
 

 

 

Kallelse till sammanträde med Utbildningsnämnden  

Datum: tisdagen den 10 januari 2017 

Tid och plats: kl. 13:00 Astrakanen 

 

 Ärendemening Handläggare Besluts-
instans 

Sidnr 

 Upprop    

1.  Val av justeringsperson  - UN 2 

2.  Godkännande av dagordning  - UN 3 

3.  Regler för resursfördelning inom förskola, fritidshem, skola och 
gymnasium 

Birgitte Dahlin KF 4-33 

4.  Hållbar och optimal förskole- och grundskolestruktur för en tidsenlig 
och likvärdig utbildning 

Birgitte Dahlin UN 34-36 

5.  Samverkan med Laholms kommun om grundskola F-9 Birgitte Dahlin KS 37-39 

6.  Plan för studie- och yrkesvägledning Birgitte Dahlin KS 40-51 

7.  Motion - Skolbusstrafik Birgitte Dahlin KF 52-56 

8.  Granskning av ärendeberedning Birgitte Dahlin UN 57-71 

9.  Beslutslogg utbildningsnämnden  Birgitte Dahlin UN 72-75 

10.  Delgivningar utbildningsnämnden  Birgitte Dahlin UN 76-95 

11.  Informationsärenden utbildningsnämnden  Birgitte Dahlin UN 96 

Båstad den 3 januari 2017 

Helena Stridh  
ordförande 

Therese Zetterström 
sekreterare 
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Datum: 2017-01-03 
Handläggare: Therese Zetterström 
Dnr: UN 000001/2017 – 900 
Till: Utbildningsnämnden  
 

 

 
Val av justeringsperson  
 

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.   
 
Förslag till beslut 
Utbildningsnämnden beslutar att: 
 
1. Mats Lundberg (L) utses till justerare och Stefan Olsson (C) till ersättare.  
 
2. Justeringen äger rum på kommunkontoret i Båstad, tisdagen den 17:e januari kl. 17:00.   
  
 
 
Båstad enligt ovan  
 
 
Therese Zetterström  
Nämndsekreterare 
Kommunledningskontoret  
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Datum: 2017-01-03 
Handläggare: Therese Zetterström 
Dnr: UN 000002/2017 – 900 
Till: Utbildningsnämnden  
 

 

 
Godkännande av dagordning  
 

Sammanfattning av ärendet 
Ordförande planerar nämndens arbete och ansvarar för nämndens möten och dagordningar. 
Planeringen sker i samråd med förvaltningen.    
 
Förslag till beslut 
Utbildningsnämnden beslutar: 
 
1. Dagordningen godkänns.   
 
 
 
Båstad enligt ovan 
 
Therese Zetterström 
Nämndsekreterare 
Kommunledningskontoret 
 
 
 
 



 Tjänsteskrivelse  
 

1 (5) 

 
 

Datum: 2016-12-30 
Handläggare: Birgitte Dahlin och Henrik Andersson 
Dnr: UN 000643/2016 – 600 
Till: Kommunfullmäktige 
 

Beslutet skall expedieras till: 
Samtliga skolledare och ekonomikontoret 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
 Skolverkets statistik, bilaga 1 
Förskola – kostnader, bilaga 2 
Fritidshem – kostnader, bilaga 3 
Förskoleklass – kostnader, bilaga 4 
Grundskolan – kostnader, bilaga 5 
Gymnasieskolan – kostnader, bilaga 6 
Regler för resursfördelning inom förskola, fritidshem, skola och gymnasium KS 000674/2016-
906, bilaga 7 
Resursfördelningssystem för förskola, grundskola och gymnasieskola KS 504/10-906, bilaga 8  
 

Samråd har skett med: 
Skoljuristen i Familjen Helsingborg 
 

 
Regler för resursfördelning inom förskola, fritidshem, skola och gymnasium 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 2016-11-30 att remittera förvaltningens förslag daterad 2016-05-
17: regler för resursfördelning inom förskola, fritidshem, skola och gymnasium KS 
000674/2016-906 till Utbildningsnämnden för yttrande.  
Ekonomichefens förslag till beslut innehåller denna text: ”En begränsning införs i nuvarande 
system med innebörden att inga fler ersättningar utöver de volymer som budgeterats för i skol-
pengsramen (beställaren) och eventuellt existerande central reserv (demografireserv) betalas ut 
till resultatenheterna (utförarna) för den verksamhets som bedrivs i egen regi. Chefen för resulta-
tenheterna, ”utförarchefen” (skolchef alt. bildningschef) har ansvaret och därmed befogenheten 
att bedöma volymerna för respektive enhet samt att tillse att det totala antalet inte överstiger 
beställarens totala budget. Nuvarande pengsystem med finansiering av resultatenheterna utifrån 
antal barn/elever finns kvar även om ersättningen per barn/elev begränsas till maximalt de antal 
barn/elever som budgeterats för hos beställaren. 
På detta vis flyttas det ekonomiska ansvaret att hantera förändringar i elevunderlaget tillbaks till 
utföraren (resultatenheterna i verksamheten) när budgeterade volymer/resurser har uttömts. 
Beaktandet av förändrade volymer (antal barn/elever) vid resursfördelning på central nivå i 
samband med budget finns kvar vilket bibehåller ekonomisk följsamhet.” 
Samtidigt togs följande tilläggsyrkanden: ”A) beställare och utförare ska läggas under respektive 
nämnd som ansvarar för verksamheten. Kommunfullmäktige redovisar alltså inte beställaren i 
fortsättningen. B) I regler för resursfördelning ska hänsyn även tas till behov av bl. a. socioeko-
nomiska nyckeltal. C) Demografireserven har reglerats när andra mer prioriterade ekonomiska 
mål haft företräde, till exempel 2 procentsmålet. Demografireservens storlek ska i fortsättningen 
fastställas till minst 2 mkr per år. Kommunstyrelsen beslutar om disponering av medlen i reserven 
och kan därmed också föreslå utökning av demografireserven när behov så föreligger.” 
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Det finns även en ”protokollsanteckning från kommunchefen Katarina Pelin: Då tjänsteskrivelsen 
ej är komplett och att jag bett att få tjänsteskrivelsen återremitterad står jag som förvaltnings-
chef ej bakom tjänsteskrivelsen.” 
Om tilläggsyrkanden: A) Hanteras inte här men av ekonomikontoret. B) Kommunstyrelsen 
beslutade 2015-11-18 (KS 001384-2015-906) att ”Inte ta hänsyn till socioekonomiska faktorer 
vid fastställande av skolpengen.” Bakgrunden till detta beslut är att skillnaderna mellan de olika 
enheterna och orterna är marginell. C) Hanteringen av demografireserven ingår inte i detta 
underlag.  
Skolpengen är en viktig styrfaktor då den ska spegla den lokala politikens ambition för utbild-
ning av kommunens barn och unga. Målet för 2017 är: Båstads kommun ska vara en av Sveri-
ges 10 bästa skolkommuner.  
Det fastställda förslaget följer inte gällande lagstiftning och måste därför utarbetas på ett annat 
sätt för att vara lagenligt.   
 

