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Innehållsförteckning 

Utbildningsnämnden 2017-06-13 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-06-13 

UN § 44 Dnr UN 000001/2017 - 900 
Val av justeringsperson 

UN § 45 Dnr UN 000002/2017 - 900 
Godkännande av dagordning 

UN § 46 Dnr UN 000031/2017 - 600 
Elevenkät 2016 - uppföljning 

UN § 47 Dnr UN 000252/2017 - 600 
Vårdnadshavarenkät 2017 - redovisning 

UN § 48 Dnr UN 000253/2017 - 600 
Systematiskt arbetsmiljöarbete 2017 - Barn och skola 

UN § 49 Dnr UN 000266/2015 - 600 
Optimal grundskoleorganisation - södra delen av Båstads kommun 

UN § 50 Dnr UN 000255/2017 - 905 
Budgetuppföljning tertial 1 2017 - Barn och skola 

UN § 51 Dnr UN 000228/2017 - 600 
Tillsyns besök fristående förskola - Båstad Montessori 

UN § 52 Dnr UN 000696/2016 - 460 
Motion - Skolbusstrafik 

UN § 53 Dnr UN 000664/2016 - 460 
Motion - Skolskjutsar och kamrater 

UN § 54 Dnr UN 000021/2016 - 600 

Sida 
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Åtgärdsplan för kompetensförsörjning och personalrekrytering samt långsiktig personalstrategi 

UN § 55 Dnr UN 000202/2015 - 600 
Skol- och utbildningsprogrammet - handlingsplaner 

UN § 56 Dnr UN 000208/2017 - 900 
Intern kontrollplan 2017 för utbildningsnämnden 

UN § 57 Dnr UN 000250/2017 - 600 
Gymnasieorganisation 2018/2019 för Akademi Båstad Gymnasium 

UN § 58 Dnr UN 000256/2017 - 905 
Budgetuppföljning tertial 1 2017 - Bildning och arbete 

UN § 59 Dnr UN 000003/2017 - 904 
Anmälda delegationsbeslut utbildningsnämnden 

Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Utbildningsnämnden 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-06-13 

UN § 60 Dnr UN 000005/2017 - 900 
Beslutslogg utbildningsnämnden 

UN § 61 Dnr UN 000004/2017 - 900 
Delgivningar utbildningsnämnden 

UN § 62 Dnr UN 000006/2017 - 900 
Informationsärenden utbildningsnämnden 

UN § 63 Dnr UN 000267 /2017 
Projektledare lärmiljöer 

Justerandes si naturer 

Sida 
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UN §44 Dnr UN 000001/2017 - 900 

Val av justeringsperson 

Beskrivning av ärendet Justering av protokollet ska ske samtidigt av ordförande och justerare på dag 
och tid som nämnden beslutar vid varje sammanträde. 

Beslut 

Nämnden kan besluta att en paragraf ska justeras omedelbart. Paragrafen ska 
redovisas skriftligt innan nämnden justerar den. 

Utbildningsnämnden beslutar: 

1. Mats Lundberg (L) utses till justeringsperson och Stefan Olsson (C) till 
ersättare. 

2. Justeringen äger rum på kommunkontoret i Båstad, tisdagen den 20:e juni kl. 
17:00. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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UN § 45 Dnr UN 000002/2017 - 900 

Godkännande av dagordning 

Beskrivning av ärendet Ordförande planerar nämndens arbete och ansvarar för nämndens möten och 
dagordningar. Planeringen sker i samråd med förvaltningen. 

Beslut Utbildningsnämnden beslutar: 

l. Dagordningen godkänns med följande ändringar: 

Ärendet systematiskt arbetsmiljöarbete - Bildning och arbete utgår från dagens 
sammanträde och tas upp på nästa sammanträde den 5 september. 

Ärendet optimal förskoleorganisation utgår från dagens sammanträde och tas 
upp på nästa möte den 5 september. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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Beslut 

2017-06-13 

UN §46 Dnr UN 000031/2017 - 600 

Elevenkät 2016 - uppföljning 

Elevenkät 2016 (se bilaga) 

Sara Dam ber, skolchef, föredrar ärendet. 

Utbildningsnämnden beslutar: 

1. Informationen tas till protokollet. 

J usterandes si naturer 

Sida 

6 av 25 

Utdra sbes rkande 
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Elevenkäter 

SKL har sedan 2010 samlat in enkätsvar om "Elevernas syn på skolan". För att minska enkätbördan för 

kommuner och skolor kommer enkäten att avvecklas. SKL kommer istället att använda data från 

Skolinspektionens Skolenkät för att redovisa och analysera kommunernas resu ltat. 

Skolenkäten är en del av Skolinspektionens regelbundna tillsyn . Enkäten används för att samla in 

synpunkter från elever, föräldrar och den pedagogiska personalen, som ett underlag inför bedömningen 

av skolan. 

Källa : SKL 



SKL "Elevernas syn på skolan" 
SKL:s ranking inkluderar inte elevernas syn på skolan, men SKL har sedan 2010 genomfört elevundersökningar genom 
enkäter. Under åren som undersökningen har utförts har resultat visat att bland de kommuner som får högst resultat finns 
kommuner som har både höga och lägre kunskapsresultat. 

Enligt SKL:s rapport har deras analys dock visat att det fanns signifikanta samband mellan några av frågorna och 
kunskapsresultaten. Den frågan som visar det starkaste sambandet med resultatet är frågan "Jag känner mig trygg i 
skolan". Det ger en indikation på att kommuner med tryggare elever tenderar att ha ett högre meritvärde. 

Vi har undersökt korrelationen mellan elevernas kunskapsresultat i åk 9 och elevernas syn på skolan i åk 8 i Båstad. När 
det kom till den frågan som SKL säger har det starkaste sambandet, "Jag känner mig trygg i skolan" så visar Båstad ett bra 
och stabilt resultat de senaste tre åren. Enkäten består av 7 frågor, och Båstad visade ett relativt stabilt resultat på alla utom 
två frågor: 

• Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer 
• Lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter 

2015 ser vi en nedgång i resultatet på dessa två frågorna. De är även dessa elever som sedan året efter (2016) gick i åk 9 
och som visade en nedgång i kunskapsresultatet i SKL:s undersökning för grundskola 2016. Vi kan endast i detta läge 
spekulera om eleverna som gick i åk 8 år 2015 har upplevt negativa känslor gentemot skolan, som sedan speglats i 
nedgången i rankingen 2016, men det är en faktor som ändock är intressant att undersöka vidare. 
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SKL:s elevenkät, sammanvägt resultat över tid 

Det sammanvägda resultatet av elevenkäten för hela riket ligger stabilt över tid. Andel som instämmer helt 

eller delvis är 87% i åk 5, och 75% i åk 8. Båstads sammanvägda resultat har stigit över tid. 
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•• Sammanvägt resultat, 
• • elevenkät 
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Källa: SKL 



~ 
;-

~ 

Elevenkät, över tid 
Jag känner mig trygg i skolan (instämmer helt eller delvis, andel) 
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Elevenkät, över tid 
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Elevenkät, över tid 

Lärarna i min skola hjälper mig i skolarbetet om jag behöver det 
(instämmer helt eller delvis, andel) 
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Elevenkät, över tid 

Mina lärare förväntar sig att jag ska nå kunskaps kraven i alla ämnen 
(instämmer helt eller delvis, andel) 
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Elevenkät 2016 - exempel på andra kommuner 

Enligt SKL:s rapport finns det särski lt en fråga som uppvisar ett starkt samband med kunskapsresultat -

frågan "Jag känner mig trygg i skolan". Vid en jämförelse av Båstad och de sex kommuner som 

återkommer på topp 10 listorna på de tre undersökta rankingarna så ligger Båstad i topp samtliga frågor 
åk 5 och 8, och även för sammanvägt resultat för årskurserna. 

El. Jag känner mig trygg- i sim lam I I El. Jag känner ,mig trygg f skolan 
Åk s. Totalt I I Åk 8. Totalt --
A r..1:icl ~tl:rr-TC~l' 

, 
Ar.dd :<i t5.Jr-Tr.:eT 

A r.~ ,::I :: ti?r..JT"--:T ilcl':od, 
P.,!..-ic .:.v:215 Ar..åd ~titr..n:•=r het: o:h 

hck sti..,-_.,....c: ,g:u-~~;i - hdt ~ti.,..:nl.!: ~~r.;.,;h 
R=!;.~,· 2 15 

·:ir.i :Jrn 

Båstad 66 98 14 52 96 2..8 ··--·-
Velllnge 38 as 2106 46 82 197 
L,omm,a 59 95 82 63 91 92 - - -
Hö~näs 62 95 78 58 90 110 
EJkerö 65 91 154 55 87 152 -· 
Luleå 57 96 62 55 90 115 -
Varberg 

E&. Sammanvägt resu lt11t eJevenkät 

Åk s. Totalt 
-- ~-

Ar.del stin::rr..s 

Ar..dd :Stlrr-n:'!l' lid: o:.h 

hck stl..,. ... -r.c::-- ;g.J r.-Sk.!. 
R~,~~,· .21 1 

·:,r.i 

58 96 2 
36 76 2,()7 
43 87 124 -
48 93 22 
45 82 177 
45 S9 76 

E8. Sammanvagt resu ltat eaev1mkät 

Ar..dcl .'ili!r.n:,er 

bd: 

38 
31 
2:9 
34 
32 
31 

Åk ,S, Totalt 

A r.di.:! .si:in:n:-:J" 

hd:c-:li 
~ti._,._,._cc ;gar..r.la 

R.!=ig .::.v :21..:. 

·,r.i 

88 6 
64 2:05 
75 115 
SO 50 
73 135 
73 136 

*Resultat för 
Varberg saknas för 
2016 
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Skolinspektionens elevenkät 
Skolinspektionens enkät efterfrågar uppfattning om verksamheten och bidrar till att fånga upp företeelser och attityder som 

är svåra att fånga upp på andra sätt, till exempel om eleverna känner sig trygga i skolan. Enkäten, som finns i olika 
versioner beroende på respondentgrupp, handlar i huvudsak om: 

0 Undervisning och lärande 

0 Anpassning efter elevens behov 

• Grundläggande värden och inflytande 

• Trygghet och studiero 

Enkätfrågorna har sin utgångspunkt i de bedömningsunderlag som ligger till grund för Skolinspektionens tillsyn. 

Skolinspektionen erbjuder ingen analys, men materialet har potential att vara värdefullt bidrag till att förstå elevperspektivet 
när Båstad genomför egen analys, mot måluppfyllelse och utifrån värderingar. 
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I& Skolinspektionens elevenkät, ht16, åk 9 
-· ____ __._ 

När eleverna i årskurs 9 besvc:uäue 

Skolinspektionens enkät höstterminen 

201 6, landade resultaten 
genomgående i den övre halvan 
jämfört med den nationella jämförelsen. 

Diagrammet ti ll höger visar 

indexvärdena för Båstad (•) jämfört 
med samtliga skolenheter i 
enkätomgången. Ett högt indexvärde 

indikerar en positiv uppfattning . 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Utbildningsnämnden 

Underlag till beslutet 

Föredragande 

Beslut 

2017-06-13 

UN § 47 Dnr UN 000252/2017 - 600 

Vårdnadshavarenkät 2017 - redovisning 

Vårdnadshavarenkät 2017 (se bilaga) 

Marika Forsell, utvecklingsledare, föredrar ärendet. 

Utbildningsnämnden beslutar: 

1. Informationen läggs till handlingarna. 

Justerandes signaturer 

Sida 

7 av 25 

Utdrae:sbestvrkande 
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Sammanträdesdatum KOMMUN Sida 

Utbildningsnämnden 2017-06-13 8 av 25 

UN §48 Dnr UN 000253/2017 - 600 

Systematiskt arbetsmiljöarbete 2017 - Barn och skola 

Beskrivning av ärendet Det systematiska arbetsmiljöarbetet ska följas upp årligen. Reglerna för detta 
finns i föreskriften om det systematiska arbetsmiljöarbetet, AFS 2001 :1. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från administrativ chef Margaretha Ekelund-Svensson daterad 
2017-06-09 (se bilaga) 
Sammanställning av den årliga uppföljningen av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet- SAM - Barn och skola, 2017-04-04 (se bilaga) 

Förvaltningens förslag 1. Godkänna sammanställningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet inom 
Barn och skola. 

Föredragande 

Beslut 

2. Upprätta en åtgärdsplan med prioriteringar för arbetsmiljöarbetet. 

Margaretha Ekelund-Svensson, administrativ chef, föredrar ärendet. 

Utbildningsnämnden beslutar: 

1. Godkänna sammanställningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet inom 
Barn och skola. 

2. Upprätta en åtgärdsplan med prioriteringar för arbetsmiljöarbetet. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2017-06-09 
Handläggare: Margaretha Ekelund Svensson 
Dnr: UN 000253/2017 - 600 
Till: Utbildningsnämnden 

Beslutet skall expedieras till: 
Barn & skolas chefer 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Skolchefens sammanställning 

Systematiskt arbetsmiljöarbete 
Förslag till beslut 
Utbildningsnämnden beslutar: 

Tjänsteskrivelse 

1. Godkänna sammanställningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet inom Barn & skola 
2. Upprätta en åtgärdsplan med prioriteringar för arbetsmiljöarbetet. 

Sammanfattning av ärendet 

1 

Det systematiska arbetsmiljöarbetet ska följas upp årligen. Reglerna för detta finns i föreskriften om det syste
matiska arbetsmiljöarbetet, AFS 2001:1. 

Bakgrund 
Varje chef har ansvaret för arbetsmiljön inom sitt verksamhetsområde. I det ansvaret ingår att göra en sam
manställning av den årliga uppföljningen 'av det systematiska arbetsmiljöarbetet. 

Aktuellt 
Trivseln är överlag god. Det finns en del gemensamma områden som cheferna tar upp: 

• Arbetsbelastningen är hög för både medarbetare och skolledare. 
• IT-tekniken fungerar inte tillräckligt bra, vilket stressar pedagogerna. 
• Stora klasser och barngrupper ökar arbetsbelastningen. 
• Lokalernas bristande underhåll och städning. 
• Avsaknad av åtgärder efter skyddsronder och miljötillsyn. 
• Det finns viktiga stödfunktioner för att verksamheterna ska kunna fungera fullt ut och dessa är ibland 

bristfälliga eller helt enkelt för små. 

Det är viktigt att kommunen har en väl genomtänkt strategi för både att rekrytera och behålla personal. Arbetet 
med att förebygga ohälsa behöver förstärkas. Sjukfrånvaro ökar stressen på de pedagoger som är kvar. 
Sjuktalen för Barn & skola: 
2011: 3%, 
2012: 3,5% 
2013: 3,6% 
2014: 3,2% 
2015: 3,5%. 
2016: 4,1%. 
2017 jan-april: 5,0% 
För att sjuktalen inte ska öka måste cheferna ha tid och ork att stötta, handleda och uppmuntra sina pedagoger. 

Jh1w1~ ~~'Il ~f',<AA 
Margatetha Elcelund Svensson ,_)):3-1..u.~ 
Administrativ chef 
Barn &skola 
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Linjechef rapporterar till verksamhetsområdeschef i februari 
Verksamhetsområdeschef rapporterar till kommunchef i mars 
Kommunchef rapporterar till kommunstyrelsen i april 
Varje chef redovisar uppföljningen i sin samverkansgrupp/apt 

Verksamhetsområde I Arbetsplats 

Barn &skola 19 arbetsplatser 
Upprättad av: 

Henrik Wagersten och Margaretha Ekelund Svensson 
Ange vem som har dellagit I uppföljningen 
Underlag från samtliga chefer inom Barn & skola 

1. Slutsatser av dokumentgenomgången 
Vad fungerar bra? 

BAST ft.DS f~\)iil iv1Ui\l 
Ui:bi!dningm,tmnden 

2017 -06- 0 7 
Dnr.V..N .. 09..Q:L.$.:~ / 
... 2,0.\'"1-.- .~OG ... 

I Datum 
2017-04-04 

* Arbetsmiljöfrågorna vid medarbetarsamtal, samverkansmöten, skyddsronder, på APT och på Barns och Skolas 
ledningsgrupp . • 
* Medarbetarsamtal och dialog för att hitta förbättringar inom verksamheterna. 
* Skyddsronder och utrymningsövningar. 
* Handlingsplaner och styrdokument finns. 
* Arbetsplatsträffar och dokumentation kring dessa. 
* Riskbedömningar. 
* Där utbyggnad av nätverket utförts har anslutningen till internet fungerat bra, vilket har minskat frustration hos personal. 
* På den skola där särskilt arbetstidsavtal gäller har arbetsmiliön utifrån ett helhetsoersoektiv blivit bättre. 
Vad behöver vi 11lrbältra? 

* Uppföljning och åtgärder efter skyddsronder och miljöinspektioner 
* Fastighetsunderhåll och städning 
* Lokaler behöver bli mer ändamålsenliga och uppfylla krav kring ventilation och värme, somliga behöver ersättas 
* Samverkan mellan förvaltningarna, för att ärenden inte ska hamna "mellan stolarna". 
* Minska arbetsskador och tillbud, samt öka kunskapen om ergonomi och arbetsbelastning. 
* Förmågan att hantera stress 
* Rutinerkring och kommunikation med stödfunktioner som exempelvis HR- servicecenter, IT, Båstadhem samtTelrnik och 
service. 
* Nätverksuppkopplingen i förskolorna 
* Arbeta aktivt för att behålla kompetent personal och ha goda relrrvteringsstrategier för att förebygga stress. 
Vad gör vi? 
* Upprepar att påtala brister i förhållande till: HR, IT, Telmik & service samt Båstadhem, tills resultat uppnås. 
* Fortsätter det målmedvetna arbetet med det systematiska arbetsmiljöarbetet. 
* Arbetar aktivt för att minska sjukfrånvaron, genom stresshanteringsstrategier 

2. Slutsatser av intervju/enkät 
Vad fungerar bra? 
Samverkan, delaktighet och rutiner på samtliga arbetsplatser. 
Lågstadie- och fritidshemssatsning med pedagogiskt och administrativt stöd till våra pedagoger. 
Det mesta inom samtliga områden - utom arbetsbelasb1ing ( enligt medarbetarenkäten 2016). 

Vad behöver vi lörbällra? 

* Fysisk och psykisk arbetsmiljö för pedagoger och skolledare. 
* Relrrytering: arbete för att behålla kompetent personal och ha en genomtänkt rekryteringsprocess för att minska stress 
och arbetsbelastning pedagoger och skolledare. 
* Tillgång till ändamålsenliga lokaler för personal och barn/elever (särsldlt med avseende på barn/elever med särskilda 
behov). 
* Översyn och åtgärdsplan för samtliga lokaler fö r att skapa goda och ändamålsenliga lärmiljöer för barn och elever. 
* Säkerställa att brister efter skyddsronder och miljötillsyn åtgärdas. 
* Öka förskolepeng då vistelsetider och barn i behov av särskilt stöd, samt andelen yngre barn har ökat 
* Ledningsorganisationen i barn och skola: stab, skola och förskola. 
* Det behöver ges mer resurser för administrativt stöd till skolledare 
* Det krävs beslut lrring en ny skolorganisation, med nya lokaler som är anpassade efter aktuella läroplaner och barn/elever 
i behov av särsldlt stöd. 

Vad gör vi? 
* Vi kommunicerar regelbundet behov med skolchef och politiker i UN, kring lokalförsörjning, arbetsbelastning och 
rekrytering. 



3. Sammanfattning 
Sammanfalla hur uppföljningen har gåll till 
Uppföljning har gjorts i ledningsgrupp, enheternas samverkansgrupper och arbetslag med hjälp av frågeunderlaget inför 
den årliga uppföljningen samt skyddsrondsprotokollen. 

Vad gör vi? För in åtgärderna I innevarande års handlingsplan 

* Genom arbetet med ARUBA verkar vi för bättre personalpolitik och rekrytering 
* Samtal med utbildningsnämnden om administrativt stöd, lokalanpassning/anskaffning 
* Samtal kring full ekonomisk kompensation för BJBASS (Barn i behov av särskilt stöd) förs. 
* Arbete med AFS 2015:4 ska genomföras 

Underskrift / 

. <, 

Båstads kommun 

HR-avdelningen 
Posladress: 269 80 BASTAD 
Besöksadress: Vängavägen 2 
Telefon: 0431-770 00 (vx) 
Fax: 0431-770 20 
baslads.kommun@bastad.se 
1wiw.bastad.se 
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BASTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Utbildningsnämnden 2017-06-13 

UN §49 Dnr UN 000266/2015 - 600 

Optimal grundskoleorganisation - södra delen av Båstads 
kommun 

Beskrivning av ärendet Vid utbildningsnämndens sammanträde 2016-06-30 presenterades ett 
underlag som visar att ferri av sju skolenheter i kommunen, bland annat 
Sandlyckeskolan, Västra Karups skola F-6 och Förslövs skola F-6 inte är 
anpassade till dagens utbildning och de krav som finns i skollagen och . 
läroplanen. 

Sida 

9 av 25 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från skolchef Sara Damber daterad 2017-06-07 (se bilaga) 

Förvaltningens förslag 1. Västra Karups skola renoveras och byggs till för att rymma eleverna från 
Sandlyckeskolan. 
2. Förslövs skola F-6 byggs om enligt förstudie. 
3. Sandlyckeskolan läggs ned. 

Föredragande Sara Damber, skolchef, föredrar ärendet. 

Yrkanden Helena Stridh (BP) yrkar följande: 

Ajournering 

1. Behålla Sandlyckeskolan tillsvidare och renovera så att den blir 
ändamålsenlig. 
2. Västra Karups skola moderniseras och det skapas lokaler för slöjd, grupprum 
lärararbetsplatser etc. 
3. Projektering av Grevie skola sätts igång 2019. 

Stefan Olsson (C) yrkar bifall till Helena Stridhs yrkande. 

Sammanträdet ajourneras 20 minuter. 

Carolin Gräbner (SD) yrkar bifall till Helena Stridhs yrkande. 

Mats Lundberg (L), Ingrid Zäther (S), Susanne Jung (M) och Linda Ivarsson (M) 
yrkar följande: 
1. En F-6 skola inom kommunens södra del och en F-9 skola i Förslöv. 
2. Västra Karups skola och Förslövs skola moderniseras för att motsvara 
dagens krav och möjlighet att möta morgondagens krav på hållbar, tidsenlig 
och likvärdig utbildning. 
3. Sandlyckeskolan läggs ned. 

Propositionsordningar Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att utbildningsnämnden 
bifaller Helena Stridhs yrkande. Omröstning begärs. 

Justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträd esdatu m Sida 

Utbildningsnämnden 

Omröstningsresultat 

Beslut 

Reservation 

2017-06-13 10 av 25 

Utbildningsnämnden beslutar anta följande beslutsgång: 
Ledamot som vill bifalla Helena Stridhs yrkande röstar ja. Ledamot som vill 
bifalla Mats Lundberg, Ingrid Zäther, Susanne Jung och Linda Ivarssons yrkande 
röstar nej. 

Ledamot Ja Nej Avstår från att rösta 

Kerstin Johansson (BP) X 

Marie-Louise Nilsson (BP) X 

Ingrid Zäther (S) X 

Carolin Gräbner X 

Stefan Olsson (C) V 
A 

Linda Ivarsson (M) X 

Susanne Jung (M) X 

Mats Lundberg (L) X 

Helena Stridh (BP) X 

Omröstningen faller ut med 5 ja-röster och 4 nej-röster. Ordförande finner att 
utbildningsnämnden beslutar att bifalla Helena Strids (BP) yrkande. 

Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Behålla Sandlyckeskolan tillsvidare och renovera så att den blir 
ändamålsenlig. 
2. Västra Karups skola moderniseras och det skapas lokaler för slöjd, grupprum 
lärararbetsplatser etc. 
3. Projektering av Grevie skola sätts igång 2019. 

Mats Lundberg (L), Ingrid Zäther (S), Susanne Jung (M) och Linda Ivarsson (M) 
reservar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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Dnr: Klicka här för att ange text. 

Tjänsteskrivelse 

Till: Utbildningsnämnden 

Skolorganisationen för södra delen Båstad 

Förslag till beslut 

1 (2) 

1: Västra Karups skola renoveras och byggs till för att rymma eleverna från Sandlyckeskolan. 
2: Förslövs skola F-6 byggs om enligt förstudie. 
3: Sandlyckeskolan läggs ned. 

Sammanfattning av ärendet 
Vid utbildningsnämndens sammanträde 2016-06-30 presenterades ett underlag som visar att 
fem av sju skolenheter i kommunen bland annat Sandlyckeskolan, Västra Karups skola F-6 och 
Förslövs skola F-6 inte är anpassade till dagens utbildning och de krav som finns i skollagen 
och läroplanen. 

Bakgrund 
Vid utbildningsnämndens sammanträde 2016-06-30 presenterades en utredning för "Hållbar 
och optimal förskole- och grundskolestruktur för en tidsenlig och likvärdig utbildning": 
se bilaga 1. 

Aktuellt 
I Förslövs skola F-6 har en utredning gjorts i tre av byggnaderna som visar stora problem med väg
gar, tak och ventilation vilket påverkar inomhusmiijön. Dessutom är den befintliga skolbyggnaden 
och dess utformning inte anpassad till dagens utbildning och de krav som finns i skollagen och läro
planen. Bland annat saknas i hög grad möjligheter till flexibla lärmiljöer, där samverkan, kollabora
tivt och individualiserat arbete kan äga rum. Grupprum och ytor anpassade för elever i behov av 
särskilt stöd saknas. 

Västra Karups skola har problem med ventilationen. Skolan är trång och i stort renoveringsbehov. 
Skolbyggnaden är inte heller anpassad till dagens utbildning och de krav som finns i skollagen och 
läroplanen. Även här saknas flexibla lärmiijöer där rum för lärande och utveckling kan ta form. Möj
ligheter till avskildhet i grupprum för elever i behov av särskilt stöd saknas . För en del av personalen 
saknas arbetsrum och rum för reflektion och kollegialt samarbete. 

Sandlyckeskolan, som föreslås läggas ner, har renoveringsbehov, särskilt stora svårigheter att rekry
tera utbildad personal och svårt att erbjuda heltidstjänster. Då Sandlyckeskolan dessutom saknar 
slöjd och hemkunskapslokaler blir kostnader stora för att bussa elever till andra skolor. Skoldagen 
förlängs för eleverna och skapar logistiska utmaningar för bussorganisationen. Ett begränsat elevan
tal med små klasser minskar förutsättningarna för en likvärdig skola i Båstads kommun och kan in
nebära ett socialt utanförskap. Skolverket föreskriver att alla elever har rätt till en likvärdig utbild
ning var eleven än bor. 

Konsekvenser av beslut 
Vid till- och ombyggnation av Förslövs och Västra Karups- skola enligt förslag, kommer driftse
konomiska fördelar att uppnås när det gäller ventilation, uppvärmning, städ och belysning. 
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Dessutom kan följande uppnås: 

• Årliga driftkostnaderna för Sandlyckeskolan på 1,6 mkr försvinner. 
• Renoveringar om 4,6 mkr behöver inte göras på Sandlyckeskolan 
• Marken kan säljas 
• Elever i behov av särskilt stöd kan få förbättrade förutsättningar då resurser samlas vid 

färre enheter och lokalerna anpassas 
• De nya lokalernas utformning och tillgängliga lärmiljöer kan stödja lärares möjligheter 

att nå ökad måluppfyllelse för eleverna. 
• Kollegialt samarbete kan utvecklas då personalgruppen samlas på färre skolor. 
• Båstads attraktionskraft som arbetsgivare ökar 
• Måltidstransporter blir överflödiga 
• Skolskjutsorganisationen kan optimeras 
• En rektorstjänst kan sparas in 

Barnkonsekvensanalys 
Barnens rätt till välbefinnande och utveckling blir i högsta grad påverkad av beslutet. Barnets 
bästa ska alltid komma i första rummet enligt Barnkonventionens artikel 3. Barns rätt till en 
tillgänglig lärmiljö för gemenskap och delaktighet är grundläggande. Alla barn ska uppleva 
begripliga, hanterbara och meningsfulla sammanhang. Arbetsmiljölagen gäller i skolan 1. Skolan 
planeras utifrån ett barnperspektiv för att på bästa sätt främja deras utveckling. Skolverket 
menar att alla skolor ska vara bra skolor när det gäller likvärdighet och resultatutveckling. Om 
vi satsar på att främja och förebygga ger det långsiktigt hållbara mänskliga och 
samhällsekonomiska vinster enligt SKL's rapport Psykisk hälsa, barn och unga, 2016. SKL 
betonar att den byggda miljön ska stödja barns intressen och aktiviteter samt erbjuda 
mötesplatser som kan utgöra stödjande miljöer för både sunda levnadsvanor och social 
gemenskap. 11 Barn och unga har rätt att vara delaktiga i samhället och ha inflytande i beslut 
som rör dem. När barn och unga kan påverka sin omgivning stärks de av att vara delaktiga 
samtidigt som de bidrar till att miljön både lockar och fungerar bättre.11 (SKL, 2016) 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Bilaga 1 11 Hållbar och optimal förskole- och grundskolestruktur för en tidsenlig och likvärdig 
utbildning11 

1 https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/broschyrer/arbetsmiljon-i-skolan-broschyr-adi565.pdf 
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I denna utredning kartläggs faktorer som inverkar på förskolans och grundskolans 
verksamheter i Båstads kommun. Genom omvärldsbevakning utreds nuläget för förskolorna och 
grundskolorna, vad framtiden kan bringa och vilka utmaningar och möjligheter som finns 
gällande demografi, lärmiljö, arbetsmiljö och kompetensförsörjning. För att få till den bästa 
organisationen och för att förankra ko.mmande förändringar krävs ett brett perspektiv. 
Omvärlden förändras och det sker en ständig utveckling som påverkar förskolans och 
grundskolans verksamheter genom nya krav och behov. För att kommunen som huvudman, och 
förskolan och grundskolan som verksamhet, ska kunna möta dessa krav och behov krävs en 
långsiktig och strategisk satsning. Slutprodukten är ett förslag till en hållbar och optimal 
förskole- och grundskolestruktur för en likvärdig och tidsenlig utbildning. Till utredningen 
tillkommer fyra bilagor: 

Bilaga 1: Teoretisk modell utifrån nuvarande F-6 skolor och tabeller över födelsesiffror. 
Bilaga 2: Siffror för demografi. 
Bilaga 3 och bilaga 4: Kostnadsberäkning. 
Bilaga 5: Befollmingsprognos för Båstads kommun år 2016-2025. 

Inledning 

"Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och 
lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt 
erbjuda en trygg omsorg. Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov 
och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet." 

- Läroplan för förskolan Lpfö 98, s 5. 
Genom en trygg och utvecklande omgivning får barnen skapa, och växa in i sin roll som 
medborgare i vårt samhälle. Förskolans uppdrag handlar om att skapa en bas för kommande 
möjligheter och utmaningar för barnen. 

"Skolan verkar i en omgivning med många kunskapskällor. Strävan ska vara att skapa de bästa 
samlade betingelserna för elevernas bildning, tänkande och kunskapsutveckling. Skolan ska 
förmedla de mer beständiga kunskaper som utgör den gemensamma referensram alla i samhället 
behöver. Eleverna sim kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort informationsjlöde 
och en snabb förändringstakt" 

- Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fri tidshemmet 2011, s 9. 
Grundskolans uppdrag innefattar bland annat att vägleda eleverna i den komplexa verklighet 
som de befinner sig i. Genom att rusta eleverna med breda kunskaper och förhållningssätt 
utvidgas den bas som skapades i förskolan. Eleverna blir reflekterande individer med ett 
analyserande förhållningssätt. Dessa elever är framtidens medarbetare, entreprenörer, 
kreatörer, inspiratörer och samhällsmedborgare. Förskolans och grundskolans uppdrag är 
tydligt klargjort i läroplanerna och bygger på en bred värdegrund. Både förskola och grundskola 
bedriver viktiga verksamheter och formar barn och elever i deras roller som 
samhällsmedborgare. Förskolans och grundskolans utveclding är tätt sammankopplat med 
samhällets utveckling. Den grund som skapas i förskolan och grundskolan måste vara hållbar 
under hela livet. 

Kommunen som juridisk person är huvudman inom skolväsendet. Huvudmannen har det 
yttersta ansvaret för att utbildningen genomförs i enlighet med de bestämmelser som finns i 
skollag, läroplaner och andra föreskrifter. Detta ansvar innebär bland annat att fördela resurser 
och organisera verksamheten utifrån lokala förutsättningar samt följa upp, utvärdera och 
utveckla verksamheten så att de nationella målen och kvalitetskraven kan uppfyllas. 
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Grundläggande i huvudmannens ansvarstagande är att utbildningen motsvarar skollagens krav 
på kvalitet, är likvärdig och att utbildningen förankras i vetenskaplig grund och beprövad 
erfarenhet. Utöver de lagkrav som förskolan och grundskolan måste förhålla sig till finns det 
flera omvärldsfaktorer som påverkar verksamheterna inom förskola och grundskola. 
Omvärldsfaktorer såsom ökad urbanisering, ekonomiska skillnader mellan kommuner samt 
möjligheter att rekrytera kvalificerad personal påverkar kommunernas möjligheter att 
organisera verksamheterna inom förskola och grundskola. Det gör att sldllnaderna mellan 
kommuner ökar i fråga om vilka förutsättningar de har att utforma en likvärdig förskola och 
grundskola. Verksamheten behöver bygga på en effektiv organisation och utformas så att varje 
barn och elev får utveclda kunskaper, förmågor och färdigheter så långt möjligt. Detta för. att få 
så goda förutsättningar som möjligt för att forma sina liv i en allt mer globaliserad framtid.i 

Mål 

Utbildningsnämnden har målet att Båstad ska bli bland de 10 bästa skolkommunerna i Sverige. 
Därutöver har både förskolan och grundskolan ett kompensatoriskt uppdrag enligt Skollagen, 
och skall vara likvärdig. Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att 
upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen. Ett 
av målen för grundskolan är att alla elever ska nå godkänd nivå i samtliga ämnen. Uppdraget är 
att alla elever ska utvecklas så långt som möjHgt. 

Uppdrag 

Utbildningsnämnden beslutade 2015-12-01 att uppdra till förvaltningen att:2 
1. Göra en sammanfattning av remissyttranden 
2. Ta fram siffror för demografi 
3. Kostnadsberälma de olika förslagen 
4 . Lämna förslag på en optimal förskole- och grundskoleorganisation. 

Uppdrag 1 har genomförts och återfinns i protokoll från Utbildningsnämnden.a 
Uppdrag 2 redovisas i bilaga 2. 
Uppdrag 3 redovisas i bilaga 3 och bilaga 4. 
Uppdrag 4 redovisas i detta underlag. 
Förslaget på en optimal förskole- och grundskolestruktur baseras på underlaget i denna 
utredning, med fokus på tre områden: Demografi och nya upptagningsområden, lärmiljö och 
arbetsmiljö samt kompetensförsörjning. 

Med avstamp i resultatet från dessa fokusområden, samt nämnda mål och uppdrag ämnas 
följande frågeställningar att besvaras: · 

Hur skapas en optimal förskole- och grundskolerganisation 2027 utifrån lokaler, 
kompetensförsörjning och lärmiljö /lärverktyg? 
Vilka steg ska tas varje år- från 2017 och fram till år 2027- för att nå dit? 

1 http://skolchef.se/wp-conten t/uploads/20 l 4/ 12/5. Samha%CC%88 I lsnt veck I ingen-och-dess-pa%CC%8A verkan
pa%CC%8A-skolan-Bearbetad revB.pdf 
2http://bastad.se/Documents/Kommun%20och%20samh%C3%A41le/Om%20kommunen/M%C3%B6ten.%20handli111rnr"/o20 
och%20protokol 1/Utbildninesn%C3%A4mnden/Protokoll/2015/2015-12-0 l .pdf 
3 Kallelse från 2016-01-19, UN000266/2015-600 s. 16-20 
Sammanfattning av remissyttrande - skolutredning för tidsenlig och likvärdig utbildning 
http://bastad.se/Documents/Kommun%20och%?0samh%C3%A41le/Om%20kommunen/M%C3%B6ten.%20handlinear%20o 
ch%20protokoll/Utbildninesn%C3%A4mnden/Kallelser/2016/20 I 6-01 -19.pdf 
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I Båstads kommun är befollmingsprognosen byggnadsbaserad, vilket innebär att kommunens 
befolkningsprognos för åren 2016-2025 baseras på historiska data och påbörjat, samt planerat 
bostads byggande i kommunen. Befolkningsprognosen tar hänsyn till flera parametrar. 
Kommunen har en stor andel bostäder som används som fritidshus. Därför beräknas ölmingen 
av antalet invånare i prognosen vara lägre än i andra svenska kommuner. Dessutom sker störst 
inflyttning till kommunen av människor i åldern 50-65, följt av ålderskategorin 27-40. 
Människor i åldern 19-26 lämnar kommunen för att utbilda sig, resa eller bosätta sig i större 
städer. Det är främst genom inflyttning som Båstads kommun det senaste året har ökat sin 
befolkningsmängd och enligt prognosen kommer kommunens invånare att fortsätta öka i antal. 
Mellan åren 2016-2025 förväntas kommunen att öka med cirka 1750 individer.4 De närmsta två 
åren förväntas ölmingen vara blygsam. Från år 2021 förväntas grupperna 1-5 år, 6-12 år samt 
13-15 år att öka, vilket påverkar underlaget för förskolor och slrnlor.5 

Det föds i genomsnitt 115 barn i kommunen per år, baserat på de senaste 8 åren. Antalet 
nyfödda har minskat något i kommunen, trots ökad befolkningsmängd. Det främsta skälet till 
minslmingen är att föräldrar får barn på annan ort för att sedan flytta till Båstads kommun. Det 
genomsnittliga födelseöverskottet förväntas att fortsätta vara negativt. Antalet kvinnor i ålder 
27-36 förblir någorlunda oförändrat kommande 10 år. Detta innebär att antalet nyfödda ligger 
kvar på samma nivåer som de senaste fem åren.6 Även om födelseöverskottet förväntas vara 
negativt kommer antalet barn öka. Inflyttningen för 0-12 åringar förväntas bidra till denna 
ökning. Baserat på historiska data kan kommunen förvänta sig inflyttning av barn, eftersom en 
byggboom ökar antalet barn . . 

Framtid 
Ur ett historiskt perspektiv har järnvägsstationer varit en samhällsdrivande motor som 
genererat både bostäder, arbetstillfällen och handel. De nya stationerna i Båstads kommun har 
gett ringar på vattnet. Planerat bostads byggande är inte enbart koncentrerat till de stationsnära 
lägena. Inte sedan början av 90-talet har det byggts så mycket som det har påbörjats, och 
planerats för i kommunen. Förändring av befollmingsmängden är inte enbart kopplad till antalet 
tillgängliga bostäder - variation av bostadstyper, antal arbetstillfällen, brett utbud av kultur, 
handel och inte minst kommunal service är nyckelfaktorer för att få befintliga invånare att 
trivas, och för att locka nya invånare till kommunen. 

I den barn- och elevprognos som tagits fram av samhällsbyggnadskontoret, har utvecklingen 
av olika bostadsområden i kommunen vägts in.7 Med etableringen av två nya stationer beräknas 
befollmingsmängden att öka. Det blir även en ölming av barn i de åldrar som behöver förskola 
och grundskola. Dessa effekter av expansionen av vissa områden i kommunen, som exempelvis 
Hemmeslövsområdet, är viktiga att beakta. Prognosen tjänar som underlag för framtida 
planering av förskole- och grundskoleorganisation. Eftersom befolkningsprognosen är 
byggnadsbaserad och föränderlig över tid bör planeringen för förskole- och skolorganisation 
följa utvecldingen av områdena noga och anpassa verksamheten utefter. 

4 Bilaga 5, s. 3. 
5 Bilaga 5 s. 18 
6 Bilaga 5, s. 13. 
7 Tjänsteskrivelse, s. 12-13 
http://bastad.se/Documents/Komrnun%20och%20sarnh%C3%A4lle/Om%?Okommunen/M%C3%86ten.%20handlin!rnr%20o 
ch%20protokoll/Utbildninesn%C3%A4mnden/Kallclser/2016/2016-03-15%20.pdf 
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På Bjärehalvön sker en urbanisering och de större tätorterna växer. Samtidigt bor cirka 25 % av 
kommunens 0-5 åringar på landsbygden, eller i orter med färre än 500 invånare. Denna spridda 
fördelning av invånare påverkar kommunens verksamhet gällande förskolor, grundskolor och 
skolskjutsar. Dessutom skapar den åldrande befolkningen stora utmaningar för framtiden 
gällande skatteunderlag för att finansiera ökade kostnader för kommunal service. Behovet av att 
attrahera arbetskraft och nya invånare att bosätta sig på året-runt basis i kommunen ökar. 
Kommunens egen verksamhet kan dra direkt nytta av den ökade tillgängligheten med 
kollektivtrafiken då goda kollektiva förbindelser är en av de viktigaste faktorerna i val av 
arbetsplats. De egna verksamheterna, såsom förskolor och skolor, är stora arbetsplatser vilket 
gör lokalisering av attraktiva och kollektivtrafiksnära lägen viktigt för att vara en attraktiv 
arbetsgivare och underlätta rekrytering. Tillgängligheten underlättar för anställda att få ihop 
livspusslet med arbete, familj och fritid. Befolkningsprognosen och barn- och elevprognosen bör 
tjäna som en fingervisning för planering av framtida förskolor och skolor. Förskolor och skolor 
utgör en viktig del i det närliggande samhället och förändringar i organisationen omges av 
komplexitet. Den byggnadsbaserade befollmingsprognosen är viktig att beakta för att anpassa 
förskolorna och skolorna utifrån utvecklingen i samhället. I takt med att 
befolknirigssammansättningen förändras i kommunen påverkas även elevunderlaget. En 
förutsättning för en optimal skolorganisation i en kommun av Båstads storlek ställer krav på ett 
visst elevantal på varje F-6 skola. Grunden bör vara minst 22-30 elever per årskull. Det blir då 
mellan 154 och 210 elever på en skolenhet, vilket fortfarande räknas som en liten skola. Ett 
stabilt elevunderlag ger rektor möjligheter att bilda klasser och grupper utifrån elevernas rätt 
till måluppfyllelse i varje ämne. 

Lärmiljö och arbetsmiljö 

Nuläge 
En bedömning av lokalerna i förskolorna och grundskolorna har genomförts utifrån 
läroplanerna, Lpfö 98 för förskolan och Lgr 11 för grundskolan och fritidshemmet.8 

Bedömningen har genomförts med hänsyn till de funktioner som ska finnas i enlighet med 
Skollagen vad gäller fysisk utformning. Denna bedömning finns även som bilaga i redovisningen 
av Vårdnadshavarenkäten 2014. Vad gäller förskolan uppfyller inte Backabyns eller Skogs byns 
förskolor de krav som finns. Resterande förskolor uppfyller delvis kraven, men ingen förskola 
uppfyller alla krav. Liknande resultat återfinns i fråga om grundskolorna. Förslövs skola 7-9 och 
Strandängsskolan 7-9 uppfyller kraven till största delen. Resterande saknar däremot en stor del 
av de funktioner som krävs för en optimal lärmiljö. Utifrån läroplanerna och Skollagen saknar 
både förskolor och grundskolor de flesta funktionerna vad gäller lokaler och fysisk utformning. 

Efter genomförandet av Vårdnadshavarenkäten 2014 utfördes en statuskontroll av alla 
förskole- och grundskolelokaler av Båstadhem i maj 2015. Båstadhem har för varje enhet 
beskrivit renoverings behoven med tillhörande kostnadsuppskattning. Östra Karups förskola är 
den enda förskolan som i nuläget inte har ett renoveringsbehov. Skogs byns förskola inväntar 
svar om rivning/renovering/nybyggnation. Statuskontrollen kopplas inte till kraven i 
styrdokumenten. 

8 Vårdnadshavarenkät 2014-utredniug UN000266/2015-600. s.147-240 
Del 1: 
http://bastad.se/Documents/Kommnn%20och%20samh%C3%A4lle/Om%20konununen/M%C3%86ten.%20handl in!!.ar%,20o 
ch%20protokol l/Utbildningsn%C3%A4mnden/Kal lelser/20 15/20 I 5-09-08%20del%20 I .pdf 
Del 2: 
http ://bastad.se/Documents/Kommun%20och%20samh%C3%A4lle/Om%20kommunen/M%C3%86ten.%20handlin!rnr%20o 
ch%20protokol l/UtbildninE!sn%C3%A4mnden/Kal lelser/2015/20 I 5-09-08%20del%202.pdf 
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Bedömningen utifrån läroplanerna och Skollagen påvisar brister vad gäller den digitala 
lärmiljön, det saknas lokaler för barn och elever i behov av särskilt stöd och enskild 
undervisning.9 Dessutom är både ljudmiljö, ljusmiljö och luft, värme och ventilation bristfälliga. 
Dessa faktorer påverkar både elevernas och personalens arbetsmiljö och inverkar på så sätt 
negativt på elevernas lärmiljö. Vad gäller personalens arbetsmiljö återfinns stora brister 
beträffande platser för möten och arbetsplatser. Pedagogerna behöver rätt förutsättningar för at 
lyckas med uppdraget att uppfylla kraven i skollagen och läroplanerna. Undervisningen i 
grundskolan utvecklas från lärarnas individuella arbete till ett gemensamt arbete, vilket innebär 
att tillgång till både enskilda och gemensamma adekvata arbetsplatser krävs. Lärarbristen är ett 
faktum varför pedagoger kan välja, och även välja bort, om arbetsmiljön inte är tillräckligt god. 

