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Utdragsbestyrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Blad 

Utbildningsnämnden 

Beslut 

Utskott/presidium 

2015-03-10 2 

UN § 43 

Val av justerare 

Utbildningsnämnden beslutar: 

1. Till att justera dagens protokoll utses Ingrid Zäther och till ersättare utses 

Åsa Ragnarsson. 

2. Justeringen äger rum på kommunkontoret i Båstad, måndagen den 20 april kl. 
16:00. 

Justerandes signaturer 

l t KSfnämnd KF Utdragsbestyrkande 

~' 



fru BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utbildningsnämnden 2015-04-14 

UN § 44 

Godkännande av dagordning 

Beslut Utbildningsnämnden beslutar: 

l. Dagordningen godkänns. 

justerandes signaturer 
Utskott/presidium 

t z KS/nämnd KF 

ffb , 

Blad 
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Utdragsbestyrkande 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BÅSTADS 
KOMMUN Blad 

Utbildningsnämnden 2015-04-14 

UN § 45 Dnr. UN 150/15-600 

Åtgärder efter tillsyn och inspektionsmeddelande från 
Arbetsmiljöverket 

4 

Beskrivning av ärendet Hösten 2014 genomförde Arbetsmiljöverket en tillsyn av kommunens grund
skolor. Denna tillsyn är ett led i ett landsomfattande projekt. Innan tillsynen 
träffade Arbetsmiljöverkets företrädare både politiker från kommunstyrelsen 
och välfärdsutskottet, rektorer, medarbetare från HR-avdelningen, represen
tanter från Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund samt förvaltningsledning. 
Vid den muntliga genomgången av tillsynsresultatet träffades samma represen
tanter. Kommunen mottog inspektionsmeddelandet 2014-11-24. Brister och 
krav på åtgärder framgick tydligt av meddelandet. Redovisning ska ske senast 
l april2015 men då redovisningen av åtgärder ska behandlas i Utbildnings
nämnden har uppskov beviljats till 21 april 2015. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från skolchef Birgitte Dahlin daterad 2015-04-10 
Inspektionsmeddelande från Arbetsmiljöverket 

Beslut 

Utskott/presidium 

Annons skolintendent 
Information från HR-avdelningen från kommunensintranät 
Åtgärdsplan från Båstadhem 
Belastningsergonomisk bedömning från företagshälsovården 

Utbildningsnämnden beslutar: 

l. Godkänna åtgärdsplanerna enligt tjänsteskrivelse med bilagor daterad 
2015-04-10 och överlämna dessa till Arbetsmiljöverket 

justerandes signaturer 

l t KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande 

~' 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Barn & skola 

Datum: 2015-04-10 

Handläggare: Skolchef Birgitte Dahlin 

Dnr: UN 150/15-600 

Till: Utbildningsnämnden 

Beslutet skall expedieras till: 

Tjänsteskrivelse 

Färskolechefer och rektorer samt bildningschefen 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Inspektionsmeddelande från Arbetsmiljöverket 
Annons skolindentent 
Belastningsergonomisk bedömning från företagshälsovården 
Information från HR-avdelningen från kommunensintranät 
Åtgärdsplan från Båstadhem 

' 

Samråd har skett med: 
Färskolechefer och rektorer 
Binsam 
HR-avdelningen 

1 (2) 

Åtgärder efter tillsyn och inspektionsmeddelande från Arbetsmiljöverket 

Bakgrund 
Hösten 2014 genomförde Arbetsmiljöverket en tillsyn av kommunens grundskolor. Denna tillsyn 
är ett led i ett landsomfattande projekt. Innan tillsynen träffade Arbetsmiljöverkets företrädare 
både politiker från Kommunstyrelsen och Välfärdsutskottet, rektorer, medarbetare från HR
avdelningen, representanter från Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund samt förvaltningsled
ning. Vid den muntliga genomgången av tillsynsresultatet träffades samma representanter. 
Kommunen mottog inspektionsmeddelandet 2014-11-24. Brister och krav på åtgärder framgick 
tydligt av meddelandet. Redovisning ska ske senast 1 april2015 men då redovisningen av åtgär
der ska behandlas i Utbildningsnämnden har uppskov beviljats till21 april2015. 