Bakgrund 
Reglering i lag och förordning. 
Skollagen reglerar vilka delar som grundbeloppet ska bestå av för de olika skolformerna: För-
skolan 8:23, förskoleklassen 9:20, grundskolan 10:38, grundsärskola 11:37, fritidshemmet 
14:16 och gymnasieskolan 16:53. 
I skollagen är det frågan om hur ersättning till fristående verksamheter ska regleras.  
Kommunfullmäktige beslöt våren 2010 att samma system ska tillämpas internt i Båstads 
Kommun. 
Ytterligare reglering finns i Skolförordningen kap 14 där det i § 2 framgår att: 
”Om ytterligare resurser ges till hemkommunens verksamhet under budgetåret, ska motsva-
rande tillskott ges till de enskilda huvudmännen. Om hemkommunen minskar ersättningen till 
sin motsvarande verksamhet får bidrag till enskilda huvudmän minskas i motsvarande mån 
genom att återstående utbetalningar under budgetåret sätts ner.” 
Kommunallagen kap 2 beskriver kommunernas och landstingens befogenheter. I §2 står det: 
”Kommuner och landsting skall behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl 
för något annat.” 
I grunden kan man säga att varje barn/elev ska ha lika förutsättningar för att få utbildning och 
att ersättningen per barn/elev därför måste vara lika oavsedd var barnet/eleven än får sin 
utbildning. Varken kommunal eller fristående verksamhet ska gynnas eller missgynnas. Lika-
behandlingsprincipen måste gälla. Det kan inte vara så att barn och elever i fristående verk-
samhet ska gynnas men barn och elever i kommunal verksamhet missgynnas. Rättspraxis på 
denna punkt är fastställd i flera domslut.  
  
Skolpengens storlek enligt Skolverket och SCB. 
Varje höst rapporterar kommunen statistik till SCB. Uppgifterna tas direkt från ekonomisyste-
met och personalbudgeten. Det åligger alla kommuner att göra detta. Under våren året efter 
kommer statistik med personaltäthetsmått och under hösten året efter offentliggörs kostnads-
statistiken. Det är då möjligt att jämföra kostnaderna i Båstads Kommun med kostnaderna i 
andra kommuner. 
Statistiken visar att Båstads Kommun i relation till jämförbara kommuner (kommungruppen) 
ligger högre på lokalkostnader och lägre på personalkostnader i förskola, förskoleklass, grund-
skola och gymnasieskola. 
Statistiken visar också att andelen årsarbetare med högskoleutbildning är högre i förskola, 
fritidshem, förskoleklass, grundskola och gymnasieskola vilket egentligen borde ge högre per-
sonalkostnad då rätt utbildad personal kostar mera än vikarier. 
Utifrån redovisad statistik borde skolpengen vara högre än den är i dag. Det finns inget i sta-
tistiken som pekar på att nuvarande nivå på skolpengen är för hög – i vissa fall snarare för låg. 
Som det framgår av statistiken kommer en minskning av skolpengen att påverka personalen då 
merparten av de andra nivåerna redan är låga.  
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Om personaltätheten minskar blir det mest kännbart på de små enheterna i fråga om persona-
lens arbetsmiljö, om man en kort stund bortser från tryggheten bland barn och elever. Ju flera 
anställda ju flera att dela på alla kringuppgifter som tillsyn på rasterna, it-ansvar, kulturansvar 
etc. På en större enhet kanske en pedagog har ansvar för en rast per vecka men på en liten en-
het har man ansvaret ett par gånger varje dag. Och egentligen borde personalens fokus vara på 
barn och elevers lärande! 
Skolpengen är dessutom känslig då det är samma belopp per barn/elev oavsett enhetens stor-
lek. Dock är kostnaden för en kopiator/skrivare den samma på en liten som på stor enhet vil-
ket påverkar enhetens samlade möjlighet att ge extra stöd till barn och elever.  
Nivån på skolpengen ska spegla den lokala politikens ambition med utbildning av kommunens 
barn och ungdomar. Målet för 2017 är: Båstads kommun ska vara en av Sveriges 10 bästa skol-
kommuner. 
(Bilagorna 1, 2, 3, 4, 5 och 6). 
 

Om riktade statsbidrag med direkt påverkan på personaltäthet. 
Inom förskola, grundskola 1-3 och fritidshem finns riktade statsbidrag. Dvs att regeringen be-
slutat att satsa medel för att på olika sätt stärka dessa verksamheter. 
Kommunen söker dessa statsbidrag vars syfte är att öka personaltätheten bland barn och ele-
ver. Varje halvår är kommunen skyldig att redovisa till Skolverket. Detta för att säkra att stats-
bidraget används för att öka personaltätheten. Kan inte kommunen redovisa detta blir kom-
munen återbetalningsskyldig. Kommunen får i dagsläget 5.400.000 kr per år för att bilda 
mindre barngrupper i förskolan och för att öka personaltätheten i lågstadiet och på fritids-
hemmet. Detta motsvarar 10-12 tjänster. 
Även fristående verksamheter i kommunen får ta del av dessa bidrag och är skyldiga att redo-
visa på samma sätt som kommunen. 
Om personaltätheten minskas måste uppsägningar i relation till de riktade statsbidragen där-
för genomföras.  
 

Om andra riktade statsbidrag. 
Det finns statsbidrag för att kommunen följer förordningen om maxtaxa och kvalitet i förskolan 
vilka motsvarar 3.800.000 kr. En del av detta bidrag fördelas till fristående förskolor i relation 
till antalet inskrivna barn.  
Statsbidrag för karriärtjänster motsvarar 3.230.000 kr. Statsbidrag för lärarlönelyftet motsva-
rar 3.050.000 kr.  
Dessa statsbidrag är för närvarande oberoende av personaltätheten.  
 

Aktuellt 
Dagens skolpengsmodell. 
Där ett barn eller en elev får sin utbildning betalas en skolpeng. Det är utifrån likabehandlings-
principen samma skolpeng till kommunala som till fristående verksamheter eller andra kom-
muner. Den 15:e varje månad görs en avstämning och skolpengen betalas ut.  
Detta system infördes från 2011-01-01. (KS 000504/2010-906 enligt bilaga 7). Då bildades 
resultatenheter som fick det totala ekonomiska ansvaret – både för över- och underskott. På 
samma sätt är det i fristående verksamheter. Som resultatansvarig i kommunen kan överskott 
föras med till kommande år och underskott ska regleras inom tre år. En av grunderna i detta 
var att ge förskolechefer och rektorer fullt ansvar för ekonomin genom att planera, organisera 
och genomföra verksamheten - inte minst utifrån kännedom om barn/elever med stora behov 
av särskilt stöd.  
De första åren var det inte helt enkelt att gå från rambudget till fullt resultatansvar. I dagsläget 
är det ett helt accepterat system. Vetskap om barn och elever kan ge resultatenhetscheferna en 
möjlighet att planera långsiktigt. Ett år kan det bli ett överskott men kommande år ett under-
skott på grund av barn/elev med stora behov av stöd.  
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Fördelen med resultatöverföringen mellan budgetåren är dessutom att det inte kan uppstå ett 
kommunalt överskott som i förekommande fall ska betalas ut till fristående verksamheter i 
samband med bokslutet. 
Under åren har smärre justeringer genomförts efter politiska beslut i ansvarig nämnd/styrelse. 
Ett exempel är frågan om tekniska justeringar under ett budgetår. (Bilaga 8). 
 