Utöver den fysiska arbetsmiljön bör även den psykosociala arbetsmiljön för barnen och 
eleverna beaktas. För barn och elever på mindre enheter kan det begränsade kompisunderlaget 
inverka negativt på den psykosociala arbetsmiljön. Även problem med gruppdynamiken kan 
uppstå. Möjligheterna att utveclda sin sociala kompetens urholkas på en mindre enhet och 
risken för isolering ökar. Den sociala kompetensen är en viktig faktor för att skapa framtidens 
samhällsmedborgare. 

Pedagogerna och ledningen arbetar aktivt med att utveckla den digitala lärmiljön. En IKT
plan har implementerats och arbetet fortskrider. IKT-satsningarna är en långsiktig strategi och i 
linje med att skapa en hållbar, optimal och likvärdig förskola och grundskola i Båstads kommun. 

Framtid 
Bedömningen som gjordes av lokalerna utifrån läroplanerna och skollagen visade på stora behov 
av en anpassad lärmiljö med lokaler för barn och elever i behov av särskilt stöd och ensldld 
undervisning. Dessutom saknades det på de flesta förskolor och skolor platser för möten och 
arbetsplatser för personal. För att möta de behov som finns har en kostnadsberäkning på en 
tillbyggnad av grupprum, mötesrum och arbetsrum tagits fram.10 Denna kostnadsberäkning är 
endast en schablon och syftar till att ge en bild av behövliga investeringar. I samband med 
eventuella tillbyggnader bör även ljusmiljö och ljudmiljö ses över och justeras eftersom brister 
påvisats. Undertak och belysning bör bytas ut efter dagens krav, samt byte av armaturer och 
byte till lågenergilampor. Förbättring av ljusmiljö och ljudmiljö är en förutsättning för god 
lärmiljö och arbetsmiljö, och ska ske i samråd med sakkunniga. 

Ett ungefärligt pris per kvadratmeter vid tillbyggnad har använts vid kostnadsberäkning och 
detta schablonpris har tillhandahållits från Teknik och Service. Priset för nybyggnad och 
ombyggnad inomhus skiljer sig från fall till fall och kan därför vara missvisande. Därför har 
fokus lagts på tillbyggnad där priset är cirka 3 0-3 5 tkr /kvm. Kostnaderna för tillbyggnad 
beräknas på 30 tkr /kvm. Utifrån de brister som påvisats vid bedömningen av lokalerna har ett 
antal grupprum, arbetsplatser och mötesrum per enhet antagits och kostnaderna redovisas i 
bilaga 3 och bilaga 4. 

Utmaningar och möjligheter 
Utbildningen i förskolan och grundskolan ska äga rum i lokaler som är anpassade till nuvarande 
Skollag och läroplaner. Det gäller både innehållet i utbildningen för barnen och eleverna, så väl 
som kravet på legitimerad personal som måste ha tillgång till en god arbetsmiljö. Merparten av 
grundskolorna är byggda för en helt annanverksamhet än den verksamhet som lagstiftningen 

9 Vårdnadshavarenkät 2014-utredning UN000266/2015-600. s.147-240 
Del 1: 
http://bastad.se/Documents/Kommun%20och%20samh%C3%A4lle/Om%20kommunen/M%C3%B6ten.%20handlingar%20o 
ch%20protokoll/Utbi ldnin!!sn%C3%A4mnden/Kallelser/20 15/20 l 5-09-08%20del%20 l .pdf 
Del 2: 
http://bastad.se/Documents/Kommun%20och%20samh%C3%A4lle/Orn%20kommunen/M%C3%B6ten.%20handlingar%20o 
ch%20protokoll/Utbi ldningsn%C3%A4rnnden/Kallelscr/20 15/20 l 5-09-08%20del%202.pdf 
10 Bilaga 3 och 4. 
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idag kräver, vilket är en stor utmaning. Kostnadsberäkningen i bilaga 3 och bilaga 4 åsyftar 
perioden 2017-2022 och visar renoveringsbehov på samtliga förskole- och grundskolenheter i 
Båstads kommun. Både den fysiska och psykosociala arbetsmiljön påverkar lärmiljön i 
förskolorna och grundskolorna och stora satsningar krävs. Tidsenliga lokaler är en viktig del av 
en hållbar och optimal förskole- och grundskolestruktur. Möjligheten att dela stora grupper i 
små grupper, skapar stora och små mötesplatser vilket ger möjlighet till avskildhet ger alla barn 
och elever förutsättningar att utvecklas och nå uppsatta mål. För att kunna erbjuda 
verksamhetsanpassade lokaler med flexibla lärmiljöer är det viktigt att beakta _frågan om 
kommunala medel ska användas till byggnader eller till utbildning. Klok lokalplanering ger 
förutsättningar för effektiv lokalanvändning vilket ger lägre lokalkostnader på sikt. 

Kompetensförsörj ni ng 

Nuläge 
Utifrån HR-avdelningens underlag som belyser framtida kompetensförsörjni:rigsbehov kommer 
det finnas ett antal utmaningar för Båstads kommun. På nationell nivå har Sveriges kommuner 
och landsting (SKL) gjort bedömningen att det kommer behövas 150 000 nya medarbetare inom 
skola och förskola fram till år 2023. De två bidragande faktorerna till det ökade behovet är 
pensionsavgångar samt ökat antal barn i förskole- och skolålder under de kommande 10 åren. 
Förändringar i demografin påverkar rekryterings behovet tillsammans med hur snabbt skolan 
anpassas till att bli en tekniskt och pedagogiskt modern lärmiljö och arbetsplats. Dessutom _ 
försvårar de snäva behörighetskraven planering och bemanning på mindre skolor, i de ämnen 
som inte har så många undervisningstimmar. 

I den SWOT-analys som genomfördes med rektorer och förstelärare, som visar på styrkor och 
svagheter, i Båstads kommun kring den framtida kompetensförsörjningen visas att styrkorna är 
det positiva klimatet i kommunens skolor samt hög ambitionsnivå och måluppfyllelse. Analysen 
visar att svagheter och risker ur ett kompetensförsörjningsperspektiv är slitna lokaler och sliten 
utrustning som gör det svårt att bedriva modern och likvärdig undervisning. Lokaler som inte är 
ändamålsenliga påverkar arbetsmiljön för barnen, eleverna och medarbetarna. En annan risk 
som tas upp i SWOT-analysen är ett begränsat elevunderlag och det geografiska läget som 
minskar möjligheterna till attraktiva heltidstjänster.11 På små enheter där det både finns ett 
begränsat elevunderlag och begränsat antal tjänster påverkas rekryteringsläget avsevärt. Att 
erbjuda attraktiva tjänster är en konkurrensfördel när antalet anställningsbara, legitimerade 
medarbetare minskar. 

Framtid 
I Båstads kommun kommer pensionsavgångarna att påverka rekryterings behovet. Fram till år 
2025 kommer 42 % av förskollärarna gå i pension, och 32 % av lärarna i årskurs 1-6 gå i 
pension. 50 % av lärarna inom de estetiska ämnena kommer att gå i pension under tiden. 
Eftersom barnkullarnas storlek skiljer sig åt mellan olika år förändras också behovet av lärare 
för skolans olika delar. Detta ställer stora krav på rektorns och förskolechefens förmåga att 
anpassa verksamheterna. 

11 Vårdnadshavarenkät 2014 - utredning UN000266/2015-600. s.147-240 
Del I: 
http://bastad.se/Documents/Kommun%20och%20samh%C3%A41Je/0m%20kommunen/M%C3%B6ten.%20handlingar%20o 
ch%?0protokoll/Utbildn ingsn%C3%A4mnden/Kallelser/2015/20 l 5-09-08%20dcl%20 l .pdf 
Del 2: 
http:l/bastad.se/Documents/Ko111111un%20och%20samh%C3%A4 1le/Om%20kommunen/M%C3%B6ten.%20handl ingar%20o 
ch%20protokol l/Utbildni1rns11%C3%A4mnden/Kal lelser/20 15/20 I 5-09-08%20del%202.pdf 
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Enligt den prognos som SKL har gjort har samtliga pedagogiska yrkesgrupper inom förskola 
och skola goda chanser till en anställning. Utmaningen blir att få rätt medarbetare till de olika 
typerna av lediga tjänster. De närmaste årens stora rekryteringsutmaningar innebär dock 
betydande möjligheter. Kloka arbetsgivare ligger steget före och utvecklar nya arbetssätt som 
kommer till nytta för både barn, elever och medarbetare. För att påverka relrryteringsbehovet 
behöver Båstads kommun som arbetsgivare använda en palett av åtgärder, förhållningssätt och 
nytänkande som tillsammans påverkar rekryteringsbehoven och utvecklar grundskolan och 
förskolan till än mer attraktiva arbetsplatser. 

Utmaningar och möjligheter 
Utmaningarna som pensionsavgångar och varierande storlek på barnkullarna innebär måste 
mötas med långsiktig, hållbar och strategisk planering inför framtiden. De närmaste årens stora 
rekryteringsutmaningar innebär att arbetsgivaren behöver bli mer attraktiv. Att vara en 
attraktiv arbetsgivare beror av flera faktorer så som karriärmöjligheter, löneutveckling och god 
arbetsmiljö. Det finns mycket som arbetsgivaren Båstads kommun kan göra för att påverka 
rekryterings behovet och möjligheterna att rekrytera rätt personer. Genom att utveckla den 
psykosociala arbetsmiljön, utnyttja tekniken bättre samt skapa bättre löne- och 
karriärmöjligheter förbättras förutsättningar för nuvarande samt kommande medarbetare. De 
stora utmaningarna för verksamheterna är att utveckla den fysiska och psykiska arbetsmiljön 
samt anställningsvillkoren. 

Förskolorna och grundskolorna i Båstads kommun har påbörjat arbetet mot en mer 
digitaliserad lärmiljö, som är en viktig strategi för att modernisera och utveckla verksamheten. I 
samband med den ökade digitaliseringen krävs även kompetensutveckling för förskollärare och 
lärare. I Båstads kommun finns utvecklingsorienterade medarbetare och ledning vilket 
möjliggör framsteg mot en modern och ändamålsenlig lärmiljö. Kompetensutveckling är en 
viktig bit för att attrahera framtida medarbetare inom förskola och grundskola. Idag finns olika 
typer av tillfälliga satsningar, genom statsbidrag, som leder till kompetensutveckling och 
verksamhetsutveckling. Satsningar på karriärstjänster, lärarlyftet, och andra utvecldingsprojekt 
är en investering i både medarbetare som i verksamheten. Effekten av användningen av 
statsbidrag blir en kompetenshöjning hos medarbetarna. Eftersom statsbidragen endast är 
tillfälliga satsningar är det viktigt att behålla och utveckla den kompetensutvecklingsinsats som 
pågår. Genom en hög grad av samverkan mellan pedagoger med olika kompetenser möjliggörs 
en pedagogisk helhet och likvärdighet i verksamheterna. Olika kompetenser måste tas till vara 
inom ett arbetslag eller en arbetsgemenskap. Inom en mindre enhet kan det vara svårt att täcka 
in de olika kompetenser, även ämneskompetenser, som behövs för den pedagogiska helheten 
och likvärdigheten. Dessutom är heltidstjänster svåra att erbjuda på mindre enheter, vilket 
påverkar marknadsföringen av verksamheterna som attraktiva arbetsplatser. 

Slutsats 

Förskola 
Förskolornas storlek är idag från en och en halv avdelning till sex avdelningar vilket gör att det 
är svårt att erbjuda likvärdig utbildning i förskolan. Förskola ska erbjudas barn 1-5 år till 
förvärvsarbetande eller studerande föräldrar, samt till alla barn 3-5 år. För asylsökande barn 3-5 
år ska allmän förskola erbjudas. Skolverket har arbetat fram nya riktmärken för mindre 
barngrupper, vilka framgår av Skolverkets allmänna råd. Barngruppernas storlek baseras på 
forskning. Riktmärke för antal barn i en barngrupp i förskolan sätts till 6-12 barn i åldern 1-3, 
respektive 9-15 barn i åldern 4-5 år. Ekonomiskt kan då en tvåavdelningsförskola inte bära sig 
och den sociala miljön påverkas negativt. Varje förskola bör ha minst fyra avdelningar för att få 
en verksamhet i enlighet med läroplanen, skolpengens storlek, barnens vistelsetider och 
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skollagens krav på likvärdig utbildning. Klokast är att bygga med minst fyra avdelningar - eller 
bygga till där det är möjligt - med möjligheten att utöka till sex avdelningar. I nuläget finns det 
nio kommunala förskolor i Båstads kommun med allt från 1,5 avdelningar till 6 avdelningar. 

Under 2015 var det i snitt 576 folkbokförda barn inskrivna i förskoleverksamhet, antingen i 
egen verksamhet, i fristående verksamhet eller i annan kommun. Antalet 1-5 åringar i 
kommunen förväntas inte öka avsevärt under 2016-2020. En ökning syns först år 2021. 
Ökningen kommer inte att vara stor och kommer att plana ut. Dock är en befolkningsprognos 
endast en fingervisning och utbyggnaden vid stationsområdena bör beaktas. 
Befolkningsprognosen kan skifta över tid. En ökning av barnfamiljer som söker sig till Förslöv 
och Hemmeslöv kan innebära en ökning av antalet 1-5 åringar i kommunen, vilket ställer krav 
på förskoleplatser. Utöver befolkningsprognosen bör de brister som påvisats i skolutredning 
beaktas vid planering av förskoleorganisationen. Lärmiljön i förskolan ska utformas för lek och 
lustfyllt lärande. Den ska inspirera, skapa nyfikenhet och stimulera till kreativitet samtta tillvara 
och stärka barnets intresse för att lära och erövra nya erfarenheter och kunskaper. 

Utöver renoverings behovet är den omedelbara utmcJ.ningen att skaffa förskoleplatser i 
Hemmeslövsområdet. 

1 

Grundskola 
I grundskolorna finns det idag stora lokalbrister som påverkar arbetsmiljön och lärmiljön. Detta 
försvårar möjligheten att erbjuda likvärdig utbildning för barn och elever, samt att kunna 
erbjuda en god arbetsmiljö för medarbetarna. För små enheter försvåras en redan ansträngd 
kompetensförsörjning utifrån ett begränsat elevunderlag och snäva behörighetsregler 
(legitimationskrav). Planeringen av grundskoleorganisationen baseras på befollrningsprognoser, 
där antalet barn utgår från födda och inflyttade barn. Dessutom spelar det framtida 
bostadsbyggandet roll för befolkningsprognosen och för framtida barn- och elevunderlag. För att 
kunna planera utifrån framtida elevunderlag har födelsesiffror tagits fram utifrån fyra olika 
geografiska områden.12 Dessa geografiska kluster ger tillsammans med födelsesiffrorna en bild 

. av elevunderlaget. Område 3 består av Torekov, Västra Karup och Grevie. Område 4 består av 
Båstad inkl. Hemmeslöv. Område 5 består av Förslöv, och område 6 av Östra Karup. Område 4 
och 6 måste ses som en helhet till dess att utvecklingen i Hemmeslövsområdet har tydliggjorts 
och behovet av en ny F-6 skola i området har utretts. Elever från nuvarande Hemmeslövsområde 
tillhör Östra Karups skola, vilket inte framgår av bilagan. Kapaciteten på grundskolorna idag 
behöver sättas i relation till födelsesiffrorna i tabellen.13 Sifforna i tabellerna visar att det behövs 
ytterligare två klassrum på Västra Karups skola för en utökad kapacitet. Renovering av 
Strandängsskolan F-9, Östra Karups skola F-6, Förslövs skola F-9 och Västra Karups skola F-6 
måste genomföras för att få en lärmiljö som uppfyller Skollagens och Arbetsmiljölagens krav. 

Grundskolans nuvarande kapacitet F-6 
Område 3: 285 elever 
Område 4 och 6: 460 elever 
Område 5: 260 elever 

Konklusion 
Följande konklusion utgår från frågeställningarna om hur en optimal förskole- och 
grundskoleorganisation ska skapas utifrån lokaler, kompetensförsörjning och lärmiljö samt vilka 
steg som ska tas varje år för att nå dit 

En hållbar och optimal förskole- och grundskoleorganisation för en tidsenlig och likvärdig 
utbildning skapas utifrån flera faktorer. Det finns utmaningar i fråga om den demografiska 

12 Bilaga 1, s. 1. 
13 Bilaga 1, s. 2-3. 
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utvecklingen, men samtidigt möjligheter med nya upptagningsområden i kommunen. Vad gäller 
lärmiljön och arbetsmiljön krävs stora satsningar och investeringar på alla enheter. De stora 
lokalbristerna påverkar möjligheterna att nå det politiskt satta målet om att Båstads kommun 
ska bli bland de tio bästa skolkommunerna i Sverige. Dessutom är kompetensförsörjningsfrågan 
är tätt sammankopplad med arbetsmiljön på enheterna. Lokalerna ska stärka lärandet och 
organisationen - inte begränsa. För att kunna konkurrera om framtida medarbetare krävs en 
pedagogisk helhet med satsningar på kompetensutveckling. Med små enheter begränsas 
möjligheterna till utbyte av erfarenheter pedagoger emellan. 

Dessa utmaningar innebär stora investeringar för förskolorna och grundskolorna och för att 
möta utmaningarna behövs en investeringsplan för åren 2017-2022. Dessutom krävs en 
beredskap för åren 2023-2027. Med ökade krav och små enheter behöver nuvarande skolpeng 
höjas. Eftersom barn- och elevunderlaget baseras på antal nyfödda och inflyttade till kommunen 
behövs en strategi som följer den föränderliga befolkningsprognosen. En klok planering utgår 
från fem år i taget, vilket möjliggör en flexibel och optimal organisation. På så sätt kan effekterna 
av framtida nybyggnationer i kommunen )Jeaktas och organisationen planeras utifrån framtida 
befolkning. Befollmingsprognoserna är en riktningsvisare som grundas på flera föränderliga 
variabler. Förutsättningar förändras kontinuerligt och därför är det ansvarsfullt och strategiskt 
att planera för organisationen i två perioder, 2017-2022 och 2023-2027. 

2017-2022: 
F-6 skola Östra Karup 
F-6 skola Västra Karup 
F-9 skola Förslöv 
F-9 skola Båstad 

Fritidshem i anslutning till F-6 i enlighet med 14 kap§ 3 Skollagen. 
Bevaka när F-6 skola behöver byggas i Hemmeslöv. 
Skolskjutsorganisationen kommer att anpassas utefter framtida grundskolestruktur. 

2023-2027 
Utifrån kommande befollmingsprognoser och förändrade förutsättningar kan elevunderlaget 
skifta i andra områden. Då bör förskole- och grundskoleorganisation ses över för en fortsatt 
optimal förskola och grundskola i kommuner. När renoveringar av de fyra skolorna är 
genomförda kan ställning tas till eventuell byggnation av skola i Grevie. 
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Figur 1: 
Teoretisk modell utifrån nuvarande F-6 
skolor. 
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3 

Fö1slöv 
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Västra Karup, 
Grevie, 

Område 3 Torekov 

Födda Antal SnittF-6 
2004 36 
2005 27 
2006 30 
2007 36 
2008 29 
2009 34 
2010 26 
2011 26 
2012 25 
2013 27 
2014 29 
2015 29 

205 .. " Forutsatter tillbyggnad av två klassrum. 

Båstad, Hov, 
Område4 Kattvik 

Födda Antal SnittF-6 
2004 57 
2005 59 
2006 65 
2007 62 
2008 52 
2009 49 
2010 56 
2011 48 
2012 53 
2013 36 
2014 41 
2015 35 

360 
Elever från Hemmeslövsområdet är inräknat 
men tillhör för närvarande Östra Karups skola. 
Ska bedömas ihop med Östra Karups skola. 

Områdes Förslöv 

Födda Antal SnittF-6 

2004 40 
2005 29 
2006 53 
2007 41 
2008 44 
2009 49 
2010 46 
2011 57 
2012 43 
2013 62 
2014 41 
2015 41 

315 
Planerad renovering och flytt av bibliotek. 

Östra 
Område 6 Karup 

Födda Antal SnittF-6 
2004 17 
2005 14 

2006 15 
2007 9 
2008 16 
2009 14 
2010 10 
2011 15 
2012 13 
2013 15 
2014 8 
2015 10 

90 
Beredskap för att ta emot elever från 
nybyggnation i Hemmeslöv och Östra Karup 
varför modulerna fortfarande behövs. ' 
Ska bedömas ihop med Strandängsskolan. 
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Den sista december år 2015 var befolkningsmängden i Båstads kommun 14 373 individer. 
Befolkningsprognosen baseras på fyra parametrar - födda, döda, inflyttade och utflyttade. 
Kommunens invånarantal förändras av födelseöverskottet, genom att subtrahera antalet födda 
med antalet döda. Båstads kommun har, och kommer under åren 2016-2025 ha ett negativt 
födelseöverskott. Dock kommer flyttnettot att påverka befolkningsmängden positivt. Från år 
2016-2025 förväntas kommunen att öka med cirka 1750 individer. Ökningen sker enbart genom 
ett positivt flyttnetto. Befollmingsförändringarna i Båstads kommun har varierat sedan 90-talet 
men har sedan början av 2000-talet haft en genomsnittlig ökning av 35 personer/år. 

Det föds i genomsnitt 115 barn i kommunen, baserat på de senaste åtta åren. Antalet nyfödda 
har minskat något i kommunen, trots ökad befollmingsmängd. Det främsta skälet till 
minskningen är att föräldrar får barn på annan ort för att sedan flytta till Båstads kommun. Det 
genomsnittliga födelseöverskottet förväntas att fortsätta vara negativt. Antalet kvinnor i ålder 
27-36 förblir någorlunda oförändrat kommande 10 år. Detta innebär att antalet nyfödda ligger 
kvar på samma nivåer som den senaste 5 åren.1 

Även om födelseöverskottet förväntas vara negativt kommer antalet barn att öka. Ökningen 
förväntas bli störst för 6-12 åringar. Baserat på historiska data kan kommunen förvänta sig 
inflyttning av barn eftersom en byggboom ökar antalet barn. 