Aktuellt 
Svaret bör särsldlt beskriva hur innehållet i inspektionsmeddelandet förts ut till berörda medar
betare, hur kraven uppfyllts och hur skyddsombud och övrig personal varit delaktiga vid genom
förande av åtgärderna. 
De redovisade bristerna omfattar följande: 

1. Rektorernas arbetsbelastning. Rektorerna har för lite administrativt stöd och för många 
arbetsuppgifter. Kravet från Arbetsmiljöverket är att rektorerna ska ha stöd och att kom
munen ska upprätta en plan för att följa upp arbetsbelastningen. Detta för att garantera att 
rektorerna har en godkänd arbetsmiljö. 

2. Arbetsplatser för lärarpersonalen. Lärarna ska ha ergonomiskt anpassade arbetsplatser. 
Lärararbetsplatserna måste ha en godtagbar ljud- och ljusmilj ö. 

3. Tillbudsrapportering måste säkerställes genom skriftliga rutiner. 
4. Duschutrymmen. Dessa måste utformas så att den personliga integriteten garanteras för 

varje elev. 
5. Glaspartier på Förslövs skola 7-9 måste ses över. 



2 (2) 

Övervägande/framtid och svar till Arbetsmiljöverket 
Inspektionsmeddelandet har förts ut till berörda medarbetare via lärplattformen Unikum, konfe
renser, arbetsplatsträffar och utvecklings-fsamverkansgruppen. Vidare har inspektionsmed
delandet ingått som en del i verksamheternas nulägeshedämningar som Utbildningsnämnden 
tagit del av. Inspektionsmeddelandet kommer dessutom att ingå som en del av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet I detta arbete är både medarbetare och skyddsombud delaktiga. 
Inspektionsmeddelandet har tagits upp på den fackliga samverkansgruppen Binsam 2014-11-19. 

Åtgärder för att komma till rätta med bristerna är följande: 
1. skolintendent anställs för att kan ta arbetsuppgifter från färskolechefer och rektorer för 

att minska arbetsbelastningen och stärka deras pedagogiska ledarskap. skolintendenten 
ska primärt arbeta med fastighetsfrågor inklusive arbetsmiljö och brandskydd men även 
med inköps- och upphandlingsfrågor samt !T-frågor. Annonsen bifogas. 
Uppföljning kommer att genomföras vid medarbetarsamtal och det systematiska arbets
miljöarbetet 

2. Företagshälsovården har undersökt skolorna och redovisar en åtgärdsplan för att komma 
till rätta med bristerna. Åtgärdsplanen bifogas. 
På varje enhet upprättas en genomförandeplan där all personal och skyddsombud är del
aktiga. Därefter görs en kostnadsberäkning och en prioritering. Innevarande år finns 
400.000 kr i investeringsbudgeten så arbetet kan åtgärdas direkt. Sedan måste medel i in
vesteringsbudgeten avsättas för kommande budgetår. 

3. HR-avdelningen har ett underlag som finns på kommunensintranät vilket alla anställda 
har tillgång till. Cheferna går igenom underlaget på en arbetsplatsträff och vid introdukt
ion av nyanställd personal samt i samband med ett nytt verksamhetsår. Underlaget bifo
gas. 

