båstads kommun fördelar i dag skolpengen utifrån antalet elever. Individuell bedömning görs 
endast vad gäller tilläggsbelopp. I Skolinspektionens ”Beslut för förskoleklass och grundskola 
efter tillsyn i Båstads kommun” från 2017-09-11 står att Båstads kommun inte uppfyller för-
fattningens krav vad gäller resursfördelningen av skolpengen. Resurser ska fördelas utifrån 
elevernas behov och förutsättningar, för att säkerställa en likvärdig utbildning. 
Genomlysningen av skolpengen som PWC påbörjade hösten 2017 har lett fram till att förvalt-
ningen föreslår att ändra fördelningen av skolpengen genom att använda socioekonomisk pa-
rameter vad gäller föräldrars utbildningsbakgrund i förskoleklass och grundskola och i försko-
lan barnens ålder och vistelsetid. 

Bakgrund 
Skollagen 2 kap 8b §; Kommunen skall fördela resurser till utbildning inom skolväsendet efter 
barnens och elevernas olika förutsättningar och behov. Båstads kommun fördelar resurser till 
utbildning inom barnomsorg och skola med en skolpeng för varje inskrivet barn och elev till 
utföraren av förskolor och skolor i egen regi samt extern regi. Tilläggsbelopp ges till utföraren 
utifrån enskilda barn och elevers extra ordinära stödbehov.      
I Skolinspektionens ”Beslut för förskola efter tillsyn i Båstads kommun” från 2017-09-15 står 
följande: 
” Skolinspektionen bedömer att kommunen inte lever upp till skollagens krav på att resurser 
ska fördelas till utbildning inom skolväsendet efter barnen och elevernas olika förutsättningar 
och behov. Utredningen visar att Båstads kommun inte fördelar resurser till utbildningen inom 
förskolan efter barns olika förutsättningar och behov. I intervjuerna med företrädare för de 
olika förskolorna i kommunen framkommer att det saknas ett behovsprövat resursfördel-
ningssystem för förskolorna, vilket bekräftas av företrädare för huvudmannen. Verksamheten 
uppfyller därmed inte författningarnas krav i dessa delar. I Skolinspektionens ”Beslut för för-
skoleklass och grundskola efter tillsyn i Båstads kommun.” Från 2017-09-11 står: 
”Skolinspektionen bedömer att Båstad kommun inte har en resursfördelning som möter alla 
elevers behov och förutsättningar. Utredningen visar att Båstad kommun resursfördelar uti-
från en rak elevpeng där alla elever oavsett förutsättningar ges samma resurser. Av utredning-
en framgår att huvudmannen saknar en modell för resursfördelning som tar hänsyn till exem-
pelvis socioekonomiska faktorer, elevernas ålder och kön eller andra faktorer som kan vara 
relevanta för elevernas måluppfyllelse. Skolinspektionen bedömer att de extra medel som 
verksamheterna kan ansöka i form av tilläggsbelopp inte ger rektorerna tillräckliga förutsätt-
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ningar för att erbjuda en likvärdig utbildning. Verksamheten uppfyller därmed inte författ-
ningens krav i denna del”. 
 
    
 
 

Aktuellt 
Hösten 2017 påbörjade PWC en genomlysning av skolpengen i syfte att ta fram ett beslutsun-
derlag för förändring, förbättring och utveckling av kommunens hantering av skolpeng. En 
rapport lämnades i maj 2018 där rekommendationerna var att ta hänsyn till socioekonomiska 
parametrar, vistelsetid och ålder/årskurs. Arbetet fortsatte under sommaren och hösten för att 
ta fram en modell för beräkning av skolpengen där hänsyn tas till olika parameterar. Arbetet 
har skett i löpande dialog med Barn och skola samt ekonomiavdelningen. En modell för beräk-
ning har tagits fram och resursfördelningen blir att del av tilläggsbeloppet fördelas utifrån den 
socioekonomiska parametern föräldrars utbildningsbakgrund. I förskolan fördelas skolpengen 
utifrån vistelsetid och ålder. 
Förändringen av resursfördelningen provas utan reell förändring under första halvåret av 
2019 för att från och med 1 juli fördelas enligt förslaget. 
 
