
BÅSTAD~S 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Utbildningsnämnden 

Plats och tid: 

Beslutande: 

Övriga 
närvarande: 

Utses att justera: 
Justeringens 
plats och tid: 

sekreterare 

Ordförande 

Justerare 

ANSLAGSBEVIS 

2015-05-12 

Lektionssalen på Räddningstjänsten, kl. 13:00-16.15 

Stefan Olsson (C), Ordförande 

Helena Stridh (BP) 

Mårten Sterner (MP) 

Kerstin Larsson (KD) 

Asa Raguarsson (M) 

Susanna Heiskanen (M) 

Mats Lundberg (F) 

Daniel Löfblad (S) tjänstgörande ersättare för Ingrid Zäther (S) 

Carolin Gräbner (SD) 

Marie-Louise Nilsson (BP), ej tjänstgörande ersättare 
Marie-Louise Linden (M), ej tjänstgörande ersättare 
Birgitte Dahlin, skolchef 
Henrik Andersson, bildningschef 
Mikaela Sönnerstedt Olsberg, utvecklingsledare §§ 62-63 
Therese Zetterström, nämndsekreterare 

Mårten Sterner (MP), ersättare Susanna Heiskanen (M) 

Kommunkontoret i Båstad, måndagen den 18 maj kl. 17:00. 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Politiskt organ: 

Sammanträdesdatum: 

Anslaget är uppsatt: 

Förvaringsplats 
för protokollet: 

Underskrift 

Utbildningsnämnden 

2015-05-12 

Från och med 2015-05-19 till och med 2015-06-10 

Kommunkontoret i Båstad 

Therese Zetterström 

Sida 

l av 13 

§§ 55-64 



BÅSTAD~S 
KOMMUN 

Utbildningsnämnden 

l n n e hållsförteckning 

Utbildningsnämnden 2015-05-12 

UN§ 55 Dnr UN 194 
Val av justerare 

UN §56 Dnr UN 193 
Godkännande av dagordning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2015-05-12 

UN §57 Dnr UN 000128/2015- 600 
Granskning av resursfördelning och prognos för gymnasieskolan 

UN §58 Dnr UN 000175/2015- 600 
Programstruktur och antal platser på gymnasiet läsår 16/17 

UN §59 Dnr UN 000056/2015- 600 
Beslutslogg utbildningsnämnden 2015 

UN § 60 Dnr UN 000045/2015- 904 
Anmälda delegationsbeslut utbildningsnämnden 2015 

UN § 61 Dnr UN 000097/2015- 100 
Delgivningar utbildningsnämnden 2015 

UN § 62 Dnr UN 000054/2015- 600 
skolinspektionens tillsyn - återföring och åtgärdsplaner 

UN § 63 Dnr UN 000098/2015 -100 
Informationsärenden utbildningsnämnden 2015 

UN § 64 Dnr UN 000196/2015-600 
Disciplinärende gällande kränkande behandling 

justerandes signaturer 

r;b. ft 
Il 

Sida 

2 av 13 

Utdragsbestyrkande 



BÅSTAD~S 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Utbildningsnämnden 201S-OS-12 3 av 13 

Beslut 

UN § SS 

Val av justerare 

Utbildningsnämnden beslutar: 

l. Till attjustera dagens protokoll utses Mårten Sterner (MP) och till ersättare 
utses Susanna Heiskanen (M). 

2. Justeringen äger rum på kommunkontoret i Båstad, måndagen den 18 maj 
kl. 17:00. 

justerandes si naturer 



BÅSTAD~S 
KOMMUN 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Utbildningsnämnden 2015-05-12 

UN §56 

Godkännande av dagordning 

Beslut Utbildningsnämnden beslutar: 

l. Dagordningen godkänns med tillägg av följande ärende: 

Disciplinärende gällande kränkande behandling 

justerandes signaturer 

~- w 
'{/ 

Sida 

4av 13 

Utdragsbestyrkande 



BÅSTAD~S 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Utbildningsnämnden 

Beskrivning av ärendet 

Underlag till beslutet 

Ajournering 

Yrkande 

Proposition 

Omröstning 

gg~ ,___ JA 
{j 

2015-05-12 5 av 13 

UN §57 Dnr UN 000128/2015- 600 

Revisionsrapport avseende Akademi B åstad gymnasium 

Kommunrevisionen i Båstads kommun har gett revisionsfirman EY i uppdrag 
att genomföra en granskning av resursfördelning och prognosarbete avseende 
Akademi Båstad gymnasium. 

