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BÅSTADS 
KOMMUN 

Barn & skola 

Barn- och skolkontoret 

BASTA.DS r<O;u'lf\JlUN 
Utblldnin;<> -:ämnden 

2017 -03- 0 7 
Dnr.\J.N ... O.Q.QQ~.~ / 
.. Z.9J:t .. ::-.. ~.O.O ..... 

Redovisning av platser inom förskola och pedagogisk omsorg 

2017-02-15 

;;i;; Utnyttjade Placerade 0 Antal platser Lediga Antal barn 3 Område Förskola 
utgångsläge 

platser barn som ej 
platser i kö 3 nuläge börjat c 

::i 
[I) Båstad 0 

~ Äppelbyn 72 69 5 0 5 

Päron byn 36 36 0 0 5 

Malen 36 36 0 0 4 

Östra Karup 
Östra Karups 

88 86 3 0 7 
förskola 

Västra Karup Klockare byn 54 50 2 2 6 
Torekov Fiske byn 46 41 1 4 4 
Grevie Backa byn 27 30 0 0 2 
Förslöv 0 

Skogs byn 108 85 3 20 2 
Ängs byn 54 51 1 2 4 

Pedagogisk 
10 8 2 0 0 

omsorg (2st) 

Summa förskola 531 492 17 28 39 

"Tl Utnyttjade Placerade ..... Antal platser Lediga Antal barn u;· 
Område Förskola platser barn som ej rl" 

utgångsläge platser i kö [l.) o 

ro nuläge börjat ::i 
0. 
ro Båstad Montessori K 30 - 35 30 0 - 5 0 

- Grevie Backabusarna 20 - 24 19 1 - 5 0 

Montessori Ä 22 - 27 25 0 - 2 0 
Förslöv Montessori P 30 - 35 28 2 - 7 0 

Lyckohällan 22 - 22 21 1 - 1 0 

Summa förskola 124 - 143 123 4 - 20 0 

Undei:;~krift 'l ----, 

./1t12CM1dlitr /&1tw1I ~t~1wai 
Koansvfi1g 
Margaretha Ekelund-Svensson 

51



BÅSTADS 
KOMMUN 

Barn & skola 

Barn- och skolkontor 

Sammanställning barnantal och nettokö till kommunens förskolor och pedagogisk omsorg 2017-02-15 

15jan 15 febr 15 mars 15 april 15maj 15 juni 15 aug. 

Totalt platsantal 531 531 

Utnyttjade platser 481 492 

Lediga platser 31 28 

Kö (garantidatum) 19 39 

Platser som saknas 

25 aug. 15 sept. 

Sammanställning av födda och placerade barn inom kommunal förskola/pedagogisk omsorg samt fristående förskola 

År Födda Plac. Plac. Plac. Plac. Plac. Plac. Plac. Plac. Plac. 

15jan 15 febr. 15 mars 15 april 15maj 15 juni 15 aug. 25 aug. 15 sept. 

2011 148 K 120 K 121 
F 21 F 21 

2012 137 K 99 K 99 
F 32 F 32 

2013 139 K 115 K 115 
F 23 F 24 

2014 122 K 90 K 91 
F 20 F 21 

2015 116 K 57 K 62 
F 22 F 25 

2016 133 K 0 K 4 
F 0 F 0 

2017 19 

K =kommunal förskola/pedagogisk omsorg F =fristående förskola 

15 okt. 

Plac. 

15 okt. 

6; .. sTft~--S r~z1:~~·J1L1 U~j 
Ufu:ld~i~g<.· ··_;_:,_m den 

2017 - 3- 0 7 
01 r.V. .~.Q.QQ.0.~:-.l~/ 
.. :!::.c:!.L±-.. :. .. <0 .. öG .... 

15 DOV. 15 dec. 

Plac. Plac. 

15 nov. 15 dec. 
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Verksamhetsberättelse 

Barn och skola 

EKONOMISK ÖVERSIKT 

(tkr) 

Budget Bokslut Awikelse Bokslut 

2016 2016 2016 2015 

UN - BARN & SKOLA 

~erksamhetsövergripande 

(inklusive tilläggsbelopp) 

Kulturskola 

-78 213 -73 238 

-64 309 -60 362 

-3356 -3229 

Öppen förskola (familjecentral) -1062 -969 

Grundsärskola och specialskola -9 485 -8 678 

Summa 

Resultatenheter 

Förskola 1-5 år 

Grundskola F-9 inklusive fritids 

INVESTERING 

-78213 -74579 

0 -298 

0 745 

0 447 

-4500 -4499 

4975 -74382 

3948 -62148 

127 -3200 

93 -730 

-806 -9 999 

3634 -76077 

-298 -658 

745 2353 

447 1695 

1 -4 738 

Utbildningsnämnd - Barn och skola 

n 

Bh'ST/.1,D:J !·:DdMUN 
Ua.i.Ji ldninJ~' ' iämnden 

2017 -02- 0 B 
DnrU. ....... 99..QQ .... '.? / 
2011- - ~00 ............. ........................... 

Resultatenheters 

ackumulerade resultat 

(tkr) 

Ingående Disponerat Över-/ under Utgående 

ack resultat ack resultat 2016 skott från 2016 

!Förskola 1-5år 2049 -495 197 1751 

Grundskola F-9 inklusive fritids 4 405 -2 542 3 286 5 149 

,;;.S"'"um""'""m"'a------~---'6._4"'""'5....,4 __ --'-3'"-'-0...o.37 ___ ..:3_4'""8-'"3- ---'6..c9....:.0...o.;O 

Årets viktigaste händelser 
Verksamhetsövergripande 
Grundskolans satsning med en-till-en enligt IKT
planen fortsatte och elever i årskurs 4-9 hade vid 
årsskiftet tillgång till varsin digital enhet, iPad. En 
stor del av komptensutvecklingsinsatserna inom 
förskola och grundskola riktades mot att öka 
pedagogernas och skolledarnas digitala kompe
tens. Uppgraderingen det trådlösa nätverket på 
skolenheterna fortgick. Arbetet med implemente
ringen av en digital barnomsorgstjänst, så kallade 
E-tjänst, fortgick under året. Fler system krävde 
mer systemkunskap och mer arbete för att få 
ihop informationsflödet. En av II<T-pedagogerna 
arbetade nästintill heltid med systemadministrat
ion under året. Arbetet med läroplattformen Uni
kum fortsatte och Google Apps for Education 
användes av flera skolledare och pedagoger. Pe
dagogerna inom förskola erbjöds flera utbild
ningstillfällen med fokus på iPad och kommuni
kation och samspel. 

Organisationen kring mottagandet av nyanlända 
elever stabiliserades under det gångna året. Det 
påbörjade, omfattande arbetet med att rekrytera 
studiehandledare och modersmålslärare fort
satte. Flera studiehandledare och modersmålslä
rare arbetade även med olika tolkuppdrag. Detta 
gjorde att verksamheten blev mer kostnadseffek
tiv. Pedagoger och skolledare upplevde att det 
arbete som studiehandledare utförde med elever 
i behov av denna insats var mycket viktig. 

Kostnader för barn och elever som är föremål för 
tilläggsbelopp ökade under året. Lagförändringar 
påverkade bedömningen av vilka barn och elever 
som har rätt till tilläggsbelopp. 

Förvaltningen fortsatte arbetet med ansöka om 
och administrera riktade statsbidrag, en mycket 
tung, administrativ arbetsuppgift. 

Rekryteringsproblematiken var under hästtermi
nen kännbar. Flera professioner var svårrekryte
rade, bland annat skolsköterskor, kuratorer, spe
cialpedagoger /speciallärare, fri tidspedagoger 
med flera. Rörelsen på arbetsmarknaden blev 
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Verksamhetsberättelse 

under året mer kännbar. Tidigare skedde den 
största personalförändringen i samband med 
terminsstart. Under året skedde uppsägningar 
och anställningar kontinuerligt under året. 

Utredningen "En optimal förskole- och skolorga
nisation" presenterades för Utbildningsnämnden 
och dialogen mellan skolledare och nämndens 
deltagare genomsyrades till stor del av lokalfrå
gor samt rekryteringsproblematik. De undermå
liga lokalerna utgjorde hinder för att fullt ut 
kunna jobba enligt förskolans och skolans läro
planer. 

Bo Hejlskov, psykolog, föreläste för alla pedago
ger inom Barn och skola samt för personal från 
Vård och omsorg i Grevieparken. Fokus var pro
blemskapande beteende. 

Stöd- och utvecklingsenheten fick i slutet av 2016 
flytta till andra lokaler som inte uppfyllde verk
samhetens krav. Flytten skedde på grund av be
sparingsskäl. Detta skedde med mycket kort var
sel. Elevhälsans medicinska del fortsatte med sin 
utökning med anledning av hög arbetsbelastning. 

Rekrytering av ny skolchef genomfördes under 
hösten. Sara Damber rekryterades och tillträder i 
mars månad 2017. 

Kulturskolan 
Året präglades av oro kring de personalnedskär
ningar som genomfördes och hot om nedläggning 
samt negativa konsekvenser för kulturskolans 
uppdrag när kulturskolans lokaler samutnyttja
des med grundskolan. Kulturskolan hade kö till 
många instrument. De planerade arrangemangen 
genomfördes: vårkonsert, kulturskolevecka, upp
trädande i biblioteket, nationaldagen, barnkon
ventionen, kulturministern och julshow. 

Förskola 1-5 år 
Varje förskolechef ansvarar för flera enheter som 
ligger geografiskt utspridda i kommunens olika 
tätorter. Sammanlagt finns det nio kommunala 
förskolor. Enheternas systematiska kvalitetsar
beten ligger till grund för utvecklingsdagarnas 
innehåll och nätverksträffar. 

Flera av förskoleenheterna beviljades statsbidrag 
för att minska barngrupperna. Detta bidrag ledde 
till att pedagogerna hade större möjlighet att ta 

Utbildningsnämnd - Barn och skola 

tillvara på enskilda barns intresse och utifrån 
dessa skapa goda möjligheter för utveckling och 
lärande. Bidraget krävde nyrekryteringar, dessa 
nyrekryteringar anställdes under viss tid vilket 
medförde att andelen obehöriga pedagoger i 
verksamheten ökade. 

Specialpedagogen med inriktning mot förskolan 
sjukskriven under en längre tid. Förskolechefer 
och pedagoger upplevde att detta var problema
tiskt då resurserna kring specialpedagogik i för
skolan redan var underdimensionerade. 

Backabyn-, Ängsbyn- och Skogsbyns förskola 
utvecklade under året arbetet med Mulle och 
Knytte. Det medförde att medvetenheten kring 
hälsa, miljö och kunskap om allemansrätten 
ökade i verksamheten. Det fanns det en viss över
talighet av personal på Skogsbyns förskola under 
hösten på grund av att barn hastigt slutade och 
färre barn skrevs in än planerat med anledning 
av att en privat förskola i Förslöv öppnade i 
augusti. 

Fiske byn, Klockare byn och Äppel byns förskola 
har tillsammans med förskoleutvecklaren arbetat 
kring pedagogiska och det arbetet kommer att 
fortgå. På flera av dessa enheter har det före
kommit omfattande sjukskrivningar, vilket har 
påverkat arbetet. 

Vid höstens rekrytering såg Malen, Päronbyn och 
Östra Karups förskola förhållandevis många sö
kande. I slutet av 2016 tecknade verksamheten 
samverkansavtal gällande övningsförskolor med 
Halmstad högskola. Från Päronbyns förskola 
inkom både från personal och barn dokumentat
ion samt läkarintyg över eksem och allergiska 
symptom som upplevdes på förskolan men inte i 
hemmet. Miljöavdelningen och Båstadhem kon
taktades för utredning. I samband med att 
Båstadhem undersökte fastigheten visade det sig 
att utesovet är angripet av svartmögel. Utesovet 
stängdes med omdelbar verkan. 

Grundskola F-9 inklusive fritidshem 
I kommunen finns en F-9-skola: Förslövs skola, 
fyra F-6-skolor: Sandlyckeskolan, Strandängssko
lan F-6, Västra Karups skola och Östra Karups 
skola samt en 7-9-skola: Strandängsskolan 7-9. 
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Under året tog flera skolenheter emot en stor 
andel nyanlända/asylsökande elever vilket med
förde att organisationen behövde förändras för 
att möta behoven. Sandlyckeskolan, Strandängs
skolan 7-9 samt Östra Karups skola tog emot flest 
nyanlända elever. Detta innebar bland annat att 
Östra Kamps skola var fortsatt trångbott. 

Elevenkäten som genomfördes i årskurs 3, 5 och 
8 visade även i år på mycket nöjda elever. Elever
na kände sig trygga och upplevde att pedagoger
na hade höga förväntningar på dem. 

De kommunövergripande ämnesnätverken foku
serade under höstterminen bland annat på frågor 
som rörde lärande med hjälp av digitala verktyg. 
Arbetet här fortgår under nästkommande termin. 
Under terminen initierades även ett liknande 
nätverksarbete med kommunens fritidshem. 
Arbetet fokuserade på implementeringen av den 
reviderade läroplanen samt arbetet med digitala 
verktyg. Även förskoleklasspedagogerna arbe
tade under terminen med den reviderade läro
planen. 

Under 2016 fortsatte utvecklingsarbetet av sko
lors EHT-team genom psykologen, författaren 
samt forskaren Petri Partanen. Det var ett pro
cessinriktat utvecklingsarbete som påbörjades i 
samverkan med Partanen för att utveckla elev
hälsan med målsättning att förtydliga organisat
ionen samt uppdraget på skolorna. Under vår
terminen anställdes en ny skolkurator på Västra 
Karup, Östra Karup och Sandlyckeskolan. 

Varje skolenhet fortsatte att utveckla verksam
heten utifrån specifika behov. Gemensamt var att 
alla enheter jobbade med kollegialt lärande i 
olika former. 

Flera av skolorna investerade i ökad fysisk aktivi
tet för eleverna. Strandängsskolan 7-9 rekryte
rade en personal med titeln aktivitetscoach. Syf
tet var att främja fysisk aktivitet och öka rastakti
viteten hos de äldre eleverna. 

Förslövs skola som sedan tidigare var trångbodda 
såg ett ökat elevantal. 2016 fick Förslövs skola, 
låg- och mellanstadiet, och Stöd- och utveckl
ingsenheten statsbidrag från SPSM, för att ut
veckla det relationella lärandet/bemötande. Me
toden implementerades under hösten på högsta
diet 

Utbildningsnämnd - Barn och skola 

Ekonomiskt resultat 
Utbildningsnämnden Barn och skola ramfinansi
erade verksamheter redovisar totalt en positiv 
avvikelse mot budget på +4 97 5 tkr. 