Övervägande/framtid 

Utveckling av dagens skolpengsmodell. 
Med tanke på den totala kommunala ekonomin bör en reglering av överskott begränsas till 
totalt 4.000.000 kr. Detta belopp motsvarar ungefär 2% av den samlade skolpengsbudgeten.  
Det behövs även en demografipott för att möta kommande inflyttning av barn och ungdomar. 
Demografipotten bör vara 5.000.000 kr vilket kan rymma en inflyttning på runt 50 barn och 
ungdomar 1-18 år. Med tanke på nya områden i Östra Karup, Förslöv och Hemmeslöv blir det 
flera barn och elever som har rätt till barnomsorg och skola.  
I övrigt kan systemet med över- och underskott fungera som det gör i dagsläget. 
 

Anpassning av nuvarande skolpengsmodell. 
Det kan finnas flera vägar att anpassa nuvarande modell och då med olika konsekvenser. Dessa 
modeller beskrivas nedan.  
Modell 1.  
Skolpeng betalas ut under året som nu. Om antalet barn/elever överstiger prognosen fortsätter 
utbetalningarna men underskottet regleras i samband med bokslutet – dvs tas på resultatet. 
Detta innebär att resultatsenhetscheferna har en trygghet när planeringen av utbildningen 
genomförs. Denna modell ger bästa förutsättningar för barn och elevers lärande då det blir en 
kontinuitet rent personalmässigt. Samtidigt bibehålles den lokala politikens ambitionsnivå för 
barns och ungdomars utbildning. Denna modell tillämpas till exempel i Helsingborg och Svalöv. 
Modell 2. 
Skolpeng betalas ut under året som nu. Om antalet barn/elever överstiger prognosen begär 
Utbildningsnämnden en tilläggsbudget för att bibehålla den lokala politikens ambitionsnivå för 
utbildningen av kommunens barn och ungdomar. 
Modell 3.  
Utbetalningen av skolpengen följas noga under våren - varje månad från februari. Om det 
framkommer att antalet barn/elever överstiger prognosen vägs detta in i beslutet i juni om 
budgetramen för kommande budgetår. Detta innebär att resultatsenhetscheferna redan i juni 
vet om att skolpengen minskas från kommande budgetår. Det ger cheferna sex månader till att 
anpassa sina organisationer till nya förutsättningar. Kommunen blir återbetalningsskyldig av 
riktade statsbidrag för kommande budgetår. Även fristående verksamhet blir återbetalnings-
skyldiga.  
Denna modell innebär också att skolpengsramen kan ändras tillbaka till den högre nivån i no-
vember om det visar sig att prognosen ändå håller. 
Modell 4. 
Utbetalningen av skolpengen följas noga under våren – varje månad från februari. Om det 
framkommer att antalet barn/elever överstiger prognosen tas ett nytt skolpengsbeslut. När 
beslutet ägt laga kraft sker utbetalning av nya pengen till egna och fristående verksamhet. Mo-
dellen innehåller ett stort mått av osäkerhet för skolledarna att klokt och långsiktigt planera 
sin verksamhet. Dessutom ökar ekonomikontorets administration i samband med utskick att 
nytt skolpengsbeslut till samtliga externa verksamheter. 
 
Återgång till rambudget. 
Det är möjligt att återgå till rambudget för förskolor, grundskolor, fritidshem och gymnasie-
skola. Då blir det ingen kompensation till kommunala verksamheter vid inflyttning eller avdrag 
vid utflyttning. Däremot kompenseras fristående verksamheter fullt ut. 
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Om den kommunala verksamheten visar på ett underskott måste fristående verksamheter 
kompenseras motsvarande i samband med bokslutet. 
Om den kommunala verksamheten visar på ett överskott kan fristående verksamhet ändå be-
hålla utbetalda skolpeng.  
Det finns andra allvarliga konsekvenser vid återgång till rambudget. Ett ökat barn-/elevantal 
får som konsekvens att kommunen blir återbetalningsskyldig av riktade statsbidrag som på-
verkar personaltätheten - mindre barngrupper i förskolan, förstärkning på lågstadiet och för-
stärkning på fritidshemmet - då personaltätheten inte kan bibehållas. Återbetalningen gör att 
10-12 medarbetare måste sägas upp direkt.  
 
Barnkonsekvensanalys  
En barnkonsekvens bör genomföras när beslut om framtida regler för skolpengen har tagits. 
Innan beslutet är det inte möjligt att genomföra en professionell konsekvensanalys. 
 

Förslag till beslut 
 Utbildningsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att 

1. Fastställa att ett eventuellt samlat överskott hos resultatenheterna inte får överstiga 
4.000.000 kr 

2. Fastställa att eventuellt underskott hos resultatsenheterna ska regleras inom tre år 
3. Fastställa en demografipott på 5.000.000 kr för att möta kommande inflyttning 
4. Godkänna modell 1 för framtida hantering av skolpengen   

 
 
 
 
 
Birgitte Dahlin     Henrik Andersson 
Skolchef      Bildningschef 
Barn & skola     Bildning & arbete 
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KS § 250  Dnr KS 000674/2016 - 906 

Regler för resursfördelning inom förskola, fritidshem, skola och 
gymnasium 

 
Beskrivning av ärendet Kommunfullmäktige beslutar i budgeten om de ekonomiska förutsättningarna 

för verksamheten och lämnar i uppdrag till utbildningsnämnden att inom 
tilldelade resurser genomföra uppdraget i enlighet med fullmäktiges 
intentioner och angivna mål. När det gäller specifikt ramarna för skol- och 
gymnasiepengen går det från ovanstående samt av befintliga regler för 
resursfördelning och av den praxis som tillämpats i kommunen slå fast att 
kommunfullmäktige har ensamrätt att i samband med att budgeten besluta om 
ersättningen per barn/elev samt antalet barn/elever.      

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från ekonomichef Johan Lindén, daterad 2016-05-17. 
 Regler för resursföredelning inom förskola, fritidshem, grundskola och 

gymnasium.  
 
Förvaltningens förslag 1. Upprättat förslag till regler för resursföredelning inom förskola, fritidshem, 

grundskola och gymnasium godkänns. 
 
Arbetsutskottets förslag 1. Upprättat förslag till regler för resursföredelning inom förskola, fritidshem, 

grundskola och gymnasium godkänns. 
 
 2. Beställare och utförare ska läggas under respektive nämnd som ansvarar för 

verksamheten. Kommunfullmäktige redovisar alltså inte beställaren i 
fortsättningen. 

 
 3. Demografireserven har reglerats när andra mer prioriterade ekonomiska mål 

haft företräde, till exempel 2 procentsmålet. Demografireservens storlek ska i 
fortsättningen fastställas till minst 2 mkr per år. Kommunstyrelsen beslutar om 
disponering av medlen i reserven och kan därmed också föreslå utökning av 
demografireserven när behov så föreligger. 

 
 4. Förvaltningens förslag med ovanstående tillägg och förtydliganden 

remitteras till utbildningsnämnden för yttrande. 
 
Yrkanden Moderaterna: Tilläggsyrkande att det i regler för resursfördelning även ska tas 

hänsyn till behov av bl.a. socioekonomiska nyckeltal. 
 
 Thomas Nerd (S), Gösta Gebauer (C), Thomas Andersson (L) och Bjärepartiet: 

Bifall till Moderaternas tilläggsyrkande.       
 
Propositionsordningar Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag med Moderaternas 

tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla detsamma.      
 
Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

 
1. Förvaltningens förslag med nedanstående tillägg remitteras till 
utbildningsnämnden för yttrande: 
 
A) Beställare och utförare ska läggas under respektive nämnd som ansvarar för 



 

Kommunstyrelsen 
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verksamheten. Kommunfullmäktige redovisar alltså inte beställaren i 
fortsättningen. 