4. Båstadhem har tagit fram en åtgärdsplan. Åtgärdsplanen bifogas. 
5. Ingår under punkten 4. 

Förslag till beslut 
Utbildningsnämnden beslutar att godkänna åtgärdsplanerna enligt tjänsteskrivelse med 
bilagor daterad 2015-04-10 och överlämnar dessa till Arbetsmiljöverket. 

~~~~~~J{ ( ~ ' 
skolchef 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Blad 

Utbildningsnämnden 2015-04-14 s 

UN § 46 Dnr. UN 114/15-600 

Lokalbrist på Östra Karups skola 

Beskrivning av ärendet Under de senaste åren har elevantalet ständigt ökat på Östra Karups skola. 

Underlag till beslutet 

Förslag till beslut 

Yrkanden 

Proposition l 

Proposition 2 

Utskott/presidium 

Ökningen har varit större än befolkningsprognoserna förutspått. 
Läsåret 2008/09 gick 132 elever på skolan och läsåret 2014/15 går 167 elever 
på skolan. 

Detta läsår har bristen på lokaler blivit mycket märkbar. Det har flyttat in 11 
nya elever under läsåret och ingen elev har flyttat ifrån skolan så skolan har nu 
167 elever. Andelen elever som väljer att gå på fritidshemmet har också ökat. 

Tjänsteskrivelse från skolchefBirgitte Dahlin daterad 2015-03-24 
Elevantal Östra Karups skola 2008/09- 2018/19, bilagor 
Inskrivna elever på fritidshemmet 2008- 2014, bilaga 
Elevutveckling F-6, bilaga 

l. Förvaltningen får i uppdrag att snarast och i samverkan med Bildning och 
arbete flytta biblioteksfilialen- dock senast vid terminstart 2015. 

2. Förvaltningen får i uppdrag att ta fram en långsiktig utbyggnadsplan för 
Östra Karups skolas upptagningsområde- i ett kommunalt helhetsperspek
tiv. 

Ingrid Zäther (S) yrkar återremiss och att förvaltningen får i uppdrag att ta 
fram ett förslag över upptagningsområdena i Båstads kommun gällande punkt 
1: Förvaltningen får i uppdrag att snarast och i samverkan med Bildning och 
arbete flytta biblioteksfilialen- dock senast vid terminstart 2015. 

Ingrid Zäther (S) yrkar avslag på punkt 2 i avvaktan på kommande skol utredning: 
Förvaltningen får i uppdrag att ta fram en långsiktig utbyggnadsplan för Östra 
Karups skolas upptagningsområde- i ett kommunalt helhetsperspektiv. 

Helena Stridh (BP) yrkar på ändring i punkt 2: Förvaltningen får i uppdrag att 
ta fram ettförslag tilllångsiktig utbyggnadsplan för Östra Karups skolas upp
tagningsområde - i ett kommunalt helhetsperspektiv. 

Åsa Ragnarsson (M) yrkar på följande tillägg: Ett förslag tilllångsiktig utbygg
nadsplan för Östra Karups skolas upptagningsområde redovisas under sista 
kvartalet 2015. Löpande uppföljning sker till utbildningsnämnden under hös
ten 2015. 

Ordförande ställer proposition på om utbildningsnämnden ska avgöra ärendet 
idag eller återremittera ärendet och finner att utbildningsnämnden ska avgöra 
ärendet idag. 

Ordförande ställer proposition på avslagsyrkandet och finner att utbildnings
nämnden avslår detta. 

justerandes signaturer 

(Z 
KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande 

7{/, , 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Blad 

Utbildningsnämnden 

Beslut 

Reservation 

Utskott/presidium 

2015-04-14 6 

UN § Dnr. UN 114/15-600 

Forts. Lokalbrist på Östra Karups skola 

Ordförande frågar om nämnden kan ställa sig bakom Helena Stridhs yrkande 
och finner att nämnden bifaller detta. 

Ordförande frågar om nämnden kan ställa sig bakom Åsa Raguarssons yrkande 
och finner att nämnden bifaller detta. 

Utbildningsnämnden beslutar: 

l. Förvaltningen får i uppdrag att snarast och i samverkan med Bildning och 
arbete flytta biblioteksfilialen- dock senast till terminstart 2015. 

2. Förvaltningen får i uppdrag att ta fram ett förslag tilllångsiktig utbygg
nadsplan för Östra Karups skolas upptagningsområde- i ett kommunalt 
helhetsperspektiv. 

3. Ett förslag tilllångsiktig utbyggnadsplan för Östra Karups skolas upptag
ningsområde redovisas under sista kvartalet 2015. Löpande uppföljning 
sker till utbildningsnämnden under hösten 2015. 