Förskolelokaler redovisar en negativ avvikelse 
om -1 438 tkr på grund av hyra moduler på 
Skogsbyn för tre stycken nya avdelningar med 
anledning av ökat barnantal. En av avdelningar
na, motsvarande 310 tkr, har finansierats genom 
besparingar inom kompetensutveckling och till
läggsbelopp. Ytterligare en avdelning, 310 tkr, 
har finansierats genom att inte tillsätta skolin
tendenttjänsten. 

För skolskjutsar grundskola redovisar det en 
negativ avvikelse om -214 tkr, på grund av utö
kad skolskjuts för elever med särskilda behov. 

För att täcka en del av underskottet inom Utbild
ningsnämnden, bland annat på grund av place
rade barn i familjehem, ålade Skolexperten ett 
sparbeting på 2 400 tkr 2016. På grund av detta 
har det hållits igen för att inte överskrida budge
ten. 

Resultatenheter 
Resultatenheterna redovisade tillsammans ett 
överskott om +44 7 tkr. 

I detta resultat finns en förbrukning av 3 037 tkr 
av tidigare års ackumulerade överskott. Om för
brukningen av tidigare års överskott justeras 
bort visar resultatenheterna istället ett överskott 
om +3 483 tkr, motsvarande drygt två procent av 
den totala intäktsomsättningen på 206 859 tkr. 

Tidigare års överskott användes under året till 
personalförstärkning, läromedel, digital utrust
ning, förbättrad arbetsmiljö, utemiljö samt till att 
hjälpa barn och elever i behov av särskilt stöd. 

Förskola 1-5 år redovisade ett underskott om -
298 tkr. I detta resultat finns en förbrukning av 
495 tkr av tidigare års ackumulerade överskott. 
Om förbrukningen av tidigare års överskott just
eras bort visar resultatet istället på ett överskott 
om + 197 tkr. Överskottet beror bland annat på 
svårigheter att rekrytera förskollärare. Dock 
reduceras överskottet eftersom det idag är längre 
vistelsetider för barnen och en högre andel yngre 
barn med större omsorgsbehov. Förskola 1-5 år 
har fått 3 711 tkr i statsbidrag för mindre barn-
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grupper i förskolan. Om kommunen inte uppfyll
ler kriterierna för det riktade statbidragen kom
mer bidragen att betalas tillbaka till skolverket. 

Grundskola F-9 inklusive fritidshem redovisade 
ett överskott om + 7 45 tkr. I detta resultat finns 
en förbrukning av 2 542 tkr av tidigare års acku
mulerade överskott. Om förbrukningen av tidi
gare års överskott justeras bort visar resultatet 
istället ett överskott om +3 286 tkr. 

Överskottet beror främst på svårigheter att re
krytera behöriga lärare och specialpedagoger, 
vilket medfört lägre lönekostnader. Antalet nyan
lända elever har ökat under året vilket också 
försvårade rekryteringen av modersmålslärare 
och studiehandledare. Tilldelade tilläggsbelopp 
täcker inte kostnaderna för barn och elever i 
behov av särskilt stöd. Grundskola F-9 inklusive 
fritidshem har fått 3 585 tkr i statsbidrag för 
lågstadie- och fritidshemssatsningen. Om kom
munen inte uppfyller kriterierna för det riktade 
statsbidragen kommer bidragen att betalas till
baka till skolverket. 

Årets investeringar 
Investeringsmedel om 4 500 tkr användes till 
inköp av en-till-en datorer eller läsplattor enligt 
IKT-planen, IT-utrustning inom förskola och 
grundskola, inköp av pedagogiska läromedel, 
möbler samt förbättring av arbetsmiljön. 

Framtidsperspektiv 
Arbetet med att bygga ut och komplettera det 
trådlösa nätverket på resterande skolenheter och 
förskolor kommer att fortgå under vårterminen. 
I takt med detta kommer även kompetensut
veckling av skolledare och pedagoger att fortgå. I 
enlighet med Barn och Skolas IKT-plan har även 
ytterligare en IKT-pedagog anställts och tillträde 
sker i mars månad. Fortsatt kräver verksamheten 
att systemadministrationen fungerar väl och 
personella resurser behövs även för detta. Ut

vecklingen kring IKT-verktygen går snabbt och 
det måste finnas resurser för att kontinuerligt 
byta ut och komplettera med annan viktig peda
gogisk teknisk utrustning för att öka barnen och 
elevernas digitala kompetens i enlighet med styr
dokumenten. Det innefattar bland annat utrust
ning för programmering och produktion. Perso
nalens arbetsredskap behöver också uppdateras i 

Utbildningsnämnd - Barn och skola 

samma takt, för att kunna handleda barnen och 
eleverna. 

Verksamheten upplever att fler barn och elever 
är i behov av särskilt stöd och att tillgängliga 
resurser inte täcker behovet. Dessutom behovs 
mer resurser för att täcka behovet av studiehand
ledning och modersmålsundervisning. Ytterligare 
specialpedagogiska kompetenser behövs för att 
täcka behoven i förskolan. Förskolan skulle tjäna 
på att ha ett tvärprofessionellt team med olika 
yrkesprofessioner såsom logoped, psykolog och 
kurator. En översyn av skolpengen där barnens 
ökade vistelsetid tas i beaktan är också viktiga 
åtgärder som förskolecheferna uppmärksammar. 

Statsbidrag som har beviljats skapar endast kort
variga lösningar på ett behov som verksamheten 
upplever. För att lyckas organisera så att barn
grupperna i förskolan blir mindre och att försko
lecheferna kan rekrytera fler legitimerade förs
kollärare krävs strategiska ekonomiska satsning
ar. Det gäller även för att lyckas behålla lågstadie
satsningen som ger goda effekter för en hållbar 
arbetsmiljö för lärarna samt mer lärartid för ele
verna. 

Det har under många år varit ett bristande un
derhåll av lokaler samt utemiljöer. Trots att detta 
har påpekats under lång tid, så tar det mycket 
lång tid innan problem åtgärdas. Skolledare och 
personal efterfrågar en tydlighet när det gäller 
den framtida organisationen av kommunens för
skolor och skolor. Läroplanen anpassade special
lokaler för slöjd, NO-undervisning med mera, 
vilket enbart de större enheterna har tillgång till. 
I dag erbjuds inte likvärdig utbildning för kom
munens elever. 

Några intressanta utvecklingsområden inom 
förskolan inom den närmsta tiden är Läslyftet, 
som några enheter kommer att börja jobba med 
under 2017. Dessutom kommer arbetet med att 
utveckla samarbetet med Halmstad högskola att 
fortsätta och skapa förutsättningar för att jobba 
forskningsanknutet. 

Skolledarna upplever en komplex yrkesvardag 
som kräver ett gott samspel med övriga aktörer. 
Det pedagogiska ledarskapet kräver mer stöd för 
administration för att kunna leda verksamheten 
mot högre måluppfyllelse. 

56



IT1J BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Barn & skola 

Verksamhetsberättelse, bokslut 2016 

2017 -02- O B 
oilN .. C:0.0..QIS.3/ 
...... 9.J..1:: .. ~.W..OQ. 

Namn, ansvarsnummer: Henrik Wagersten 6010 

Ekonomisk översikt 

DRIFT Januari-december 2016 
Verksamhet Budget Utfall Avvikelse 
4072, Insatser särskilda behov 0 2 2 
4192, Insatser Särskilda Behov, Tilläggsbelopp förskola 2807 2659 148 
4199, Övrigt Gem Verksamhet, Vårdnadsbidrag 550 527 23 
4402, Elevvård/Övr insatser, Tilläggsbelopp grundskola 3648 3576 72 
4405, Undervisning, personal 0 0 0 
4409, Övrigt Grundskola, Specialskola 3963 3698 265 
4411, Svenska som andra språk (Hemspråk sv 2) 2407 1324 1083 
4412, Modersmålundervisning 1661 231 1430 
4433, Skolskjutsar särskola 465 340 125 
4435, Undervisning, personal, tilläggsbelopp särskola 3201 2823 378 
4439, Övrig obl. Särskola, köp särskola 1856 1817 39 
4958, Fortbildning 0 0 0 

Kostnad 20558 16858 3700 

Intäkt (moms) 94 

Summa 20652 16858 3794 

Januari-december 2016 
Budget Utfall Avvikelse 

I I I 
Årets viktigaste händelser 
Under 2016 nådde antalet nyanlända sin kulmen mot slutet av vårterminen. Antalet anställda 
studiehandledare/modersmålslärare har därmed behövt ökas markant. Vi har också lyckats 
rekrytera modersmålslärare till elever med europeisk bakgrund. Fler barn och elever har fått del 
av tilläggsbelopp både i förskolan och i grundskolan, dels som en följd av inflyttningar, men 
också för att en större andel barn och elever verkar ha utvecklingsrelaterade kognitiva 
funktionshinder. Detta gäller även ett mindre antal nyanlända. Lagstiftningen har också 
förändrats för att fler elever ska kunna komma i fråga vad gäller tilläggsbelopp. 
Vårdnadsbidraget har i och med årets slut fasats ut helt, då inga medel tillskjutits i budget för 
2017. 
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Ekonomiskt resultat 

När det gäller kostnader för tolk har dessa kunnat dras ner genom att bokningen centraliserats 
och att tolkningen genomförts i högre grad av egna anställda. 
Vårdnadsbidraget som avskaffades från 1 februari har fasats ut under året. Från att under 
verksamhetsår 2015 ha berört 41 familjer, har det i slutet av 2016 berört fem familjer, vilket är 
något färre än beräknat, vilket genererat ett visst överskott. 
Kostnader för tilläggsbelopp för nyanlända har i viss mån belastat modersmålsverksamheten, då 
studiehandledaren gått in som assistent. 
Stora intäkter har kommit in om i form av statsbidrag för nyanlända och bidrag från 
migrationsverket. Dessa har varit svåra att prognostisera. Bidrag från 
arbetsförmedlingen/skatteverket (instegsjobb och nystartsjobb) har också renderat i intäkter. 
Dessa intäkter tillsammans med en ekonomisk återhållsamhet och svårigheter att rekrytera 
personal har varit avgörande för ett positivt resultat. 

Årets investeringar 

Mindre investeringar i inventarier för handikappanpassningar har gjorts som belastat 
tilläggsbeloppet i förskolan ca 12tkr och grundskolan ca 60tkr. 

Framtidsperspektiv 

Båstads kommun har tagit emot ett stort antal nyanlända barn och elever vilket fortsatt kommer 
att medföra ökade kostnader bland annat inom områdena studiehandledning, tolkning, 
modersmål, tilläggsbelopp och skolskjuts. Då en stor andel av de nyanlända barnen och eleverna 
är traumatiserade, är det högst sannolikt att detta kommer att rendera i behov av extra stöd och 
insatser. Av stor betydelse för vilka kostnader som uppkommer under 2017 är om 
verksamheten i Hemmeslövs herrgård kommer att läggas ner eller inte, samt om de som idag 
bor på herrgården vid en nedläggning kommer att kunna bo kvar eller flytta inom kommunen. 
Flera anställda går på kontrakt som löper ut till vårterminens slut. 

Antalet barn och elever, som har särskilda eller mycket särskilda behov och därmed kan vara 
föremål för tilläggsbelopp är fortsatt högt och verkar ha ökat inte bara i Båstads kommun utan 
nationellt. Lagändringen som trädde i kraft 2016-07-01 lyfte fram elever med omfattande 
pedagogiska behov, som föremål för tilläggsbelopp, vilket förmodligen kommer att medföra att 
än fler elever kommer att omfattas av tilläggsbelopp. Satsningen på tidiga insatser i förskolan 
fortsätter med förhoppningen att fler resurser sparas längre fram i grundkolan. Generellt skulle 
fler förskole- och skollokaler behöva vara anpassade för denna barn- och elevgrupp, då det i den 
fysiska miljön idag finns mycket som försvårar inlärningen. 

Kostnader för skolskjuts särskola kan komma att öka, då det i samtal med taxi framkommer att 
Båstads kommun inte debiterats för skjuts till fritidshem. 
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Verksamhetsberättelse, bokslut 2016 

Namn, ansvarsnummer: Margaretha Ekelund Svensson, 6009 

Ekonomisk översikt 

DRIFT Januari-december 2016 
Verksamhet Budget Utfall Awikelse 
4074 Lokaler och inventarier 142 142 0 
4079 Övrigt förskola 25 20 +5 
4195, Personal 0 0 -0 
4254, Lokaler och inventarier 21 21 0 
4353, Skolskjutsar 231 231 0 
4359, Övrigt förskoleklass 8 5 +3 
4400, Administration 942 793 +149 
4403, Skolskjutsar 5851 6040 -189 

4404, Lokaler och inventarier 1957 1959 -2 

4406, Övrig pedagogisk verksamhet 452 382 +70 

4409, Övrigt grundskola 91 91 0 
4950, Administration 5345 5468 -123 

4954, Lokaler och inventarier 95 90 +5 

Summa 15160 15242 -82 

INVESTERINGAR Januari-december 2016 
Projekt Budget Utfall Awikelse 
1606, IKT-plan 1500 1500 0 
1612, Undervisningsdatorer grundskolan 1300 1300 0 

Summa 2800 2800 0 

Årets viktigaste händelser 
En-en i-Pads är nu fullt genomfört för åk 4-9 

Skolkort på busslinjerna 523 och 525 har infördes i januari för första gången. 

Ekonomiskt resultat 
Skolskjutsarna har givit ett negativt resultat beroende på taxiresor för elev till specialskola och 
för stora reparationskostnader. 

Årets investeringar 
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Förutom en-en i-Pads har en stor del av investeringarna har gått till accesspunkter för 
att bygga ut nätverket. På Förslövs skola, Östra Karups skolch och Västara Karups skola 
är nätverket nu fullt utbyggt. 

Framtids perspektiv 

Bussarna är gamla och kräver stora reparationer. Nya bussar behöver köpas in och det 
måste budgeteras för dessa. 