 
 B) I regler för resursfördelning ska hänsyn även tas till behov av bl.a. 

socioekonomiska nyckeltal. 
 
 C) Demografireserven har reglerats när andra mer prioriterade ekonomiska 

mål haft företräde, till exempel 2 procentsmålet. Demografireservens storlek 
ska i fortsättningen fastställas till minst 2 mkr per år. Kommunstyrelsen 
beslutar om disponering av medlen i reserven och kan därmed också föreslå 
utökning av demografireserven när behov så föreligger.    

 
Protokollsanteckning Kommunchef Katarina Pelin: Då tjänsteskrivelsen ej är komplett och jag bett att 

få tjänsteskrivelsen återremitterad står jag som förvaltningschef ej bakom 
tjänsteskrivelsen. 
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Datum: 2017-01-02 
Handläggare: Birgitte Dahlin 
Dnr: UN 000266/2015 – 600 
Till: Utbildningsnämnden 
 

Beslutet skall expedieras till: 
Båstadhem, Teknik & service, förskolechefer och rektorer 
 

 
 

 
Hållbar och optimal förskole- och grundskolestruktur för en tidsenlig och 
likvärdig utbildning (Fd. vårdnadshavarenkäten 2014) 
 

Sammanfattning av ärendet 
I vårdnadshavarenkäten 2014 påtalade föräldrarna många brister i den fysiska miljön på 
kommunens grundskolor. Frågan om den fysiska miljön på både förskolor och grundskolor har 
återkommit vid ett flertal sammanträden sedan dess. I förskolechefernas och rektorernas nu-
lägesbedömningar tas förutsättningarna för utveckling och måluppfyllelse upp då den fysiska 
utformningen av flertalet förskole- och grundskolebyggnader inte är anpassade till nutidens 
undervisning.  
Kommunstyrelsen beslöt 2014-05-07 att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram underlag som 
belyser dessa frågeställningar: 
- likvärdig utbildning vid kommunens förskolor och grundskolor 
- framtida kompetensförsörjning 
- förskole- och grundskolelokaler som lever upp till skollagens krav på tidsenliga lärmiljöer och  
  arbetsmiljölagens krav. 
Den 1 januari 2015 kom en reviderad diskrimineringslag som ställer långt större krav på till-
gänglighet än tidigare lagstiftning. Underlaget som förvaltningen tagit fram har beaktat denna 
lag i övervägandena. 
Den slutliga utredningen presenterades 2016-06-30 på utbildningsnämndens sammanträde. 
Beslutet blev att samtliga partier i Kommunfullmäktige skulle få utredningen med bilagor på 
remiss, lämna remissyttranden till Utbildningsnämnden senast 2016-10-12 och att ärendet 
därmed ska återupptas vid sammanträden 2016-11-15.  
En sammanställning av remissvaren bifogas denna tjänsteskrivelse. 
FOKUS PÅ UTBILDNING måste vara ledorden när beslut om framtida förskole- och grundsko-
leorganisation ska beslutas.  
De barn och elever som i dag går i förskola och grundskola ska vara yrkesaktiva till 2060 och 
2070. Det går därför inte att basera framtida organisationsbeslut på inaktuella rapporter som 
har tagits fram när tidigare skollag var giltig. 
Vid utbildningsnämndens sammanträde 2016-11-15 redovisades remissvaren från partierna i 
kommunfullmäktige. Det är tydligt att det inte finns politisk enighet om en framtida förskole- 
och grundskolestruktur. Det finns enighet om att åtgärder måste genomföras på Förslövs skola 
och att planeringen ska påbörjas omgående.  
Med tanke på de stora underhålls- och investeringsbehov som finns i flertalet av byggnaderna 
måste arbetet med fastigheterna dock komma vidare. Vissa byggnader uppfyller inte de krav 
som finns till exempel beträffande ventilation. Den nya bestämmelsen om ’Organisatorisk och 
social arbetsmiljö ställer rimliga krav på arbetsgivaren vilka dock inte kan uppfyllas på alla 
enheterna. Med detta som utgångspunkt kan en planering påbörjas där alla enheterna gås ige-
nom och kostnadsberäknas.  
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För att göra detta med kvalitet måste ett funktionsprogram för förskola respektive grundskola 
tas fram. Ett funktionsprogram visar på vilka lokaler och andra funktioner som ska finnas på 
enheterna för att utbildningen kan genomföras i enlighet med styrdokumenten.   
 

Bakgrund 
Nuvarande förskole- och grundskoleorganisation är inte likvärdig i skollagens mening då för-
utsättningarna för barn och elever att nå målen är mycket olika. Detta framgår av underlaget 
som presenterades 2016-06-30 vid utbildningsnämndens sammanträde.  
Åtta av nio förskolor och fem av sju skolenheter är inte anpassade till dagens utbildning och de 
krav som finns i skollag och läroplaner. De uppfyller inte heller bestämmelserna i arbetsmiljö-
lagen och i diskrimineringslagen.  
Det finns ett oerhört stort behov av tidsenliga lokaler – både för utbildningen av barn och ele-
ver och för personal. 
Det är svårt att bemanna upp på de mindre förskoleenheterna med nuvarande förskolepeng. 
Större enheter eller kortare öppethållande på mindre enheter kan möjligen minska denna 
skillnad. Men tryggheten för barnen måste alltid komma i främsta rummet. Även så, går det 
inte att bortse från personalens arbetsmiljö. 
Elever från skolorna Östra Karups skola, Västra Karups skola och Sandlyckeskolan i Torekov 
måste åka skolskjuts under skoldagen för att få undervisning i slöjd och hemkunskap. Dyrbar 
undervisningstid går åt till bussfärder. Så ser det inte ut för eleverna på Förslövs skola F-6 och 
Strandängsskolan F-6 då dessa lokaler finns på skolenheten. 
Elevhälsans personal finns inte på plats på grundskolorna varje dag så att eleverna lätt kan få 
behövligt stöd. Då ohälsan bland barn och ungdomar ökar, ökar även behovet av tillgänglig 
elevhälsa. Det finns dessutom inte lokaler för elevhälsan på de mindre grundskolorna. 
Kompetensförsörjningen försvåras när skolorna inte kan erbjuda heltidstjänster när elevun-
derlaget är för litet. Lärare måste ha legitimation för att kunna undervisa och sätta betyg vilka 
ges från årskurs sex. Med tanke på den redan påbörjade lärarbristen måste kommunen vara en 
attraktiv arbetsgivare och då ha tillgång till tidsenliga lokaler.  
Samordning av studiehandledning och undervisning på modersmål skulle kunna öka utan 
merkostnader om skolenheterna var större. 
 

Aktuellt 
Översikten med status skolor och förskolor från maj 2015 är inte längre aktuell. Ny bedömning 
av insatser och uppräkning av investeringar måste göras. 
Det har visat sig att Västra Karups skola har stora problem med inomhusmiljön. Utredning 
pågår men är inte klar. Båstadhem, Teknik & service samt miljöavdelningen är involverade i 
detta.  
HR-avdelningen har ihop med ledningsgruppen inom Barn & skola påbörjat ett mycket stort 
arbete för att få fram en strategi och plan för framtida kompetensförsörjning. Arbetet beräknas 
att vara slutfört under våren 2017. 
 