 
 
Konsekvenser av beslut 
 
Verksamhet 
En mer likvärdig fördelning för verksamheterna 
 

Ekonomi 
Den totala budgeten för skolpengen hålls oförändrad. Det kan slå olika för de olika enheterna, 
vissa skolor och förskolor kommer att få en sänkt budget och andra en höjd budget. Det ska 
dock vara en mer rättvis fördelning utifrån förutsättningar och behov. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Med föreslaget beslut kan vi bättre erbjuda en mer likvärdig förskola/skola som tar hänsyn till 
barns och elevers förutsättningar och behov. 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Kommunfullmäktige 
Elisabet Edner 
Margaretha Ekelund Svensson 
 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Genomlysning av skolpeng (PWC:s rapport, maj 2018) 
Beslut för förskola efter tillsyn i Båstads kommun (2017-09-15) 
Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Båstads kommun (2017-09-11) 
 
Samråd har skett med 

Elisabet Edner, Fredrik Hedesand, Ewa Rhodin Nilsson, Yasra Delpisheh 
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Utbildningsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2018-11-06 1 av 1 

 

 

UN § 108  Dnr UN 000137/2018 - 600 

Genomlysning av skolpeng - fördelning 

 
Beskrivning av ärendet Båstads kommun fördelar i dag skolpengen utifrån antalet elever. Individuell 

bedömning görs endast vad gäller tilläggsbelopp. I Skolinspektionens ”Beslut 
för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Båstads kommun”  från 2017-09-
11 står att Båstads kommun inte uppfyller författningens krav vad gäller 
resursfördelningen av skolpengen. Resurser ska fördelas utifrån elevernas 
behov och förutsättningar, för att säkerställa en likvärdig utbildning. 

 Genomlysningen av skolpengen som PWC påbörjade hösten 2017 har lett fram 
till att förvaltningen föreslår att ändra fördelningen av skolpengen genom att 
använda socioekonomisk parameter vad gäller föräldrars utbildningsbakgrund 
i förskoleklass och grundskola och i förskolan barnens ålder och vistelsetid. 

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från Margaretha Ekelund-Svensson, tf. skolchef, daterad 2018-

10-29 med tillhörande bilagor. 
 
Föredragande Yasra Delpisheh, skolexpert, föredrar ärendet. Frågor besvaras även av Elisabet 

Edner, ekonomichef. 
 
Förvaltningens förslag Utbildningsnämnden förslår kommunfullmäktige att besluta att vid fördelning 

av skolpeng ta hänsyn till 
 1. Socioekonomisk parameter vad gäller föräldrars utbildningsbakgrund i 

förskoleklass och grundskola från och med 1 juli 2019. 
 2. Barnens vistelsetid och ålder i förskolan från och med 1 juli 2019. 
 
Yrkanden Susanne Jung (M) yrkar att ärendet bordläggs för att möjliggöra diskussioner i 

partigrupperna. 
 
Propositionsordningar Ordförande ställer proposition på yrkandet att bordlägga ärendet till 

Utbildningsnämndens nästa sammanträde. Efter framställd proposition finner 
ordförande att yrkandet bifallits.  

 
Beslut Utbildningsnämnden  beslutar: 
 

1. Att bordlägga ärendet till Utbildningsnämndens nästa sammanträde. 
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Datum: 2018-11-26. Till: Utbildningsnämnden 

Handläggare: Marika Forsell  

Dnr: UN 000277/2018 – 600 
 
 

Redovisning av öppna jämförelser 2017-2018 
 
 

Förslag till beslut 
 
Nämnden tar till sig information för att i dialog med ledningsgruppen diskutera betydelsen av 
elevers motivation och delaktighet för lärande och kunskapsresultat. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Redovisning av grundskolornas måluppfyllelse för läsår 2017-2018  
 
 
Bakgrund 
Redovisning av grundskolornas måluppfyllelse för läsår 2017-2018 med utgångspunkt i merit-
värdet för årskurs 6 och 9 presenterades för nämnden 2018-09-04. Redovisningen utgör un-
derlag för att skapa förståelse och möjliggöra dialog om resultatbilden i relation till kraven på 
måluppfyllelse.  Huvudmannens ansvar att fördela resurser och organisera verksamheten uti-
från lokala förutsättningar förutsätter att resultat och måluppfyllelse följs upp och utvärderas 
så utveckling av verksamheten kan ske och de nationella målen och kvalitetskraven kan upp-
fyllas. 
 
Syftet med det systematiska kvalitetsarbetet är att säkra och ge underlag för utvecklingsåtgär-
der för att de nationella målen ska uppnås. Huvudmannens ansvar för utbildningens genomfö-
rande innebär att se till att det vidtas åtgärder för förändring och förbättring, när brister syn-
liggörs via det systematiska kvalitetsarbetet. 
 