Nätverket ska vara fullt utbyggt på alla skolor under vårterminen. Utbyggnaden av 
nätverket på förskolorna ska bli klara under hästterminen. 
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Namn, ansvarsnummer: 

Ingrid Berg-Brynje 

6005 

Ekonomisk översikt 

DRIFT Januari-december 2016 
Verksamhet Budget Utfall Avvikelse 

400 Familjecentral 1062 969 93 
419 Förskola 471 316 155 
440 Grundskola 1317 1376 -59 

443 Obligatorisk grundsärskola 309 286 23 
450 Akademi Båstad Gy 258 234 24 

Summa 3417 3181 236 

INVESTERINGAR Januari-december 2016 
Projekt Budget Utfall Avvikelse 

1621 Barn i behov av särskilt stöd 250 236 14 
1610 Inventarier STU 50 59 -9 

Summa 300 295 19 

Årets viktigaste händelser 
Det år som gick avslutades med att Stöd- och utvecklingsenheten av besparingsskäl fick flytta till 
nya lokaler med mycket kort varsel. Det var svårt att hitta en lokal som motsvarade de behov 
som verksamheten har och med tillräckligt många arbetsplatser. Vi lämnade en lokal med två 
sammanträdesrum som verksamheten använde dagligen i sitt arbete. I den nya lokalen finns det 
inte tillräcklig många arbetsplatser och inget sammanträdesrum. Det kommer medföra ett 
merarbete då det oftast är svårt att finna sammanträdeslokaler i kommunhuset. Flytten innebar 
bland annan att mycket arbetstid fick läggas på att titta på lokal samt att packa, flytta och packa 
upp. Detta drabbade verksamheten under den period som vi har som mest att göra. Lokalfrågan 
för elevhälsan ute i verksamheternaä~ problem. Framför allt på Västra Karups och ---Sandlyckeskolan. På'dessa skolor har elevhälsans personal svårt att hitta rum att arbeta i. 

Skolsköte/ skolkuratorn behöver arbeta samma dag då de är med på elevhälsoteam. 

/ 
/ 
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Lokalbristen gör det svårt för elevhälsopersonalen att utföra sitt arbete i enlighet med 
styrdokumenten 

Elevhälsans medicinska del har fortsatt med sin utökning med anledning av hög 
arbetsbelastning. En skolsköterska slutade under vårteminen men det var oerhört svårt att hitta 
en vikarie vilket medfört att vi haft lägre bemanning och övriga skolsköterskor har fått hjälpa till 
med att vaccinera samt göra hälsoundersökningar. Den ökade inflyttningen av nyanlända elever 
under 2016 medförde en utmaning för elevhälsans medicinska del. Man behövde arbeta fram en 
lösning så att alla elever blev hälsoundersökta och smittskyddsbedömdai anslutning till 
skolstart. I november 2015 anställdes en skolsköterska på 20% för att arbeta med att 
hälsoundersöka eleverna i en liten mottagningsgrupp som även består av en pedagog som gör en 
första kartläggning. I juni anställdes en ny skolsköterska som arbetar på samkomsten, 
gymnasiet samt Sandlyckeskolan. Samverkan med Vårdcentralerna återupptogs för att arbeta 
fram hållbara rutiner för samverkan kring nyanlända elever. Under hösten minskade inflödet av 
nyanlända elever och skolsköterskorna kunde arbeta med allt administrativt kring de 
nyanlända. 

Under vårten anställdes en ny skolkurator på Västra Karup, Östra Karup och Sandlyckeskolan. 

Under 2015 satte STU igång ett utvecklingsarbete med att införa digital elevakt på en pilotskola, 
Förslövsskola. Alla STUs medarbetare som arbetar i skola antecknar i journalsystemet PMO 
vilket underlätta hanteringen av information kring varje elev inte minst för att inte förlora 
information vid stadiebyte byte av enhet eller vid flytt. Detta arbete är mycket viktigt för 
kvalitetssäkra och göra arbetet kring elever i behov av särskilt stöd rättssäkert. Från början 
hade vi satt som målsättning att vi skulle utvärdera Pilotskolans arbete med den digitala 
elevakten i augusti 2015. Men denna utvärdering har blivit framflyttad till våren 2016 och 
implementerades i alla skolor under 2016. 

Under 2016 fortsatte utvecklingsarbetet av skolors EHT team genom psykologen, författaren 
samt forskaren Petri Partanen. Det är ett processinriktat utvecklingsarbete som är påbörjat i 
samverkan med Partanen för att utveckla elevhälsan på med målsättning att förtydliga 
organisationen samt uppdraget på skolorna. 

Vi har även fått 30000 kr från socialstyrelsen för att utbilda elevhälsopersonal i HBTQ i 
samverkan med Bjuvs elevhälsa. RFSL har under fyra halvdagar utbildat fortbildat elevhälsan i 
HBTQ frågorna. 

Under 2016 har vi fått statsbidrag från SPSM på 300000 kr till 50 % skolkurator /projektledare. 
Ett projekt på Föslövsskola f- 6 med att utveckla det relationella lärandet/bemötande. Projektet 
utvärderades av extern utvärderare under hösten. Utvärderingen visade att det nya 
förhållningssättet är gynnsamt för alla elever inte minst för de elever som har behov av särskilt 
stöd och metoden implementeras nu på högstadiet. 

Den familjecentralslika verksamheten har fortsatt sin positiva trend med fortsatt stort antal 
besökare. Under våren slutade den kurator som arbetade som en brygga till IoF med råd och 
stöd. Hon lämnade en stor lucka och många efterfrågade hennes stöd. Ersättaren för henne 
började under höstterminen. I Båstad har det fram till i höstas endast varit öppen förskola men 
man har hela tiden verkat för att BVC ska kunna ha sin verksamhet samtidigt som den öppna 
förskolan. Det har funnits hinder av olika slag men under hösten fann man en lösning. Genom att 
ändra en dörr har man gjort om ett pysselrum till BVC rum. 

Specialpedagogen i förskolan har haft en hög arbetsbelastning under många år. För ett antal år 
sedan fanns det både en specialpedagog med inriktning på tal och en psykolog som arbetade i 
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förskolan förutom en specialpedagog. Vi ser ett utökat behov av stöd i förskolan. I maj månad 
blev specialpedagogen i förskolan sjukskriven med anledning av den höga arbetsbelastningen. 
Det har varit mycket svårt att fina en vikarie trots försök både via rekryteringsfirma och annons 
har vi inte lyckats hitta en ersättare. Detta har medfört att förskolans pedagoger inte har fått det 
stöd de har haft behov av. 

Samverkan med individ och familj har i stort sett varit obefintlig under de senaste två åren. 

Ekonomiskt resultat 
Vi har ett överskott på 236 000 kr som beror på att specialpedagogen i förskolan varit 
sjukskriven och att vi inte lyckats hitta en vikarie för henne. 

Årets investeringar 

Årets investeringar är i balans. 

Framtids perspektiv 

Det blir viktigt att hålla vid och stabilisera de utvecklingsområde som är i gång i verksamheten. 
Rutiner /systematiskt kvalitetsarbete i EHT-teamen, användandet av elevakten/PMO, arbetet 
med det förebyggande och hälsofrämjande arbetet i de olika yrkesrollerna. Allt detta samlas 
under/ är kopplat till de handböcker som är under utveckling för respektive yrkesgrupp men 
också en mer övergripande plan för elevhälsoarbetet i kommunen. Yrkesrollernas 
arbetsuppgifter preciseras och tydliggörs, både för utövaren men också för verksamheten. STU 
kommer således förhoppningsvis att bli en för verksamheten mer tydlig organisation med god 
förankring i lagar och förordningar men också med utarbetade, tydliga lokala rutiner/arbetssätt 

Kravet från den nationella strategin för utökat föräldrastöd (Statens folkhälsoinstitut på 
uppdrag av regeringen) under hela barnets uppväxttid innebär att ett flertal 
föräldrautbildningar ska genomföras varje år. Då denna verksamhet växer borde särskild budget 
tillföras just föräldrautbildningar. Idag genomförs dessa av personal inom öppen förskola och 
elevhälsan inom ramen för befintlig budget. Förslagsvis avsätts särskild budget på 125 000 kr 
för att genomföra föräldrautbildning i Båstads kommun. Inom denna ram beräknas 
personalkostnader, kostnader för utbildning och material ingå. Samordningen för 
föräldrautbildningarna har hittills legat under samordnare för familjecentralen. I dagsläget är 
det oklart hur det blir i framtiden men en tanke kan vara att även lägga in denna del i budget för 
föräldrautbildning. 

På aktivt föräldraskaps nätverksmöten har vi diskuterat hur vi ska gå tillväga för att få fler 
föräldrar att anmäla sig till kurserna. Det vi gjort hittills är att vända oss direkt till förskolorna, 
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med förfrågan till föräldrarna, om att delta och att då hålla kursen på den egna förskolan. Detta 
har lett till att vi nått ut till föräldrar som vi i vanliga fall inte når, vilket är väldigt positivt. Vi har 
fortsatt diskussionen kring tonårskursen och under hösten har IoF beslutat att två socionomer 
kommer gå utbildning till detta. Vi har också kommit fram till (i samråd med Agnetha Birgersson 
på Active Parenting) en lösning på behovet av en små barnskursledare till. Detta planerar vi att 
genomföra så snart som möjligt. 

Inom förskolan har behovet av stöd av specialpedagog ökat både från kommunens egna 
förskolor och de fristående enheterna. Vi ser ett det finns behov av 100 % specialpedagog men 
även att av andra stödfunktioner. Man skulle kunna ha ett tvärprofessionellt team utifrån samma 
tanke som man har kring Elevhälsoteam i skolan. I ett sådant team skulle man kunna ha olika 
yrkesprofessioner såsom logoped, psykolog och kurator. Förskolan tillhör BVC där finns 40 
psykologer i hela Skåne och dessa arbetar endast med föräldrarna. Det finns ingen kurator att 
tillgå och logoped finns endast på logopedmottagningen. Att arbeta med tal och språk redan på 
förskolan tror vi är en förutsättning för att få bättre kunskaper även i läsförståelse vilket är ett 
utvecklingsområde inte minst utifrån PISA undersökningen. Vi vill även föra ner den 
framgångsrika metoden Marter Mao. Utifrån Hatties forskning är filmning en stor 
framgångsfaktor. Ur ett socialt investeringstänk bör man sätta in insatserna så tidigt som 
möjligt. 

Vi ser med tillförsikt fram emot en nystart i samverkan med Individ och familj. Vi har redan fått 
sett exempel på detta både i individärenden men även genom gemensamma 
utbildningssatsningar. Specialpedagogen med inriktning mot problemskapande situationer 
utbildar två familjebehandlare i anknytningsmetoden Marte Meo. 
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Verksamhetsberättelse, bokslut 2016 

Namn: 

Ingrid Berg-Brynje 

ansvarsnummer: 

6015 

Ekonomisk översikt 

DRIFT 
Verksamhet 
Stöd- och utvecklingsenheten 

Summa 

INVESTERINGAR 
Projekt 

Summa 

Årets viktigaste händelser 
Se verksamhetsberättelse 6015 

Ekonomiskt resultat 

Januari-december 2016 
Intäkter Kostnader Awikelse 

7399 -6755 644 

7399 -6755 644 

Januari-december 2016 
Budget Utfall Awikelse 

Vi hade budgeterat ett överskott på 200 men det blev 560 efter justerad avvikelse för 
semesterlöner. Överskottet beror delvis på vi haft svårt att rekrytera skolsköterska samt 
tjänstledighet. Vidare har bidraget från migrationsverket medverkat till överskottet. 

Årets investeringar 
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Framtids perspektiv 
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Verksamhetsberättelse, bokslut 2016 

Namn, ansvarsnummer: Berit Hjalmarsson, 6006 

Ekonomisk översikt 

DRIFT 
Verksamhet 

I Summa 

Årets viktigaste händelser 

Januari-december 2016 
Budget Kostnader Awikelse 

I 1002 1962 140 I 

När barn och dagbarnvårdare har träffats för olika aktiviteter för att stimulera barns 

lek och lärande somt.ex. utematte, skogspromenader med bl.a. Hitta Vilse och annat 

utforskande, sångstunder, olika experiment etc. Dessutom har festligheter förekommit 

i samband med olika traditioner då även vårdnadshavare bjudits in. Besök i samband 

med teaterföreställningar som Kulturskolan erbjudit. 

Samverkan med förskolan inför ett barns start i förskoleklass. 

Samverkan med specialpedagog och habilitering för barn i behov av särskilt stöd. 

Ekonomiskt resultat 
Ett positivt resultat med 40 000 kr. 

Detta beror till stor del på: 

färre barn inskrivna, vilket påverkat omkostnadsersättningen 

bättre förutsättningar för att lösa dagbarnvårdarnas ledigheter med hjälp av 

varandra istället för att ta in vikarier 

Årets investeringar 

Finns ej i budget för familjedaghemmen 

Framtids perspektiv 

Familjedaghemmen är enligt några föräldrar den bästa omsorgsformen och det har 

under året placerats något barn i familjedaghemmen där denna omsorgsform (liten 

barngrupp och en vuxen) har visat sig vara viktigt för just dessa barn. 

I nuläget finns det två familjedaghem i Förslöv, detta medför att när någon av 

dagbarnvårdarna ej är i tjänst p.g.a. ledighet eller sjukdom så skapar det svårigheter att 

lösa det för barngruppen. Under innevarande år har vi löst det genom att placera 
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barnen i det andra familjedaghemmet och ibland tagit in en vikarie som förstärkning. 

Detta har dock under innevarande år ej behövts lika frekvent p.g.a. att det totalt varit 

färre barn placerade i familjedaghemmen. 

Avsaknad av en lokal där dagbarnvårdarna skulle kunna träffas med sina barngrupper 

står högt upp på önskelistan. Denna skul le även kunna användas vid dagbarnvårdares 

ledighet och frånvaro som vistelseplats för barngruppen tillsammans med en vikarie. 
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Verksamhetsberättelse, bokslut 2016 

Namn, ansvarsnummer: Berit Hjalmarsson, 6361 

Ekonomisk översikt 

DRIFT 
Verksamhet 

I summa 

Varav nyttjat överskott från tidigare år 
0 

INVESTERINGAR 
Projekt 

I summa 

Årets viktigaste händelser 

Januari-december 2016 
Kostnader Intäkter Awikelse 

I 20 95o,5 I 20 994,a I 44,3 I 

Januari-december 2016 
Budget Utfall Awikelse 

I 111,0 I 111,0 I o I 

Ekonomiskt tillskott (statsbidrag för minskat antal barn i grupperna) vilket skapat 
bättre förutsättningar för barns trygghet/säkerhet och för pedagogernas möjlighet att ta 
tillvara enskilda barns intresse och utifrån dessa skapa goda möjligheter för utveckling 
och lärande. 