Övervägande/framtid 
Innan problemen på Västra Karups skola är utredda är det lönlöst att ta fram en trovärdig tids-
plan inklusive ekonomiska konsekvenser.  
Däremot bör kommunen upprätta så kallade funktionsprogram för både förskola och grund-
skola. Det ger en bas för att bedöma det vidare arbetet att få fram en hållbar och optimal för-
skole- och grundskolestuktur. Ett funktionsprogram visar på vilka lokaler och övriga funktion-
er som en förskola respektive en grundskola ska ha. Då blir det en professionell bedömning 
och därmed en grund för hållbara byggnader. På sikt kommer dessa funktionsprogram att un-
derlätta arbetet med om- och nybyggnation av skollokaler. 
Funktionsprogram är en nödvändig grund för att bedöma investeringskostnader.  
Sedan är det en förutsättning för att kommunen kan erbjuda likvärdig utbildning i enlighet 
med skollagen.  
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Teknik & service bör ihop med Båstadhem upprätta ett nytt dokument för status på förskolor 
och grundskolor samt göra nya investeringsbedömningar som en fundament för att arbeta 
vidare med en hållbar förskole- och grundskolestruktur. 
När strategin för kompetensförsörjning är framtagen bör den antingen informeras om eller 
fastställes av Utbildningsnämnden. 
 

Barnkonsekvensanalys  
Det har redan genomförts flera som visar på att barns och elevers möjlighet till likvärdig ut-
bildning inte föreligger i dagsläget.  
 
 

Förslag till beslut 
 Utbildningsnämnden beslutar 
 

1. Anhålla kommunstyrelsen om att initiera framtagandet av funktionsprogram för för-
skola 

2. Anhålla kommunstyrelsen om att initiera framtagandet av funktionsprogram för 
grundskola 

3. Anhålla Teknik & service samt Båstadhem om att ta fram aktuell status på samtliga för-
skolor och grundskolor samt aktuella investeringskalkyler för samtliga enheter 

4. Ärendet återupptas 2017-01-31   
 
 
 
 
 
 
Birgitte Dahlin  
Skolchef  
Barn & skola 
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Datum: 2017-01-03 
Handläggare: Birgitte Dahlin 
Dnr: UN 000666/2016 – 600 
Till: Kommunstyrelsen 
 

Beslutet skall expedieras till: 
Grundskolans rektorer 
Teknik & service 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
 Letter of intent  
 

Samråd har skett med: 
Skolchef Per Jangen, Laholms kommun 
 

 
Samverkan med Laholms kommun om grundskola F-9 
 

Sammanfattning av ärendet 
I det nya bostadsområdet vid Båstads station byggs det både i Båstads kommun och i Laholms 
kommun. Kommande inflyttning prognosticerar att det blir ett behov av grundskoleplatser. 
Detta behov identifieras i båda kommunerna varför tanken om en gemensam grundskola F-9 
tagit form. Möten mellan politiska företrädare från båda kommunerna har genomförts. Vid 
mötet 2016-07-12 fick skolcheferna i uppdrag att ta fram ett Letter of intend beträffande 
grundskolesamarbete. Då grundskolan är reglerad enligt lag var det dessutom viktigt att ta 
reda på vilka samverkansmöjligheter som skulle kunna tillämpas kring en gemensam grund-
skola. Skoljuristen i Laholms kommun kunde se en framkomlig och lagenlig väg för ett sådant 
samarbete – dvs upprättandet av ett samverkansavtal kommuner emellan.  
Presentationen av detta samt av förslaget till Letter of intend presenterades för båda kommun-
ledningarna 2016-10-10. Sedan dess har det i grunden inte hänt något kring ytterligare plane-
ring av en gemensam grundskola men för att komma vidare med planeringen av grundskole-
platser i området måste en färdväg utstakas. Första steget är därför att komma överens om ett 
letter of intend som förvaltningen kan arbeta utifrån för att påbörja det praktiska arbetet. Det 
kommer dock flera dokument under planeringsfasen vilka också måste godkännas i båda 
kommunerna.   
 

Aktuellt 
Förslag till Letter of intend föreligger och bör fastställes för att komma vidare med planerings-
arbetet för grundskoleplatser i de nya bostadsområden i Hemmeslöv och Allarp.  
 
Övervägande/framtid 
Ur ett både praktiskt och ekonomiskt perspektiv är det positivt med en långsiktig samverkan 
över kommungränserna. 
 

Förslag till beslut 
 Utbildningsnämnden föreslår Kommunstyrelsen besluta:   
1. Fastställa Letter of intent gällande grundskoleplatser i Hemmeslövsområdet.  
 
 
Birgitte Dahlin  
Skolchef  
Barn & skola 
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2016-12-19 
 
Letter of intent! 

 
 
Grundskola – gemensamt för Båstad och Laholms kommuner. 
 
 

Bakgrund 
De nya områden – Allarp, Tuvelyckan och Heden ligger så pass nära varandra att kommande 
kommuninvånare knappast kan se var kommungränsen finns. Förväntningar på en god kommu-
nal service finns – oavsett i vilken komman man bor.  
 

Parternas avsikt 
Prognoserna för de två kommunerna visar tydligt på en inflyttning som kommer att kräva bygg-
nation av en grundskola F-9. Elevunderlaget räcker till en gemensam grundskola med en tillräck-
lig volym för en optimal organisation och framtida kompetensförsörjning. Elevunderlaget räcker 
knappt till två grundskolor. Det kan därtill finnas många fördelar med att samarbete om en 
större investering som nybyggnation av en grundskola alltid är. Avsikten är att etabelra en ge-
mensam grundskola F-9. 
 

Parternas processbeskrivning 
Första steget är att fastställa vilken ambitionsnivå kommunerna är överens om i fråga om kvali-
tén på en gemensam grundskola. Ambitionsnivån måste vara den samma för båda kommunerna 
om en samverkan kring en gemensam grundskola ska kunna fungera i praktiken – oavsett hu-
vudman.  
Andra steget blir att ta fram ett samverkansavtal som även reglerar kostnaderna för fastigheten. 
Tredje steget är att komma överens om var den gemensamma grundskolan ska placeras.  
Fjärde steget är att bestämma vilken kommun som ska vara huvudman för grundskolan. 
Femte steget är att besluta om vem som ska bygga grundskolan. 
Sjätte steget ska belysa andra viktiga faktorer som kan påverka en ny stadsdel. Det är förhållan-
den som bibliotek, fritidsgård och andra mötesplatser. 
Sjunde steget blir att besluta om grundskolans upptagningsområde. 
 

Det praktiska arbetet 
Respektive kommun utser representanter från varje berörd verksamhet som samarbetar i enlig-
het med denna avsiktsförklaring. 
 
 
 
 
Per Jangen och Birgitte Dahlin. 
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Datum: 2016-12-29 
Handläggare: Birgitte Dahlin och Henrik Andersson 
Dnr: UN 000695/2016 – 600 
Till: Kommunstyrelsen 
 

Beslutet skall expedieras till: 
Alla rektorer 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
 Plan för studie- och yrkesvägledning  
 

Samråd har skett med: 
Kommunens studie- och yrkesvägledare samt rektorer 
 

 
Plan för studie- och yrkesvägledning 
 
Sammanfattning av ärendet 
Att göra val inför framtiden är en ständigt pågående process. Elevens studie- och yrkesval har 
stor betydelse för hur livet kommer att utvecklas. Studie- och yrkesvägledning är en rättighet 
för eleven och skolan har ett viktigt och omfattande uppdrag att stödja eleverna i att göra väl 
underbyggda val. Skolverket och Skolinspektionen har i olika rapporter lyft fram att studie- 
och yrkesvägledningen behöver utvecklas. Skolverket har därför tagit fram allmänna råd med 
kommentarer för att stötta kommunerna i arbetet med studie- och yrkesvägledning. 
För att säkra alla barn och elever i Båstads Kommun en likvärdig tillgång till studie- och yrkes-
vägledning har en kommunövergripande plan tagits fram. Enligt kommunens dokumenthieraki 
ska en sådan plan fastställes av Kommunstyrelsen och revideras under varje mandatperiod.   
 