Ingrid Zäther (S) reserverar sig mot besluten till förmån för sina egna yr
kanden. 

justerandes signaturer 

Z KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande 

(. OJ;, 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Utbildningsnämnden 

UN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2015-04-14 

§ 47 D nr. UN 119/15-907 

Ansökan om kommunalt föreningsbidrag 2015 avseende 
Adoptionscentrum Skåne 

Blad 

7 

Beskrivning av ärendet Föreningen Adoptionscentrum Skåne ansöker om kommunalt föreningsbidrag 
med 4000 kr för 2015. Föreningen Adoptionscentrum Skåne bedriver ideell 
upplysnings- stöd och rådgivningsverksamhet i sociala frågor och uppfyller i 
övrigt Båstads kommuns riktlinjer avseende föreningsbidrag. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från !oF-chef Carina Jäghammar daterad 2015-03-19 

Beslut Utbildningsnämnden beslutar: 

Utskott/presidium 

l. Adoptionscentrum Skåne beviljas kommunalt föreningsbidrag med 4000 kr 
för 2015. 

justerandes signaturer 

(.z KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande 

~' 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Blad 

Utbildningsnämnden 2015-04-14 8 

UN § 48 Dnr. UN 158/15-600 

Disciplinärende gällande kränkande behandling 

Beskrivning av ärendet En händelse har inträffat där en elev har kränkt en annan elev. Rektor har fattat 
beslut om en veckas avstängning för den elev som utsatt en annan elev för 
kränkande behandling i syfte att göra ytterligare utredning och säkerställa att 
inga fortsatta hot föreligger. Enligt skollagen 5 kap. 17 §får huvudmannen be
sluta att stänga av en elev från undervisningen om eleven utsätter någon annan 
elev för eller av utbildningen berörd person för kränkande behandling. Hu
vudmannen får besluta att ett beslut om avstängning ska gälla omedelbart. 

Beslutsunderlag 

Ajournering 

Beslut 

Utskott/presidium 

Enligt skollagen 5 kap 18 §får avstängningen förlängas om syftet med en kor
tare avstängningstid inte har uppnåtts eller om det av någon annan anledning 
bedöms vara nödvändigt med hänsyn till elevens uppträdande. Någon vidare 
avstängning bedöms inte vara aktuellt, enligt rektor, då utredningen visar att 
händelsen inte begicks med avsikt att allvarligt skada och liknande händelser 
inte begåtts tidigare. 

Tjänsteskrivelse från rektor Mikael Jakobsson daterad 2015-04-13 

Sammanträdet ajourneras. 

Utbildningsnämnden beslutar: 

l. Rektors beslut om avstängning av  i en skolvecka 
(150325-150408) enligt Skollagen 5 kap 17 §l st 3p. samt 18 § 3 st 
fastställs. 

2. Någon ytterligare avstängning bedöms inte vara aktuell. 

Justerandes signaturer 

(.l 
KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande 

~\ 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Blad 

Utbildningsnämnden 2015-04-14 9 

UN § 49 Dnr. UN 100/15-903 

Optimal skolorganisation från grundskolan 

Beskrivning av ärendet En effektiv skolorganisation i en kommun av Båstads storlek ställer krav på ett 
visst elevantal på varje F-6 skola. Grunden bör vara minst 22-30 elever per års
kull. Det blir då mellan 154 och 210 elever på en skolenhet vilket fortfarande är 
en ganska liten skola. 

Underlag till beslutet 

Förslag till beslut 

Ajournering 

Yrkanden 

Proposition 

Beslut 

Reservation 

Utskott/presidium 

Grundkolornas nuvarande upptagningsområden utgår främst från kyrkornas 
församlingsgränser. Det kan övervägas om inte det finns ett mera tidsenligt sätt 
att på upptagningsområden. Här kan även skolskjutsningen vägas in för att få så 
korta och effektiva resor som möjligt för eleverna. 

Tjänsteskrivelse från skolchef Birgitte Dahlin daterad 2015-03-25 
Födelsesiffror 2015-04-01, bilaga 

l. Utbildningsnämnden tar till sig informationen om att varje F-6 skola måste 
ha ett elevunderlag på minst 154-210 elever för att klara kraven i skollag och 
läroplan att i framtiden se över nuvarande upptagningsområden till grundsko
lorna. 

Sammanträdet ajourneras. 