Medlemskap i Friluftsfrämjandet och utbildning för några pedagoger i Mulle och Knytte. 
Detta har medfört att på Backabyn-, Ängsbyn- och Skogs byns förskola så är detta en 
naturlig del av verksamheten för att främja hälsa, miljömedvetenhet, och kunskap om 
allemans rätten, djur, växter m.m. 

Utarbetande av barnens egen plan mot diskriminering och kränkande behandling. 

Utvecklat barns lärmiljöer bl.a. utifrån boken "Kraften att utgå ifrån barns lek" 

Fortsatt satsning på utbildning och införskaffande av digitala hjälpmedel (iPads, 
appleTV, projektorer etc.) för det pedagogiska arbetet i barngrupperna med 
utgångspunkt från IKT-planen. 

Fortsatt utveckling av lärplattformen UNIKUM där utvecklingssamtalen under hösten 
utgick ifrån det enskilda barnets lärlogg. 

Ekonomiskt resultat 
Ett positivt resultat. När det gäller utfallet så visar verksamheten, insatser särskilda 
behov på ett underskott på c:a 60 000 kr. vilket till viss del har finansierats med intäkter 
för minskade insatser för pedagogernas kompetensutveckling. Kostnaderna för personal 
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har ökat p.g.a. längre vistelsetider för barnen och en högre andel yngre barn med större 
omsorgs behov. Dessutom fanns det en viss övertalighet av personal på Skogs byns 
förskola under hösten p.g.a. att barn hastigt slutade och färre barn skrevs in än planerat 
med anledning av att en privat förskola i Förslöv öppnade i augusti. 

Årets investeringar 

Förbättringar gällande arbetsmiljön för pedagogerna på Ängs byns förskola, med 
montering av ramp och ingång till vagnförrådet utifrån. 

Inköp av lekmaterial och inventarier till nya avdelningen på Skogs byns förskola samt 
lekutrustning till utemiljön. 

Framtids perspektiv 

REKRYTERING 

Det är i nuläget oerhört svårt att rekrytera förskollärare, vilket är en förutsättning för att 
kunna bedriva en verksamhet utifrån uppdraget och för att nå kommunens mål. 
Pedagogerna som arbetar inom våra verksamheter idag är engagerade och kompetenta 
och gör en fantastisk insats. För att behålla befintliga pedagoger samt rekrytera nya 
krävs att det ges förutsättningar för en god arbetsmiljö, vilket innebär tid för reflektion, 

dokumentation och kompetensutveckling samt lokaler som är trivsamma och anpassade 
för dagens förskoleverksamhet både när det gäller det pedagogiska arbetet i 
barngruppen såväl som rum för att arbeta med dokumentation/planering som att ostört 
genomföra samtal med vårdnadshavare. Om vår kommun ska vara den som man väljer 
att arbeta i kan löner, friskvårdsinsatser, arbetsvillkor etc. ha en avgörande betydelse. 

HÖGRE SKOLPENG 

Det har under de senaste åren varit en trend att barnens vistelsetider har ökat, detta har 
ej kompenserats ekonomiskt. Detta medför ökad arbetsbelastning som på olika sätt 
påverkar verksamheten negativt. Pedagogerna känner sig otillräckliga i det vardagliga 
arbetet med barnen, vilket på sikt leder till stress. Pedagogerna får ej tid för 
dokumentation, reflektion och vidareutveckling av arbetet. Pedagogerna kan ej ta ut 

någon paus under dagen. 

INNE- och UTEMILJÖN 

Det har under många år varit ett bristande underhåll av lokalerna. Inomhusklimatet 
gällande ventilation, kyla och drag har påtalats vid ett flertal tillfällen. Underhåll som 
målning och golvbeläggning m.m. samt arbetsrum för pedagogerna saknas både på 
Ängsbyn och Backkabyn. Skogs byns förskola bedrivs f.n.v. i moduler där planlösning och 
utemiljön ej är optimal och tillräcklig utifrån det pedagogiska uppdraget. 
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Verksamhetsberättelse, bokslut 2016 

Namn, ansvarsnummer: Elisabeth Enoksson 6261 

Ekonomisk översikt 

DRIFT 
Verksamhet 

-

Summa 

Varav ny'ttjat överskott från tidigare år 
I 29,5 

INVESTERINGAR 
Projekt 

Summa 

Årets viktigaste händelse 

Januari-augusti 2016 
Kostnader Intäkter Awikelse 

19042,7 19426,0 -383,3 

Januari-augusti 2016 
Budget Utfall Awikelse 

99 99 0 

Än en gång har verksamheterna jag ansvarar varit föremål för renoveringar. Den mest 
omfattande renoveringen som skedde under det gångna året var på Äppelbyns förskola. Det är 
och har varit nödvändigt med dessa arbeten då underhållet av fastigheterna är mycket eftersatt. 
Dock innebär dessa omfattande renoveringar mycket arbete för oss alla. Logistiken fungerade 
dessvärre ej och de stödverksamheter som borde finnas räckte inte till av diverse olika 
anledningar. Arbetsmiljöarbetet för att säkerställa barnens och pedagogernas trygghet och 
säkerhet blir då oerhört omfattande och det är mer än en gång tanken funnits om att delegera 
arbetsmiljöansvaret. 

Jag anser att vi är en förskole-enhet som ständigt försöker hitta lösningar som gagnar alla. Det är 
en geografisk spridd verksamhet men vi gör vårt yttersta för att finna olika modeller så att vi kan 
utvecklas tillsammans. Arbetet med våra olika utvecklingsforum har pågått men i en förändrad 
form och vi önskar fortfarande att dessa utvecklingsgrupper så småningom även kan leda till 
kommunövergripande konferenser. 
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Under året som gått har vi anställt fyra nya förskollärare inom mitt verksamhetsområde och en 
barnskötare till kommunens gemensamma pool. De har alla fördjupade kompetenser inom ett 
särskilt område. 

Pedagogerna gör sitt yttersta efter de förutsättningar som finns. För oss är det en självklarhet att 
försöka leva upp till de servicedeklarationer och nämndsmål som sätts upp. Utökning av 
barnantalet under perioder när det är möjligt att genomföra är bara en liten del av detta arbete. 
Stads bidraget gjorde det möjligt att rekrytera mer personal men svårigheten att finna behöriga 
pedagoger har föranlett till att den ordinarie personalen fått fler ansvars barn. Skillnaden från 
föregående skrivelse är att vi fick avslag av stads bidraget för Klockare byns förskola. Det blev en 
märkbar negativ skillnad. Vårdnadshavare har påpekat att de anser att pedagogerna inte har tid 
att möta dem i den utsträckning de önskar och är då oroliga att även deras barn inte får samma 
förutsättningar som tidigare. 

Inom mitt verksamhetsområde har vi flera barn som har behov av särskilt stöd beroende på den 
miljö de vistas i. När vi rekryterade en av våra nya förskollärare var en av kriterierna att man 
hade en specialpedagogs kompetens. Vi hade förmånen att kunna anställa en förskollärare med 
denna behörighet. Detta arbete har nu påbörjats och vi kan redan nu konstatera att hennes 
handledning har upplevts som positiv och till hjälp för de arbetslag som hon har kunnat 
handleda. 

Samarbetet med förskoleutvecklare Birgitta Berseus har fortsatt och varit berikande för oss alla. 
När jag tillsammans med Birgitta summerade föregående läsår och hennes arbete med att bl.a. få 
pedagogerna att se nyttan av att skriva reflektionsprotokoll kunde vi konstatera att de 
pedagogiska miljöerna var nästa utvecklingsområden som vi skulle fördjupa oss inom. Läsåret 
introducerades med ett studiebesök på en nybyggd förskola i Ängelholms kommun. Det gav oss 
alla nya tankar och inspiration om betydelsen av den "tredje pedagogen. Vi kan konstatera när vi 
nu går in i nästa termin att det är viktigt med den fysiska närvaron vid förändringsarbeten. Man 
behöver konkret får se och blir inspirerad av vilka möjligheter som finns och ges när man 
förändrar i miljöarbetet. 

Ekonomiskt resultat 
Orsakerna till resultatet är detsamma som föregående bokslut även om utfallet ser annorlunda 
ut. Jag har haft en hög arbetsbelastning vilket lett till att det varit svårt att kontinuerligt följa upp 
arbetet med ekonomin i den utsträckning jag skulle behöva. Det har varit nödvändigt att 
prioritera annat! Semesterlöneskulden, långtidssjukskrivningar, samt svårigheterna att 
rekrytera behörig personal är några av parametrarna som ger intrycket av ett positivt resultat. 
Utan ekonomen Ewa Rodins hjälp och tålmodiga arbete hade det varit mycket svårt för mig att 
ansvara för denna del av uppdraget. Jag anser det också nödvändigt att ha ett visst överskott då 
vi framöver kommer att ha större omkostnader. Vi har fler barn i omfattande behov av särskilt 
stöd och tilläggsbeloppen täcker inte dessa kostader. Flertalet barn har utökad vistelsetid och de 
så kallade 15h barnen genererar inte en hel förskolepeng. Dessvärre har vi haft omfattande 
sjukskrivningar som kommer att pågå, svårigheten med att rekrytera behörig personal till dessa 
tjänster leder också till det positiva resultatet. Vi behöver även göra större investeringar när det 
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gäller våra inventarier som är utslitna och ålderstigna därav har det varit mycket viktigt för oss 
att gå in i det nya året med ett positivt resultat. 

Investeringar 

Det krävs att vi gör fortsatta omfattande investeringar när det gäller inventarierna. Vi har använt 
hela det tilldelade beloppet och även tidigare överskott för detta ändamål. 

Framtids perspektiv 

Arbetet med att stärka barnens språk och kommunikation kommer att fortsätta. Jag kan inte i 
ord uttrycka vilket engagemang och fokus det finns i pedagogernas arbete. Det är helt underbart 
att följa detta! När jag någon gång har möjlighet och förmånen att få ta del av allt från 
dramatiseringar, bilder och filmer, QR-koder, musicerande etc. är jag den stoltaste chef ni kan 
tänka er. Vårt samarbete med skolans logopeder har fortsatt och vi hade gärna sett att detta 
samarbete hade utökats. Vi har fått en större insyn i deras arbete när det gäller screeningen som 
görs bland annat i förskoleklassen. Screeningen görs för att man tidigt ska upptäcka var 
barnet/eleven befinner sig i sin språkliga medvetenhet. Flera studier och forskningsresultat 
visar på att barn och elevers språk- och läsförståelse har försämrats de senaste åren. En del av 
orsaken tror man är våra förändrade levnadsvanor och användningsmönster när det gäller 
medier och litteratur. Andra faktorer pekar på att när stora besparingar under 1990-talet 
behövde göras och lärartätheten därmed minskade, bidrog det till den försämrade utvecklingen. 
Studier visar också att lärarstudenter under lång tid inte fick tillräckliga kunskaper om hur ett 
språk-, läs-och skrivutvecklande arbete ser ut. Vilka omständigheter det än månne vara måste vi 
alltid se till barnens bästa, försöka ta till oss det som forskningen visar och hjälpas åt för att 
förändra denna utveckling. Vi kommer därför nu under våren påbörja arbetet med "Läslyftet". 
Regeringens intentioner är att vi även inom förskolan kommer att inkluderas i stads bidraget 
som tidigare har utbetalats till skolan för att kunna genomföra denna insats. 

I varje förskola har vi en utsedd pedagog med ett IKT-ansvar. IKT står för informations- och 
kommunikationsteknik. För att vidarutveckla detta arbete ska vi under våren försöka avsätta en 
del av deras tjänster för detta uppdrag. Vårt samhälle genomgår en stor digitaliseringsprocess. 
Kunskap och fortbildning krävs för att vi ska hänga med i svängarna. Vi har en relativt bra 
grund utrustning där varje pedagog har bl.a. minst en Ipad som arbetsverktyg och barnen har 
tillgång till lpads och projektorer på sina avdelningar. Enbart tillgång till tekniken räcker inte 
utan vi måste lära oss hur den kan fördjupa lärandet. De digitala verktygen förändras ständig 
och det är inte lätt att hålla sig uppdaterad. En av de viktigaste kunskaperna blir att se 
processerna. Mycket fakta är redan i dag digitaliserad och den språkliga kompetensen blir då 
fundamental. Det innebär en förmåga att hantera information, tolka den och kunna 
kommunicera den. Inom forskningen pratar man om literacy begreppet. Denna forskning pekar 
på vikten i den språkliga kompetensen och innefattar allt ifrån att tolka svåra tabeller till att 
hantera foto- och filmredigeringsprogram till att värdera inlägg i olika källor. Jag försöker hålla 
mig ödmjuk inför allt detta men är samtidigt också orolig över hur mycket skärm tid vi ägnar oss 
åt istället för att umgås med varandra. Här står jag fast i mina åsikter, skärmen kan inte ersätta 
det personliga mötet! För att utvecklas som en individ måste vi se, lyssna och lära av varandra. 
Den fysiska närvaron är avgörande i anknytningen till andra människor. Jag ser ibland att de 
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allra yngsta barnen har en Ipad framför sig när de tillsammans med familjen samlas för att äta 
en måltid. Jag ser också barn åka i framåtvända vagnar medan föräldrarna pratar i telefonen, 
ibland sitter de små telningarna även själva med en i handen. Detta i stället för att de 
tillsammans upptäcker världen, är inte något fel då? När barnen sedan väl är hemma och det ska 
städas eller lagas mat etc. åker skärmarna fram igen. Då blir jag orolig och om detta har jag 
många tankar. När jag tillsammans med en medarbetare åkte på en mässa om hur 
digitaliseringen skulle kunna öka lärandet i skolans alla mål kom jag i samspråk med en av 
arrangörerna. Det var då självklart för mig att prata med honom om mina farhågor kring detta. 
Vi måste även lyfta denna aspekt! En av deltagarna på denna mässa blev utvald att åka till Bett i 
London. Bett är ett av världens största mässor med fokus på skolans och förskolans digitala 
utveckling för lärande. Vem tror ni de väljer av alla dessa mässbesökare ... ? Jo, mig! Det är tur att 
jag kan ta med en av mina duktiga IKT-pedagoger som kan hjälpa mig i denna djungel. Det ska bli 
intressant att se vad detta för med sig inför 2017! 