Aktuellt 
Nu föreligger en väl genomarbetad plan för studie- och yrkesvägledning som även inkluderar 
barnen i förskolan. 
 

Övervägande/framtid 
För att få en likvärdig studie- och yrkesvägledning för alla barn och elever är en plan ett gott 
stöd för all personal i de olika skolformerna. Det är därför viktigt att planen snabbt implemen-
teras i samtliga skolformer. 
 

Förslag till beslut 
Utbildningsnämnden föreslår Kommunstyrelsen att: 
 
1. Fastställa Plan för studie- och yrkesvägledning 
 
2. Paragrafen justeras omedelbart    
 
 
 
Birgitte Dahlin    Henrik Andersson 
Skolchef     Bildningschef 
Barn & skola    Bildning & arbete 
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Studie- och yrkesvägledning 

 Båstads kommun 2017-2022 
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Inledning  
Planen syftar till att utveckla och säkerställa arbetet med studie- och yrkesvägledning i skolor-
nas dagliga verksamhet. Den utgår från skollagen, läroplanerna, övriga styrdokument och Skol-
verkets allmänna råd för arbete med studie- och yrkesvägledning.   Initiativförmåga och företa-
garanda är en av EU-kommissionens åtta nyckelkompetenser för ett livslångt lärande och social 
och medborgerlig kompetens en annan som vi strävar efter att tillgodose.  
 
Syfte 
“Syftet med studie- och yrkesvägledning är att ge eleverna förutsättningar att hantera frågor som 
rör val av studier och yrken.  Mångfalden av både yrken och utbildningar gör att eleverna kan upp-
leva det som komplicerat att överblicka sina olika möjligheter. 
En ständigt pågående samhällsutveckling och snabba förändringar på arbetsmarknaden bidrar 
ytterligare till svårigheter att förutse  villkoren i arbetslivet. Studie- och yrkesvägledning är en vik-
tig del i det livslånga lärandet och ett stöd i en individs ständigt pågående karriärprocess.” (All-
männa råd för arbetet med studie- och yrkesvägledning s.11) 
Studie- och yrkesvägledning är en rättighet för eleven och skolan har ett viktigt och omfattande 
uppdrag att stödja eleven i att göra väl underbyggda val. Skolverket och Skolinspektionen har i 
olika rapporter lyft fram att studie- och yrkesvägledningen behöver utvecklas. Skolan behöver 
bredda perspektivet och titta på hur arbetslivsfrågor kan integreras i utbildningen genom hela 
skoltiden. För det krävs både kunniga studie- och yrkesvägledare, engagerade pedagoger och 
skolledare som ser studie- och yrkesvägledningen som hela skolans ansvar.  
 
Styrdokument  
Skollag (2010:800) 2 kap. 29§ 
Elever i alla skolformer utom förskolan och förskoleklassen ska ha tillgång till personal med så-
dan kompetens att deras behov av vägledning inför val av framtida utbildnings- och yrkesverk-
samhet kan tillgodoses. Även den som avser att påbörja en utbildning ska ha tillgång till vägled-
ning. 
 
Läroplan för förskolan 1998/ reviderad 2010 (Lpfö 98/2010), utdrag från kap 1 och kap 2 

1. Förskolans värdegrund och uppdrag 

Förmåga att kunna kommunicera, söka ny kunskap och kunna samarbeta är nödvändigt i ett 
samhälle präglat av ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt. Förskolan ska 
lägga grunden till att barnen på sikt kan tillägna sig de kunskaper som utgör den gemensamma 
referensram som alla i samhället behöver. 

2.2 Utveckling och lärande 

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin identitet och känner trygghet i den. För-
skolan ska sträva efter att varje barn utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga 

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmen 2011 (Lgr 11) utdrag från 
kap 2 
 
2.2 Kunskaper 
Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola: 

● kan göra väl underbyggda val av fortsatt utbildning och yrkesinriktning. 

2.6 Skolan och omvärlden 
Skolans mål är att varje elev: 

● kan granska olika valmöjligheter och ta ställning till frågor som rör den egna framtiden, 

● har inblick i närsamhället och dess arbets-, förenings- och kulturliv och 
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● har kännedom om möjligheter till fortsatt utbildning i Sverige och i andra länder. 

 

Läroplan för gymnasieskolan 2011 (GY11)  utdrag från kap 2 
 
2.4 Utbildningsval – arbete och samhällsliv 

Gymnasieskolan ska nära samverka med de obligatoriska skolformerna, arbetslivet, universite-
ten och högskolorna samt med samhället i övrigt.  

Detta krävs för att eleverna ska få en utbildning av hög kvalitet och få underlag för val av kurser 
inom utbildningen och för vidare studier eller yrkesverksamhet. Det är särskilt viktigt att skolan 
samarbetar med arbetslivet om yrkesutbildningen. 

Genom att arbetslivet fortlöpande förändras när det gäller behovet av kompetens och rekryte-
ring av arbetskraft inom olika områden har studie- och yrkesvägledning i vid mening stor bety-
delse.  

Universitet och högskolor, arbetsförmedlingar, näringsliv samt arbetsmarknadens parter och 
branschorganisationer har därför viktiga roller i informationen till skolan och eleverna. 

 

Läroplan för vuxenutbildningen 2012 ( Lvux12)  utdrag från kap 2  
 
2.2 Utbildningsval – arbete och samhällsliv 

En elev i vuxenutbildningen kan ha behov av att kombinera studier i flera av 
de skolformer som ingår i vuxenutbildningen. Det förutsätter att det finns en 
nära samverkan mellan de olika skolformerna. 
 
Vuxenutbildningen ska även samverka med verksamheter som hör till arbetslivet,  
yrkeshögskolan, folkhögskola och universitet och högskola samt med samhället i övrigt.  
 
Detta krävs för att eleverna ska få en utbildning av hög kvalitet samt underlag för val av kurser 
inom utbildningen och för vidare studier eller yrkesverksamhet. 
Genom att arbetslivet fortlöpande förändras när det gäller behov av kompetens och rekrytering 
av arbetskraft inom olika områden har studie- och yrkesvägledning i vid mening stor betydelse 
för eleven.  
 
Det är särskilt viktigt att vuxenutbildningen samarbetar med arbetslivet när det gäller yrkesut-
bildning. 
 
Ansvarsfördelning enligt styrdokument 

Riktlinjer enligt Lpfö- 98/2010 

Förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen  

- upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker. 