EY: s sammanfattande bedömning är att förvaltningen bör vara bättre 
förberedda för vilka åtgärder som ska vidtas vid större avvikelser mot det 
prognostiseradeantalet elever. Bedömningen är att beslut måste fattas minst 
nio månader före dess att åtgärderna kan realiseras. 

Tjänsteskrivelse från bildningschef 2015-04-30 
Granskning av resursfördelning och prognos för gymnasieskolan, 
kommunrevisonen, 2015-03-17 

Sammanträdet ajourneras 5 min. 

Mats Lundberg (FP) yrkar att förslag till beslut punkt 2 ändras till: 
Förvaltningen lämnar statistik till utbildningsnämnden avseende potentiellt 
framtida elevunderlag årligen i februari. Vid behov upprättas en åtgärdsplan. 

Helena Stridh (BP) och Kerstin Larsson (KD) yrkar bifall till förvaltningens 
förslag. 

Ordförande frågar om nämnden ställer sig bakom förslag till beslut punkt l och 
3 och finner att nämnden bifaller detta. 

Ordförande frågar om nämnden bifaller Mats Lundbergs ändringsyrkande och 
finner att nämnden avslår detta. 

Omröstning begärs. Följande omröstningsordning godkänns: 

Ledamot som vill bifalla förvaltningens förslag röstar JA. 
Ledamot som vill bifalla Mats Lundbergs yrkande röstar NEJ. 

Justerandes signaturer 

Forts. nästa sida 

Utdragsbestyrkande 



BÅSTAD~S 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Utbildningsnämnden 2015-05-12 6 av 13 

Beslut 

UN §57 Dnr UN 000128/2015- 600 

Forts. Revisionsrapport avseende Akademi B åstad gymnasium 

Ledamot JA NEJ AVSTÅR 
Helena Stridh (BP x 
Mårten Sterner (MP) x 
Kerstin Larsson (KD) x 
Åsa Ragnarsson (M) x 
Susanna Heiskanen (M) x 
Mats Lundberg (FP) x 
Daniel Löfblad (S) x 
Carolin Gräbner (SD) x 
Stefan Olsson (C) x 
SUMMA 3 6 

Således har Mats Lundbergs yrkande om ändring i förslag till beslut punkt 2 
beslutas: Förvaltningen lämnar statistik till utbildningsnämnden avseende 
potentiellt framtida elevunderlag årligen i februari. Vid behov upprättas en 
åtgärdsplan. 

l. Utbildningsnämnden översänder bildningschefens tjänsteskrivelse till 
revisionen som svar på granskning av resursfördelning och prognos för 
gymnasieskolan. 

2. Förvaltningen lämnar statistik till utbildningsnämnden avseende potentiellt 
framtida elevunderlag årligen i februari. Vid behov upprättas en åtgärdsplan. 

3. Inför varj e beslut om skolpeng ska en tydlig redovisning ske till 
utbildningsnämnden om skolpengens uppbyggnad. 

justerandes si naturer 



BÅSTAD~S 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Utbildningsnämnden 

Beskrivning av ärendet 

Underlag till beslutet 

Beslut 

@.Jr 
l 

2015-05-12 

UN§ 58 Dnr UN 000175/2015- 600 

Gymnasieorganisation 2016/2017 för Akademi Båstad 
gymnasium 

7 av 13 

Målsättningen för samverkansavtalet för gymnasieskolan i Skåne är att stärka 
och utveckla hela området till en attraktiv gymnasieregion. Enligt 
samverkansavtal för gymnasieskolan i Skåne nordväst,§ 7, ska respektive 
styrelse för utbildning fatta beslut om utbud för nästkommande läsår senast 
den 30 juni året innan utbildningen ska starta. 