Båstads kommun står inför en intressant framtid sett till bostadsbyggande, det byggs mycket 
och med stor variation, framförallt i kommunens två större orter. Effekterna av 
bostadsbyggandet relaterat till befolkningsökning blir tydligt ett till två år efter 
bostads byggandet påbörjats, vilket innebär att antalen barn och elever i kommunen väntas öka 
med början av år 2017 och framöver. Dessutom finns det ett samband mellan bostadsbyggande 
och antalet 1-5 åringar, men med en förskjutning på 2-4 år.2 Detta innebär att kommande 
bostadsbyggande i kommunen kommer att påverka antal.et barn och elever i Båstads kommun. 

Var växer kommunen? 

Ur ett historiskt perspektiv har järnvägsstationer varit en samhällsdrivande motor som 
genererat både bostäder, arbetstillfällen och handel. De nya stationerna i Båstads kommun har 
gett ringar på vattnet. Planerat bostadsbyggande är dock inte enbart koncentrerat till de 
stationsnära lägena och inte sedan början av 90-talet har det planerats för och påbörjats så 
många bostäder som prognosen visar för år 2016-2025. Störst förändring av fasighetsbeståndet 
sker de närmsta åren i Båstad, framförallt genom projektet Tuvelyckan, vid den nybyggda 
järnvägsstationen. Även i Förslöv väntas bostadsbyggande. 

Hur många barn idag? 

Under 2015 var det i snitt 576 folkbokförda barn inskrivna i förskoleverksamhet, antingen i 
egen verksamhet, i fristående verksamhet eller i annan kommun. Antalet 1-5 åringar i 
kommunen förväntas inte öka avsevärt under 2016-2020. En ölming syns först år 2021. 
Ökningen kommer inte att vara stor och kommer att plana ut. 

1 Båstads kommuns befolkningsprognos 2016-2025, s. 13. 
2 Båstads kommuns befolkningsprognos 2016-2025, s. 11. 
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s. 2 Total kostnad för nuvarande förskoleorganisation med tillhörande kostnader för tillbyggnad 
och uppskattat renoveringsbehov. 

s. 3 Total kostnad för nuvarande grundskoleorganisation med tillhörande kostnader för 
tillbyggnad och uppskattat renoveringsbehov. 

Förtydliganden 

Tillbyggnad av arbetsplats, grupprum och mötesrum är en antagning baserat på enheternas 
storlek och behov. Arbetsplats är för personalen och beräknas inhysa cirka 6 personer, beroende 
på enhetens storlek och antal anställda. Grupprum· är beräknade på ungefär varannan avdelning. 

Gällande Skogs byns förskola föreslås nybyggnation av en förskola på 6 avdelningar som har 
budgeterats till 32 000 000 kronor i Budget 2016, Båstads kommun, s. 38, kod 7018. 

Gällande Grevie skola är utgångspunkten i kostnadsberäkningen för nuvarande struktur, en 
nybyggnation på 38 000 000 kronor.i 

Schablonpriset för tillbyggnad som använts är 30 000 kronor, baserat på siffror från Telmik och 
Service. Kostnader vid byte av ljud- och ljusmiljö har inte beaktats i denna kostnadsberäkning, 
men kostnaden tillkommer vid ombyggnad/tillbyggnad. 

Det uppskattade renoveringsbehovet baseras på Båstadhem granskning av lokalerna och deras 
uppskattning från resultatet av Vårdnadshavarenkäten 2014. Summan baseras på kostnader i 
maj 2015. För detaljer om kostnader hänvisas till utredningen som genomfördes efter 
Vårdnadshavarenkäten 2014. 

1 Vårdnadsh avarenkät 2014- utredning UN000266/2015-600. s.147-240 

Del 1: 

http://bastad.se/Documents/Kommun%20och%20samh%C3%A41le/0m%20kommunen/M%C3%B6ten,%20han 

dlingar%20och%20protokoll/Utbildningsn%C3%A4mnden/Kallelser/2015/2015-09-08%20del%201.pdf 

Del 2: 

http ://bastad.se/Documents/Kommun%20och%20samh%C3%A4lle/Om%20kommunen/M%C3%B6ten,%20han 

dl ingar%20och%20protokoll/Utbildningsn%C3%A4mnden/Kallelser/2015/2015-09-08%20del%202.pdf 
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~ Den totala kostnaden för en nuvarande förskoleorganisation blir 58 638 000. 

Förskola Grupprum Kostnad Arbetsplats Kostnad Mötesrum Kostnad Uppskattat Total 
renoverings behov kostnad 

ÖstraKarup 3 a 12 kvm 1080 000 X X X X X 1 080 000 

Malens 1 a 12 kvm 360 000 1 a 12 kvm 360 000 1 a 12 kvm 360 000 2 260 000 3 340 000 
förskola 
Päronbyn 1 a 12 kvm 360 000 1 a 12 kvm 360 000 1 a 12 kvm 360 000 2140 000 3 220 000 

Äppelbyn 2 a 12 kvm 720 000 2 a 12 kvm 720 000 1 a 12 kvm 360 000 4150 000 5 950 000 

Fiskebyn 1,5 a 12 kvm 540 000 1,5 a 12 kvm 540 000 1 a 12 kvm 360 000 1947 000 3 387 000 

Klockare byn 1,5 a 12 kvm 540 000 1,5 a 12 kvm 540 000 1 a 12 kvm 360 000 370 000 1810 000 

Backabyn 1 a .12 kvm 360 000 1 a 12 kvm 360 000 1 a 12 kvm 360 000 2 480 000 3 560 000 

Skogsbyn X X X X X X Nybyggnation 6 32 000 000 
avdelningar 

Ängsbyn 1,5 a 12 kvm 540 000 2 a 12 kvm 720 000 1 a 12 kvm 360 000 2 671 000 4 291000 
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Den totala kostnaden för nuvarande grundskoleorganisation blir 157 801 000 kronor. 

Skola Grupprum Kostnad Arbetsplats Kostnad Mötesrum Kostnad Uppskattat Total 
renoverings behov kostnad 

ÖstraKarup 7 a 20 kvm 4 200 000 2 a 15 kvm 900 000 1 a 12 kvm 360 000 8 500 000 13 960 000 
F-6 
Strandäng F- 14 a.20 kvm 8 400 000 3 a 15 kvm 1 350 000 1 a 12 kvm 360 000 14 525 000 24 635 000 

6 
Strandäng F - Se ovan.* 3 a 15 kvm 1350 000 1 a 12 kvm 360 000 Se ovan.* 1710000 
9 
Västra 7 a 20kvm 4 200 000 3 a 15 kvm 1350 000 1 a 12 kvm 360 000 3 252 000 9 162 000 
Karup F-6 
Sandlycke F- 4 a 20 kvm 2 400 000 1 a 15 kvm 360 000 1 a 12 kvm 360 000 11475 000 14 595 000 
6 
Grevie X X X X X X Nybyggnation 38 000 000 

FörslövF-6 14a20kvm 8 400 000 3 a 15 kvm 1350 000 1 a 12 kvm 360 000 44 369 400 54 479 000 

Förslöv 7-9 Se ovan.* 2 a 15 kvm 900 000 1 a 12 kvm 360 000 Se ovan.* 1260 000 

*För Strandängskolan och Förslövs skola är kostnaderna för grupprum och uppskattat renoverings behov räknat på hela enheten, F-9. 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Barn & skola 

Bilaga 4 

Kostnadsberäkning för en optimal förskole- och grundskolestruktur 

1 (3) 

s. 2 Total kostnad för den optimala förskoleorganisationen med tillhörande kostnader för 
tillbyggnad och uppskattat renoveringsbehov, i enlighet med förslaget för en optimal förskole
och grundskolestruktur. 

s. 3 Total kostnad för den optimala grundskoleorganisationen med tillhörande kostnader för 
tillbyggnad och uppskattat renoveringsbehov, i enlighet med förslaget för en optimal förskole
och grundskolestruktur. 

Förtydliganden 

Tillbyggnad av arbetsplats, grupprum och mötesrum är en antagning baserat på enheternas 
storlek och behov. Arbetsplats är för personalen och beräknas inhysa cirka 6 personer, beroende 
på enhetens storlek och antal anställda. Grupprum är beräknade på ungefär varannan avdelning. 

Gällande Skogsbyns förskola föreslås nybyggnation av en förskola på 6 avdelningar som har 
budgeterats till 32 000 000 kronor i Budget 2016, Båstads kommun, s. 38, kod 7018. 

Schablonpriset för tillbyggnad som använts är 30 000 kronor, baserat på siffror från Teknik och 
Service. Kostnader vid byte av ljud- och ljusmiljö har inte beaktats i denna kostnadsberäkning, 
men kostnaden tillkommer vid ombyggnad/tillbyggnad. 

Det uppskattade renoveringsbehovet baseras på Båstadhem granskning av lokalerna och deras 
uppskattning från resultatet av Vårdnadshavarenkäten 2014. Summan baseras på kostnader i 
maj 2015. För detaljer om kostnader hänvisas till utredningen som genomfördes efter 
Vårdnadshavarenkäten 2014. 
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Den totala kostnaden för en optimal förskoleorganisation blir 58 638 000 kronor. 

Kostnadsberälmingen åsyftar perioden 2017-2022. Utifrån kommande befolkningsprognoser bör behovet av förskolor ses över i 
Hemmeslövsområdet. 

Förskola Grupprum Kostnad Arbetsplats Kostnad Mötesrum Kostnad Uppskattat 
renoverings behov 

Östra :Karup 3 a 12 kvm 1 080 000 X X X X X 

Malens 1 a 12 kvm 360 000 1 a 12 kvm 360 000 1 a 12 kvm 360 000 2 260 000 
förskola 
Päronbyn 1 a 12 kvm 360 000 1 a 12 kvm 360 000 1 a 12 kvm 360 000 2140 000 

Äppelbyn 2 a 12 kvm 720 000 2 a 12 kvm 720 000 1 a 12 kvm 360 000 4150 000 

Fiskebyn 1,5 a 12 kvm 540 000 1,5 a 12 kvm 540 000 1 a 12 kvm 360 000 1947 000 

Klockare byn 1,5 a 12 kvm 540 000 1,5 a 12 kvm 540 000 1 a 12 kvm 360 000 370 000 

Backabyn 1 a 12 kvin 360 000 1 a 12 kvm 360 000 1 a 12 kvm 360 000 2 480 000 

Skogsbyn X X X X X X Nybyggnation 6 
avdelningar 

Ängsbyn 1,5 a 12 kvm 540 000 2 a 12 kvm 720 000 1 a 12 kvm 360 000 2 671000 

Total 
kostnad 

1 080 000 

3 340 000 

3 220 000 

5 950 000 

3 387 000 

1810 000 

3 560 000 

32 000 000 

4 291000 
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Kostnadsberäkningen åsyftar perioden 2017-2022. Den visar en omfördelning av ekonomiska resurser med fokus på skolorna i de områden som 

förväntas expandera i Båstads kommun under kommande fem år. Omfördelningen innebär en utökad tillbyggnad av Västra Karups skola, med bland 
annat två klassrum a 9 0 kvm inkl. korridor, för att inhysa elever från Sandlyckeskolan och Grevie. 

Skola Grupprum Kostnad Arbetsplats Kostnad Mötesrum Kostnad Uppskattat Total 
renoverings behov kostnad 

Östra JKarup 7 a 20 kvm 4 200 000 2 a 15 kvm 900 000 1 a 12 kvm 360 000 8 500 000 13 960 000 
F-6 
Strandäng F- 14 a 20 kvm 8 400 000 3 a 15 kvm 1 350 000 1 a 12 kvm 360 000 14 525 000 24 635 000 
6 
Strandäng F- Se ovan.* 3 a 15 kvm 1350 000 1 a 12 kvm 360 000 Se ovan.* 1710000 
9 
Västra Karup 7 a ;rn lE'fm 4 200 000 5 a 15 lp.tm 1 550 000 1 a 12 lE'fm 660 000 5 252 000 9±62000 
F-6 10 a 20 kvm 6 000 000 4 a 15 kvm 1 800 000 2 a 12 kvm 720 000 3 252 000 11772000 
Tillbyggnad 5 400 000 

17172 000 
Sandlycke F 4a20kvm 2 400 000 1 a 15 kvm 560 OOÖ 1 a 12 kvm 560 000 11 475 000 14 595 000 
e 
f;Fevi:e * * * * * :It ,IJ/J,'BYfjf}R€tEieR Jg ()()() ()()() 

Förslöv F-6 .14 a 20 kvm 8 400 000 3 a 15 kvm 1 350 000 1 a 12 kvm 360 000 44 369 400 54 479 400 

Förslöv 7-9 Se ovan.* 2 a 15 kvm 900 000 1 a 12 kvm 360 000 Se ovan.* 1260 000 

*För Strandängskolan och Förslövs skola är kostnaderna för grupprum och uppskattat renoverings behov räknat på hela enheten, F-9. 
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SAMMANFATTNING 
Sedan början av 90-talet har det inte påbörjats så många byggprojekt i Båstads kommun som 
år 2016. Innan slutet av mars månad var antalet beviljade startbesked 99 till antalet - det 
prognostiserade antalet för hela året är ca 200 startbesked. Under år 2015 gav kommunen 
startbesked till 90 bostäder - en ovanligt hög siffra då den genomsnittliga siffran ligger runt 
80. En av effekterna av det ökade bostads byggande blir en ökning av kommunens invånarantal. 
Tidsrymden från startbesked till att bostaden blir bebodd tar ca 1-2 år varför effekterna på 
befolkningsmängden blir märkbar först år 2017 - 2018. 

Befolkningsprognosen baseras på fyra parametrar - födda, döda, inflyttade och utflyttade. 
Kommunens invånarantal förändras av födelseöverkottet: genom att subtrahera antalet födda 
med antalet döda. Kommunen har och kommer att ha ett negativt födelseöverskott över 
prognosens tidsdräkt. Invånarantalet ändras också av flyttnettot: antalet inflyttade subtraherat 
mot utflyttade. Det är genom inflyttning Båstads kommun senaste år ökat sin befolkningsmängd 
och enligt prognosen kommer kommunens invånare att fortsätta att öka i antal. 

Från år 2016 - 2025 förväntas kommunen att öka med ca 1750 individer. Ökningen sker enbart 
genom ett positivt flyttnetto. De närmsta två åren förväntas ölmingen vara blygsam för att år 
2018 öka med över 200 individer. Den åldersgrupp som förväntas öka mest i % till år 2025 
är åldersspannet 16-18 år (75 %). Till antalet sker störst ökning i åldersspannet 66-85 år ( ca 
3 70st). 41-50 åringar är det åldersspann som ökar minst kommunen, prognosen ser där ingen 
förändring i antal. 
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Figur 1. Befo/kningsprognos för 
Båstads kommun åren 2016-2025 



INLEDNING 
Syftet med att upprätta en prognos för befolkningen i kommunen är för att kommunens politiker 
och tjänstemän ska kunna planera för kommande samhällsbehov så som skola, vård och omsorg, 
infrastruktur samt som underlag för övergripande samhällsplanering. 

En kommun förändrar sin befolkningsmängd genom att invånare föds, flyttar in till kommunen, 
flyttar från kommunen eller dör. Dessa fyra variabler är grunden till att prognostisera 
befolkningsförändringar. Var och en av dessa variabler är i sin tur beroende av andra för
utsättningar, exempelvis påverkas födelseantalet av antalet fertila kvinnor i kommunen och 
flyttnettot påverkas bland annat av bostads byggandet. Det prognosen tar ställning till är 
beräkningsbara faktorer - mjuka värden som trygghet, kulturellt utbud, närhet till rekreations
områden, tillgång till skolplatser, äldrevård m.m finns inte med i prognosen. 

Befolkningsprognosen är uppbyggd på information ifrån Statistiska Centralbyrån, kommunens 
GIS-program FB-Webb, jämförelser med befolkningsprognoser från Höganäs och Ängelholms 
kommuner samt antaganden från större byggherrar och kommunens tjänstemän för åren 2016-
2025. Prognosen ska ses som just en prognos och flera variabler är osäkra, inte minst bostads
byggandet som kan både bli större eller mindre än vad prognosen visar. År 2015 tog Sverige 
emot ett stort antal asylsökande, så gjorde även Båstads kommun, siffror som ej är inarbetade, 
då de asylsökande inte är folkbokförda i kommunen. Därav menar förvaltningen att prognosen 
ligger i underkant av vad siffrorna visar. 

Utifrån erfarenhet från jämförbara kommuner (Höganäs och Ängelholm) har befolknings
prognosen enbart utarbetats som kommunomfattande. Prognosens felmarginal blir större desto 
mindre den geografiska avgränsningen är, varför det inte presenteras statistik på ortsnivå. Den 
enda geografiska beskrivningen som görs i befolkningsprognosen är redovisning om planerad 
bebyggelse. 

I befolkningsprognosen används ett antal statistiska begrepp som kan tyckas byråkratiska och 
krångliga. Nedan följer en kort beskrivning av begrepp som finns i texten: 

• Lägenhet= en bostadenhet. Kan exempelvis vara ett enbostadshus, radhus eller hyresrätt. 
• Födelseöverskott= Skillnaden mellan antalet nyfödda och avlidna. 
~ Flyttnetto = Skillnaden mellan individer som flyttat till kommunen och från kommunen. 
• Startbesked = Efter att bygglovsavdelningen/nämnden gett bygglov ska den sökande visa 

exempelvis en kontrollplan, kontrollansvarig och brandskydd beroende på vad som ska 
byggas. 

" Fertilitet= I Sverige beräknar Statistiska Centralbyrån fertilitet för kvinnor mellan 14-49 års 
ålder. Att beräkna fertilitet från 14 års ålder kan tyckas vara väl tidigt men tiden är beräknad 
ifrån när det är fysiskt möjligt, inte moraliskt lämpligt. 
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BEFOLKNINGSSTRUKTUR 
Födelseöverskott 

Det föds i genomsnitt 115 barn årligen i kommunen, baserat på de senaste 8 åren, se figur 2. 
Antalet nyfödda har minskat något i kommunen, trots ökad befolkningsmängd. Det främsta 
skälet till minskningen är att föräldrar skaffar barn på annan ort för att sedan flytta till 
kommunen, vilket syns i kommunens flyttstatistik. 

För att kunna prognostisera antalet födda studeras kommunens antal fertila kvinnor. Ur en 
statistisk synvinkel är kvinnor fertila inom åldersspannet 14-49 år. I Båstads kommun föder 
kvinnorna i åldersspannet 27-36 år flest barn, då kommer 69 % av kommunens samtliga barn 
till världen, se figur 3. Genomsnittlig födsel/kvinna i kommunen är 1,69 barn, nationellt är mot
svarande siffra 1,85 barn/kvinna. 
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Figur 2. Statistik från SCB 
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Figur 3. Diagrammet redovisar ett genomsnitt av antal födda 
barn/kvinna under åren 2005-2008. Statistik från SCB 
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Antal kvinnor i åldern 27-36, antal 
födda barn, år 2007-2015 
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Figur 5. Statistik från SCB 

I kommunen dör i genomsnitt 177 individer /år, baserat på de 8 senaste år. 177 individer motsva
rar ca 1,2 % av den totala befolkningen.Variationen mellan åren 2008-2015 är liten, med undan
tag för år 2015 då 213 indvider dog, se figur 5. Ca 10 % av befolkningen dör före pensionsålde1~ 
mellan åren 66-85 år dör 4-1 % och resterande 49% avlider efter en uppnådd ålder av 86, se figur 
6. Medellivslängden för kommunen är 84,1 år att jämföra med den nationella siffran på 82,3 ål: 
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Figur 6. Statistik från SCB 
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Figur 7. Statistik från SCB 

Födelseöverskottet i kommunen har varit negativt de senaste 15 åren, i genomsnitt dör det ca 
60 individer fler än vad som föds, se figur 7. Kommunen har, tillsammans med Simrishamns 
kommun, Skånes högsta medelålder vilket är förklaringen till det stora negativa födelsenettot. 
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Figur 8. Antalet gul/ep/uttar som föds i kommunen 
ligger runt 100-120/år. 
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Kommunens invånare har med åren blivit 
allt mer rörliga i val av boplats, antalet in
och utflyttningar har ökat kontinuerligt 
sedan 90-talet, se figur 9. Som både figur 

Flyttstatistik för Båstads kommun 

9 och 10 visar så har Båstads kommun 1200 

nästan uteslutande en positivt flyttnetto 
men det har förekommit ett par år där 
flyttströmmarna gått från kommunen. 

I stort sett flyttar samtliga åldersgrupper 
under 75 år något mer än tidigare, vid 
75 och äldre är flyttmönstret ganska 
konstant över tid. Som mest flyttar be
folkningen mellan åren 15-34 och fram
förallt kvinnor i åldern 19-26, som i stor 
utsträckning under dessa år lämnar 
kommunen, se figur 10. 
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Figur 9. Statistik från SCB 

I figur 10 redovisas flyttnetto per kön - utmärkande förutom antalet i åldern 15-24 som lämnar 
kommunen, är att kommunen har en markant större inflyttning av kvinnor än män i åldern 25-
54 för att därefter ha en större inflyttning av män än kvinnor i åldern 55-7 4. Störst förändring i 

flyttmönster har skett i åldersgruppen 35-44 som hade störst positiv nettoinflyttning år 2014. 
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uppdelat i kön och åldersklasser definierade av SCB. Statistik från SCB 
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Figur 11. E~er gymnasieåldern lämnar en stor del unga vuxna 
kommunen, ett av de främsta skälen är för vidareutbildning .. 
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Bostads byggande 
För att få en bild av bostads byggandet i kommunen redovisas i figur 12 antalet startbesked 
som getts av kommunens bygglovsavdelning åren 2011-2015. Det statistiska urvalet med åren 
2011-2015 beror på förändringar i plan- och bygglagen, tidigare år användes inte begreppet 
startbesked. Skälet att prognosen använder antalet startbesked som indikator är för att det ger 
en god anvisning om hur många fastigheter som kommer att vara färdigställda kommande ett 
till två år - från det att ett projekt fått ett startbesked tar det ca 1 -2 år till dess att bostaden är 
bebodd. 

Effekterna av bostads byggande år 2014/2015 påverkar därför flyttnettot först år 2016/2017. I 
figur 12 redovisas även då.varande års flyttnetto. Att år 2014 blev ett inflyttningsår kan bero på 
att år 2012 var med Båstads kommuns ögon ett nybyggnadsår. Det som även skiljer 2012 från 
närliggande år är att det under året påbörjades drygt 50 lägenheter i flerbostadshus. 

=-r--

l'.' 

. -

2011 

Antal startbesked för bostadsbyggnation 

- - 1 I .'. 