- ställs inför nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya färdigheter, erfarenhet-

er och kunskaper 
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Riktlinjer enligt Lgr 11 

Alla som arbetar i skolan ska: 

● verka för att utveckla kontakter med kultur- och arbetsliv, föreningsliv samt andra verk-

samheter utanför skolan som kan berika den som en lärandemiljö 

● bidra till att elevens studie- och yrkesval inte begränsas av kön, sociala eller kulturell 

bakgrund 

Läraren ska: 

● bidra med underlag för varje elevs val av fortsatt utbildning 

● medverka till att utveckla kontakter med mottagande skolor samt organisationer, företag 

och andra som kan bidra till att berika skolans verksamhet och förankra den i det omgi-

vande samhället 

Studie- och yrkesvägledaren, eller den personal som fullgör motsvarande uppgifter, ska: 

● informera och vägleda eleverna inför den fortsatta utbildningen och yrkesinriktningen 

och särskilt uppmärksamma möjligheterna för elever med funktionshinder 

● vara till stöd för den övriga personalens studie- och yrkesorienterande insatser 

2.8 Rektors ansvar: 
 
Samverkan med skolor och arbetslivet utanför skolan utvecklas så att eleverna får konkreta er-
farenheter av betydelse för deras val av fortsatt utbildning och yrkesinriktning, 
den studie- och yrkesorienterande verksamheten organiseras så att eleverna får vägledning in-
för de olika val som skolan erbjuder och inför fortsatt utbildning 
 
Riktlinjer enligt GY11 

Personalen ska, efter en av rektorn gjord arbetsfördelning:  

 
● bidra med underlag för elevernas val av utbildning och yrke 

●  informera och vägleda eleverna inför deras val av kurser, fortsatt utbildning och yrkes-

verksamhet och motverka sådana begränsningar i valet som grundar sig på föreställ-

ningar om kön och på social eller kulturell bakgrund 

● i informationen och vägledningen utnyttja de kunskaper som finns hos eleverna, hos sko-

lans personal och i samhället utanför skolan 

●  i undervisningen utnyttja kunskaper och erfarenheter från arbets- och samhällsliv som 

eleverna har eller skaffar sig under utbildningens gång 

●  utveckla kontakter med universitet och högskolor samt med handledare och andra inom 

arbetslivet som kan bidra till att målen för utbildningen nås 

● i utbildningen utnyttja kontakter med det omgivande samhället och dess arbets-, för-

enings- och kulturliv 

● bidra till att presumtiva elever får information om skolans utbildningar 
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Riktlinjer enligt Lvux12 

Personalen ska, efter en av rektorn gjord arbetsfördelning: 

●  bidra med underlag för elevernas val av utbildning och yrke 

●  informera och vägleda eleverna inför deras val av kurser, vidare utbildning och yrkes-

verksamhet samt motverka sådana begränsningar av valet som grundar sig på föreställ-

ningar om kön och på social eller kulturell bakgrund 

● i informationen och vägledningen utnyttja och ta till vara de kunskaper som finns hos 

eleverna och verksamhetens personal samt i samhället 

●  i undervisningen utnyttja kunskaper och erfarenheter från arbets- och samhällsliv som 

eleverna redan har eller skaffar sig under utbildningens gång 

● utveckla kontakter med universitet och högskolor samt med handledare och andra inom 

arbetslivet som kan bidra till att målen för utbildningen nås 

●  i utbildningen nyttja kontakter med det omgivande samhället och dess arbets-, för-

enings- och kulturliv, och bidra till att presumtiva elever får information om olika utbild-

ningsmöjligheter 

 

2.4 Rektorns ansvar 

Det pedagogiska arbetet ska ledas och samordnas av en rektor. Rektorn ansvarar 
för att planera, följa upp, utvärdera och utveckla utbildningen i förhållande 
till de nationella målen. Som pedagogisk ledare för vuxenutbildning och som 
chef för lärarna och övrig personal i verksamheten har rektorn ansvar för verksamhetens 
resultat och har, inom givna ramar, ett särskilt ansvar för att:  
 

●  utbildningen organiseras så att den så långt möjligt anpassas efter elevernas önskemål 

och val av kurser 

●  lärarna anpassar undervisningens upplägg, innehåll och arbetsformer efter elevernas 

skiftande behov och förutsättningar 

● verksamhetens arbetsformer utvecklas så att ett aktivt elevinflytande gynnas 

● utbildningen utformas så att eleverna, för att själva kunna söka och utveckla kunskaper, 

får tillgång till handledning och läromedel av god kvalitet samt andra lärverktyg för en 

tidsenlig utbildning, bl.a. bibliotek, datorer och andra tekniska hjälpmedel 

●  utbildningen utformas så att elever som är i behov av stöd får det 

● eleverna får information inför utbildningens början, en väl utformad introduktion i ut-

bildningen samt stöd när det gäller att formulera mål för sina studier 

●  verksamhetens personal i samverkan med eleven upprättar en individuell studieplan för 

eleven och reviderar den vid behov 

●  lärare, studie- och yrkesvägledare och annan personal får möjligheter till den kompe-

tensutveckling som krävs för att de professionellt ska kunna utföra sina uppgifter 

● samverkan mellan lärare i olika kurser kommer till stånd så att eleven får ett samman-

hang i sina studier 

●  samverkan med universiteten och högskolorna och arbetslivet utvecklas så att eleverna 

får en kvalitativt god utbildning samt en förberedelse för yrkesverksamhet och vidare 

utbildning 

●  studie- och yrkesvägledningen organiseras så att eleverna får information om och väg-

ledning inför de olika val som vuxenutbildningen erbjuder samt inför val av framtida ut-

bildning och yrke 
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● stimulera till internationella kontakter, samverkan och utbyten i utbildningen 

● skolpersonalen får kännedom om de internationella överenskommelser som Sverige har 

förbundit sig att beakta i utbildningen 

● vårdnadshavare, i förekommande fall, får insyn i elevens skolgång 

●  arbete med ett kunskapsområde som omfattar flera ämnen bedrivs så att eleven får en 

helhetsbild av området 

Målsättning med studie- och yrkesvägledning 

Förskolan 

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin identitet och känner trygghet i den. 

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga 

Arbetslaget i förskolans ansvarar för att: 

● Lyssna in och utmana barnens tankar och frågor kring olika yrken utifrån ett normkrea-

tivt förhållningssätt. 

● Skapa nyfikenhet och insikt kring olika yrken genom att tydliggöra dem i vardagen. Detta 

sker både spontant och planerat genom t.ex. samtal, böcker, rekvisita och temaarbete. 

Grundskola 1-3 samt förskoleklass och fritidshem 

Skolans mål är att varje elev: 

● Får kunskap om sig själv 

● Tränar förmågan att göra olika val 

● Känner till olika yrken i sitt närområde 

Grundskola 4-6 samt fritidshem 

Skolans mål är att varje elev: 

● Får kunskap om sig själv 

● Utvecklar sin förmåga att göra olika val och ta ställning 

● Får kännedom om olika yrken i sin omvärld 

● Har kännedom om möjligheter till olika utbildningar 

Grundskola 7-9 

Skolans mål är att varje elev: 

● Får kunskap om sig själv 

● Känner till och har förmågan att kritiskt granska olika valalternativ inom utbildning och 

yrken 

● Kan göra väl ett väl grundat val till gymnasiet där eleven är medveten om valets konse-

kvenser för fortsatt utbildning och yrkesval 
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● Utvecklar sin förmåga att väga samman personliga faktorer med valalternativen 

● Har lärt sig att fatta beslut och genomföra dem 

Gymnasieskolan 

Skolans mål är att varje elev: 

● utvecklar sin självkännedom och förmåga till studieplanering, 

● medvetet kan ta ställning till fortsatt studie- och yrkesinriktning på grundval av samlade 

erfarenheter och kunskaper, 

● ökar sin förmåga att analysera olika valmöjligheter och bedöma vilka konsekvenser 

dessa kan ha, 

● har kännedom om arbetslivets villkor, särskilt inom sitt studieområde, samt om möjlig-

heter till fortsatt utbildning, praktik och arbete i Sverige och andra länder, och 

● är medveten om att alla yrkesområden förändras i takt med teknisk utveckling, föränd-

ringar i samhälls- och yrkesliv samt ökad internationell samverkan och därmed förstår 

behovet av personlig utveckling i yrket. 