Helena Stridh (BP) yrkar på ändring i punkt 1: Utbildningsnämnden tar till sig 
informationen. 

Ingrid Zäther (S) yrkar följande: F-6 skolor i Båstads kommun ska organiseras 
så att elevunderlaget är ca 150 elever eller fler på varje skola för att klara kra
ven i skollag och läroplan. Förvaltningen ser över upptagningsområdena till 
grundskolorna. 

Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att nämnden bifaller 
Helena Stridhs yrkande. 

Utbildningsnämnden beslutar: 

l . Utbildningsnämnden tar till sig informationen. 

Ingrid Zäther (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande. 

Justerandes signaturer 
KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande 

f. t SJ. 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Blad 

Utbildningsnämnden 2015-04-14 lO 

UN § so Dnr. UN 56/15-600 

Beslutslogg utbildningsnämnden 2015 

Beskrivning av ärendet För att säkerhetsställa verkställigheten av beslut fattade av utbildningsnämn
den finns en beslutslogg. 

Underlag till beslutet 

Beslut 

Utskott/presidium 

Vid varje sammanträde för utbildningsnämnden kommer en förteckning bifo
gas, över de fattade beslut som ska verkställas, återrapporteras eller som remit
terats för beredning. 

Beslutslogg utbildningsnämnden 2015, 2015-04-02 

Utbildningsnämnden beslutar: 

l. Beslutsloggen daterad 2015-04-02 godkänns. 

Justerandes signaturer 
KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande 

(.2 86. 



ITiJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

Utbildningsnämnden 

UN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Blad 

2015-04-14 11 

§ 51 Dnr. UN 116/15-600 

Ansökan om särskilt förordnad vårdnadshavare enligt FB 6 kap 
8a § 

Beskrivning av ärendet Sekretessärende. 

Justerandes signaturer 
Utskott/presidium 

r. z KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande 

14 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Blad 

Utbildningsnämnden 2015-04-14 12 

UN § 52 Dnr. UN 45/15-904 

Anmälan av delegationsbeslut 2015 

Beskrivning av ärendet Delegationsbeslut ska anmälas till utbildningsnämnden, enligt 6 kap. 35-37 §§ 
KL. Besluten ska anmälas vid nämndens nästkommande sammanträde. 

1. Anmälan av delegationsbeslut 2015-02-27- 2015-04-01, Individ och familj 
2. Anmälan av delegationsbeslut 2015-03-26, Mikael Jakobsson 
3. Anmälan av delegationsbeslut 2015-03-31, Mikael Jakobsson 
4. Anmälan av delegationsbeslut 2015-03-31, Jonas Appelgren 
5. Anmälan av delegationsbeslut 2015-03-30, Birgitte Dahlin 

Beslut Utbildningsnämnden beslutar: 

1. Anmälda delegationsbeslut redovisas och läggs till handlingarna. 

justerandes signaturer 
Utskott/presidium KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande 

f2 ~\ 



IHJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Blad 

Utbildningsnämnden 

Beslut 

Utskott/presidium 

2015-04-14 13 

UN § 53 Dnr. UN 97/15-100 

Delgivningar utbildningsnämnden 2015 

l. Protokoll från Binsam 2015-03-04 
2. Anmälan skolinspektionen UN 134/15-600 
3. Skrivelse angående resultat från skadeutredning på fastigheten Plommonet 

KS 431/15-800 
4. Verksamhetsberättelse 2014- Båstad Montessari UN 144/2015-600 

Utbildningsnämnden beslutar: 

l. Delgivningarna redovisas och läggs till handlingarna. 

justerandes signaturer 
KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande 

r. z $ . 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utbildningsnämnden 2015-04-14 

UN § 54 Dnr. UN 98/15-100 

Informationsärenden utbildningsnämnden 2015 

A)Allmän information gällande Barn och skola, Birgitte Dahlin: 
Upphandling av skolskjutsar 
Asylboendet 
Förstelärare 
Eventuella satsningar på skolverksamheten genom regeringsbeslut 
B)Ärendestatistik från Individ och familj 
C) Platser inom förskola och pedagogisk omsorg 

Justerandes signaturer 

Blad 

14 

Utskott/presidium KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande 

r_ 7 74, 