~ -
- ~ - -

1 ~ n J -.. i- 1 
' 

2012 2013 2014 2015 

10 

Antal startbesked 

En/tvåbostadshus 

Flerbostadshus(Jgh) 

, 1 Fritidshus 

Flyttnetto 

Figur 12. Statistik från SCB 
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Figur 13. Statistik från SCB 

Sent BO-tal/tidigt 90-tal upplevde Båstads kommun en byggboom - och en befolknings boom. 
Figur 13 visar hur bostadsbyggande och antalet 1-5 åringar följer varandra, men med en för
skjutning på 2-4 ål: I figur 14 redovisas befolkningsförändring och bostads byggande. Som figuren 
antyder påverkar bostads byggande utvecklingen av befolkningsmängden - de år det byggs 
mycket. Åren 86-92 ökade befolkningsmängden kraftigt, under perioden byggde kommunen 
årligen 100-300 bostäde1: Skillnaden mellan figur 14 och 13 är att befolkningen ökade i takt 
med bostads byggandet, andelen 1-5 åringar ökade efter det att bostäderna var färdigställda. 
Invånarna flyttade till kommunen och skaffade barn. År 2016 agerar inte människor på samma 
vis - de skaffar barn innan de flyttar till Båstads kommun. Figur 14 visar även att blandningen av 
flerbostadshus och småhus genererar ökad befolkning, se även kommunens bostadsförsörjnings
program. 

Befolkningsförändring och Bostadsbyggande år 1980-2014 
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Figur 14. Statistik från SCB 
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Befolkningsmängd 
Den siste december år 2015 var befolkningsmängden i kommunen 14373 individer. Året inne
bar en nedgång med 46 personer, jämfört med år 2014 som dock var ett mindre rekordår med 
en ökning av 144 personer. Det sker upp och nedgångar av befolkningsmängden men ur ett 
historiskt perspektiv har kommunen upplevt två större förändringar, se figur 15. 

Dessa två perioder med något snabbare befolkningsökning inträffade mellan 1970-1980 och 
mellan 1987-1992. I början av 90-talet byggdes det mycket, både av flerbostadshus och villor 
men sedan mitten av 90-talet har kommunen haft mycket liten ökning av befolkningsmängden 
jämfört med riket. 

Befolkningsförändringarna i Båstads kommun har sedan 90-talet varierat, vissa år har invånar
antalet ökat med över 100 personer, andra år har befolkningsmängden minskat. Kommunen har 
sedan början av 2000-talet haft en genomsnittlig befolknings ökning av 3 5 personer/år, mellan 
82-92 var ökningen 170 personer/år och mellan 93-02 var den årliga befolkningsökningen -3 
personer/ år. 

Befolkningsutveckling 1950-2014 
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År Figur 15. Statistik från SCB 

I figur 16 redovisas hur befolkningens sammansättning förändrats under de senaste 12 åren, där 
trenden varit en minskad mängd invånare i åldersgrupperna 0-24 och 24-45, oförändrad i ålder 
46-65 och 86-105, ökande i åldersgruppen 66-85 år. Förändringarna inom åldersgrupperna 
följer i stort sett rikets utveckling, men åldersspannet 66-85 utgör en betydligt större andel av 
den totala befolkningsmängden i kommunen än jämförelsetalen på nationell nivå. 
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PROGNOS 2016-2025 

Födelseöverskott 

Det genomsnittliga födelseöverskottet förväntas att fortsätta att vara lågt. Antalet kvinnor 
i åldern 27-36 år förblir någorlunda oförändrat kommande 10 år - vilket medför att antalet 
nyfödda ligger kvar på samma nivåer som de senaste 5 åren, se figur 17. Stora barnkullar på 
40-talet och stor inflyttning av individer över 65 år medför att antalet individer över 80 år ökar 
kommande år. Figur 18 visar att antalet avlidna passerar 200 personer/år runt år 2022, en 
ökning som accelererar kommande 20 ål: Statistiken i figur 17 och 18 förutsätter att kommun
invånarnas goda hälsa håller i sig - att rri.edellivslängden överstiger 84 år. 

Födelseöverskott år 2016 - 2025, samt historisk data år 2011-2015 

År Nyfödda Avlidna Födelseöverskott Kvinnor 27-36 år Befollmingsmängd 

2011 117 165 -48 613 14230 
2012 120 180 -60 618 14263 

2013 127 179 -52 600 14275 
2014 103 164 -61 595 14419 

2015 105 213 -108 592 14373 - ........... -, .. ...... - ......................... ........... ,_, ___ ,,,.._ ~-.... ·--· ................ .................................... - , ... ........ ,_ _ ____ , ...... --.. ·--· 
2016 107 187 -80 591 14390 --
2017 106 187 -81 595 14443 
2018 107 188 -81 611 14687 
2019 110 191 -81 622 14780 
2020 112 192 -80 .... ,_ ...... ......... _____ 6371 ___ ,_,, ______ ., 14947 ............... .... "'-"" ......... - .......... ,... ....... _,,, .............. ....._ ..................... ,....... .................................................. 
2021 115 194 -80 647 15255 ........................................ .. ,..... ...................................... " ""'"" " "'" "'''"""" " ''"'m"" ..... -................ _ .. _, .............. _ .. , ..... _ ,,,-..... , .... -.... ,......._...... ............................. -, ....... -
2022 116 198 -82 650 15514 
2023 117 202 -85 646 15705 
2024 116 204 -88 631 15928 
2025 114 207 -93 6161 16139 ·-- -

Figur 17. Prognos visandes Födelsetal, Avlidna, Kvinnor i åldern 
27-36 samt Befolkningsmängden. 

Andelen kvinnor i åldern 27-36 når lägsta antal år 2016 med följd att antalet nyfödda förblir lågt. 
Att antalet kvinnor sjunker och förväntas att ha en blygsam ökning beror på en kombination av 
stor utflyttning av 19-26 åringar samt att få barn föddes i slutet av 90-talet/början av 00-talet. 

Som både figur 17 och 18 visar så förväntas det negativa födelseöverskottet att öka med 
åren, och kommunen kommer än tydligare att påverkas utanför diagrammets tidsbestämda 
avgränsning. 
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Flytt netto 
Flyttnettot baseras på bostads byggande. Då bostads byggandet i kommunen legat på en jämn 
nivå sedan en längre tid, men flyttnettot varierat, är det svårt att bedömma hur inflyttningen till 
konimunen ska beräknas. Pendlarkommuner har ofta en hög kvot per byggd lägenhet, semester
orter som Båstad har en låg inflyttning/lägenhet. Kommunen har därför valt att fortsätta att 
räkna med låg grad av inflyttning per lägenhet - 1,8 personer /lägenhet. I Höganäs kommun är 
jämförelsetalet 1,7 och i Kungsbacka >3 personer/lägenhet. 

Flyttnettot för 19-26 åringar väntas förbli negativt på grund av det tidiga 90-talets stora barn
kullar som efter gymnasieåldern i stor utsträckning lämnar kommunen för att vidareutbilda sig 
på universitets- och högskoleorter. 

Även ålderskategorin 86-105 åringar väntas ha ett negativt flyttnetto, främsta skälet till att kom
munen förlorar de äldsta kommuninvånarna går bara att spekulera kring, men troliga skäl be
döms vara bristande antal vårdplatser inom demensvård samt svårigheter att byta bostad ifrån 
villa till lägenhet, se även kommunens Bostadsförsörjningsprogram. Ytterligare skäl kan vara att 
människor önskar att flytta till sin födelseort eller dit barnen bor, i livet sista skede. 

Störst positiv förändring i flyttnettot förväntas i åldersspannet 51-65 åringar. Även om bostads
utbudet breddas kommande år attraherar varumärket Båstad och Bjärehalvön ålderskategorin 
( exempelvis genom närhet till naturen och havet, upplevd trygghet och rikt kultur- och fritids
utbud). 

Även om födelseöverskottet förväntas 
vara negativt kommer antalet barn öka, 
inflyttningen för 0-12 åringar blir stor, se 
figur 20. Skälet till att kommunen förväntar 
inflyttning av barn är baserat på historisk 
data - då ett samhälle upplever en bygg
boom ökar antalet barn. 

Flyttnetto 2016-2025 

• Flyttnetto .samtll?a åldrar 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Figur 19. Prognos för kommunens f)yttnetto. 

1 Flyttnetto år 2Ö1G ~ 2025, samt-historisk data år 2Ö1-3-2015 1 · 
Flyttnetto Flyttnetto Flyttnetto Flyttnetto Flyttnetto Flyttnetto Flyttnetto Flyttnetto Flyttnetto Flyttnetto 

Flyttnetto 6-12 13-15 16-18 19-26 27-40 41-50 51-65 66-85 86-105 samtliga 

År 0-5 åringar åringar åringar åringar åringar åringar åringar anngar åringar åringar åldrar 

2013 6l 11 ! 31 4 -52 3_-!_ ___ 151 541 oi o -~ 
2014 35! -~--13f 8 -78 78 43 46 ! 161 -7 202 

2015 15! 18j Bi 8 -80 18 39 18! 13 1 -5 57 
2016 231 231 181 14 -72 21 1s 321 14! -s 92 

.. - ........ 2011 ········-······· 28l-----·-·····--28J................ 22J... .......... _.15 ............... -72 ..................... 34 ··-··-····· ........ 22 -·-······--········ 4oi ............... __ 15J... .............. -6 ..... - ........ 126 
2018 57! 571 41! 25 -72 73 41 89! 25i -16 319 --·-.. ··---·-·--·- ·-·--···"···--·--·-j"·-·-·--·--.. -, ........ l '"""'"'""ll·---.. -··i"·--·-- .. -·--.. ,-, ..... __ ,,,_, __ .,,_, __ ,_,,,_, ...... - ................... ............. .,,_, __ , ... ~·----·-·--·--··-····1·"""·"·-·····-····-··"·"······--.... -, .... ,. ··-····--·--·-"·"·-
2019 34! 34j 26! 18 -73 43 26 51! 181 -8 167 

::=:::=~~;~ ·-·--·····-····--:~~::~:=:::_:L·-···· .. ----- :~1:=::~~ -=:=:; ==::~ ::==:-~= -:~ ,_ .=:~:=_;j==:=: ~~!=-····--· :~! ~:~-~_: 
2022 59! 591 43i 26 -76 76 43 93! 26i -17 333 ;:;"t ............. ,_,_~ ............ ....: • .._ ...... _, ___ .... _, __ , ----- -·----- ............ ,-·------....f--· ................. 1-- ........ -· ............ __............. 

SO, SO! 37! 23 -78 63 37 77! 23i -13 268 2023 

2024 ss! s5! 4o! 25 -79 71 40 86! 25! -15 304 
2025 ssl ssj 401 2s -so 10 40 851 25! -15 299 

Figur 20. Prognos för kommunens f)yttnetto uppdelat i åldersklasser. 
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Bostads byggande 

Prognosen för antal startbesked år 2016 och 2017 redovisas i figur 21. Den statistiska 
säkerheten för år 2016 är mycket god, det är något större osäkerhet för år 2017, åren där-
efter är än svårare att prognostisera. Flera oberoende händelser kan påverka bostads byggande 
- en vikande marknad, förändrat ränteläge, införande av statliga subventioner med mera. 
Förändringarna kan både ha stimulerande och dämpande effekt, därav minskar prognosens träff
säkerhet med åren. Valet av att använda startbesked som indikator beror på att det är ett tryggt 
verktyg då så gott som samtliga projekt med startbesked färdigställs inom två år (villor som 
byggs av privatpersoner kan ta något längre tid). 

Båstads kommun står inför två mycket intressanta år sett till bostads byggande. I kommunen 
kommer både andelen flerbostadshus och en/tvåbostadshus att kraftigt öka åren 2016-2017. 
Med bakgrund i figur 21 antyder det på ett kraftigt ökat flyttnetto för åren 2017-19, framförallt 
då bostadsbeståndet breddas med flerbostadshus. 
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Figur 21. Stapeldiagram visandes historisk data samt 
prognos för åren 2016-17. 
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I figur 23 redovisas en prognos för hur bostads byggandet i kommunen väntas se ut över en 
längre period, 2016-2029. I sifforna finns inte projekt som föräntas bli fritidshus, inte heller det 
antal lägenheter som byggs inom äldre detaljplaner(årligen ca 20-50 st). Noterbart i prognosen 
är blandningen av bostadstyper och antalet lägenheter. 

Störst förändring av fastighets beståndet sker närmsta år i Båstad, framförallt genom projektet 
Tuvelyckan, vid den nybyggda järnvägsstationen, se figur 24. I tätorten väntas över 200 bostäder 
(varav ca 50 st ärfritidsbostäder) att söka startbesked under 2016 vilket får konsekvenser 
för befolkningsantalet i kommunen under åren 2017-2018. Figur 23 och 24 baseras på 

. inrapporterade prognoser för större byggherrar och bedömningar ifrån kommunens tjänstemän, 
och figurerna visar på ett stort bostads byggande över flera år framöver. 
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. -- --··· 
Lägenheter med väntat startbesked 2016-2026 

'ort Markägar~ ,Planstat~ I Projekt . _ _Jlostadstye 2016: 2017 ~ 2019 2020 2021 2022: 2023° 2.0~4 20~ 2026 

Båstad Privat Aktuell DP Bonum Bostadsrätt 34 38 

Båstad Privat DP för antagande Tuvelyckan Hyresrätter 80 80 60 

Båstad Privat DP för antagande Tuvelyckan Bostadsrätter 40 50 60 

'Båstad Privat DP för antagande Tuvelyckan Villor 10 24 10 10 12 5 5 10 12 

Båstad Privat DP för antagande Tuvelyckan Radhus 10 14 20 20 9 5 5 

Båstad Privat Aktuell DP Nedre Hasselbacken Bostadsrätter 30 29 20 18 

Båstad Privat Aktuell DP Nedre Hasselbacken Villor 10 10 9 

Båstad Kommunal Aktuell DP Heden Villor 2 14 28 16 15 17 10 20 16 10 

Båstad Privat DP på granskning Tegelugnslyckan Bostadsrätter 10 10 

Båstad Privat DP på granskning Äppeldalen Villor 2 2 2 2 2 

Båstad Privat Aktuell DP Hallen 16 Bostadsrätter 15 

;Båstad Kommunal Aktuell DP Troll bäcken Hyresrätter 16 

Båstad Kommunal Awaktar planuppdrag Hemmeslöv 6:2 Okänt 10 10 70 40 40 30 40 

,Östra Karup Kommunal DP förantagande Östra Karup 6:7 Villor 5 5 5 5 5 10 10 10 10 10 

löstra Kar_up_ Kommunal DPj ör antagande Q~~Ka.r:~p6:7 ljyresrätter 20 ~ I 
Förs löv Kommunal Planuppdrag Förs löv 2:4 Villor 5 10 10 5 5 10 15 

Förs löv Kommunal Planuppdrag Förs löv 2:4 Radhus 10 10 

Förs löv Kommunal PI a nuppdrag Förs löv 2:4 Hyresrätter 15 15 10 

Förs löv Kommunal Planuppdrag Förs löv 2:4 Bostadsrätter 10 10 

Förs löv Kommunal Planuppdrag Båstadhem Vårdboenden 44 

Förs löv Kommunal Avvaktar planuppdrag Vis torp 8:90 mfl Okänt 15 15 5 35 

Torekov Privat DP på samråd Sunnan 10 Bostadsrätter 4 24 20 

Grevie Kommunal Aktuell DP Karls lund Villor 5 5 5 5 5 5 

Grevie Kommunal Aktuell DP Kyrkbyn Villor 10 5 5 5 5 

Grevie Kommunal Awaktar planuppdrag Böske 37:1 Okänt 30 20 30 

b,a;stra .Ka.!UP Kommun;! Planuppdrng_ Undstr~ backar Okänt 
I 

5 5 5 SJ 

Totalt antal: 177 93 133 211 185 149 169 166 175 170 147 

Figur 24. 

16 



Befolkningsmängd 

Prognosen för Båstads kommun visar att invånarantalet år 2025 har passerat 16000 invånare, 
se figur 25. Antalet bostäder som påbörjas år 2016 genererar år 2018 stor inflyttning till kom
munen, likaså förväntas ett stort antal bostäder påbörjas år 2019 med följden att även år 2021 
blir ett år med stor inflyttning. På 10 år kommer Båstads kommun att öka med ca 1750 individer 
som ur ett historiskt perspektiv är en mycket stor ökning. Ökningen väntas nästan bli lika stor 
som under SO-talet/början av 90-talet <;l.å kommunen ökade med 1820 personer inom samma 
tidsrymd. 

16500 

16000 

Befolkn ingsprognos 2016-2025 

ro 15500 ... 
C: 
ro 
~ 15000 
C: 

•ro ~ Befolkningsmängd 
> 
.!: 14500 

14000 

13500 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Figur 25. 

Då födelseöverskott och flyttnetto summeras minskar effekterna av att det ökande flyttnetto när 
antalet individer som avlider ökar över tid, se figur 26. Från tidigare år ses stora variationer och 
så kommer det även att se ut framöver, både för födelseöverskott och flyttnetto, även om det inte 
går att läsa ut i figur 26 då prognosen baseras på matematiska formler. 

Befolkningsförändringen mellan åren kommer att variera, från ca 10 till över 300 personer. Den 
genomsnittliga ökningen för prognosen beräknas att bli ca 17 5 individer /år. Siffrorna som anges 
i figur 26 visar hur befolkningsmängden förväntas att öka stadigt år för år som ett resultat av 
kraftigt ökat bostads byggande. 

i Förändring i befolk~ingsmängd 2016-2025, historisk data år 2011-2015. 

År Födelseöverskott Flyttnetto Befolkningsförändring Befolkningsmängd 

2013 ......................... ~.~? ........................ 65 ! .................................. 13 . ..................... 14275_ 

... _ ...... :!..014 ............. .. ...... .... ~.~L ...................... 2021 ....... ............. .......... ... !.1.~ . ..................... 14419_ 
2015 -108 57! -51 14373 

2016 -80 921 .11 14390 
2017 . -81 1261 45 14443 - ......................................... ...... ...................... .............................. ......... ......... .... .. .. .... . 
2018 -81 319/ 238 14687 .................. " ............... .... ........................... ······· --·-- ·-··-- ------ ·-······ ··· ·········· ····--------· ····-····· .... .. ......... ................ . 
2019 -81 1671 86 14780 

2020 -80 2391 159 14947 

___ 2_0_214 .... ... .... ...... ......... :~~ . ............... ....... 380! ................................. ~~~ ....................... !~?.?.~. 
__ 2_0_22-t······ ............. .... ... :~? ...................... 333! ... ... .. ....... .............. ..... ~?.~ . ...................... !~~~.~ . 
........ _..3.9.?..~ ........................ .. :~? ....................... 268! ............ ..... ....... ......... !.~~ ....................... !~!.~.~-

2024 -88 3041 216 15928 
2025 .93 2991 205 16139 

Figur 26. 
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. --
Befolkningsmängd år 2016 - 2025, samt historisk data år 2011-2015 

Ar 

Nyfödda och inflyttade Befolkning Befolkning Befolkning Befolkning Befolkning Befolkning Befolkning Befolkning Befolkning Befolkning 

Oårlngar 1-Sår 6-12 år l3·15år 16-18år 19-26år 27-40år 41-SOår 51-65år 66-85 år 86-105 år Befolknlngsmängd 

2011 123 645 890 402 540 1083 1816 1818 3172 3230 511 14230 

2012 124 656 942 362 511 1102 1835 1m 3109 3335 514 14263 

2013 136 643 930 402 463 1124 1811 1763 3049 3428 526 14275 

2014 111 680 985 401 425 1124 1836 1755 3037 3541 524 14419 

2015 107 662 1020 415 392 1101 1794 1734 3046 3616 486 14373 

2016 110 649 1034 418 439 1041 1795 1715 3015 3664 509 14390 

2017 111 636 1057 459 443 993 179'1 1674 3033 3719 524 14443 

2018 117 656 1116 497 474 947 1796 1698 3067 3W 542 14687 

2019 116 648 1125 526 485 935 1803 1706 3056 3847 533 14780 

2020 120 663 1140 548 536 897 1828 169'1 3103 3864 · 555 14947 

2021 126 699 1180 589 573 891 1855 1713 3159 3896 572 15255 

2022 126 726 1206 601 616 915 1883 1739 3183 3928 591 15514 

2023 125 739 1227 610 644 965 1879 1747 3206 3930 633 15705 

2024 126 751 1247 640 679 1026 1860 1741 3236 3961 663 15928 

2025 123 761 1272 649 688 1117 1842 1730 3287 3986 685 16139 

Figur 27. 

I figur 27 presenteras en sammanställning av förändring inom 11 åldersgrupper. Den ålders
grupp som förväntas öka mest i% är åldersspannet 16-18 år (75 %) men även 13-15 åringarna 
ökar kraftigt(56 %). Åldersgruppen 86-105 åringar okar med 40 % eller ca 200 individer. Till 
antalet sker störst ökning i åldersspannet 66-85 år ( ca 380st). 41-50 åringar är det ålders
spann som ökar minst kommunen, prognosen ser där ingen förändring i antal. Ökningen är även 
obetydlig för 0-åringarna, 19-26 åringar och 27-40 åringar. En jämförelse mellan intervallen 
presenteras i figur 28. 

För läsare som önskar att arbeta vidare med siffrorna så presenteras i avslutande kapitel 
samtliga åldrar i ettårsklasser. 
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FELKÄLLOR SAMT ALTERNATIVA PROGNOSER 
Felkällor 

Det finns ett antal felkällor till befolkningsprognosen, det är därför av största vikt att prognosen 
läses som en riktningsvisare - inte som exakta siffror. 
o Uppskattat och planerat antal lägenheter är just skattningar - inte sökta bygglov, antalet 

förändras kontinuerligt. Byggandet påverkas av en mängd faktorer som konjunktur; 
subventioner, skatteregler med mera. 

0 Prognosen tar inte med den genomsnittliga befolkningsökningen utan utgår enbart ifrån de 
större (minst 10 lägenheter) byggprojekten. Det byggs ca 30-50 enbostadshus årligen, ett an
tal som inte finns med i prognosen. Fastigheter taxerade som fritidshus finns heller inte med i 
befolkningsprognosen. 

0 Avrundning av decimaler gör att det totala antalet inte blir exakt. Att exempelvis redovisa ett 
flyttnetto på 8,4 personer är inte rimligt i en befolkningsprognos varför avrundning till heltal 
blir en felkälla. Den observanta läsaren kan se attsiffrorna mellan födelseöverskott+flytt
netto+befolkning för föregående år inte stämmer överens med det framräknade årets 
invånarantal. Detta slår årligen på 5-9 personer och beror på avrundning till decimaler. 

o Asylsökande individer finns inte med i prognosen då de inte är folkbokförda i kommunen. 
0 Värden som fruktsamhet, livslängd, mortalitet och inflyttade per bostad förändras 

kontinuerligt vilket påverkar prognosen, framförallt för prognosens senare år. 