 

Aktuellt 
Vi ser en uppåtgående trend för resultat vad gäller kunskapskraven för såväl årskurs 3 som 
årskurs 9. Nämndmålet att vara en av Sveriges tio bästa skolkommuner med tillhörande ef-
fektmått prestation, dvs elevens lärande, kommer att ligga till grund för resultatdialog med 
Barn och skolas ledningsgrupp och utbildningsnämnden 2018-12-04. Dessutom kommer vi att 
diskutera betydelsen av motivation och delaktighet för elevens lärande. 
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Verksamhetsområde 
Marika Forsell, Utvecklingsledare  
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Ledningsgruppen samt Ingrid berg Brynje och Yasra Delpisheh 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Klicka här för att ange text. 
 
Samråd har skett med: 
Margarteha Ekelund-Svensson tf skolchef 
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Datum: : 2018-11-26. Till: Fyll i slutlig beslutsinstans 

Handläggare: Marika Forsell  

Dnr: UN 000278/2018 – 600 
 
 

Redovisning av behovsbeskrivning inklusive utvecklingsinsatser för 2019 
 
 

Förslag till beslut 
 
Nämnden tar del av aktiva och pågående utvecklingsinsatser och fattar lämpligen beslut om att 
bordlägga redovisning av behov och utvecklingsinsatser tills ny nämnd tillträtt. 
 

 
Sammanfattning av ärendet 
Förskolor och skolor redogör för sina verksamhetsmål och utmaningar såväl i verksamhetsbe-
rättelser som i nulägesbedömning av det systematiska kvalitetsarbetet. Dessutom beskrivs 
ledningsgruppens prioriterade aktivitetsområden med utgångspunkt i nämndsmålen.  
 

Bakgrund 
Förskolor och skolor redogör för sina verksamhetsmål och utmaningar i årligen återkom-
mande nulägesbedömningar som del av det systematiska kvalitetsarbetet. Dessutom har led-
ningsgruppen tillsammans arbetat fram prioriterade aktivitetsområden tillsammans. Dessa 
utgår från verksamhetsbehov på övergripande nivå och har under 2017-2018 syftat till att 
förbättra rutiner och processer kring barn och elevers övergångar där förskoleklassen, fritids-
hemmet och skolan har i uppdrag att samverka med varandra och förskolan för att stödja ele-
vernas utveckling och lärande. Inför övergångar utbyts kunskaper, erfarenheter och informat-
ion om innehållet i utbildningen för att skapa sammanhang, kontinuitet och progression i bar-
nen/elevernas utveckling och lärande. Annat prioriterat aktivitetsområde rör tillgängliga ar-
betsmiljöer, där syftet är att skapa goda förutsättningar för lärande och hälsa hos barn och 
elever i ett 0- 19 årsperspektiv. Processtöd till rektors och förskolechefs strategiska förmåga 
att leda digitalisering av förskola/skola har, under läsåret haft till syfte att finna ett nuläge för 
enheternas digitala mognadsgrad samt öka kunskapen om digitaliseringens möjligheter på 
organisationsnivå.   
 

Aktuellt 
Förskolor och skolor re-
dogjorde för utbildnings-
nämnden 2018-10-02 sina 
verksamhetsmål och ut-
maningar i nulägesbedöm-
ningar som en del av det 
systematiska kvalitetsar-
betet. Ledningsgruppen 
arbetar med prioriterade 
aktivitetsområden i sam-
verkan med utgångspunkt i 
nämndsmålen för område 
0-19. För innevarande 
läsår arbetar vi kring över-
gångar, med syfte att ut-
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forma gemensamma rutiner mellan och inom skolformer.  Vi arbetar också med att skapa för-
utsättningar för lärande och utveckling genom att tillgängliggöra pedagogiska, sociala och fy-
siska lärmiljöer.  Målområde ledarskap har till syfte att under läsåret stödja förskolechef- och 
rektors arbete för att bättre kunna fatta väl grundade strategiska beslut kring förskola och sko-
las digitaliseringsarbete. Till detta har varje enhet definierat behov och formulerat  mål utifrån 
de lokala förutsättningar som ligger till grund för varje enhetschefs prioriterade 
utvecklingsinsatser. Båstads kommuns samtliga förskolor har enats om utvecklingsområde 
inom Kommunikation och socialt samspel. 
 
 
 
 
Konsekvenser av beslut 
 
 
Verksamhet 
Barn och skola analyserar sina resultat i samverkan med ny skolchef i syfte att finna överens-
kommelser kring prioriteringar. 
 
 

Barnkonsekvensanalys 
Ju bättre analys av verksamhetens behov desto bättre styrning och riktning på utvecklingsin-
staser i syfte att möjliggöra ökat lärande och bättre hälsa för barn och elever. 
 