Tjänsteskrivelse från bildningschef Henrik Andersson daterad 2015-04-29 

Utbildningsnämnden beslutar: 

1. Godkänna den föreslagna organisationen för Akademi Båstad gymnasium 
läsåret 2016/2017. 

2. Rektor fattar beslut angående antal platser för introduktionsprogrammet. 

3. Bildningschefen ges befogenhet att justera antalet platser utifrån sökbild på 
respektive program efter den preliminära antagningen våren 2016. 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



BÅSTAD~S 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Utbildningsnämnden 

Beskrivning av ärendet 

Underlag till beslutet 

Beslut 

2015-05-12 

UN § 59 Dnr UN 000056/2015- 600 

Beslutslogg utbildningsnämnden 2015 

För att säkerhetsställa verkställigheten av beslut fattade av 
utbildningsnämnden finns en beslutslogg. 

Vid varje sammanträde för utbildningsnämnden kommer en förteckning 
bifogas, över de fattade som ska verkställas, återrapporteras eller som 
remitterats för beredning. 

Beslutslogg daterad 2015-04-30 godkänns. 

Utbildningsnämnden beslutar: 

l. Beslutsloggen för utbildningsnämnden daterad 2015-04-30 godkänns. 

justerandes si naturer 

Sida 

8 av 13 



BÅSTAD~S 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Utbildningsnämnden 2015-05-12 

UN § 60 Dnr UN 000045/2015- 904 

Anmälda delegationsbeslut utbildningsnämnden 2015 

Sida 

9 av 13 

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

Beslut 

l. Anmälan av delegationsbeslut, Lista från Katharina Jacobsson daterad 
2015-04-28 

2. Anmälan av delegationsbeslut, Lista från Individ och familj daterad 
2015-05-04 

3. Anmälan av delegations beslut, Lista från Mikael Jakobsson daterad 
2015-04-29 

Utbildningsnämnden beslutar: 

l. Anmälda delegationsbeslut redovisas och läggs till handlingarna. 



BÅSTAD~S 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Utbildningsnämnden 

Beslut 

@6. Jfr 
{) 

2015-05-12 10 av 13 

UN § 61 Dnr UN 000097/2015- 100 

Delgivningar utbildningsnämnden 2015 

l . Protokoll från Lyckeborgs föräldraförening, 2015-04-15 

2. Beslut om statsbidrag för att öka kunskapen om homosexuellas, bisexuellas 
och transpersoners situation, 2015-04-15 

3. Beslut om statsbidrag till kulturell verksamhet i skolan, skapande skola 
2015,2015-04-13 

4. Beslut om statsbidrag för sommarskola eller undervisning under andra 
skollov 2015, 2015-04-08 

5. Beslut om statsbidrag till utbildning för språk-, läs- och skrivutvecklare 
2015/2016, 2015-03-31 

6. Anmälan om tillämpningsregler vid uppsägning av förskolplats och anmälan 
om behov av fritidshemsplats, 2015-04-29 

Utbildningsnämnden beslutar: 

l. Delgivningarna redovisas och läggs till handlingarna. 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



BÅSTAD~S 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sam manträdesdatum Sida 

Utbildningsnämnden 2015-05-12 11 av 13 

UN§ 62 Dnr UN 000054/2015- 600 

Uppföljning av skolinspektionens tillsyn 

Beskrivning av ärendet Under hösten 2013 genomförde skolinspektionen regelbunden tillsyn inom all 
skollagsstyrd verksamhet. Övergripande tillsyn genomfördes på dessa 
områden: huvudmannen, förskolan, fritidshemmen och vuxenutbildningen. 
Bastillsyn genomfördes på dessa verksamheter: Förslövs skola 7-9, 
Strandängsskolan F-6, Västra Karups skola och Östra Karups skola. Breddad 
tillsyn genomfördes på dessa verksamheter: Backaskolan, Förslövs skola F-6, 
Sandlyckeskolan, Strandängsskolan 7-9 och Akademi B åstad gymnasium. 