Alternativa prognoser 

Det finns flera prognoser för Båstads kommuns befolkningsutveckling, se figur 2 9. Samtliga 
förutspår en snabbare befolkningsökning än vad den historiska jämförelsen visar. Skillnaden 
mellan prognoserna visar att det är mycket svårt att beräkna befolkningsökning. Förvaltningens 
bedömning är att kommunen har flest parametrar att tillgå och blir därför mest träffsäker. 
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BEFOLKNINGSUTVECKLING I ETTARSKLASSER 

År 0 åringar 1 åringar 2 åringar 3 åringar 4 åringar 5 åringar 6 åringar 7 åringar 8 åringar 9 åringar 

2011 123 118 128 122 130 147 123 144 133 117! 
2012 124 132 127 136 128 133 148 120 138 140 1 
2013 136 124 131 127 133 128 137 151 119 141 1 

I 
2014 111 137 131 137 134 141 135 143 166 121 1 
2015 107 115 135 130 143 139 146 137 149 163 1 
2016 110 111 119 139 134 147 142 149 140 152i 
2017 111 115 115 123 143 138 151 146 153 144! 

I 
2018 117 120 124 125 133 153 147 159 154 1611 
2019 116 122 126 130 131 139 158 151 164 159: 
2020 120 123 130 134 138 138 145 164 158 170/ 
2021 126 131 134 141 145 149 148 155 174 167j 
2022 126 136 140 144 151 155 157 156 163 rni I 
2023 125 135 144 149 152 159 162 164 163 170; 

I 

2024 126 134 144 153 158 162 167 170 172 171/ 
2025 123 135 144 153 162 167 170 175 178 rno1 

I 

År 10 åringar 11 åringar 12 åringar 13 åringar 14 åringar 15 åringar 16 åringar 17 åringar 18 åringar 19 åringar 

2011 117 149 107 133 114 155 181 171 188 195 1 
2012 119 121 156 111 133 118 160 181 170 172 1 
2013 142 118 122 154 112 136 120 161 182 170 1 

2014 149 147 124 123 159 119 138 126 161 169 1 
I 
I 

2015 129 148 148 126 126 163 124 138 130 143 / 
2016 166 132 151 154 132 132 168 129 143 1211 

I 

2017 156 170 136 158 161 139 137 173 134 1341 
2018 152 164 178 150 172 175 148 145 181 125! 
2019 166 157 169 187 159 181 181 153 151 1n/ 
2020 166 173 164 180 198 170 188 188 160 1421 
2021 180 175 182 179 196 214 179 197 197 151 
2022 176 188 184 196 194 210 223 188 206 1881 
2023 189 183 195 196 209 206 218 230 195 196i 

! 
2024 178 197 191 209 209 222 214 226 239 1861 

2025 179 186 205 204 222 223 230 223 235 2291 

År 20 åringar 21 åringar 22 åringar 23 åringar 24 åringar 25 åringar 26 åringar 27 åringar 28 åringar 29 åringar 

2011 158 164 146 103 118 93 106 117 93 116 1 

2012 182 146 147 146 103 1.08 98 112 115 96 
2013 166 159 146 136 130 114 103 95 118 117 f 
2014 156 142 158 134 133 125 107 108 100 116 I 

2015 152 137 151 147 125 128 118 111 104 102 ! I 
2016 134 143 128 142 138 116 119 120 113 106 I 

I 
2017 112 125 134 119 133 129 107 121 122 115

1 I I ! 2018 125 103 116 125 110 124 120 112 127 1281 
2019 115 115 94 107 116 101 115 123 115 

1301 
I 2020 163 106 106 85 98 107 92 119 127 119 

2021 133 153 97 97 75 88 97 98 125 1331 ' 
130/ 

I 
2022 142 123 144 87 87 66 79 103 103 I 

2023 178 132 114 134 78 78 56 83 107 103! 

2024 186 168 122 104 124 68 68 61 88 112! I 
2025 176 176 158 112 94 114 58 73 66 931 
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År 30åringar31åringar32åringar33åringar34åringar35åringar36åringar37åringar38åringar39åringar 
2011 112 120 125 126 144 137 136 148 150 149 
2012 120 119 127 132 129 152 140 139 152 153 
2013 101 121 116 127 132 132 157 145 137 159 
2014 116 110 120 124 130 135 146 166 150 146 
2015 123 117 113 118 123 133 134 146 173 153 
2016 104 125 119 115 120 125 135 136 148 175 
2017 108 106 127 121 117 122 127 137 138 150 
2018 121 114 112 133 127 123 128 133 143 144 
2019 131 124 117 115 136 130 126 131 136 146 
2020 134 135 128 121 119 140 134 130 135 140 
2021 125 140 141 134 127 125 146 140 136 141 
2022 139 131 145 146 139 132 130 151 145 141 
2023 135 143 135 150 151 144 137 135 156 150 
2024 113 140 148 140 155 156 149 142 140 161 
2025 117 118 145 153 145 160 161 154 147 145 

År 40 åringar 41 åringar 42 åringar 43 åringar 44 åringar 45 åringar 46 åringar 47 åringar 48 åringar 49 åringar 
2011 143 145 175 170 176 197 . 174 216 213 169 
2012 · 149 144 145 169 166 177 207 167 217 210 
2013 154 146 142 151 174 165 181 204 176 219 
2014 169 160 150 146 155 177 165 184 210 180 
2015 144 175 165 152 144 164 181 166 190 216 
2016 155 146 177 167 154 146 166 183 168 192 
2017 177 157 148 179 169 156 148 168 185 170 
2018 156 181 161 152 183 173 160 152 172 189 
2019 147 158 ·184 164 155 186 176 163 155 175 
2020 150 150 162 187 167 158 189 179 166 158 
2021 146 154 155 166 192 172 163 194 184 171 
2022 146 150 159 159 171 196 176 167 198 188 
2023 146 150 154 162 163 174 200 180 171 202 
2024 155 150 154 158 166 167 178 204 184 175 
2025 166 159 154 158 162 170 171 182 208 188 

År 50åringar51åringar52åringar53åringar54åringar55åringar56åringar57åringar58åringar59åringar 
2011 183 187 179 190 191 178 181 185 204 226 
2012 171 186 187 183 194 194 184 190 186 203 
2013 205 176 189 185 188 200 195 190 193 181 
2014 228 221 177 189 187 192 201 197 193 195 , 

2015 181 219 215 181 190 182 193 206 190 197 / 
2016 218 183 221 217 183 192 182 193 206 190: 
2017 194 221 186 224 220 186 193 183 194 2oi I 
2018 174 200 226 192 230 226 190 197 187 1981 
2019 192 177 203 230 195 233 227 191 198 1891 
2020 178 196 182 208 234 200 236 230 194 201, 
2021 163 185 203 189 215 241 205 241 235 199

1 

! 
2022 175 169 191 209 195 221 246 209 245 239i 
2023 192 180 174 196 215 200 224 249 212 248! 
2024 206 197 186 180 202 220 204 228 252 2151 

2025 179 211 203 191 185 208 224 208 231 2561 

~\ 
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År 60 åringar 61 åringar 62 åringar 63 åringar 64 åringar 65 åringar 66 åringar 67 åringar 68 åringar 69 åringar 
2011 217 218 218 246 271 281 244 234 266 245 
2012 226 222 213 224 246 271 278 244 234 261 

2013 208 230 222 215 226 251 275 277 244 234 
2014 178 206 230 221 222 228 244 287 274 248 
2015 198 188 212 228 222 225 229 240 289 267 
2016 197 198 188 212 228 222 222 226 237 286 
2017 191 198 199 189 213 229 219 219 223 234 
2018 211 195 202 203 193 217 227 217 216 220 
2019 200 213 197 204 205 195 214 224 214 214 
2020 191 202 215 199 206 207 192 211 221 211 
2021 206 196 207 220 204 211 205 189 209 2181 
2022 203 210 201 212 225 209 209 202 187 206 
2023 242 206 213 204 215 228 206 . 206 199 . 184 
2024 252 246 210 217 207 218 225 203 203 196 
2025 219 255 249 214 221 211 215 222 200 200 

År 70 åringar 71 åringar 72 åringar 73 åringar 74 åringar 75 åringar 76 åringar 77 åringar 78 åringar 79 åringar 
2011 185 202 170 178 173 155 152 146 98 126 ' 

2012 241 181 195 170 171 169 154 146 141 97 
2013 257 244 177 190 163 164 162 151 142 135 
2014 230 253 246 176 191 161 164 164 145 137 
2015 247 243 249 239 175 189 157 158 161 135 . 
2016 264 244 240 246 236 172 184 152 153 156 
2017 283 261 241 237 243 233 167 179 147 148 
2018 231 280 258 238 234 240 229 163 175 143 
2019 218 229 278 256 236 232 236 224 158 170 
2020 211 215 226 275 253 233 227 231 219 153 
2021 209 208 212 223 272 250 228 222 226 215 
2022 216 206 206 210 221 270 246 224 218 222 
2023 203 213 203 203 207 218 265 241 219 213 
2024 181 201 210 200 200 204 213 260 236 214: 

2025 194 178 198 207 197 197 199 208 255 2311 

År 80åringar81åringar82åringar83åringar84åringar8Såringar86åringar87åringar88åringar89åringar 
2011 113 137 101 115 101 89 95 64 58 59 
2012 122 105 133 94 104 95 84 81 63 51 1 
2013 90 122 104 115 84 98 88 77 74 60 1 
2014 132 90 117 99 106 77 86 79 70 67 , 
2015 130 122 83 112 94 97 70 78 65 53 1 I 

2016 130 125 117 78 107 89 91 64 72 s9! 
I 

2017 151 125 120 112 73 102 83 85 58 661 
2018 144 147 121 116 108 69 95 76 77 sol 

I 

2019 138 139 142 116 111 103 62 88 69 
I 

71i 
2020 165 133 134 137 111 106 96 55 81 62! 

I 

2021 149 161 129 130 133 107 99 88 48 74: 

2022 210 144 156 124 125 128 99 91 81 40! 
! 

2023 217 205 139 151 119 120 121 92 84 73! 
I 

2024 208 212 200 134 146 114 113 113 84 761 
2025 209 203 207 195 129 141 107 105 105 n! 

~ 
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År 90åringar91åringar92åringar93åringar94åringar95åringar96åringar97åringar98åringar99åringar 
2011 54 44 39 25 21 24 12 8 3 4 
2012 52 45 35 30 20 15 15 11 6 3 
2013 44 45 38 24 21 17 11 10 9 5 
2014 52 31 41 31 16 12 12 8 8 7 

2015 56 42 27 29 22 11 8 10 6 5 · 
2016 47 50 36 21 23 16 9 6 8 4. 
2017 53 41 44 30 15 17 14 7 4 6 
2018 58 45 33 36 22 7 15 12 5 2 
2019 44 52 39 27 30 16 6 13 10 3 
2020 64 37 45 32 20 23 14 4 11 8 
2021 54 56 29 37 24 12 21 12 2 9 
2022 66 47 49 22 30 17 10 19 10 0 
2023 33 59 39 41 14 22 15 8 17 8 
2024 66 25 51 32 34 7 20 13 6 15 
2025 68 58 17 43 24 26 4 18 10 4 

År 100åringar 101åringar 102åringar 103åringar 104åringar 105åringar 
2011 1 0 0 0 0 0 
2012 3 0 0 0 0 0 
2013 2 1 0 0 0 0 
2014 3 1 0 0 0 0 
2015 2 1 1 0 0 0 
2016 3 0 0 0 0 0 
2017 2 1 0 0 0 0 
2018 4 0 0 0 0 0 
2019 0 2 0 0 0 0 
2020 2 0 1 0 0 0 
2021 6 0 0 0 0 0 
2022 7 4 0 0 0 0 
2023 0 5 2 0 0 0 
2024 6 0 3 0 0 0 
2025 13 4 0 1 0 0 
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BASTADS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum KOMMUN 

Utbildningsnämnden 

Underlag till beslutet 

Föredragande 

Beslut 

2017-06-13 

UN § 50 Dnr UN 000255/2017 - 905 

Budgetuppföljning tertial 12017 - Barn och skola 

Sammanställning utbildningsnämnden T1 B&S (se bilaga) 

Sara Damber, skolchef, föredrar ärendet. 

Utbildningsnämnden beslutar: 

1. Informationen läggs till handlingarna. 

Justerandes signaturer 

Sida 

11 av 25 

Utdragsbestvrkande 
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april 2017 

Utfall Avvikelse 

jan-april Budget Prognos Avvikelse Intäkt Kostnad 

Utbildningsnämnden 

Barn och skola 

Ram 

Verksamhetsövergripande -21843 -66 263 -66 563 -30( 0 -300 

Kulturskola -1298 -2 931 -2 931 C 0 0 

Öppen förskola (familjecentral} -333 -1084 -1344 -26( 0 -260 

Grundsär- och specialskola -2 982 -9 407 -9 407 C 0 0 

Summa -26455 -79 685 -80 245 -560 0 -560 

Summa B&S -26 455 -79 685 -80 245 -560 0 -560 

Utfall Avvikelse 

Specificerat per ansvar jan-april Budget Prognos Avvikelse Intäkt Kostnad 

6001 -988 -4 375 -4 375 C 0 0 
6003 -10 451 -31205 -31205 C 0 0 

6005 -1340 -3 312 -3 572 -26C 0 -260 

6006 -349 -1006 -1006 C 0 0 

6008 212 -so -so C 0 0 
6009 -4 779 -15 394 -15 394 C 0 0 

6010 -7167 -20 583 -20 883 -30( 0 -300 

6122,6322 -296 -829 -829 C 0 0 

6381 -1298 -2 931 -2 931 C 0 0 
Summa -26 455 -79 685 -80 245 -56C 0 -560 

Summa B&S -26 455 -79 685 -80 245 -56C 0 -560 

Sammanställning Ramen 

• Prognosen på -560 beror på: 
- Familjecentralen prognostiserar ett underskott om -260 tkr, vilket beror på att endast 

hälften av budgeten har ramväxlats från VO till BS för lokalhyran på Köpmansgatan då 
familjecentralen tog över lokalerna från rehab. 
- Elevvård/Tilläggsbelopp till grundskolan prognostiserar ett underskott om -300 tkr på grund 
av ökat antal barn med särskilda behov samt nyanlända. Retroaktiv utbetalning av 
tilläggsbelopp från januari belastar också april månads resultat. 



~ 
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~ Sammanställning prognos resultatenheterna B&S per den 2017-04-30 

Ansvar Utfall Justerat utfall Prognos 
Strandängssko lan F-6 inkl fritids, 6111 -1192 -108 
Strandängsskolan 7-9, 6121 -2 431 -861 
Sandlyckeskolan F-6 inkl fritids, 6131 2 313 
Päronbyn, Malen, Östra Karups förskola , 6161 -86 206 
Östra Karups skola F-6 inkl fritids, 6211 -787 15 

Äppe lbyn, Klockarebyn, Fiskebyns fö rskola, 6261 -281 112 
Förslövs sko la F-9 inkl fritids, 6311 -2 359 -307 
Västra Karups skola F-6 inkl fritids, 6312 -479 441 
Skogsbyn, Ängsbyn, Backa byns förskola, 6361 -266 37 
Summa -7 879 -152 

Verksamhetsledning, lokalvårdskostnader, 6011 308 519 
Vaktmästare, 6013 86 143 
Stöd- och utvecklingsenheten, 6015 188 444 
Total summa -7 297 954 -300 

Uttag tidigare års överskott -776 
178 

Resultatenheterna 

Utfall : Resultatenheterna visar tillsammans en negativ avvikelse om 
-7 297tkr. Underskottet beror på en negativ semestersku ld om - 6 292 tkr 
samt att man använt överskottspengar om -776 tkr från tidiga re år. 



~ 

~ 
Fortsättning resultatenheterna 

Justerat utfall 

Efter reglering av semesterlöneskulden som kommer 
att utjämnas under året, uttag av tidigare års 
överskott samt kommande intäkter från 1:e lärare 
och lärarlönelyftet visar utfallet en positiv avvike lse 
om 954 tkr. Eftersom uttag av tidigare års överskott 
belastar Båstads Kommuns totala budget under året, 
måste hänsyn tas till prognos. 

Prognos: Antalet barn/elever i behov av särskilt stöd 
ökar och personalkostnaderna täcks inte av utdelade 
tilläggsbelopp. Därför prognostiseras ett underskott 
om -300 tkr. 

Resultatenheter 

Förskola 1-5 år 

Grundskola F-9 inklusive fritids 

Summa 

rfall 
Justerat 

utfall Prognos 

-509 567 0 

-6 788 387 -300 

-7 297 954 -300 

-776 -

178 
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BASTADS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträd esdatu m KOMMUN Sida 

Utbildningsnämnden 2017-06-13 12 av 25 

UN § 51 Dnr UN 000228/2017 - 600 

Tillsynsbesök fristående förskola - Båstad Montessori 

Beskrivning av ärendet Tillsyns besök har genomförts i Båstads Montessori förskola 2017-03-01 av 
kommunens tillsynsrepresentanter Birgitta Berseus och Henrik Wagersten. Vid 
tillsynen intervjuades förskolechef Josefine Larsdotter och verksamhets besök 
gjordes. Vid tillsynen, vars fokus var verksamhetsobservation utifrån ett 
pedagogiskt perspektiv, har verksamheten bedömts utifrån Skollagens och 
Läroplanens krav. Bedömningen som gjorts är att verksamheten lever upp till 
lagens krav. Genomgång av förskolans olika dokument vad gäller planer, 
systematiskta kvalitetsarbete och stadgar gjordes 2017-03-08 av 
tillsynsansvarig. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från utredare/skolexpert Henrik Wagersten daterad 2017-04-
05 (se bilaga) 
Tillsynsrapport Båstads Montessori förskola, 2017-03-08 (se bilaga) 

Förvaltningens förslag 1. Tillsynsrapport godkänns (se bilaga) 

Föredragande 

2. Godkännande av kommunens förslag till åtgärder 

Godkännande av föreläggande 

1.2 Grundläggande värden och inflytande. 

2.1 Huvudmannens styrning och ledning. 

Huvudmannen har det yttersta ansvaret för att förskolan ... uppfyller kraven i 
författningarna .. . 

4.8 Kösystem. Förskolan följer gällande regler kring eventuell förtur till plats på 
förskolan. 

Föreläggande 

Antagen likabehandlingsplan och föreningens stadgar vad gäller förtur, 
överensstämmer inte med varandra. Stadgar vad gäller förtur är inte i 
överenskommelse med diskrimineringslagen DL 2 §§5-6. Godkännande från 
kommunen saknas vad gäller förtursregler utifrån gällande lagstiftning. SkolL 
8§19. 

Huvudmannen föreläggs att lägga upp en plan på hur och när bristerna ska 
åtgärdas, samt, om förtur för vissa barn ska förekomma också inkomma till 
Båstads kommun med en ansökan om godkännande av förtursregler. 

3. Godkännande av datum för återrapportering av föreläggande (inkl. tidsplan) 
2017-09-01. 

Henrik Wagersten, utredare/skolexpert, föredrar ärendet. 

J usterandes signaturer Utdragsbestvrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Utbildningsnämnden 2017-06-13 13 av 25 

Beslut Utbildningsnämnden beslutar: 

1. Tillsynsrapport godkänns (se bilaga) 

2. Godkännande av kommunens förslag till åtgärder 

Godkännande av föreläggande 

1.2 Grundläggande värden och inflytande. 

2.1 Huvudmannens styrning och ledning. 

Huvudmannen har det yttersta ansvaret för att förskolan .. . uppfyller kraven i 
författningarna ... 

4.8 Kösystem. Förskolan följer gällande regler kring eventuell förtur till plats på 
förskolan. 

Föreläggande 

Antagen likabehandlingsplan och föreningens stadgar vad gäller förtur, 
överensstämmer inte med varandra. Stadgar vad gäller förtur är inte i 
överenskommelse med diskrimineringslagen DL 2 §§5-6. Godkännande från 
kommunen saknas vad gäller förtursregler utifrån gällande lagstiftning. SkolL 
8§19. 

Huvudmannen föreläggs att lägga upp en plan på hur och när bristerna ska 
åtgärdas, samt, om förtur för vissa barn ska förekomma också inkomma till 
Båstads kommun med en ansökan om godkännande av förtursregler. 

3. Godkännande av datum för återrapportering av föreläggande (inkl. tidsplan) 
2017-09-01. 

J usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



[riJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Barn & skola 

Datum 

170405 

Handläggare 

Henrik Wagersten 
Vårt dnr 
UN000228/2017-600 

Till Utbildningsnämnden 

Belslutet ska expedieras till: 
Båstads Montessori förskola 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Tillsynsrapport 

Tjänsteskrivelse 

Tillsynsbesök fristående förskola 

Sammanfattning av ärendet 

1 (2) 

Tillsyns besök har genomförts i Båstads Montessori förskola 2017-03-01 av kommunens till
synsrepresentanter Birgitta Berseus och Henrik Wagersten. Vid tillsynen intervjuades för
skolechef Josefine Larsdotter och verksamhetsbesök gjordes. Vid tillsynen, vars fokus var 
verksamhetsobservation utifrån ett pedagogiskt perspektiv, har verksamheten bedömts ut
ifrån Skollagens och Läroplanens krav. Bedömningen som gjorts är att verksamheten lever 
upp till lagens krav. Genomgång av förskolans olika dokument vad gäller planer, systema
tiska kvalitetsarbete och stadgar gjordes 2017-03-08 av tillsynsansvarig. 

Bakgrund 
Enligt Skollagen kap 26 § 4 ska kommunen utöva tillsyn över förskola vars huvudman kom
munen godkänt enligt Skollagen kap 2 § 7 

Aktuellt 
Tillsyn har utövats på plats 2017-03-01 av Birgitta Berseus och Henrik Wagersten i Båstads 
Montessori vid förskoleenheterna: Kristallen, Pärlan och Äpplet. Tillsynsfokus var verksam
hets besök med ett pedagogiskt perspektiv och uppföljning av tidigare tillsyn, samt rådgiv
ning. Vid tillsynen genomfördes observationer i verksamheten bland personal och barn. 
Samtidigt pågick samtal med förskolechefen Josefine Larsdotter. Efter tillsyns besöken skrevs 
en rapport där en sammanställning gjordes utifrån verksamhets besök och granskning av do
kument. 