Vuxenutbildningen 

Skolans mål är att varje elev: 

● får information om arbetslivets aktuella och förväntade kompetensbehov 

● ges möjlighet att få sina kunskaper och kompetenser validerade 

● utvecklar sin självkännedom och förmåga till studieplanering 

● medvetet kan ta ställning till fortsatt studie- och yrkesinriktning på grundval av samlade 

erfarenheter och kunskaper 

● ökar sin förmåga att analysera olika valmöjligheter och bedöma vilka konsekvenser 

dessa kan få 

●  har kännedom om arbetslivets och arbetsmarknadens villkor när det gäller bl.a. arbets-

rätt och arbetsmiljö generellt och om möjligt, inom sin studieinriktning 

●  har kännedom om möjligheter till vidare utbildning, praktik och arbete i Sverige och 

andra länder, och är medveten om att alla yrkesområden förändras i takt med teknisk 

utveckling, förändringar i samhälls- och arbetsliv samt ökad internationell samverkan 

och därmed förstår behovet av personlig utveckling i yrket 
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BILAGA 

Aktiviteter för att nå målsättningen med Studie- och yrkesvägledning i Båstad kommun 

All verksamhet utgår från skollag och läroplan samt Skolverkets allmänna råd. Nedan ges exem-
pel på aktiviteter som kan stödja eleven i den ordinarie undervisningen,  

Förskola 

Miljö och material som t.ex. rekvisita, litteratur och digitala verktyg som stimulerar och ger för-
utsättningar för samtal och till olika yrkeslekar. 

I temaarbete uppmärksammas yrken och olika yrkeskategorier bjuds in och besöks utifrån bar-
nens intressen och frågeställningar. 

I vardagen möter barnen olika yrkesgrupper som intresserar och uppmärksammas. 

Grundskola 

Årskurs 1-3 samt förskoleklass och fritidshem 

● Självporträtt 

● Presentera sig själv 

● Värderingsövningar 

● Tema Bjäre, yrken och samhällsfunktioner, samt yrken förr & nu 

● Leka yrke, övningar som syftar till att samtala om olika yrken, utifrån kön och etnicitet 

● Studiebesök 

● Tänka & drömma om framtiden, rita och skriva om drömyrket            

Årskurs 4-6 samt fritidshem 

● Självporträtt 

● Presentera sig själv 

● Värderingsövningar 

● Prata kring alla yrken i de arbetsområden vi tar upp samt om yrkens utveckling 

● Besök av förälder och/eller annan yrkesverksam 

● Studiebesök 

● Tänka & drömma om framtiden, skriva & rita om drömyrket 

● Besök av studie- och yrkesvägledare 

Årskurs 7-9 

● Koppla alla ämnen till yrkeslivet 

● Ergonomi 
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● Arbetsmarknadstema i samarbete med det lokala näringslivet 

● CV, jobbansökan och öva anställningsintervju 

● LUNE, Naturvetenskapsshower på Lunds universitet 

● Andra aktiviteter t.ex. Framtidståget, På Väg, Arbetsförmedlingen och andra inspirations-

föreläsningar 

● Andra aktiviteter t.ex. Yrkescafé/Speeddating med olika yrkesroller 

● Prao. En vecka på vårterminen i åk 8 och en vecka på höstterminen i åk 9. 

● Studiebesök 

● Gymnasiemässa årskurs 8 och årskurs 9 

● Gymnasieinformation samt information om det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) av 

Akademi Båstad Gymnasiums rektor för elever och föräldrar åk 8 och 9 

● Besök på Akademi Båstad Gymnasium 

● Enskilda vägledningssamtal i åk 9 

● Skugga en elev/ett program på gymnasieskolor 

● Kompensatoriska vägledningsinsatser 

Gymnasieskola 

IM-programmet 

● Individuell studieplanering 

● Eleverna erbjuds individuell vägledning 

● Eleverna får fortlöpande information om gymnasieskolan – och/eller i grupp samt erbjuds 

och uppmanas att besöka gymnasiemässan och öppet hus på gymnasieskolor. 

● Eleverna erbjuds studiebesök/praktik på arbetsplatser 

● Eleverna får möjlighet till studiebesök på gymnasieskolor/folkhögskolor samt information 

om vuxenutbildning och övriga utbildningsalternativ. 

● Eleverna erbjuds information om och träning i att söka arbete. 

● SYV ger riktad information om Arbetsförmedlingens verksamhet och deltar i överläm-

nande till AF. 

Nationella program 
 

● Individuell studieplanering 

● Studiebesök, arbetsplatsbesök och yrkesintervjuer 

● Företrädare för olika yrken, branscher och fackliga organisationer bjuds in 
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● Studie- och yrkesvägledning genomförs klassvis, gruppvis och individuellt 

● Lärare och SYV deltar aktivt i programrådets arbete 

● Information om arbete och studier utomlands 

● UF erbjuds 

● Besök på utbildningsmässor 

● Gymnasieprojekt visas på särskild anordnad mässa 

● Information från olika myndigheter t ex arbetsförmedlingen, försäkringskassan 

● Information och vägledning om studier vid universitet/högskola/yrkeshögskola och andra 

utbildningar 

● APL på yrkesprogram 

● Gemensamma temaveckor gymnasiet/vuxenutbildningen 

● Anordnande av yrkesutbildningsmässor och jobbsökarmässor i samverkan med familjen 

Helsingborg, AF och AME 

Vuxenutbildningen 

● Individuell studieplanering 

● Studiebesök och arbetsplatsbesök  

● Individuella Studie- och yrkesvägledningssamtal  

● Information från fackliga organisationer, Arbetsförmedling, Försäkringskassan m.fl. 

● Information och vägledning (individuellt eller i grupp) om studier inom vuxenutbildning, 

universitet/högskola/yrkeshögskola och andra utbildningar för boende i Båstads kommun 

med avsikt att börja studera. 

● Kontakter med arbetsförmedling och integrationsenhet 

● Anordnande av yrkesutbildningsmässor och jobbsökarmässor i samverkan med familjen 

Helsingborg, AF och AME 

● Gemensamma temaveckor gymnasiet/vuxenutbildningen 

● Praktik för studerande inom yrkesprogram 

SFI 
 

● Eleverna erbjuds individuell studie- och yrkesvägledning 

● Eleverna erbjuds information om det svenska skolsystemet, arbetsmarknad, studiefinan-

siering m.m. 

● Språkpraktik 
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● Eleverna får möjlighet att göra studiebesök på arbetsplatser med anknytning till under-

visningen. Språk/yrkespraktik anordnas. 

● Studie- och yrkesorientering ingår som en naturlig del i undervisningen via val av arbets-

material, information om olika samhällsföreteelser m.m. och får ett ökat fokus vid tema-

veckor. 

 