Underlag till beslutet 

Beslut 

gp ,~v 
v\ 

I tillsynen framkom att följande åtgärder behöver göras på huvudmannanivå 
inom området uppföljning och utveckling av utbildningen: "Huvudmannen ska 
ta tillvara resultaten och omsätta dessa åtgärder för att förbättra 
mål uppfyllelsen." Under de kommande åren ska åtgärder enligt redovisning till 
och beslut i Kommunstyrelsen 2014-05-07 genomföras. Åtgärderna ska följas 
upp i UN i maj och oktober enligt tjänsteskrivelsen; UN 54/15-600. 

Denna tjänsteskrivelse fokuserar på följande delar i tillsynsbesluten: 
Uppföljning och utveckling av utbildningen 4 kap 3 och 5 §§skollagen 
Redovisning av vidtagna åtgärder för förskola inom området utveckling och 
lärande 

Tjänsteskrivelse från utvecklingsledare Mikaela Sönnerstedt Olsberg och 
förskoleutvecklare Birgitta Berseus daterad 2015-05-29 

Utbildningsnämnden beslutar: 

l. Utbildningsnämnden tar till sig informationen. 

2. Utbildningsnämnden följer upp arbetet i maj och oktober varje år. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



BÅSTAD~S 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Utbildningsnämnden 2015-05-12 

UN §63 Dnr UN 000098/2015- 100 

Informationsärenden utbildningsnämnden 2015 

A) Allmän information från Barn och skola, Birgitte Dahlin: 

• Hälsosamtal i grundskolan 

• Öppna jämförelse - SKL 

• skånetrafiken 

• Asylboendet 

B) Uppföljning- vårdnadshavarenkät 2014, Birgitte Dahlin 

C) Platser inom förskola och pedagogisk omsorg, Margaretha Ekelund
Svensson 

D) Allmän information från gymnasieskolan, Henrik Andersson 

Sida 

12 av 13 



BÅSTAD~S 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Utbildningsnämnden 

Beskrivning av ärendet 

Underlag till beslutet 

Beslut 

201S-OS-12 13 av 13 

UN § 64 Dnr UN 000196/201S- 600 

Disciplinärende gällande kränkande behandling 

En gymnasielev slår ett slag mot en klasskamrat samt uppträder även i övrigt 
hotfullt. Händelsen äger rum på skoltid den 4 maj. Efter att ha erhållit 
information om händelsen fattar rektor beslut om tre dagars avstängning av 
eleven då denne utsatt annan elev för kränkande behandling. Detta i syfte att 
göra ytterligare utredning och att säkerhetsställa att ingen risk för fortsatt 
kränkande behandling föreligger. 

Enligt skollagen S kap. 17 §får huvudmannen besluta att stänga av en elev från 
undervisningen om eleven utsätter någon annan elev för eller av utbildningen 
berörd person för kränkande behandling. Huvudmannen får besluta om att 
avstängningen ska gälla omedelbart. Enligt skollagen S kap. 18 § får 
avstängningen förlängas om syftet med en kortare avstängningstid inte har 
uppnåtts eller om det av någon annan anledning bedöms vara nödvändigt med 
hänsyn till elevens uppträdande. 

Tjänsteskrivelse från rektor Mikael Jakobsson daterad 201S-OS-08 
Utredning daterad 201S-OS-04 

Utbildningsnämnden beslutar: 

l. Fastställa rektors beslut om tre dagars avstängning (1SOS04-1SOS06) av 
 enligt skollagen S kap. 17 §l st 3 p. samt 18 § 3 st. 

2. Någon ytterligare avstängning bedöms inte vara aktuell. 

Justerandes si naturer 