Övervägande/framtid 
Tillsynen är en viktig del i kvalitetsarbetet för att alla förskolebarn i Båstads kommun ska få 
en likvärdig utbildning. Tillsynsrepresentanterna uppfattar att verksamheten vid Båstads 
Montessoris förskolor håller en god nivå och följer läroplan och skollag. Dock framkommer 

Båstads kommun 

Barn &skola 
269 80 BÅSTAD 
Telefon: 0431-770 OOvx 
Plusgiro: 111111 -1 
Org.nummer: 212000-0944 
bastads.kommun@bastad.se 
www.bastad.se 
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2 (2) 

en brist vad gäller köregler som finns i föreningens stadgar och som huvudmannen behöver 
rätta till. Detta är dock inte av allvarligt slag då verksamheten i praktiken följer gällande lag
stiftning. 

Förslag till beslut 

1. Tillsynsrapport godkänns (bilaga 1) 

2. Godkännande av kommunens förslag till åtgärder 

Godkännande av föreläggande 

1.2 Grundläggande värden och inflytande 
2.1 Huvudmannens styrning och ledning. 

Huvudmannen har det yttersta ansvaret för att förskolan ..... . uppfyller kraven i författningarna ... 
4.8 Kösystem. Förskolan följer gällande regler kring eventuell förtur till plats på förskolan. 

3. 

Föreläggande 
Antagen likabehandlingsplan och föreningens stadgar vad gäller förtur, överensstämmer 
inte med varandra. Stadgar vad gäller förtur är inte i överensstämmelse med diskrimine
ringslagen DL 2§§5-6. Godkännande från kommunen saknas vad gäller förtursregler uti
från gällande lagstiftning. SkolL 8§ 19 

Huvudmannen föreläggs att lägga upp en plan på hur och när bristerna ska åtgärdas, 
samt, om förtur för vissa barn ska förekomma också inkomma till Båstads kommun med 
en ansökan om godkännande av förtursregler. 

de av datum för återrapportering av föreläggande (inkl. tidsplan) 2017-09-01 

/ 
enrik Wagersten, Barn och skola 

Utredare/skolexpert 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Barn & skola 
Datum 
20170308 
Handläggare 
Henrik Wagersten 
Vårt dnr 
UN00022B/2017-600 

TILLSYNSRAPPORT 

BÅSTADS MONTESSORI FÖRSKOLA 

SAMMANFATTNING 
Enligt Skollagen kap. 24 § 4 har en kommun tillsynsansvar över fristående förskola och 
pedagogisk omsorg. Utbildningsnämnden ansvarar för kontrollen av enskild verksamhet, 
så att den bedrivs i enlighet med de lagar, föreskrifter och riktlinjer som gäller för 
verksamheten. Förskolans verksamhet ska styras efter läroplanen för förskolan (Lpfö 98, 
rev 2010). 

Tillsynen riktas mot följande områden: 
• Hur verksamheten utför det pedagogiska uppdraget utifrån läroplanen 
• Hur lärmiljöerna ser ut inne/ute 
• Hur det systematiska kvalitetsarbetet utförs 
• Rutiner för synpunktshantering 
• Handlingar (inkl. bl.a. likabehandlingsplan, dokumentation av det systematiska 

kvalitetsarbetet) 

Bedömningen av hur förskolan uppfyller de krav som ställs på verksamheten utifrån 
gällande lagstiftning, läroplan och kommunala villkor görs utifrån fem beslutstyper: 

• lever upp till lagens krav 
• avstående från ingripande 
• anmärkning 
• föreläggande 
• föreläggande med vite 

Vid ett förläggande eller anmärkning är huvudmannen skyldig att åtgärda bristerna inom 
stipulerad tid. Om huvudmannen inte följer nämndens föreläggande och verksamhetens 
brister är allvarliga kan utbildningsnämnden återkalla huvudmannens godkännande. I 
mycket allvarliga fall , då det finns risk för barnens hälsa eller säkerhet, kan 
utbildningsnämnden stänga verksamheten med ett tillfälligt verksamhetsbeslut. 

'· 
l i 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Barn & skola 
Datum 
20170308 
Handläggare 
Henrik Wagersten 
Vårt dnr 
UN000228/2017-B00 

Den 1 mars 2017 genomfördes tillsyn av Båstads Montessori förskola . 

Ett föreläggande ges som berör följande områden: 

1.2 
2.1 

4.8 

Grundläggande värden och inflytande 
Huvudmannens styrning och ledning. 
Huvudmannen har det yttersta ansvaret för att förskolan .. ... . uppfyller 
kraven i författningarna ... 
Kösystem . Förskolan följer gällande regler kring eventuell förtur till 
plats på förskolan. 

BAKGRUND 
Enligt skollagen 26 kap §§4, 6-16, 18 står enskild förskola och pedagogisk omsorg under 
tillsyn av den kommun där verksamheten bedrivs. Utbildningsnämnden har ansvar för att 
kontrollera att enskild verksamhet bedrivs i enlighet med de lagar, föreskrifter och riktlinjer 
som gäller. För förskolans verksamhet är det läroplanen för förskolan som ska vara 
styrande. När det gäller pedagogisk omsorg ska förskolans läroplan vara vägledande. 

Inledning 
Utbildningsnämnden har utövat bastillsyn vid Montessori förskola genom ett 
verksamhetsbesök i de tre förskoleenheterna. Tillsynen var inriktad mot: hur verksamheten 
utför det pedagogiska uppdraget utifrån läroplanen. Dessutom intervjuades 
förskolechefen varefter förskolans olika grundläggande dokument granskades. 
Bedömningarna görs utifrån hur väl verksamheten uppfyller de statliga krav som återfinns i 
skollagen, läroplanen och övriga för verksamheten gällande författningar samt utifrån 
kommunens uppsatta villkor. 

Bedömningsområdena granskas utifrån de fem beslutstyperna; lever upp till lagens krav, 
avstående från ingripande, anmärkning, föreläggande och föreläggande med vite. Inom 
de områden som granskarna beslutat om föreläggande och/eller anmärkning, har 
huvudmannen ansvar för att åtgärder vidtas inom stipulerad tid . 

Underlag 
Underlaget för utbildningsnämndens bedömning är besök i verksamheten, intervjuer och 
dokumentation. Förskolechef har intervjuats, personal och barn har observerats. 

Beskrivning av verksamheten 
Båstads Montessori ekonomisk förening, bildades 1993. Förskolan finns på tre enheter i 
Båstad, Grevie kyrkby och Förslöv, med respektive 27, 25 och 30 barn . 

Bedömningar 
Bedömningsområdena granskas utifrån de fem beslutstyperna. Motivering av beslut 
lämnas endast när en bedömningspunkt fått ett föreläggande, anmärkning eller 
avstående från ingripande. Om verksamheten lever upp till lagens krav lämnas ingen 
motivering. Ett föreläggande påtalar brister i verksamheten som huvudmannen ska 
åtgärda och redovisa för utbildningsnämnden. En anmärkning påtalar smärre brister, vilka 

/I 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Barn & skola 
Datum 
20170308 
Handläggare 
Henrik Wagersten 
Vårt dnr 
UN000228/2017-600 

ska åtgärdas av huvudmannen och redovisas för utbildningsförvaltningen. Ett beslut om 
avstående från ingripande utgör endast ett påpekande och föranleder inte några direkta 
krav eller åtgärder. 

1. FÖRSKOLANS ARBETE MOT MÅLEN 
Tillsynen granskar inom detta område förskolans arbete för att stimulera barnens 
utveckling och lärande och erbjuda barnen en trygg omsorg. Verl<samheten ska utgå från 
en helhetssyn på barnet och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en 
helhet. Kvaliteten i den verksamhet barnen erbjuds är central, liksom arbetet för att ge 
god omsorg och skapa en trygg miljö. 

1.1 Utveckling och lärande 
Utbildningen inom förskolan syftar till att barn ska utveckla kunskaper och värden. Den 
ska främja alla barns utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. I utbildningen 
ska hänsyn tas till barns olika behov. Barn ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas 
så långt som möjligt. En strävan ska vara att uppväga skillnader i barns förutsättningar att 
tillgodogöra sig utbildningen. Utbildningen syftar också till att i samarbete med hemmen 
främja barns allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och 
ansvarskännande individer och medborgare. 

Inom detta bedömningsområde granskas följande: 

1.1.1 · Barn och föräldrar informeras om vilka mål som finns för verksamheten . 

Lever upp till lagens krav. 

1.1.2 Förskolan har ett varierat innehåll som stimulerar barnens utveckling och lärande, 
samt erbjuder trygg omsorg. 
Lever upp till lagens krav. 

1.1.3 Förskolan arbetar så att barn med annat modersmål än svenska får 

möjlighet att utveckla såväl sitt modersmål som det svenska språket. 
Lever upp till lagens krav. 

1.1.4 Barnens utveckling och lärande följs upp, dokumenteras 
G>ch utvärderas. 

I, 
Lever upp till lagens krav. 
1.1.5 Huvudmannen tar hänsyn till barnens olika förutsättningar och behov och ser till 

att det är god kvalitet i verksamheten. 
Lever upp till lagens krav. 
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1.1.6 De barn i förskolan som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt 
stöd får det stöd som deras speciella behov kräver. 
Lever upp till lagens krav. 

1.1 . 7 Förskolans arbete sker i ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmen. 
Lever upp till lagens krav. 

1.2 Grundläggande värden och inflytande 
Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de 
grundläggande demokratiska värderingarna som det svenska samhället vilar på. 
Verksamheten ska bedrivas i demokratiska former och lägga grunden till ett växande 
ansvar och intresse hos barnen för att de på sikt aktivt ska delta i samhällslivet. 

Inom detta bedömningsområde granskas följande: 

1.2.1 Förskolan arbetar systematiskt med att grundlägga och förankra de 
värden som vårt samhälle vilar på. 
Lever upp till lagens krav, vad gäller verksamheten, men antagen 
lil<abehandlingsp/an och föreningens stadgar vad gäller förtur, 
överensstämmer inte med varandra. 

1.2.2 Barnens bästa är utgångspunkt för verksamheten och barnen ges al<tivt 
inflytande över utbildningen. 
Lever upp till lagens krav. 

1.3 Trygghet och god miljö i övrigt 
Utbildningen ska utformas på ett sådant sätt att alla barn erbjuds en god miljö. Omsorg 
om det enskilda barnets välbefinnande, trygghet, utveckling och lärande ska prägla 
arbetet i förskolan. Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande 
demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna som människolivets 
okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet 
samt solidaritet mellan människor. Var och en som verkar inom utbildningen ska främja 
de mänskliga rättigheterna och aktivt motverka alla former av kränkande behandling. 

Inom detta bedömningsområde granskas följande: 

1.3.1 Miljön i förskolan präglas av trygghet, omtanke om barnens välbefinnande och en 
god omsorg . 
Lever upp till lagens krav. 

1.3.2 I förskolan bedrivs ett målinriktat arbete för att motverka diskriminering och 
kränkande behandling av barnen. 
Lever upp till Jagens krav. 
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2. LEDNING OCH UTVECKLING AV UTBILDNINGEN 

Tillsynen granskar inom detta område hur huvudmannen tar ansvar för verksamheten, 
hur förskolan är organiserad och om kraven på kompetens och utbildningsnivå uppfylls 
samt om förskolan uppfyller författningarnas krav på ledningen, uppföljningen och 
utvecklingen av utbildningen. 

2.1 Huvudmannens styrning och ledning 
Huvudmannen har det yttersta ansvaret för att förskolan arbetar mot de nationella målen, 
har en god kvalitet och uppfyller kraven i författningarna. Huvudmannen har också ett 
ansvar för att utveckla verksamheten för att öka måluppfyllelsen . 

Föreläggande 
Stadgar överensstämmer inte med gällande lagstiftning i DL 2§§5-6 och 
Sko!L 8§19 

Inom detta bedömningsområde granskas följande: 

2.1.1 Huvudmannen, eller företrädaren för huvudmannen, ansvarar för verksamhetens 
måluppfyllelse och för att verksamheten bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete, 
såsom att planera, följa upp, utvärdera och kontinuerligt utveckla verksamheten, 
samt omsätter resultaten i åtgärder för att uppfylla de nationella målen. 

Lever upp till lagens krav. 

2.2 Pedagogiskt ledarskap och utvecklingen av utbildningen 

Som pedagogisk ledare och chef för förskollärarna och övrig personal i förskolan har 
förskolechefen det övergripande ansvaret för att verksamheten som helhet inriktas mot 
de nationella målen. Förskolechefen ansvarar för att förskolans måluppfyllelse följs upp 
och utvärderas i förhållande till de nationella målen. 

Inom detta bedömningsområde granskas följande: 

2.2.1 Förskolechefen tar ansvar som pedagogisk ledare och chef, och verkar för att 
utbildningen utvecklas. 
Lever upp till lagens krav. 

,: 

2.3 Ledningsstruktur och organisering av utbildningen 

Det pedagogiska arbetet vid förskolan ska ledas och samordnas av en förskolechef. 
Förskolechefen beslutar om sin enhets inre organisation och fattar i övrigt de beslut och 
har det ansvar som framgår av särskilda föreskrifter i skollagen eller andra författningar. 
Här ska också finnas förskollärare som har ansvar för att leda det pedagogiska arbetet så 
att det sker i enlighet med läroplanens mål och intentioner, att verksamheten 

/ i 
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dokumenteras, följs upp och utvärderas och har även det övergripande ansvaret för 
utvecklingssamtalen. 

Inom detta bedömningsområde granskas följande: 

2.3.1 Förskolans yttre och inre organisation samt ledningsstruktur överensstämmer 
med författningarna. 
Lever upp till lagens krav 

2.3.2 Det finns tillgång till förskollärare i förskolan för att leda de målstyrda 
processerna. 
Lever upp till lagens krav. 

2.3.3 Arbetslagets arbetssätt och arbetsformer dokumenteras och utvärderas 
regelbundet. 
Lever upp till lagens krav. 

2.4 Personalkompetens 

Inom detta bedömningsområde granskas följande: 

2.4.1 Förskolechefen har pedagogisk insikt förvärvad genom utbildning och 
erfarenhet. 
Lever upp till lagens krav 

2.4.2 Personalen vid förskolan har utbildning och kompetens för de uppgifter 
de ska bedriva 
Lever upp till lagens krav. 

2.4.3 Personalen vid förskolan ges möjlighet till kompetensutveckling och har 
nödvändiga insikter i de föreskrifter som gäller för skolväsendet. 
Lever upp till lagens krav. 

3. FÖRUTSÄTTNINGAR 

3.1 Materiella resurser 

Inom detta bedömningsområde granskas följande: 

3.1.1 För utbildningen finns nödvändiga materiella resurser för att syftet med 
utbildningen ska kunna uppnås. 

Lever upp till lagens krav. 

f\ 
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3.1.2 Verksamheten bedrivs i ändamålsenliga lokaler. 

Lever upp till lagens krav. 

3.2 Gruppsammansättningens lämplighet 

Huvudmannen har ansvar för att se till att barngrupperna har en lämplig sammansättning 
och storlek och att barnen även i övrigt erbjuds en god miljö. Förskolan ska, varhelst den 
anordnas, arbeta för att nå upp till de mål som ställts upp för den pedagogiska 
verksamheten . Hänsyn ska tas till barnens olika förutsättningar och behov och förskolan 
kan därför inte utformas på samma sätt överallt. 

Inom detta bedömningsområde granskas följande: 

3.2.1 Barngrupperna har anpassats till barnens behov så att omsorgen och det 
pedagogiska uppdraget i övrigt kan tillgodoses enligt de nationella målen. 
Lever upp till lagens krav. 

4. ÖVRIGT 
Inom detta bedömningsområde granskas följande: 

4.1 Rutiner för registerkontroll 
Lever upp till lagens krav 

4.2 Rutiner för tystnadsplikt samt anmälningsskyldighet till socialnämnden 
Lever upp till lagens krav. 

4.3 Rutiner för klagomålshantering 
Lever upp till !agens krav 

4.4 Rutiner för säkerhet 
Lever upp till lagens krav. 

4.5 Verksamheten arrangerar inte några aktiviteter för vilka vårdnadshavarna 
får betala något utöver barnomsorgsavgiften. 

4.6 

4.7 

Lever upp till lagens krav. 

Försäkringsskydd finns för personal, barn och lokaler. 
Lever upp till lagens krav. ,, 

öppettiderna anpassas efter vårdnadshavarnas behov, och under 
dagar/perioder när verksamheten är stängd tillhandahålls någon 
annan form av omsorg. 
Lever upp till lagens krav. 

4.8 Köregler överenstämmer med gällande lagstiftning 
Föreläggande 
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Stadgar överensstämmer inte med gällande lagstiftning i DL 2§§5-6 och 
SkolL 8§19 

Ansvariga för tillsyn och rapport 

Birgitta Berseus 
Förskoleutvecklare 

Henrik Wagersten 
Utredare/skolexpert 
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Sammanträdesdatum 

2017-06-13 

Dnr UN 000696/2016 - 460 

Motion - Skolbusstrafik 

Sida 

14 av 25 

Beskrivning av ärendet Kommunstyrelsen har återremitterat motionerna kring 
kompisåkning/syskonåkning med inriktning att kunna lösa problematiken, så 
att kompisåkning och syskonåkning ska kunna bli aktuellt. När det gäller 
kompisåkning handlar det om elever som normalt inte har rätt till skolskjuts 
ska kunna åka med skolskjutsberättigad elev hem. När det gäller syskonåkning 
handlar det om yngre syskon som efter fritids ska kunna åka hem tillsammans 
med ett äldre syskon, då det äldre syskonet slutar skolan. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från utredare/skolexpert Henrik Wagersten daterad 2017-05-
09 (se bilaga) 
Motion - skolbusstrafik (se bilaga) 

Förvaltningens förslag 1. Avslå motionerna kring kompis- och syskonåkning. 

Föredragande Henrik Wagersten, utredare/skolexpert, föredrar ärendet. 

Yrkanden Helena Stridh (BP) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Stefan Olsson (C) yrkar följande: 

Syskonåkning/kompisåkning ska testas under en begränsad tid av en termin. 

Mats Lundberg (L), Susanne Jung (M), Linda Ivarsson (M), Ingrid Zäther (S), 
Marie-Louise Nilsson (BP), Kerstin Johansson (BP) yrkar bifall till Stefan 
Olssons yrkande. 

Propositionsordningar Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar 
enligt Stefan Olssons yrkande. 

Beslut Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta : 

1. Syskonåkning/kompisåkning ska testas under en begränsad tid av en termin. 

I usterandes signaturer Utdragsbestvrkande 
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Handläggare: Henrik Wagersten 

Dnr: 
KS 000428/2016-460 
KS 001558/2015-460 

Till: Utbildningsnämnden 

Beslutet skall expedieras till: 
Skolskjutsansvarige 

Tjänsteskrivelse 

Ärende kompisåkning och syskonåkning dnr: 
KS 000428/2016-460, KS 001558/2015-460 

Sammanfattning av ärendet 

1 (2) 

Kommunstyrelsen har återremitterat tjänsteskrivelser kring kompisåkning och syskonåkning 
med inriktning att kunna lösa problematiken, så att kompisåkning och syskonåkning ska kunna 
bli aktuellt. När det gäller kompisåkning handlar det om att elever som normalt inte har rätt till 
skolskjuts ska kunna åka med skolskjutsberättigad elev hem. När det gäller syskonåkning 
handlar det om yngre syskon som efter fritids ska kunna åka hem tillsammans med ett äldre 
syskon, då det äldre syskonet slutar skolan. 

Bakgrund 
I tjänsteskrivelser från tidigare skolchef Birgitte Dahlin lades fram förslag till beslut att avslå 
motioner från centerpartiet och socialdemokraterna om kompisåkning respektive kompisåk
ning/syskonåkning med huvudmotiveringen att det strider mot Kommunallagen kap 2 § 2. 
Kommunstyrelsen beslöt inte enligt förslaget, utan återremitterade frågan till handläggare. I 
samband med detta föreslogs att kontakt med kommuner runt omkring närområdet skulle tas 
för att se hur de löst frågan om kompisåkning och syskonålming. 

Aktuellt 
Information inhämtad från Hallands skoljuridiska nätverk, och handläggare i Lunds kommun, 
Halmstads kommun, Laholms kommun, Falkenbergs kommun, Helsingborgs kommun och 
Svalövs kommun. I de kommuner som har kompisåkning ses det som problematiskt, av främst 
juridiska skäl även om det inte är prövat juridiskt. l andra hand nämns även organisatoriska 
och praktiska skäl. I några av Hallands kommuner har kompisåkning förekommit, men möjlig
heten har tagits bort det sista året. Syskonåkning förekommer inte, då det i sig innebär en dis
kriminering. Svalövs kommun har löst detta problem och KomL 2§2 genom att låta alla kom
muninvånare att i mån av plats åka skolbuss, detta har dock skapat nya problem för elevernas 
trygghet. 

Övervägande/framtid 
Utredare kan efter att ha rådfrågad skoljurister, kommunrepresentanter när det gäller skol
skjutsfrågor inte se att det finns juridiskt hållbara skäl för att bevilja kompisåkning och/eller 
syskonåkning, då detta inte handlar om skolskjuts utan skulle vara en fri nyttighet med in
byggd diskriminering. Det är sannolikt att ett beslut om införande av kompis- och syskonåk-



2 (2) 

ning skulle överklagas med inhibition av beslut. Handläggare välkomnar en juridisk prövning 
för att säkerställa rättsläget. 

Förslag till beslut 
Utbildningsnämnden beslutar att: 

1. Avslå ärendena kring kompis- och syskonåkning. 

/n:;;L 
Henrik Wagersten 
Utredare/skolexpert 
Barn &skola 

11 
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socialdemokraterna 
l(ommunstyrelsen 

Motion - slcolbusstrafilc 

Enligt kommunens skolskjutsreglemente kan endast barn som har rätt till skolskjuts åka med i kom
munens skolbussar och då i samband med skoldagens början eller slut. 

När det finns flera barn i familjen är det vanligt att det yngsta barnet slutar tidigast och då går till fri
tidsverksamheten . När sen det äldre barnet slutar skoldagen vill föräldrarna att det äldre barnet ska 
hämta det yngre barnet på fritids och att barnen sen ska åka hem tillsammans i skolbussen. Proble
met är då att det yngre barnet ej kan åka med bussen då man endast kan åka med skolskjutsen i an
slutning ti ll skoldagens slut och ej efter att man tillbringat någon timme på fritids. 

Under höstterminen i år har barn och föräldrar som bor utanför kommunens tätorter också upplevt 
det som ett problem att kamrater till barnen inte kan åka med i skolskjutsarna om kamraten ej är be
rättigad till skolskjuts. 