I fjol skrev jag om besparingarna vi var tvungna att genomföra med våra utvecklingsgrupper. Vi 
kunde inte längre träffas i de olika forum som vi tidigare haft. Det jag dessvärre nu kan 
konstatera är att utvecklingen inom vissa områden då blivit eftersatt eftersom vi måste 
prioritera barnens trygghet och säkerhet. Detta är mycket allvarligt och kommer inte att hålla i 
längden. Att som pedagog inte få möjlighet att reflektera eller fördjupa sig inom sitt gebit kan ge 
långtgående biverkningar. Ambitionen är hög men att ständigt mötas av att tiden inte finns kan 
bli förödande i längden. Det är alarmerande rapporter när det gäller den psykosociala 
arbetsmiljön. I mina medarbetarenkäter kan man se samma tendenser och det är en tydlig 
försämring i dessa delar. Allt för mycket tid går åt till det som vi själva inte kan påverka. Barnens 
vistelsetid i förhållande till förskolepengen har inte följts åt. Tilläggsbeloppen räcker inte i den 
utsträckning som det krävs för bemanningen. Lokalerna är inte anpassade efter den verksamhet 
som åligger oss. Det minskade stads bidraget för att skapa förutsättningar att kunna ha lägre 
barnantal i grupperna gav omedelbar negativ effekt. Jag har själv en allt för hög arbetsbelastning 
och räcker inte till för mina medarbetare. Det blir en ond cirkel som är svår att ta sig ur. Vi är 
nära gränsen att inte längre orka leva upp till de krav som våra olika ansvarsområden kräver av 
oss. 

Att som chef och ansvarig för verksamheten behöva säga till sina medarbetare att de ska sänka 
ribban och försöka hitta andra ingångar är lika förödande för dem som för mig. Jag har haft 
många funderingar kring detta under 2016 och jag önskar innerligt att jag hade kunnat hitta en 
lösning kring denna problematik. Dessvärre har jag inte gjort det utan behöver få hjälp utifrån. 
Mitt verksamhetsområde är det mest utspridda. Jag har tre förskolor förlagda i tre olika tätorter: 
Fiske byns förskola i Torekov, Klockare byns förskola i Västra Karup samt Äppelbyns förskola i 
centrala Båstad. Vi har vuxit i storlek med ca. 35-40 barn under de åren jag har varit verksam 
och lokalbristen har fått lösas med hjälp av paviljonger. Det är självklart glädjande när vi kan 
erbjuda omsorg till vårdnadshavarna på de orter som de önskar främst. Att ha en välfungerande 
förskola på orten lockar barnfamiljer och nya invånare till kommunen. De befintliga lokalerna 
som finns är dock inte anpassade för den verksamhet som vi enligt styrdokumenten ska bedriva. 
Våra förskolor tillhör också tre olika skolor som är förlagda på respektive ort. Det innebär att jag 
tillsammans med de olika rektorerna ska försöka hitta ett samarbete. Mycket av mitt arbete går 
till att kuska runt i dessa olika orter för att kunna finnas till hands och inte minst arbetsmiljö-
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arbetet tar mycket av min tid. Tre förskolor förlagda på tre olika orter innebär även olika 
kokerskor, lokalvårdare, vaktmästare etc. I den bästa av alla världar fungerar allt som det ska 
men så är inte fallet. Eftersom jag inte är chef för dessa medarbetare medför det att jag många 
gånger måste vända mig till deras arbetsledare/chefer. Att vi dessutom har en del av dessa 
områden på entreprenad innebär ytterligare personer och listan kan göras oändligt lång. Många 
är de tillfällen som det har varit nödvändigt att sitta i möten för att åtgärda olika utvecklings
områden. Vad kostar inte denna tid? Vad kostar inte de tillfälliga paviljongerna som tenderar att 
bli permanenta? Jag har verkligen fantastiska medarbetare och vi gör vad vi kan i denna 
organisation men var finns helheten? Hur mycket längre orkar vi? 

Vi är en förskoleverksamhet som ständigt försöker hitta olika lösningar och jag anser att vi är 
mycket förändrings benägna och försöker hitta olika former för att hjälpas åt. Vi har nu under 
flera år påtalat de olika bristerna och utvecklingsområdena som vi måste ta tag i. När och hur 
kommer detta att ske? Vi har inte alla samma förutsättningar i kommunen och det är inte heller 
något som jag strävar för. Det är dock en stor skillnad att som ledare kunna vara på plats 
dagligen där man kan stötta och finnas till hands för sina medarbetare. Att kunna möta 
kringpersonalen som många gånger utgör navet i kugghjulet gör att det är lättare att fånga upp 
och åtgärda ett ev. problem som dykt upp. Att få ansvara för en enhet/byggnad istället för flera 
är också en stor skillnad. Om lokalerna istället hade varit ändamålsenliga och att det dessutom 
kanske till och med hade funnits en assistent på plats då börjar vi prata om att ha liknande 
förutsättningar! I mina verksamheter har vi försökt hitta olika former i ledarskapet genom att ha 
husansvariga och våra arbetsplatsträffar och personalkonferenser genomförs tillsammans. 
Samarbetet med vårdnadshavarna sköts till största delen av utsedda pedagoger - allt för att 
underlätta och hitta en fungerande form i den organisation vi befinner oss idag. 

Det är med ovanstående i beaktande som jag innerligt önskar att vi alla finner en närmare dialog 
med varandra och inte minst en vision om hur förskolornas framtid ska se ut i Båstad kommun. 
Förskolan är det första ledet i utbildningsväsendet och forskningen visar tydligt att barnens 
första år är av stor betydelse för kunskapsutvecklingen. Inte minst Pia Williams arbete från 
Göteborgs universitet sammanställer detta i flera rapporter. 

En ny vision kan kanske hjälpa oss in i ett nytt sätt att tänka och förändra! 

Båstads kommun skapar ett bättre sätt att leva 
genom att vara en attraktiv förebild, på alla sätt i alla sammanhang. 
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Ann Heidenberg,ansvar 6161: 

Ekonomisk översikt 

DRIFT 
Verksamhet 

Summa 

Varav nyttjat överskott från tidigare år 
I so,1 

-INVESTERINGAR 
Projekt 

Summa 

Årets viktigaste händelser 

Januari-december 2016 
Kostnader Intäkter Awikelse 

17303,4 17363,7 60.3 

Januari-december 2016 
Budget Utfall Awikelse 

90,0 88,2 1,8 

Verksamheterna har under året beviljats statsbidrag för att minska antalet barn i 
barngrupperna. Förskolorna har fördelat barnen på ytterligare en avdelning per förskola. 
Statsbidraget bekostar den personal som behövs för att organisera ytterligare en avdelning. 
Dessa personer är anställda under viss tid vilket medför att andelen obehöriga pedagoger i 
verksamheten ökar. Verksamhetsförändringen har medfört kostnader för Ö Karups förskola som 
belastar investeringar. 

Begärda insatser från specialpedagog har inte kunnat tillgodoses under hösten. Verksamheten 
har på egen hand bildat kollegiala handledningstillfällen för pedagoger /förskolechef där vi med 
vår samlade kompetens gett stöd i de insatser som behövts från specialpedagog. Kostnaden 
belastar verksamheten och kvaliten på insatser blir lägre. 

Päronbyns förskola har målats om inomhus under verksamhetstid och barnen har inte kunnat 
vara i lokalerna under flera månader fullt ut. Verksamheten har fått ökade personalkostnader 
för att kunna genomföra sitt uppdrag. 
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Päron byns- och Malens förskola upplever en markant sämre kvalite på städning under året 
2016. Klagomål avseende städning har gjorts ett flertal gånger utan förbättrat resultat. Från 
Päron byns förskola inkommer både från personal och barn dokumentation samt läkarintyg 
över eksem och allergiska symptom som upplevs på förskolan men inte i hemmet. 
Miljöavdelningen och Båstadhem är kontaktad för utredning. I samband med att Båstadhem 
undersökte fastigheten visar det sig att utesovet är angripet av svartmögel. Utesovet är bekostat 
av tidigare vårdnadshavare och ingår inte i Båstadhems förvaltning. Utesovet är stängt med 
omdelbar verkan. 

Rekrytering av förskollärare har tidigare gett få sökanden av behöriga förskollärare. Under 2016 
har verksamheterna varit i behov av flera nya medarbetare eftersom flera pedagoger sökt till 
andra tjänster inom kommunen. Vid höstens rekrytering fick verksamheten förhållandevis 
många sökande. Flera sökanden var studenter från Halmstad högskola som avslutar sina studier 
januari 2017. Några har haft sin verksamhetsförlagda praktik på Ö Karups förskola och någon 
har vikarierat under sin studietid i Båstad kommun och har delat med sig av sina goda 
erfarenheter till andra studenter. 

I slutet av 2016 har verksamheten tecknat avtal till samverkan med Halmstad högskola att vara 
övningsförskola för en grupp som studerar till förskollärare. Första året kommer 6-8 elever och 
andra året kommer 12-16 elever till förskolorna i verksamhetsområdet för sin 
verksamhetsförlagda praktik. Verksamheten behöver en lokal VFU-ledare (omfattning ca 10% 
tjänst) som tar ansvar för organisera och planera studenternas utbildning på förskolan och göra 
en bedömning av studenternas prestation tillsammans med VFU-handledare. Enligt högskolan är 
det en framgångsfaktor för samverkan att verksamheten har en engagerad lokal VFU-ledare och 
flera VFU-handledare i sin organisation. Verksamheten har tre pedagoger som startade läsa 
Handledning för VFU-lärare 7,5 hp vid Halmstad högskola och tre pedagoger startar i januari 
2017. 

Ekonomiskt resultat 
Verksamhetens resultat överensstämmer med tidigare lämnad prognos. Uttag av överskott har 
användts till Bebots (robotar), pedagogiskt undervisningsmaterial samt inköp av arbetskläder 
för ute bruk till pedagoger på Päron byns- och Malens förskolor. 

Årets investeringar 

Verksamhetsförändring Ö Karups förskola med anledning av statsbidrag för mindre 
barngrupper. 
Verksamhetsförändring Päronbyns förskola med anledning av statsbidrag för mindre 
barngrupper (utemiljö) och efter målning (innemiljö) 
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Framtids perspektiv 

Verksamheten har stora förväntningar på att komma närmare forskning och beprövad 
erfarenhet genom samverkansavtalet om övningsförskolor med Halmstad högskola och på så 
sätt utveckla egen verksamhet. Vi ser också möjligheter att knyta studenternas utvecklings- och 
examensarbeten till förskolornas pågående utvecklingsarbete. Verksamheten har en ambition 
att bidra till att studenterna får goda förutsättningar att utvecklas till kompetenta pedagoger och 
bidra till en god image av Båstad kommun med verksamheter som håller god kvalite och är en 
god arbetsgivare. 
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Verksamhetsberättelse, bokslut 2016 

Namn, ansvarsnummer: Lotta Holte ansvar 6131 

Ekonomisk översikt 

2017 -02- 0 B 
Dnr.U.N()~.Q.&?/' 
.1.9tt.::.G?.ill ..... 

DRIFT Januari-december 2016 
Verksamhet 
Ansvar 6131 
Resterande överskott 2015 

Summa 

Varav nyttjat överskott från tidigare år 

0 

Kostnader 
8114 

Intäkter Awikelse 
8597 483 

67 

550 

INVESTERINGAR Januari-december 2016 
Projekt Budget Utfall Awikelse 
1607 26 26 0 
1624 27 27 0 

Summa 53 53 0 

Årets viktigaste händelser 
Vi satsar på fortbildning och verktyg som kan underlätta lärandet. 

Vi har under året aktivt använt Unikum förinformation, skol uppgifter samt för kontakt med elever 

och föräldrar. Unikum har även använts för att ge eleverna kontinuerlig formativ bedömning på deras 

uppgifter. 

Vi har arbetat aktivt med Google for Education (Gafe) och eleverna har numera kunskaper om hur 

verktyget fungera och använder även det i undervisningen . Skolans handlingsplaner och gemensam 

dokumentation finns i mappar i Gafe så att all personal på enheten har tillgång till dessa. 

Vi har omorganiserat vår verksamhet så att pedagogernas kompetens utnyttjas på ett mer effektivt 

och resurssparande sätt. Detta genom ett ökat samarbete mellan pedagogerna i arbetslagen och mer 

ämnesövergripande undervisning samt även att vi blandat klasserna över åldersgränserna. 
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Under en tvåårsperiod har skolan arbetat fram en elevhälsoplan i ett projekt med Petri Partanen. Av 

detta har vi fått ett bättre organiserat och effektiviserat elevhälsoarbete. 

Under våren har skolan tagit emot två omgångar med asylelever. Under period 1 så kom 15 

asylelever i åldrarna 6-12 år från asylboendet First Camp i Torekov. Under period 2 så kom det 12 

asylelever från asylboendet på Hemmeslövs Herrgård. För att kartläggningen av dessa elever skulle 

kunna genomföras anställdes en specialpedagog vars huvudsyfte var att genomföra kartläggningarna. 

Utifrån utvärderingar av systematiskt kvalitetsarbete och nationella prov/betyg resultat för 

Sandlyckeskolan har elever och personal arbetat med ett Skriv och berättartema under 2016, för att 

öka måluppfyllelsen för eleverna. 

Under 2017 kommer Sandlyckeskolans elever och personal arbeta med Elevernas läs- och 

kommunikationsförmåga. I egen regi har kompetensutveckling för personalen, Läslyftet påbörjats 

och detta kommer fortsätta under kommande läsår. Vi arbetar utifrån skolverkets moduler. 

Under början av året så bjöd Föräldraföreningen oss till skridskoåkning i Ängelholms ishall. Friluftsdag 

har genomförts i samarbete med Torekovs föreningar. Fotboll, golf, segling och skolidrott stod på 

schemat denna dag. Skolan har även varit på friluftsdag på Hallands Väderö. 

Ekonomiskt resultat 
Det är svårt att driva en liten enhet med gällande skolpeng så att budgeten går ihop. En liten enhet är 

mycket sårbar och om några elever har slutat under hösten då är det mycket problematiskt att dra 

ner personal under pågående läsår. Enheten har fått ett positivt resultat för året 2016 på grund av 

det ökade elevantalet genom att 15 asylelever under höst och vår har placerats på skolan. 

Överskottet kommer att användas för att klara budgeten under 2017 Och 2018 för enligt prognosen 

kommer elevantalet att ligga kring 80 elever på skolan. 

Rekryteringen tar lång tid vilket medför att personal inte kan anställas i samma takt som elevantalet 

ökar vilket medför att intäkter och utgifter blir förskjutna. I samband med sjukskrivningar är det svårt 

att rekrytera legitimerad personal. 