 
 
Verksamhetsområde 
Marika Forsell, Utvecklingsledare  
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
ledningsgruppen Barn och skola 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Klicka här för att ange text. 
 
Samråd har skett med: 
Margaretha Ekelund-Svensson tf skolchef, Birgitta Berseus förskoleutvecklare 
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Datum: : 2018-11-22 Till: Utbildningsnämnden 

Handläggare: Ida Skoglund 

Dnr: UN 000007/2018 – 600 
 
 

Anmälda kränkande behandlingar  
 
 

Förslag till beslut 
 
Redovisade anmälda kränkande behandlingar läggs till handlingarna. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt skollagen 6 kap. 10 § ska en lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom 
om att ett barn eller elev anser sig har blivit utsatt för kränkande behandling i samband med 
verksamheten anmäla detta till förskolechef/rektor. En förskolechef/rektor som får kännedom 
om detta är skyldig att anmäla till huvudmannen. Huvudmannen är skyldig att skyndsamt ut-
reda omständigheterna kring de upplevda kränkningarna och i förekommande fall vidta åtgär-
der som skäligen kan krävas för att förhindra kränkande behandling i framtiden. 
 
 
 
Barn och skola 
Yasra Delpisheh, skolexpert 
 
 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Anmälan av kränkande behandling – Strandängsskolan 7-9, 2018-11-06 
Anmälan av kränkande behandling – Strandängsskolan 7-9, 2018-11-08 
Anmälan av kränkande behandling – Strandängsskolan 7-9, 2018-11-22 
Anmälan av kränkande behandling – Strandängsskolan 7-9, 2018-11-22 
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Datum: : 2018-11-26 Till: Utbildningsnämnden 

Handläggare: Ida Skoglund 

Dnr: UN 000003/2018 – 904 
 
 

Anmälda delegationsbeslut 
 
 

Förslag till beslut 
 
Redovisade delegationsbeslut läggs till handlingarna. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Delegationsbeslut ska anmälas till utbildningsnämnden. Besluten ska anmälas vid nämndens 
nästkommande sammanträde. 
 
 
 
Kommunkansli 
Ida Skoglund, nämndsekreterare 
 
 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Delegationsbeslut Individ och familj 2018.11.01 – 2018.11.22 
Delegationsbeslut Akademi Båstad  
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Datum: : 2018-11-23 Till: Utbildningsnämnden  

Handläggare: Ida Skoglund 

Dnr: UN 000004/2018 – 900 
 
 

Beslutslogg  
 
 

Förslag till beslut 
 
Beslutsloggen för utbildningsnämnden, 2018-12-04, godkänns. 

 
Sammanfattning av ärendet 
För att säkerhetsställa verkställigheten av beslut fattade av utbildningsnämnden finns en be-
slutslogg.  
 
Vid varje sammanträde får utbildningsnämnden en förteckning över de fattade beslut som ska 
verkställas, återrapporteras eller remitterats för beredning. 
 
 
 
 
Bildning och arbete   Barn och skola 
Henrik Andersson, bildningschef Margaretha Ekelund-Svensson, t.f. 

skolchef 
 
 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Beslutslogg 2018-12-04 
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Beslutslogg utbildningsnämnden 2018 
 

 

* 1 – Förvaltningens status på ärendet. 
 
* 2 – Förvaltningens förväntade datum för politiskt beslut i ärendet om det ska tas beslut, annars när beslutet avses vara verkställt 

2018-11-06 
 

 

       

Beslutsinstans, datum och 
§ 

Dnr Beskrivning av uppdraget Ansvarig Status (*1) Färdigdatum 
(*2) 

UN 2016-08-23, § 90 
Implementering av obliga-
toriskt bedömningsstöd 
för årskurs 1 -3  

UN  
000254/ 
2016-600 

B) Uppdrar åt förvaltningen att skapa en god systematik och struktur för 
registrering och uppföljning av resultat på skolnivå och kommunnivå. 

C) Uppföljning av resultaten på skolnivå och kommunnivå efter avslutat 
läsår. 

Ut-
vecklings-
ledare  

Pågående December 2019 

UN 2018-03-06, § 19 
Genomlysning skolskjuts 

UN 
000040/2
018-460 

2. Internt göra en kostnadsjämförelse mellan att för skolskjuts utöka linje-

trafik och att fortsätta i egen regi, samt söka utröna om matningstrafik till 

linjetrafik kan ske med egna bussar eller extern leverantör. 

3. Vid anskaffning av ny fordonsflotta i första hand utveckla den egna skol-

skjutstrafiken och i andra hand vid en eventuell upphandling göra en jäm-

förelse inte bara utifrån ekonomisk, utan också service- och barnkonse-

kvensanalys av alternativet egna bussar versus extern entreprenör.  

