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Dnr: KS 2019/173

§111

Revisionens granskning av kommunens
riktlinjer vid placering av barn i förskola
och skola - Yttrande
Beslut
Kommunstyrelsens beslut
Yttrande enligt utbildningsnämndens förslag, enligt bilaga Ks § 111/2019, översänds till
kommunrevisionen

Signature reference: 32ba1bee-7224-4bff-9536-0eb967bc9578

Ärendebeskrivning
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Kävlinge kommun har EY granskat om
Utbildningsnämnden följer skollagens bestämmelser samt vedertagen praxis när det gäller
placeringar av barn och elever i förskola och skola.
Den sammanfattande bedömningen är att befintliga riktlinjer och rutiner inte säkerställer att
beslut tas i enlighet med lagstiftning och prejudicerande domar.
Rapporten har översänts till utbildningsnämnden för yttrande.
Nedan följer en sammanställning av revisionens rekommendationer och utbildningsnämndens
svar .
Revisionens förslag
Besluta om urvalsprinciper för förskola, förskoleklass och grundskola, samt säkerställa att dessa
principer följer praxis inom området.
Tydliggöra rutiner och riktlinjer för placering i förskola, förskoleklass och grundskola samt
implementera dessa i verksamheten.
Säkerställa att delegationsrätten följer de rutiner som fastställts.
Spara beslut avseende avslag av val av placering. Samt delge vårdnadshavare information om
hur
beslut kan överklagas.
Utifrån ovanstående rekommendationer från revisionen vidtar utbildningsnämnden följande
åtgärder:
Ansvariga tjänstemän inom Sektor utbildning får i uppdrag att:
Ta fram urvalsprinciper och säkerställa att dessa följer praxis inom området
Revidera och tydliggöra rutiner och riktlinjer för placering i förskola, förskoleklass och grundskola
och implementera dessa.
Utdragsbestyrkande
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Se över och säkerställa delegationsrätten för placeringar
Spara beslut avseende avslag av val av placering samt delge vårdnadshavare hur de kan
överklaga
beslut.
Utbildningsnämndens svar föreslås översändas till kommunrevisionen

Beslutsunderlag
•
•
•

Revisionens granskning av kommunens riktlinjer vid placering av barn i förskola och skola
- Yttrande, tjänsteskrivelse
Utbildningsnämndens beslut § 19/2019 - Svar på revisionsrapport Granskning av
kommunens riktlinjer vid placering av barn i förskola och skola
Revisionsrapport - Granskning av riktlinjer för placeringar av barn och elever i förskola,
förskoleklass och grundskola

Beslutet skickas till

Signature reference: 32ba1bee-7224-4bff-9536-0eb967bc9578

För kännedom
Kommunrevisionen
Utbildningsnämnden

Utdragsbestyrkande

Bilaga Ks § 111/2019

Utbildningsnämnden, protokoll
2019-05-07

4(16)

§19

Dnr: UN 2019/106

Svar på revisionsrapport – Granskning av
kommunens riktlinjer vid placering av
barn i förskola och skola
Beslut
Utbildningsnämndens beslut
Utbildningsnämnden beslutar att godkänna nedan svar på granskningsrapporten och
vidarebefordra detta till kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Kävlinge kommun har EY granskat om
Utbildningsnämnden följer skollagens bestämmelser samt vedertagen praxis när det gäller
placeringar av barn och elever i förskola och skola.
Den sammanfattande bedömningen är att befintliga riktlinjer och rutiner inte säkerställer att
beslut tas i enlighet med lagstiftning och prejudicerande domar.
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Utifrån granskningsresultatet rekommenderas Utbildningsnämnden att:
Besluta om urvalsprinciper för förskola, förskoleklass och grundskola, samt säkerställa att dessa
principer följer praxis inom området.
Tydliggöra rutiner och riktlinjer för placering i förskola, förskoleklass och grundskola samt
implementera dessa i verksamheten.
Säkerställa att delegationsrätten följer de rutiner som fastställts.
Spara beslut avseende avslag av val av placering. Samt delge vårdnadshavare information om
hur beslut kan överklagas.
Utifrån ovanstående rekommendationer efter genomförd granskning vidtas följande åtgärder:
Ansvariga tjänstemän inom Sektor utbildning får i uppdrag att:
Ta fram urvalsprinciper och säkerställa att dessa följer praxis inom området
Revidera och tydliggöra rutiner och riktlinjer för placering i förskola, förskoleklass och grundskola
och implementera dessa.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Se över och säkerställa delegationsrätten för placeringar
Spara beslut avseende avslag av val av placering samt delge vårdnadshavare hur de kan
överklaga beslut.

Beslutsunderlag
•
•
•

Svar på revisionsrapport - Granskning av kommunens riktlinjer vid placering av barn i förskola
och skola, tjänsteskrivelse
Revisionsrapport - Granskning av riktlinjer för placeringar av barn och elever i förskola,
förskoleklass och grundskola, följebrev
Revisionsrapport - Granskning av riktlinjer för placeringar av barn och elever i förskola,
förskoleklass och grundskola, rapport

Beslutet skickas till

Signature reference: 32ba1bee-7224-4bff-9536-0eb967bc9578
6efba701-e850-4304-bdcb-83c618183752

För verkställighet
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