Årets investeringar 

Digitala lärmiljöer och utrustning av klassrum för att ge personalen bästa ergonomiska 

förutsättningar för en bra arbetsmiljö . Nya stolar har köpts in för eleverna i årskurs 2-6. 

Framtidsperspektiv 

Viktiga tankar att ha med inför framtiden för att Båstad kommun skall vara bland de 10 bästa 

skolkommunerna i landet. 
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Elever i omfattande behov av särskilt stöd behöver skickliga pedagoger, anpassade lokaler och 

en kreativ utemiljö. 

Eleverna behöver digitala lärmiljöer och tillgång till digital teknik som stöd i lärandet. 

Kommunen behöver ha en bra strategi för att rekrytera och behålla kompetenta lärare- den 

viktigaste resursen. 

Rekryteringen av fritidspedagoger och legitimerade grundskollärare är ett stort problem. Det är få 
sökande som är behöriga som söker våra tjänster. Bristen på pedagoger har inneburit att vi har fått 
anställa personal på fritidshemmet som inte har pedagogisk utbildning. För de utbildade pedagoger 
som är i verksamheterna, blir arbetsbördan tyngre då bl a kraven på dokumentation har blivit högre. 

Får vi inte utbildad personal till våra skolor kommer vi att få stora svårigheter att leva upp till 
målsättningen att vara bland de bästa skolkommunerna i landet. 

Kommunen bör sörja för en god personalvård, vilket möjliggör att kunna behålla skickliga 

pedagoger och rekrytera skickliga pedagoger när vi behöver nyanställa. 

Därför är det viktigt att kommunen arbetar efter det personalpolitiska programmets vision: 

Båstads kommun är en attraktiv arbetsgivare, som kan rekrytera, utveckla och behålla kompetenta 
och engagerade medarbetare, som känner till sitt uppdrag och är stolta över sitt arbetsresultat. 

Tidsenlig och likvärdig utbildning 

Det är viktigt att politikerna i kommunen tar ett beslut och pekar ut riktningen hur vi får en optimal 
skolorganisation 2025 utifrån lokaler, kompetensförsörjning och lärmiljö/ lärverktyg. 

Så länge politikerna värnar om en skola i varje tätort, måste de små skolorna såsom Sandlyckeskolan 
få medel, så att man ekonomiskt kan bedriva en bra verksamhet för att kunna leva upp till 
målsättningarna i skollagen och läroplanen. 

Elever i behov av särskilt stöd 

Viktigt att det finns fortsatta medel att söka för tilläggsbelopp till våra elever med särskilda behov på 
skolan och på fritidshemmet för att enheterna skall kunna ge eleverna det stöd som styrdokumenten 
kräver. 

Lokaler 

Det måste finnas ändamålsenliga lokaler, tillgång till specialsalar för slöjd, idrott, hemkunskap och 

lokaler för olika mötesplatser är viktigt för lärmiljöerna i grundskolan och på fritidshemmen. 

Utemiljön är viktig för alla elever och den skall kunna erbjuda fysisk aktivitet, spontan inlärning och 

möjlighet till avskildhet. 

Lokalerna är fortfarande slitna och dåligt underhållna samt svåra att anpassa till den undervisning 
som skolans regelverk och styrdokument kräver. Det allmänna underhållet såsom målning av 
klassrum och byte av golv måste göras. 
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Miljö och Hälsa anmärkte vid sin inspektion i slutet av året, att ventilationen i lektionssalarna är 

undermålig och visar för höga gränsvärden när det gäller bullernivån. Dessa påpekande har också 
varit med på skyddsronder under ett antal år. 

82



[ilJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Barn & skola 

· . :."-·::\~)3 ; '.C :\J~MUN 
·11: .• _::-1' :.os .ämnden 

t'.011 -02- 0 B 

Verksamhetsberättelse, bokslut 2016 
· ::r .. U.N .. QQS).9..B:3 I 
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Namn, ansvarsnummer: Strandängsskolan f-6, 6111 

Ekonomisk översikt 

DRIFT 
Verksamhet 

Skola och fritidshem 

Summa 

Varav nyttjat överskott från tidigare år 

1-171,8 

INVESTERINGAR 
Projekt 
Pedagogisk utrustning grundskola 
Kursplanerelaterade 

Summa 

Årets viktigaste händelser 

Januari-december 2016 
Kostnader Intäkter Awikelse 

-

24 091,5 -23 917,5 174,0 

24 091,5 
-23 917,5 174,0 

-Januari-december 2016 
Budget Utfall Awikelse 

89 87 2 
94 96 -2 

183 183 0 

Läslyftet- stor kompetensutvecklingsinsats för hela enheten, alla pedagoger är delaktiga. 
Lärarna har en process och fritidspedagogerna har en process som är mindre omfattande. 

Vi satsar på ett extra rörelsepass för eleverna, främst mellanstadiet. Detta är en del i 
samverkan mellan skola och fritidshem. 
Behovet av samarbete och samverkan är stort för elevernas bästa möjliga lärande hela 
dagen. Vi har utvecklat ett öppet klimat i personalgruppen och vi fortsätter att utveckla en 
organisation för lärande. 

Eleverna når goda resultat, men i årskurs sex har vi saknat resurs och kompetens för att 

kunna ge elever det stöd de behöver, särskilt för de elever som inte har svenska som 

modersmål. Vi har saknat studiehandledning på flera modersmål, och detta har också 

inneburit svårigheter att kartlägga de elevernas kunskaper. 
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Ekonomiskt resultat 
På driften är det ett underskott på 17 4tkr. Då ingår satsningar där tidigare års överskott använts 
till utemiljö, material för rastverksamhet, ytterligare digital utrustning i form av datorer. 
Efter överskottet är avdraget så har vi en budget i balans. 

Årets investeringar 

Elevmöbler, lärararbetsplatser, digital lärmiljö (projektor, apple-tv, ljud, datorer), 

Framtidsperspektiv 

Politiken måste ta beslut avseende vad man vill med skolorna i Båstad och hur 
skolorganisationen ska se ut. Till detta hör att sörja för en god personalvård, vilket 
möjliggör att kunna behålla skickliga pedagoger och rekrytera nya skickliga pedagoger 
när det behövs. 

Vi vill verka för Båstads kommun är en attraktiv arbetsgivare, som kan rekrytera, 
utveckla och behålla kompetenta och engagerade medarbetare som känner till sitt 
uppdrag och är stolta över sitt arbetsresultat - citat från det arbetspolitiska 
programmets vision. För att lyckas med det krävs en ordentlig satsning på lärarnas 
löner. 
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Verksamhetsberättelse, bokslut 2016 

2017 -02- 0 8 
Dnr.V..N .. Q ... QQ~3/ 
.. 1:.~ ... i .::: .. G? .. 0.9 

Namn, ansvarsnummer: D . 
VÖts-tr-°' ~ai-vlp:s CSKo\°'1 -Pz-te.V"' Q\r) \ ~f°O\ 
Ekonomisk översikt I 

-
DRIFT Januari-december 2016 
Verksamhet Kostnader Intäkter Awikelse 

Summa 

Varav nyttjat överskott från tidigare år 
0 

'iN\tESTERINGAR 
Projekt 
1607 
1624 

Summa 

Årets viktigaste händelser 

14261 -14627 -365 

-365 

~ 

Januari-december 2016 
Budget Utfall Awikelse 

47,2 55,0 7,8 
65,8 58,0 - 7,8 

113,0 113,0 0,0 

Årets fortbildning individuellt och kollegialt, samt vår IKT-utveckling. Satsningen på dessa delar 
är en förutsättning för att vårt lärande förhållningssätt ska fortsätta blomma i den takt vi vill. 
Viktigt för oss är att utvecklingen sker tillsammans med eleverna och att de både stimulerar och 
underlättar för allas lärande. Internatet och all fortbildningstid där lärandet varit i fokus är den 
överlägset ekonomiskt bästa satsning vi gjort även detta år. Satsningarna på En till En, 
Smartboards, Unikum och GAFE är viktiga delar i IKT, men även här söker pedagogerna fortsatt 
kunskaper för att utveckla elevernas och sina egna förmågor. Genom att lokalerna är så slitna 
och ytterst begränsande är årets satsning på enkla höj och sänkbara bord till pedagogernas 
arbetsplatser en annan viktig satsning på att förbättra deras arbetsmiljö något. 
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Ekonomiskt resultat 

Slutresultatet blev ett plus som var mycket högre än förväntat. Prognoserna visade under hela 
året fram tom oktober att vi skulle nå ett tydligt minusresultat. Men nya statsbidrag som är 
svåra att kalkylera med i en olycklig kombination med våra betydande rekryteringsproblem är 
den största anledningen till det oförutsedda överskottet. En del statsbidrag kommer vi att 
behöva betala tillbaka våren 2017 eftersom vi tex inte kunnat organisera läxhjälp som tänkt. 

Årets investeringar 

De ringa investeringsmedlen gör att vi igen prioriterat det lilla i form av arbetsborden 
som ger ergonomiska arbetsplatser, samt fortsatt satsning på Smartboards för att 
synliggöra och stimulera lärandet. 

Framtids perspektiv 

Eleverna och pedagogerna på skolan och på fritidshemmet är den viktigaste resursen vi 
har. De måste få tillgång till de resurser som behövs för att alla elever skall nå de mål 
som styrdokumenten (bla staten) kräver. De behöver fortsatt betydande fortbildning 
och verktyg för att stimulera och vägleda elever och pedagoger för att nå alla målen. Men 
mest akut investering nu är nya lokaler med väl anpassade lärmiljöer som täcker dagens 
olika behov, tex för de elever som har omfattande behov av särskilt stöd. Lärmiljön i 
grundskolan och fri tidshemmet behöver ändamålsenliga lokaler, tillgång till specialsalar 
för slöjd, idrott, hemkunskap, NO, bild och musik, samt mötesplatser och bra 
lärararbetsplatser 

Rekrytera och behålla kompetenta lärare är också en akut problematik att lösa. Det är 
mycket svårt att få sökande och än svårare att få tillräckligt kvalificerade och 
legitimerade pedagoger för att fortsätta vår positiva väg 

Det pedagogiska ledarskapet kräver omgående administrativt stöd så att lärandet kan 
stimuleras och vägledas. I den mångfald och den konkurens som finns gäller det att 
ledarskapet inte fastnar i administrationen vilket det gör idag. 

I förra årets verksamhets berättelse skrevs nedan och det gäller fortfarande. För att vi i 
Båstad skall ligga i framkant behövs det satsas nu och inte om något år då andra i vår 
omgivning redan gjort det. Det är alltså nu det gör skillnad om "berättelsen om Båstad" 
skall bli något alldeles extra. 
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Namn, ansvarsnummer: Susanne Kaczmarek, 6211 

Ekonomisk översikt 

DRIFT 
Verksamhet 
Ansvar6211 

Summa 

Varav nyttjat överskott från tidigare år 

I 589,7 

INVESTERINGAR 
Projekt 
Ped.utrustning grundskola 
Kursplanerelaterade 

Summa 

Årets viktigaste händelser 

Januari-december 2016 
Kostnader Intäkter Awikelse 
17467,3 17232,8 -234,5 

17467,3 17232,8 -234,5 

-
Januari-december 2016 

Budget Utfall Awikelse 
64 61,5 2,5 
67 69,5 -2,5 

131 131 0 

Under året har skolan tagit emot många nyanlända/asylsökande elever vilket har medfört att 
organisationen förändrats, ny personal har anställts och det totala elevantalet på skolan har 

ökat. 

Våren och sommaren 2016 har en stor ventilationsombyggnad genomförts som har medfört att 
verksamheten periodvis har varit förflyttad till moduler. Fotbollsplanen har fått nytt gräs och en 
motorikbana har invigts. 

Lyan används inte längre som undervisningslokal utan har ersatts av moduler. 

Inbrott i samband med jullovet 2015/2016 då surfplattor och laptops stals och 19 innerdörrar 
samt flera låsta hurtsar och skåp förstördes har medfört att vissa rutiner har setts över utifrån 
ett arbetsmiljöperspektiv. 
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Ekonomiskt resultat 
Årets överskott hänger samman med tidigare överskott. Skolan har detta läsåret fler elever än 
tidigare både utifrån större elevkullar men också utifrån att vi har fått nyanlända/asylsökande 
elever. 

Rekryteringen tar lång tid vilket medför att personal inte kan anställas i samma takt som 
elevantalet ökar vilket medför att intäkter och utgifter blir förskjutna. Det har varit svårt att 
rekrytera legitimerad personal och när vi lyckats har det blivit ett glapp mellan vårt önskade 
tillträdesdatum och när hen har kunnat tillträda sin tjänst. Vi har inte lyckats rekrytera en enda 
legitimerad fritidspedagog på våra vakanser. 

Vi har medvetet arbetat för ett överskott för att möta en minskad elevpeng vid en eventuell 
stängning av asylboendet på Hemmeslövs Herrgård samt för att kunna återbetala statsbidrag för 
läxhjälp som inte har kunnat utnyttjas. 

Årets investeringar 

Inköp och installation av Apple-tv till modulen 
Inköp av surfplattor. 
Inköp av möbler utifrån att elevunderlaget har ökat. 
Ombyggnation av två mindre rum till ett konferensrum. 

Framtids perspektiv 

För att Båstads kommun ska nå sitt uppsatta mål att vara en av de tio bästa skolkommunerna är 
det viktigt att vi har förutsättningar att både kunna rekrytera och behålla duktiga pedagoger. 

Det behöver fattas ett beslut i hur Båstads kommuns framtida skolorganisation ska se ut för att 
kunna möte den förväntade inflyttningen i samband med att bostäder byggs i Östra Karup och 
kring nya stationsområdet. 

Vi behöver fortsätta att satsa på IKT, både när det gäller inköp av digitala verktyg och 
fortbildning för personalen, för att kunna ge eleverna en adekvat och tidsenlig utbildning. Vi 
behöver också ha i beaktan att utvecklingen kring IKT verktygen går snabbt och det måste finnas 
resurser för att kontinuerligt byta ut och komplettera med annan viktig pedagogisk teknisk 
utrustning för att öka elevernas digitala kompetens i enlighet med styrdokumenten exempelvis 
läsplattor, datorer, utrustning för programmering mm. Självklart behöver personalens 
arbetsredskap uppdateras i samma takt. 
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Verksamhetsberättelse, bokslut 2016 

Namn, ansvarsnummer: Tony Holmer 6311och6322 

Ekonomisk översikt 

2017 -02- O B 
Dnr.V..N. .. ~/ 
.1.Q.\.t .. ~.~.Q9. .. 