Särskild hänsyn bör vägas in för elever med omfattande behov av särskilt 

stöd. Dessutom bör tas i beaktande de övriga uppgifter som de egna chauf-

förerna gör i skolans verksamhet på ”spilltid” och som idag belastar kost-

naden för skolskjutsen. 

4. Göra en varsam översyn kring var elever ska gå av och på, för att minska 

antalet start och stopp, med särskilt beaktande av trafiksäkerheten. 

5. Utarbeta en trafiksäkerhetsmodell 

6. Revidera skolskjutsreglementet     

Utre-
dare/skol
expert 
samt skol-
chef 

Bemannings-
brist 

Hösten 2019 
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* 1 – Förvaltningens status på ärendet. 
 
* 2 – Förvaltningens förväntade datum för politiskt beslut i ärendet om det ska tas beslut, annars när beslutet avses vara verkställt 
 

 

Beslutsinstans, datum och 
§ 

Dnr Beskrivning av uppdraget Ansvarig Status (*1) Färdigdatum 
(*2) 

UN 2018-05-08, § 45 
Skolpliktsanmälan - 
Strandängsskolan 

UN 
000138/ 
2018-600 

Förvaltningen får i uppdrag att återkomma med en åtgärdsplan för hur 

antalet s.k. hemmasittare ska minska. 

Skolchef/ 
Skolex-
pert/STU-
chef 

Planerad Januari 2019 

UN  
2018-11-06 § 108 
Genomlysning av skol-
peng 

UN 
000137/ 
2018 

I Skolinspektionens ”Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i 

Båstads kommun” från 2017-09-11 står att Båstads kommun inte uppfyller 

författningens krav vad gäller resursfördelningen av skolpengen. Resurser 

ska fördelas utifrån elevernas behov och förutsättningar, för att säkerställa 

en likvärdig utbildning. 

Genomlysningen av skolpengen som PWC påbörjade hösten 2017 har lett 

fram till att förvaltningen föreslår att ändra fördelningen av skolpengen 

genom att använda socioekonomisk parameter. 

Skolchef/ 
skolexpert 

Ärendet bord-
lagt till UN 
2018-12-04 
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 Tjänsteskrivelse  
 

181114\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (1) 

 
Datum: : 2018-11-27 Till: Utbildningsnämnden 

Handläggare: Ida Skoglund 

Dnr: UN 000005/2018 – 900 
 
 

Delgivningar  
 
 

Förslag till beslut 
 
Redovisade delgivningar läggs till handlingarna. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Inkomna skrivelser av särskild vikt för nämnden delges: 
 
Beslut efter kvalitetsgranskning av musikundervisningen på Förslövs skola 
 
 
 
 
Bildning och arbete   Barn och skola 
Henrik Andersson, bildningschef Margaretha Ekelund-Svensson, t.f. 

skolchef 
 
 
 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Beslut efter kvalitetsgranskning av musikundervisningen på Förslövs skola 
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 Tjänsteskrivelse  
 

181114\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (1) 

 
Datum: : 2018-11-26 Till: Utbildningsnämnden 

Handläggare: Ida Skoglund 

Dnr: UN 000006/2018 – 900 
 
 

Informationsärenden 2018 
 
 
Sammanfattning av ärendet 
1. Redovisning av platser inom förskola och pedagogisk omsorg, Birgitta Berséus 
2. Hur arbetar kommunen med ungdomar som riskerar att hamna i missbruk och kriminalitet?                                        

Företrädare för polis, fritidsgård, högstadieskolorna, gymnasiet och Individ och familj.  
3. ”Hemmasittare”/problematisk frånvaro - uppdatering, Yasra Delpisheh 
4. Behov av ytterligare dataskyddsombud till Barn och skola? Birgitta Berséus 
5. Förtydligande gällande vilka insatser som ligger bakom de högre beloppen i  
    delegationsbesluten, Linda Hedman  
6. Ekonomi Individ och Familj, placeringskostnader, Linda Hedman 
7. Information om ny skolchef, Margaretha Ekelund-Svensson 
8. Allmän information, Barn och skola, Margaretha Ekelund-Svensson 
9. Allmän information, Bildning och arbete, Henrik Andersson 
10. Allmän information, Individ och familj, Henrik Andersson 
 
 
 
 
Bildning och arbete   Barn och skola 
Henrik Andersson, bildningschef Margaretha Ekelund-Svensson, t.f. 

skolchef 
 
 
 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Redovisning av platser inom förskola och pedagogisk omsorg 2018-11-21 
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