DRIFT 
Verksamhet 

Januari-december 2016 

6311 
6322 

Summa 

Varav nyttjat överskott från tidigare år 
I 860,1 

INVESTERINGAR 
Projekt 
1607 
1624 

Summa 

Årets viktigaste händelser 

Kostnader Intäkter Awikelse 
36 841,3 36 580,6 -260,7 
273,3 264,6 -8,7 

-269,4 

Januari-december 2016 
Budget Utfall Awil<else 

148,0 155,4 -7,4 
156,0 148,6 7,4 

304,0 304,0 0 

Verksamheten har fortsatt med sitt arbete med projektet "Relationellt lärande". Projektet 
är ett samarbete mellan Förslövs skola, Stöd- och utvecklingsenheten med stöd av SPSM 
(specialpedagogiska skolmyndigheten). 
Föreläsning med Bo Hejlskov om "Beteendeproblem i skolan". 
Biblioteket flyttade sin verksamhet in till högstadiets lokaler. 
Fortsatt ökat elevantal. 

Ekonomiskt resultat 
Verksamheten gör ett negativt resultat om 260, 7 tkr för verksamhet 6311 och 8, 7 tkr för 
verksamhet 6322. Verksamheten har överskott med sig från tidigare år och och reglerar 
underskottet genom detta. 

Årets investeringar 
Investeringarna har fokuserats på lärarnas arbetsplatser, inventarier och IKT. En stor del av 
investeringsbudgeten har använts till att byta accesspunkterna på 7-9. 
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Framtidsperspektiv 

Verksamhetens lokaler 

Verksamheten bedrivs i flera olika byggnade1: F-6 och fritidsverksamheten är förlagd i fem olika 
byggnader där den fysiska miljön är undermålig. Underhållet är eftersatt och det gäller både 
invändigt och utvändigt. Lokalerna är inte heller anpassade att möta de pedagogiska krav som 
finns i styrdokumenten. Detta är någonting som ledningen för verksamheten påpekat i 
nulägesbeskrivning och verksamhets berättelsen under flera år. Under de senaste åren har 
lokalerna och fastigheterna på F-6 fått påpekande från arbetsmiljöverket, kommunens egen 
miljö- och hälsoinspektion, i verksamhetens skyddsrondsprotokoll, från föräldraföreningen och 
slutligen genom den OVK som beställdes av BåstadHem och som genomfördes men inte blev 
godkänd (godkänd OVK under 2015 efter insats av BåstadHem). Flera i personal har fysiska 
symptom och de är under utredning och har kontakt med bla kommunens företagshälsa 
Feelgood. Oro över lokalernas skick och hur de ev påverkar eleverna har uttryckts från föräldrar 
och föräldraråd. 

Även skolgården behöver rustas upp. Här finns bra ytor för eleverna, men flera av lekredskapen 
är nedslitna och behöver ersättas av nya. Detta har bla påtalats via föräldraföreningen och 
elevråden. Inför läsåret 2016/2017 har verksamheten återigen fått genomföra omfattande 
omflyttningar både inom verksamhetens egna lokaler, men även genom att låna lokaler ifrån 
Ungdomens hus och Kulturskolan. Musikundervisningen har fått flytta till aulan vilket innebär en 
omfattande begränsning när det gäller utlåning till allmänheten. 7-9 är förlagd i en stor byggnad 
där samtlig undervisning ske1~ undantaget idrottsundervisningen och musikundervisningen. 
Planeringen inför läsåret 2017 /2018 har påbörjats och återigen ökar elevunderlaget vilket för 
med sig att slöjden inte kan erbjudas till alla elever ifrån Västra Karups skola utan andra 
lösningar måste hittas. Det ökade elevunderlaget innebär även att nya gruppkonstellationer 
måste göra där elever blandas på olika sätt vilket kan innebära minskad måluppfyllelse. 

Behovet är att verksamheten behöver fler lokaler samt en omfattande upprustning av nuvarande 

lokaler. För att lösa situationen i dagsläget kommer verksamheten till läsåret 2017 /2018 att 

återta den byggnad där biblioteket idag har sin verksamhet, samt göra en omdisponering av 

nuvarande lokaler. Biblioteksverksamheten har flyttas in i lokaler på 7-9. Detta har begränsat 

skolans verksamhet då vi måste tänka ur ett säkerhetsperspektiv kring vilka som kan röra sig i 

skolans lokaler. Beslut har tagits i UN om att renovera eller ev bygga ny skola men det är en lång 

process och vi är i bara i inledningsskedet utan någon tidsplan satt. Det är av största vikt att få 
fram en plan om hur förändringar planeras och hur verksamheten ska bedrivas under tiden. I ett 

längre perspektiv måste det finnas en plan för hur Förslövs skola skall kunna möta det ökande 

elevunderlaget och pedagogiska krav som finns i våra styrdokument. 
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Arbetet med elever i behov av särskilt stöd 

Antalet elever som är i behov av särskilt stöd och omfattande särskilt stöd har ökat inom 

verksamheten. Det påverkar både skolans och fritidshemmets verksamhet då eleverna behöver 

stöd både socialt och vid inlärningssituationer. Tilläggsbeloppen motsvarar inte det faktiska 

behovet av stöd som behövs vilket innebär att verksamheten får bära del av den kostnaden. 

Behovet är att tilläggsbeloppet måste täcka den faktiska kostnaden för elever i behov av 

omfattande särskilt stöd. 

Elever med annat modersmål 

Antalet elever som är i behov av SvA-undervisning och studiehandledning har ökat inom 

verksamheten. Inför läsåret 16/17 fanns det cirka 33 elever med omfattande behov av SvA och 

studiehandledning. Det är en ökning med 18 elever från föregående läsår och vi ser inför 

kommande läsår att det ökar ytterligare. De centrala resurserna kopplade till SvA och 

studiehandledning är i dagsläget statiska och inte tillräckliga. 

Behovet är att resurser för SvA och studiehandledning måste täcka det faktiska behovet i 

verksamheten och måste anpassas mer utifrån antalet elever. 

Rekrytering och behålla personal 

Verksamheten ser en tydlig förändring i utbudet på arbetsmarknaden när det gäller utbildad och 

legitimerad personal. Vid rekrytering är det är en tydligt minskning i antal sökande och de 

sökande har oftast flera olika erbjudande om anställning att välja mellan. I dagsläget saknar 

verksamheten en legitimerad lärare i tyska, en i spanska och en i matematik. Behovet av 

speciallärare ökar då elever i behov av särskilt stöd ökar hela tiden. Möjligheten att erbjuda 

heltidsanställningar för fritidspedagoger har sedan tidigare inte funnit inom kommunen och det 

försvårar rekryteringsprocessen. Vi ser att personalen idag är mer benägna att byta kommun 

som arbetsplats för att öka sin lön. Behovet är att verksamheten skall kunna rekrytera och 

behålla behörig och legitimerad personal. Vi måste kunna konkurrera med närliggande 

kommuner gällande lön och arbetsvillkor. En del i detta är möjligheten att kunna erbjuda 

heltidsanställningar till alla pedagoger som önskar det, oavsett verksamhet. 
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2017-01-17 

Btr. rektor Ann-Karin Bergkvist Andersson 
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Verksamhetsberättelse, bokslut 2016 

2017 -02- 0 8 
Dnr.\JN .. Q.O.QQ&Y 
.... ~9..Lt .. :.~o.9. 

Namn, ansvarsnummer: Andreas Karlsson, ansvar 6121 

Ekonomisk översikt 

DRIFT 
Verksamhet 
6121 

6122 

Summa 

Varav nyttjat överskott från tidigare år 

I -392,7 

INVESTERINGAR 
Projekt 
1607 
1624 

Summa 

Årets viktigaste händelser 
Se nulägesbeskrivningen 

Ekonomiskt resultat 

Januari-december 2016 
Kostnader Intäkter Awikelse 
25351,6 24942,5 409,4 

-392,7 
16,4 

537 557 -20 

Januari-december 2016 
Budget Utfall Awikelse 

93 93 0 
98 98 0 

0 

Totalt sett håller vi budget när vi tar av fjolårets överskott. Poster som vi går minus är BIBASS 
och elever med annat modersmål än svenska. 

Årets investeringar 

Vi har satsat på en pedagog med inriktning på utökad fysisk aktivitet under skoldagen för alla 

elever (F-9), samt med en lärare med skolledarskap för att underlätta för rektor i det dagliga 
arbete (delad tjänst på Strandängsskolan F-9). 
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Framtids perspektiv 

Elever med behov av särskilt stöd tenderar att öka i våra skolor. För att vi ska kunna möta dessa 
elever måste det tillskjutas medel så vi kan utföra vårt uppdrag. I dagens budget saknar jag 
behovsstyrningen. Vi får en skolpeng oavsett vilken elevkategori vi förväntas möta och de extra 
tilläggsbeloppsanslagen rimmar inte med elevernas behov. 
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Verksamhetsberättelse, bokslut 2016 

Onr .. \J.N .Q~Q?5:3/ 
1..:9..\J: .. ~.W. .Q.Q ... 

Akademi Båstad Gymnasium, 6941: 

Ekonomisk översikt 

DRIFT 
Verksamhet 
Gymnasieskolan 

Summa 

Varav nyttjat överskott från tidigare år 
0 

INVESTERINGAR 
Projekt 
1692 

Summa 

Årets viktigaste händelser 

Januari-december 2016 
Kostnader Intäkter Awikelse 
22832,1 23 389,7 557,6 

22 832,1 23 389,7 557,6 

Januari-december 2016 
Budget Utfall Awikelse 

50 62 -12 

50 62 -12 

Akademi Båstad Gymnasium har arbetat vidare med åtgärdsplanen efter skolinspektionens 
besök och förelägganden från 2014. Arbetet har koncentrerats till tre utvecklingsområden; 
systematisera kvalitetsarbetet, undervisning och lärande samt trygghet och studiero, vilka 
sammanfattas i planen för systematiskt kvalitetsarbete (SKA-planen). 

Fortbildning av personal har genomförts med anknytning till kollegialt lärande i syfte att skapa 
en organisation för lärande. Försteläraren och rektor har drivit processen där tidigare 
fortbildningsinsatser följts upp. 

Akademi Båstad Gymnasium har arbetat mot näringslivet genom samverkan med bland annat 
Vård och omsorgscollege och Båstad Turism och Näringsliv. Entreprenörskap och Ung 
Företagsamhet (UF) har gett skolans elever möjlighet att pröva mer praktiska inslag. 

Skolan har drivit internationaliseringsprojekt vilket har gjort att elever kunnat göra 
utbytesresor till Toledo i Spanien och Wolfsburg i Tyskland. Erasmusbidrag har sökts och 
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beviljats vilket har skapat möjligheter för elever på handelsprogrammet och vård- och 
omsorgsprogrammet att förlägga delar av sitt arbetsplatsförlagda lärande (APL) i London i 
England. 

En stor andel nyanlända elever har börjat på skolan varför en ny organisation kring 
introduktionsprogrammets språkintroduktion skapats. 

Akademi Båstad Gymnasiums programstruktur sågs över under läsåret 2015/16 och beslut 
fattades om att på nytt erbjuda ekonomiprogrammet. På vård- och omsorgsprogrammet 
arbetades två nya profiler fram; räddningstjänst och träning och hälsa. Programmen fylldes vid 
läsårsstart höstterminen 2016 med 16 respektive 18 elever. 

I syfte att öka antalet sökande elever till skolans nationella program har 
marknadsföringsinsatser såsom mässdeltagande och öppet hus genomförts. Skolan har även 
omarbetat sin hemsida. 

Ekonomiskt resultat 

I förhållande till budget görs en positiv avvikelse på ca 558 000 kr vilket förklaras av fler elever i 
verksamheten i jämförelse med budget, en översyn av lärartätheten samt ett visst stöd från 
integrationsmyndigheten. 

Årets investeringar 

Investeringsmedlen är förbrukade på inköp av datorer och 1-pads. Här redovisas ett 
minusresultat i förhållande till budget på 12 000 kr vilket förklaras av fler elever i verksamheten 
än beräknat. 

Framtids perspektiv 

Tidigare nämnda utvecklingsområden och SKA-plan anknyter till Akademi Båstad Gymnasiums 
huvudutmaningar vilka handlar om ökad måluppfyllelse och att öka antalet elever på skolans 
nationella program. Ytterligare huvudutmaning finns i att utveckla organisationen kring elever i 
behov av särskilt stöd och gruppen nyanlända elever. 

Strategier för ökad måluppfyllelse; kartlägga varje elevs behov, intressen och förutsättningar 
och utveckla en organisation för lärande med en ständigt pågående pedagogisk och didaktisk 
diskussion. Erbjuda en varierad undervisning av pedagoger vilka står för ett tydligt ledarskap i 
klassrummet. 
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Strategier för att öka antalet elever på skolan; arbeta med inre kvalitetsarbete -
utbildningskvaliten ska höjas genom utökat samarbete med näringslivet, 
internationaliseringsprojekt, infärgning, holistiska arbetssätt och aktivt mentorskap, och yttre 
kvalitetsarbete - marknadsföringsinsatser och spridande av goda skolresultat. 

Strategier för att utveckla organisationen för elever i behov av särskilt stöd och gruppen 
nyanlända elever; ta del av goda exempel från andra skolor, dialog och samverkan med skolorna 
i Familjen Helsingborg, fortbildning av befintlig personal och rekrytering av kompetent och 
utvecklingsorienterad personal. 

Ökade resurser kommer att krävas för att fortbilda lärarna i formativ bedömning och datorn 
som pedagogiskt hjälpmedel. 

Resurser kommer även att krävas för ett kvalitetssäkra vård- och omsorgsprogrammets nya 
profiler genom utvecklandet av ett metodrum vilket möjliggör för eleverna att prova på 
praktiska moment såsom medicinsk teknik och personlig omvårdnad. 

Resurskrävande insatser krävs dock framförallt för att utveckla organisationen för elever i 
behov av särskilt stöd och gruppen nyanlända elever, dessa elevgrupper har ökat kraftigt och 
beräknas att fortsatt öka. 

Vid nationella jämförelser kan man se att skolan blir allt mer konkurrensutsatt varför det är 
viktigt att avsätta resurser för att höja lärarlönerna i kommunen i syfte att säkerställa att Båstad 
kommun behåller och attraherar de bästa lärarna vilket i förlängningen skapar goda 
skolresultat. 

För att rektor skall kunna fokusera på kärnuppgiften, elevers lärande, krävs ett ökat 
administrativt stöd i skolan när elevantalet är ökande. 

Mikael Jakobsson, Rektor 

Båstad 2017-01-18 
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Dnr 2016:10121] 

Nu startar Skolinspektionens tillsyn i Båstads kommun 

Hej, 

Skolinspektionen har tidigare genomfört skolenkäten i Båstads kommun. Nu är 
det dags för tillsyn. 

Vi kommer till Båstads kommun den i början av juni 2017 för att genomföra 
tillsynen. Som tidigare avtalat kommer vi till er för ett uppstartsmöte den 7 
mars för att berätta mer om hur tillsynen går till och vad det betyder för Bå
stads kommun. 

Inför tillsynen 

Inför tillsynsbesöket vill vi ta del av dokument och redogörelser. För att under
lätta den fortsatta kommunikationen kring detta och andra frågor under tillsy
nen önskar vi så snart som möjligt få uppgift om en kontaktperson för Båstads 
kommun. Uppgift om kontaktperson sänds per e-post eller vanlig post till 
nedanstående adress senast den 28 februari 2017. 

Att. dnr: 43-2016:10121 
kerstin.martinsson@skolinspektionen.se 

När vi har fått besked om kontaktperson från er kommer ansvarig inspektör att 
återkomma med närmare besked om vilken information vi vill ta del av inför 
tillsynen. 

Skolinspektionens tillsyn 

Skolinspektionen ansvarar för tillsyn i förskoleklass, grundskola, grund
särskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, förskola, fritidshem och vuxenut
bildning. 

Vid tillsynen kommer vi att bedöma hur väl kommunen uppfyller nationella 
mål och krav. Vi har olika typer av tillsyn. Alla huvudmän granskas utifrån hur 
de tar ansvar för förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, 
gymnasiesärskola, förskola, fritidshem och vuxenutbildning. 

Utöver ovanstående tillsyn besöker vi skolor som vi bedömer kan ha större 
utvecklingsbehov. Dessa skolor väljs ut med hjälp av en analys som bland an
nat bygger på kunskapsresultaten, en enkät med elever, föräldrar och pedago-

Skolinspektionen, Box 156, 221 00 Lund, Besök: Gasverksgatan 1 

Telefon : 08-586 080 00, Fax: 08-586 080 1 O 

www.skolinspektionen.se 
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gisk personal, resultat från tidigare tillsyn och anmälningar till Skolinspektion
en. Utöver sådan prioriterad tillsyn besöker vi samtliga fristående skolor i en så 
kallad bastillsyn. Skälet till det är att stärka insynen i dessa skolor. 

Skolinspektionen har inte funnit skäl till prioriterad tillsyn vid några skolen
heter i Båstads kommun. Om vi senare under tillsynen gör bedömningen att 
det finns skäl att besöka någon skolenhet i er kommun kommer vi att meddela 
er. 

I Båstads kommun kommer vi att besöka de fristående skolenheterna Båstad 
Montessori och Apelrydsskolan för bastillsyn. 

Läs mer på vår webbplats 

Ytterligare information om hur tillsynen genomförs finns under fliken 
Inspektion på vår webbplats: 
http://www.skolinspektionen.se/tillsyn 

Här finns också olika informationsbrev till exempelvis vårdnadshavare: 
www.skolinspektionen.se/informationsmaterial 

För ytterligare information är ni välkomna att kontakta undertecknad via tele
fon eller per e-post. 

Med vänlig hälsning 

Kerstin Martinsson 

utredare 

Telefon: 08-58 60 81 49 

E-post: kerstin.martinsson@skolinspektionen.se 

Skolinspektionen, Box 156, 221 00 Lund, Besök: Gasverksgatan 1 

Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586 080 1 O 

www.skolinspektionen.se 
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Inspektionen för vård och omsorg 2017-02-14 Dnr 8.5-4294/2016-12 
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Dnr0.~J. .. ö.~6.J.1.~1 
.l~.~.:: .. ~.9..9. ..... . 

Ärendet 

Utbildningsnämnden 
26980 Båstad 

Tillsyn av Utbildningsnämnden i Båstad. 

Beslut 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avslutar ärendet. 

Skälen för beslutet 
rvo bedömer att näim1den (konununen) har brustit i tillämpningen av 5 
kap. 9 a § socialtjänstlagen (2001 :453), SoL, då den först under 2017 
har ingått en överenskonunelse med landstinget om samarbete. 

Det framgår av 5 kap. 9 a § SoL att kommunen ska ingå en 
överenskonunelse med landstinget om samarbete i fråga om personer 
som missbrukar alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande medel, 
läkemedel och dopningsmedel. Nämnden uppger i sitt yttrande att 
samverkan med landstinget är viktig och prioriterar därför detta 
samarbete kring berörd målgrupp. IVO konstaterar att nämnden 
(konununen) under pågående tillsyn har ingått en överenskonunelse 
med landstinget enligt 5 kap. 9 a § SoL och ställer därför inga krav på 
åtgärder. IVO ser dock allvarligt på att överenskommelsen ingåtts först 
år 2017 då bestämmelsen trädde i kraft den 1 juli 2013. 

rvo bedömer att nämnden har brustit i tillämpningen av 2 kap. 13 § 
Tryckfrihetsförordningen, TF, då den i aktuellt ärende har dröjt tre 
månader med att lämna ut begärda allmänna handlingar. 

Det framgår att 2 kap. 13 § TF att begäran att få kopia av allmän 
handling ska behandlas skyndsamt. Nämnden uppger i sitt yttrande 
angående dröjsmålet med att lämnat ut begärda handlingar att nämnden 
har som rutin att skyndsamt lämna ut begärda journalanteckningar 
enligt den lagstadgade handläggningstiden. Nämnden konstaterar att i 
det enskilda ärendet har handläggningstiden varit alltför lång. 

Nämnden uppger att det under den aktuella perioden förekom flertalet 
sjukskrivningar och uppsägningar därav den långa handläggningstiden. 
Nämnden konstaterar att detta i sig inte är en godtagbar anledning till 
fördröjning men att det är ett faktum. Nämnden uppger att 
bemanningen idag är löst varför handläggningstiden i nuläget kan 
hållas inom lagstadgad tid. rvo bedömer att nämndens förklaring är 
rimlig. Nämnden tycks dock inte ha gjort någon djupare utredning 

Inspektionen för vård och omsorg 
Box4106 

Telefon 010-788 50 00 
registrator.malmo@ivo.se 
www.ivo.se 

Fax 
Org nr 202100-6537 

20312 MALMÖ 

1(2) 

100



Inspektionen för vård och omsorg Dm 8.5-4294/2016-12 

avseende bristerna i sin handläggning av framställningar att få ta del av 
allmänna handlingar som inkommer till nämnden. Detta är en synpunkt 
som NO lämnar till nämnden i denna del av granskningen. NO vill 
uppmärksamma nämnden på dess ansvar att utreda synpunkter som 
följer av 5 kap. 3 § Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd 
(SOSFS 2011 :9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. 

Underlag 

• Nämndens redovisning. 
• Social dokumentation. 

Ytterligare information 
Av inkommen anmälan framgår bland annat att anmälaren anser att det 
har funnits brister i samverkan med landstinget och att nämnden dröjt 
med att lämna ut begärda allmänna handlingar. 

NO har i aktuell tillsyn lagt fokus på ett generellt perspektiv. IVO 
avgör självständigt hur uppgifter som inkommer ska användas i 
tillsynen. 

Beslut i detta ärende har fattats av enhetschefen Joonas Terje. I den 
slutliga handläggningen har inspektörerna RolfKöhler och Pernilla 
Erlandsson deltagit. Inspektören Camilla Martinsson har varit 
föredragande. 

För Inspektionen för vård och omsorg 

2(2) 

c~(\_~{U(/~ 
Camilla Martinsson 
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Datum: 2017-03-13 
Handläggare: Henrik Andersson   
Dnr: UN 000005/2017 – 900 
Till: Utbildningsnämnden  
 

 
Beslutslogg utbildningsnämnden  
 

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 som remitterats för beredning.     
 

Förslag till beslut 
Utbildningsnämnden beslutar att beslutsloggen för utbildningsnämnden daterad 2017-02-28 
godkänns.   
 
 
 
Båstad 2017-03-13  
 
 
Henrik Andersson  
Bildningschef  
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Beslutslogg utbildningsnämnden 2017 
 

 

* 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 

2017-02-28 
 

 

       

Beslutsinstans, datum 
och § 

Dnr Beskrivning av uppdraget Ansvarig Status  (*1) Färdig-datum 
(*2) 

KS, 2014-05-07, § 116 
Hållbar och optimal för-
skole- och grundskole-
struktur för en tidsenlig 
och likvärdig utbildning 
(f.d vårdnadshavarenkät 
2014) 

UN 
000266/ 
2015-600 

1. Förvaltningen får i uppdrag att ta fram underlag som belyser och ana-
lyserar dessa frågeställningar:  

- Likvärdig utbildning vid kommunens förskolor och skolor  
- Framtida kompetensförsörjning  
- Förskole- och skollokaler som lever upp till skollagens krav på tids-

enliga lärmiljöer och arbetsmiljölagens krav  
2. Uppdraget följs upp vid varje ordinarie sammanträde med välfärdsut-

skottet.  

Skolchef  UN 2016-12-
13 Ta fram en 
tidsplan för 
samtliga för-
skole- och 
grundskoleen-
heter med 
beaktande av 
ekonomi och 
kompetensför-
sörjning 

 

UN, 2015-01-13, § 7 
Nationella prov och betyg 
vårtermin 2014 –  
gymnasiet  

UN 
000003/ 
2015-600 

Förvaltningen får i uppdrag att utveckla arbetet med analys av resultat på 
nationella prov samt kursbetyg.  

Bildnings-
chef 

  

UN 2016-01-19, § 9 
NIU (Nationell idrottsut-
bildning) ansökan, Aka-
demi Båstad gymnasium 

UN 
000013/ 
2016-600 

1. Förvaltningen får i uppdrag att inleda samarbete med Svenska tennisför-
bundet avseende Nationellt godkänd idrottsutbildning inom tennis. 

2. Därefter ansöka hos skolverket om tillstånd att anordna sådan utbild-
ning. 

 
 
 
 

Bildnings-
chef  
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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 
 

UN 2016-03-15, § 33 
Systematiskt kvalitetsar-
bete- nulägesbedömning-
ar och utvecklingsinsatser 
2017 

UN 
000021/ 
2016-600 

2. Uppdra förvaltningen att ta fram förslag till åtgärdsplan för kompetens-
försörjning och personalrekrytering. 

3. Uppdra förvaltningen att ta fram förslag till långsiktig personalstrategi. 

4. Återkoppling av punkt 2 och 3 redovisas kvartalsvis till Utbildnings-
nämnden 
 

Skolchef/ 
Bildnings-
chef 

Pågår juni och decem-
ber 2017 samt 
juni och decem-
ber 2018 

UN 2016-03-15, § 34 
Barn- och elevprognoser 

UN  
000075/ 
2016-600 

Barn- och elevprognosen ska tas med i arbetet med förslag till förskole- och 
grundskoleorganisation dnr UN 000266/2015-600 

Skolchef   

UN 2016-06-30, § 75 
Platsbrist inom förskola 
1-5 år 
 

UN  
0000469/
2015-600 

1. Finansiera modulen för att utöka platserna på Skogsbyn i Förslöv genom 
att minska kostnaderna för kompetensutveckling och tilläggsbelopp mot-
svarande hyreskostnaden.  

2. Förvaltningen ska presentera en muntlig konsekvensbeskrivning av på-
verkan inom respektive område.  

Skolchef    

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  

  

UN 2016-12-13, § 132 
Samverkan med Laholms 
kommun om grundskola 
F-9  

UN  
000666/ 
2016-600 

Fastställa letter of intent gällande grundskoleplatser i Hemmeslövsområ-
det. 

Skolchef  UN återremit-
terar till för-
valtningen 
2016-12-13 
för förtydli-
gande. Åter på 
UN 2017-01-
10 med förslag 
till KS att fast-
ställa ”Letter 
of intent”. KS 
återremitterar 
ärendet för 
klarläggande 
2017-02-01 
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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 
 

UN 2016-12-13, § 131 
Svar på motion - skol-
skjutsar och kamrater  

UN  
000664/ 
2016-460 

Svar på motion - skolskjutsar och kamrater Skolchef  UN beslutar 
2016-12-13 
föreslå KF: 
avslag på mot-
ionen. KS be-
slutar 2017-
02-01 att 
ärendet åter-
remitteras 
med inriktning 
att försöka 
lösa frågan 

 

UN 2017-01-10, § 7 
Svar på motion - skolbuss-
trafik  

UN  
000696/ 
2016-460 
 

Svar på motion - skolbusstrafik Skolchef  UN beslutar 
2017-01-10 
föreslå KF: 
avslag på mot-
ionen. KS be-
slutar att 
ärendet åter-
remitteras 
med inriktning 
att försöka 
lösa frågan 
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Datum: 2017-03-13 
Handläggare: Henrik Andersson  
Dnr: UN 000006/2017 – 900 
Till: Utbildningsnämnden  
 

 
Informationsärenden utbildningsnämnden  
 

Sammanfattning av ärendet 
A) Allmän information från Barn och skola (Margaretha Ekelund-Svensson och Henrik Wagersten) 
B) Allmän information från gymnasieskolan (Henrik Andersson) 
C) Allmän information från Socialtjänsten (Henrik Andersson) 
D) Information om asylsökande (Henrik Andersson) 
E) Återkoppling Västra Karups skola (Tina Eriksson) kl. 13:00 
F) SOU kulturskoleutredning ”En inkluderande kulturskola på egen hand” (Helene Steinlein)  
G) Remissvar Betänkandet ”En gymnasieutbildning för alla – åtgärder för att alla unga ska påbörja och 
fullfölja en gymnasieutbildning”(Henrik Andersson)  
H) Barn- och elevprognoser (Margaretha Ekelund-Svensson och Henrik Wagersten) 
I) Moduler för skolor (Henrik Wagersten) 
J)Delegationsordning – de som fyllt 18 år och är placerade (Henrik Andersson)  
K) Hållbar och optimal förskole- och grundskolestruktur för en tidsenlig och likvärdig utbildning (Mar-
garetha Ekelund-Svensson och Henrik Wagersten)  

 
 
 
 
Båstad 2017-03-13 
 
 
Henrik Andersson  
Bildningschef 
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