För att komma tillrätta med dess olägenheter för föräldrarna och dessutom minska bil beroendet i 
kommunen vill Socialdemokraterna 

Att man så snart det är möjligt inlemma slcolslcjutsverlcsamheten i den övriga lcollelctivtrafilcen så 
att alla mot avgift lcan nyttja skolbussarna. 

Att man i avvaktan på detta ändrar skolskjutsreglementet så att syslcon där båda är skolslcjutsbe
rättigade kan ålca hem tillsammans även om ett av barnen mellanlandat på fritids. 

4f-:#2-_:__ 

I t i Jtcl--L___ 
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2017-06-13 

Dnr UN 000664/2016 - 460 

Motion - Skolskjutsar och kamrater 

Sida 

15 av 25 

Beskrivning av ärendet Kommunstyrelsen har återremitterat motionerna kring 
kompisåkning/syskonåkning med inriktning att kunna lösa problematiken, så 
att kompisåkning och syskonåkning ska kunna bli aktuellt. När det gäller 
kompisåkning handlar det om elever som normalt inte har rätt till skolskjuts 
ska kunna åka med skolskjutsberäfrigad elev hem. När det gäller syskonåkning 
handlar det om yngre syskon som efter fritids ska kunna åka hem tillsammans 
med ett äldre syskon, då det äldre syskonet slutar skolan. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från utredare/skolexpert Henrik Wagersten daterad 2017-05-
09 (se bilaga) 
Motion - skolskjutsar och kamrater (se bilaga) 

Förvaltningens förslag 1. Avslå motionerna kring kompis- och syskonåkning. 

Föredragande Henrik Wagersten, utredare/skolexpert föredrar ärendet. 

Yrkanden Helena Stridh (BP) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Stefan Olsson (C) yrkar följande: 

Syskonåkning/kompisåkning ska testas under en begränsad tid av en termin. 

Mats Lundberg (L), Susanne Jung (M), Linda Ivarsson (M), Ingrid Zäther (S), 
Marie-Louise Nilsson (BP), Kerstin Johansson (BP) yrkar bifall till Stefan 
Olssons yrkande. 

Propositionsordningar Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar 
enligt Stefan Olssons yrkande. 

Beslut Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Syskonåkning/kompisåkning ska testas under en begränsad tid av en termin. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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Datum: 2017-05-09 
Handläggare: Henrik Wagersten 

Dnr: 
1(5 000428/2016-460 
1(5 001558/2015-460 

Till: Utbildningsnämnden 

Beslutet skall expedieras till: 
Skolskjutsansvarige 

Tjänsteskrivelse 

Ärende kompisåkning och syskonåkning dnr: 
KS 000428/2016-460, KS 001558/2015-460 

Sammanfattning av ärendet 

1 (2) 

Kommunstyrelsen har återremitterat tjänsteskrivelser kring kompisåkning och syskonåkning 
med inriktning att kunna lösa problematiken, så att kompisålming och syskonåkning ska kunna 
bli aktuellt. När det gäller kompisåkning handlar det om att elever som normalt inte har rätt till 
skolskjuts ska kunna åka med skolskjutsberättigad elev hem. När det gäller syskonåkning 
handlar det om yngre syskon som efter fritids ska kunna åka hem tillsammans med ett äldre 
syskon, då det äldre syskonet slutar skolan. 

Bakgrund 
I tjänsteskrivelser från tidigare skolchef Birgitte Dahlin lades fram förslag till beslut att avslå 
motioner från centerpartiet och socialdemokraterna om kompisålming respektive kompisåk
ning/syskonåkning med huvudmotiveringen att det strider mot Kommunallagen kap 2 § 2. 
Kommunstyrelsen beslöt inte enligt förslaget, utan återremitterade frågan till handläggare. I 
samband med detta föreslogs att kontakt med kommuner runt omkring närområdet skulle tas 
för att se hur de löst frågan om kompisåkning och syskonåkning. 

Aktuellt 
Information inhämtad från Hallands skoljuridiska nätverk, och handläggare i Lunds kommun, 
Halmstads kommun, Laholms kommun, Falkenbergs kommun, Helsingborgs kommun och 
Svalövs kommun. I de kommuner som har kompisåkning ses det som problematiskt, av främst 
juridiska skäl även om det inte är prövat juridiskt. I andra hand nämns även organisatoriska 
och praktiska skäl. I några av Hallands kommuner har kompisåkning förekommit, men möjlig
heten har tagits bort det sista året. Syskonåkning förekommer inte, då det i sig innebär en dis
kriminering. Svalövs kommun har löst detta problem och KomL 2§2 genom att låta alla kom
muninvånare att i mån av plats åka skolbuss, detta har dock skapat nya problem för elevernas 
trygghet. 

Övervägande/framtid 
Utredare kan efter att ha rådfrågad skoljurister, kommunrepresentanter när det gäller skol
skjutsfrågor inte se att det finns juridiskt hållbara skäl för att bevilja kompisåkning och/eller 
syskonåkning, då detta inte handlar om skolskjuts utan skulle vara en fri nyttighet med in
byggd diskriminering. Det är sannolikt att ett beslut om införande av kompis- och syskonåk-



2 (2) 

ning skulle överklagas med inhibition av beslut. Handläggare välkomnar en juridisk prövning 
för att säkerställa rättsläget. 

Förslag till beslut 
Utbildningsnämnden beslutar att: 

1. Avslå ärendena kring kompis- och syskonåkning. 

,n~ 
Henrik Wagersten 
Utredare/skolexpert 
Barn & skola 

11 



Ett kållJ,art u 
:ENTERPAf{ BET 

BÅSTAD 

BÅSTADS f<OMIVIUN 

Centerpartiet är allvarligt oroade över att skolskjutsarna inte tillåter att 
kompisar får åka med på bussarna. 

Skolan, har till uppgift att ge lärdom och skapa förutsättningar för att söka 
lärdom. I detta uppdrag ingår social träning. Här ingår att träffa kamrater 
och skapa ett socialt nätverk och genom gemensamma aktiviteter lära sig 
förstå andra människor och indirekt träna samarbete. 
Centerpartiet ser det som en naturlig förutsättning att elever kan ta 
kamrater med sig i skolskjutsen. 

Det kan inte vara en försäkringsfråga på annat sätt än möjligen prisfråga. 
Kanske krävs en ny upphandling. 

Centerpartiet yrkar 
Att skolskjutsar under kommunens ansvar, om möjligt, tillåter kamrater 
resa med skolskjutsar 
Att reglementet förändras, om så behövs, för att möjliggöra detta 

Båstad 
20160321 

Ledamot Kommunfullmäktige 
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(~1t~(#~ 
Gösta Gebauer 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Utbildningsnämnden 

UN § 54 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-06-13 

Dnr UN 000021/2016 - 600 

Sida 

16 av 25 

Åtgärdsplan för kompetensförsörjning och personalrekrytering 
samt långsiktig personalstrategi 

Beskrivning av ärendet CUB (chefsutbildning) kommer att läggas ner. 

Beslut Utbildningsnämnden beslutar: 

Informationen läggs till handlingarna. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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BASTADS 
KOMMUN 

Utbildningsnämnden 

UN § 55 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-06-13 

Dnr UN 000202/2015 - 600 

Sida 

17 av 25 

Skol- och utbildningsprogrammet - handlingsplaner 

Beslut Utbildningsnämnden beslutar: 

Ärendet bordläggs till nästa möte den 5 september. 

Justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 
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BASTADS 
KOMMUN 

Utbildningsnämnden 

UN § 56 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-06-13 

Dnr UN 000208/2017 - 900 

Intern kontrollplan 2017 för utbildningsnämnden 

Sida 

18 av 25 

Beskrivning av ärendet De punkter som föreslås ligga till grund för 2017 års interna kontroll handlar 
om rutiner och fakturor avseende placeringar av barn och vuxna samt kontroll 
av försäljning av godis och läsk på fritidsgårdarna. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från bildningschef Henrik Andersson daterad 2017-06-05 (se 
bilaga) 
Förslag till intern kontrollplan 2017 (se bilaga) 

Förvaltningens förslag 1. Fastställa förslag till intern kontrollplan för 2017 avseende 
verksamhetsområde Bildning och arbete. 

Föredragande Henrik Andersson, bildningschef, föredrar ärendet. 

Beslut Utbildningsnämnden beslutar: 

1. Fastställa förslag till intern kontrollplan för 2017 avseende 
verksamhetsområde Bildning och arbete. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2017-06-05 

Handläggare: Henrik Andersson Bildningschef 

Tjänsteskrivelse 

Till: Utbildningsnämnden 

Dnr: Klicka här för att ange text. U~ COt>2.D6/z..ol1" ~ qa::, 

1 (1) 

Intern kontrollplan för Utbildningsnämnden/Bildning och arbete 2017 

Förslag till beslut 
Fastställa förslag till intern kontrollplan för 2017 avseende verksamhetsområde Bildning och 
arbete 

Sammanfattning av ärendet 
De punkter som föreslås att ligga till grund för 2017 års interna kontroll handlar om rutiner 
och fakturor avseende placeringar av barn och vuxna samt kontroll av försäljning av godis och 
läsk på fritidsgårdarna 

Bakgrund 
Årligen fastställs punkter för respektive nämnd och verksamhetsområde avseende internkon
troll. 

Aktuellt 
Antalet placeringar av barn och vuxna inom individ och familj har under senare år stigit. Det är 
av största vikt att såväl rutiner kring handläggning samt kostnader följs upp metodiskt och 
noggrant. Fritidsgårdarna hanterar kassor för försäljning. Sådana kassor bör regelbundet vara 
föremål för intern kontroll. 

Beslutet ska expedieras till: 
Bildningschef 
Ekonom Bildning och arbete 



lJ t\_) Q C)C) io e/ C.. Q \ -=r - qCJg rslag till beslut UN 2015-xx-xx 

--· '$=- Intern kontrollplan 2017 för utbildningsnämnd i Båstads kommun 
Rutin/System Kontrollmoment !Kontrollansvar !Frekvens Rapportering IV /R 

till Analys 
Motivering till val av kontrollmoment Metod 

!?J- Bildning och 
arbete 

1 

Kontroll av rutiner 
Genomgång av 

Rutiner för placeringar pågående V=3 Konotrollmomentet avser att förbättra rutiner för placeringar av samt att Verksamhets-
R=3 av vuxna och barn inom Iof chef En gång per tertial placeringar, 

områdeschef barn och vuxna. 
individ och familj 

debiteringar är underlag och V/R=9 korrekta. 
fakturor 

Kontroll av rutiner Genomgång av 
Kassa avseende och intäkter försäljningsrutine 

Verksamhets- V=3 Kontrollmomentet avser att hanteringen av kassan sker på ett 
försäljning godis och avseende Chef fritidsgårdar En gång per tertial r och redovisning 

områdeschef 
R=3 korrekt sätt samt att risken för svinn minimeras. 

dryck på fritidsgårdarna försäljning av godis samt stickprov V/R=9 
2 

och läsk. avseende kassan. 

Å 

\ ~ \ ,;!. 
~ Kommentar 2.. ~ 'E ?' 'B ><I 

~ 'B 
.... .... 

~ 
.... 

..... 1, ~ ~ ~ ~ eventuella ~ 0 0 

~~ i ~~ $ ~\ i~ ei Cl Cl Cl 

"' Aktuellt 
.., .., .., 

avvikelser/ 
~ ~ ... ... §'.. §'.. ;~ ~~ 

('> a a 
~ -e, 0 ?-~ resultat ätgärder "" . ?- ?- ,... N w "" Bildning och 

arbete 

Kontroll av rutiner 
Genomgång av 

Rutiner för placeringar 
samt att 

pågående 
1 av vuxna och barn inom 

debiteringar är 
Iof chef En gång per tertial placeringar, 

individ och familj underlag och 
korrekta. fakturor 

Kontroll av rutiner Genomgång av 
Kassa avseende och intäkter försäljningsrutine 

2 försäljning godis och avseende Chef fritidsgårdar En gång per tertial r och redovisning 
dryck på fritidsgårdarna försäljning av godis samt stickprov 

och läsk. avseende kassan. 

sida 1 av 1 
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BASTADS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum KOMMUN Sida 

Utbildningsnämnden 2017-06-13 

UN § 57 Dnr UN 000250/2017 - 600 

Gymnasieorganisation 2018/2019 för Akademi Båstad 
Gymnasium 

19 av 25 

Beskrivning av ärendet Fastställande av gymnasieorganisation för läsåret 2018/19 på Akademi Båstad 
Gymnasium. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från bildningschef Henrik Andersson daterad 2017-06-05 

Förvaltningens förslag 1. Utbildningsnämnden godkänner den föreslagna organisationen för Akademi 
Båstad Gymnasium läsåret 2018/19. 

Föredragande 

Beslut 

2. Gällande introduktionsprogrammet fattar rektor beslut angående antal 
platser. 

3. Efter den preliminära antagningen våren 2018 ges bildningschefbefogenhet 
att justera antalet platser utifrån sökbild på respektive program. 

Henrik Andersson, bildningschef, föredrar ärendet. 

Utbildningsnämnden beslutar: 

1. Utbildningsnämnden godkänner den föreslagna organisationen för Akademi 
Båstad Gymnasium läsåret 2018/19. 

2. Gällande introduktionsprogrammet fattar rektor beslut angående antal 
platser. 

3. Efter den preliminära antagningen våren 2018 ges bildningschefbefogenhet 
att justera antalet platser utifrån sökbild på respektive program. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 20170605 

Handläggare: Henrik Andersson Bildningschef 

Tjänsteskrivelse 

Ti 11: U tbildningsnämnden 

Dnr: Kl i eka här för att an ge text. U \\) e:J::)0</...50 / '2.o \ ':t- -C,OC 

Gymnasieorganisation 2018/ 2019 för Akademi Båstad Gymnasium 

Förslag till beslut 

1. Utbildningsnämnden godkänner den föreslagna organisationen för Akademi Båstad 
Gymnasium läsåret 2018/19. 

2. Gällande introduktionsprogrammet fattar rektor beslut angående antal platser. 

1 (1) 

3. Efter den preliminära antagningen våren 2018 ges Bildningschefen befogenhet att justera 
antalet platser utifrån sökbild på respektive program. 

Sammanfattning av ärendet 
Fastställande av gymnasieorganisation för läsåret 2018/19 på Akademi Båstad gymnasium. 

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

Aktuellt 
Förslag till organisation läsåret 2017 /2018: 

Program Antal platser 
Naturvetenskapsprogrammet 
Samhällsvetenskapsprogrammet inklusive RIG 
Ekonomiprogrammet 
Handels- och administrationsprogrammet 
Vård- och omsorgsprogrammet 
VVS- och fastighetsprogrammet 
Industritekniska programmet 
Totalt antal platser 

Konsekvenser av beslut 

20 
20 
20 
10 
20 

4 
10 
104 

Akademi Båstad gymnasium har ett adekvat och attraktivt utbud av utbildningar. 

Bes lutet ska expedieras till: 
Rektor för Akademi Båstad gymnasium 
Bildningschef Båstad kommun 

Samråd har skett med: 
Rektor och studie- och yrkesvägledare på Akademi Båstad gymnasium 
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BASTADS 
KOMMUN 

Utbildningsnämnden 

UN § 58 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-06-13 

Dnr UN 000256/2017 - 905 

Sida 

20 av 25 

Budgetuppföljning tertial 12017 - Bildning och arbete 

Föredragande 

Beslut 

Henrik Andersson, bildningschef, föredrar ärendet. 

Utbildningsnämnden beslutar: 

Informationen läggs till handlingarna. 

J usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Utbildningsnämnden 

UN § 59 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-06-13 

Dnr UN 000003/2017 - 904 

Anmälda delegationsbeslut utbildningsnämnden 

Sida 

21av25 

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

Underlag till beslutet Anmälan av delegationsbeslut - Individ och familj, 2017-04-01 - 2017-04-19 
Anmälan av delegationsbeslut - Henrik Wagersten, 2017-06-05 

Beslut Utbildningsnämnden beslutar: 

Redovisade delegationsbeslut läggs till handlingarna. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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BASTADS SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum KOMMUN Sida 

Utbildningsnämnden 2017-06-13 22 av 25 

UN § 60 Dnr UN 000005/2017 - 900 

Beslutslogg utbildningsnämnden 

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

Underlag till beslutet 

Beslut 

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

Beslutslogg daterad 2017-04-18 

Utbildningsnämnden beslutar: 

Beslutsloggen för utbildningsnämnden daterad 2017-04-18 godkänns med 
följande ändringar: 

Hållbar och optimal förskole- och grundskolestruktur för en tidsenlig och 
likvärdig utbildning uppdateras utifrån dagens sammanträde. 

Samverkan med Laholms kommun om grundskola F-9, motionen gällande 
skolskjutsar och kamrater samt skolbusstrafik tas bort från beslutsloggen. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Utbildningsnämnden 2017-06-13 

UN § 61 Dnr UN 000004/2017 - 900 

Delgivningar utbildningsnämnden 

Beskrivning av ärendet Inkomna skrivelser om särskild vikt för nämnden delges. 

Beslut 

1. Redovisning av platser inom förskola och pedagogisk omsorg 2017 -
2017-05-15 (dnr: UN 000046/2017-600) 
2. Granskning av utbildningsnämnden avseende elevhälsan 
(dnr: UN 000245/2017-600) 
3. Anmälan kränkande behandling 6 kap. - Östra Karups skola 
(dnr: UN 000244/2017-600) 
4. Anmälan kränkande behandling 6 kap. - Östra Karups skola 
(dnr: UN 000238/2017-600) 
5. Beslut- handläggning inför omplacering av ensamkommande barn 
(dnr: UN 000041/2017-600) 

Utbildningsnämnden beslutar: 

Redovisade delgivningar läggs till handlingarna. 

Sida 

23 av 25 

J usterandes signaturer Utdrags bestyrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKO LL 
Sammanträdesdatum Sida 

Utbildningsnämnden 2017-06-13 24 av 25 

UN § 62 Dnr UN 000006/2017 - 900 

lnformationsärenden utbildningsnämnden 

1. Allmän information från Barn och skola, Sara Damber 
2. Genomlysning av skolbusstrafiken, Margaretha Ekelund-Svensson 
3. Skolrankningar - analys, Sara Dam ber 
4. Rutiner för hantering av kränkande behandling, Marika Forsell 
5. Information om elevhälsan, Ingrid Berg-Brynje 
6. Barn/elever i behov av särskilt stöd, Henrik Wagersten 
7. Allmän information från gymnasieskolan, Henrik Andersson 
8. Allmän information från individ och familj, Henrik Andersson 
9. Redovisning delegations beslut - utbetalningar, Linda Hedman 
10. Redovisning ekonomi, Helena Stridh 
11. Information gällande tillsyn av handläggning inför omplacering av 
ensamkommande barn, Linda Hedman 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTO KO LL 
Sammanträdesdatum Sida 

Utbildningsnämnden 2017-06-13 25 av 25 

UN § 63 Dnr UN 000267 /2017 

Projektledare lärmiljöer 

Beskrivning av ärendet Båstads kommun står de närmaste åren inför stora fastighetsinvesteringar. 
Investeringarna har en avgörande betydelse för hur framtidens förskola och 
skola ska gestalta sig och har en mycket stor inverkan på Båstads Kommuns 
ekonomi för en lång tid framöver. Att dessa investeringar i förskolor och skolor 
baseras på en tydlig målbild för skolan i Båstad och på väl genomarbetade 
behovsanalyser, är en förutsättning både för ett resurseffektivt och hållbart 
genomförande och för att slutresultatet som svarar mot det framtida behovet. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från skolchef Sara Damber daterad 2017-06-07 (se bilaga) 

Förvaltningens förslag Förvaltningen föreslår att det rekryteras en projektledare för lärmiljöer för 
skola och förskola. 

Föredragande Sara Damber, skolchef, föredrar ärendet. 

Beslut Utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta: 

1. Utbildningsnämnden föreslår att det rekryteras en projektledare för 
lärmiljöer för skola och förskola . 

J usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2017-06-07 

Handläggare: Sara Damber 

Dnr: Klicka här för att ange text. 

U N aoöz.c ':r-/1-o ~g- -(Qoo 

Projektledare Lärmiljöer 

Förslag till beslut 

Tjänsteskrivelse 1 (2) 

Till: Utbildningsnämnden 

Förvaltningen föreslår att det rekryteras en projektledare för Lärmiljöer för skola och förskola. 

Sammanfattning av ärendet 
Båstad Kommun står de närmaste åren inför stora fastighetsinvesteringar. Investeringarna har 
en avgörande betydelse för hur framtidens förskola och skola ska gestalta sig och har en myck
et stor inverkan på Båstads Kommuns ekonomi för en lång tid framöver. Att dessa investering
ar i förskolor och skolor baseras på en tydlig målbild för skolan i Båstad och på väl genomarbe
tade be hovsanalyser, är en förutsättning både för ett resurseffektivt och hållbart genomfö
rande och för att slutresultatet som svarar mot det framtida behovet. 

Bakgrund 
I dagsläget hanteras Barn och Skolas närvaro i projektering av ombyggnationer och nybyggen 
genom att ansvarig rektor, förskolechef deltar i arbetet. Förvaltningen saknar kompetens och 
erfarenhet om hur en förskola- skola ska byggas för att skapa bästa tänkbara lärmiljö. Det be
hövs specifik kunskap, forsningsförankrat och professionellt stöd till förvaltningens ambitioner 
att verka för tidsenliga lärmiljöer och moderna skollokaler. Idag motarbetar de typiska skol
byggnaderna skolans målsättning och arbetssätt. Skolors utformning vilar på industrisam
hällets behov och byggdes för den kunskapsförmedlande skolan som då var tongivande. 

Aktuellt 
Barn och Skola behöver förstärkas med en projektledare som kan kravspecificera och ta fram 
aktivitetsplaner, göra utredningar, projektuppföljning, rapportering och samordna arbetet. En 
person som kan leda projektet uret verksamhetsperspektiv i tät dialog med fastighetsprojekt
ledare och naturligtvis även verksamhetsrepresentanter. 

Konsekvenser av beslut 
Med en projektledare för Lärmiljöer kan vi skapa och vårda goda relationer inom organisation
en och investera för hållbara långsiktiga lärmiljöer för barn och unga i kommunen. En modern 
skola ska erbjuda understödjande lärmiljöer som tränar elevernas självständighet och initia
tivkraft, socialt samspel men också ge utrymme för ökad inlärningsförmåga och tillfredsställa 
de varierande behov som barn och elever har. Lärares möjligheter att kollaborera och arbeta 
ämnesövergripande förutsätter en skola utformad för 2000 talets behov. 

Ekonomi 
Tjänsten finansieras genom att avsätta ekonomiska medel från den totala investerings budge
ten för ombyggnation och nybygget (Västra Karup, Förslövs skola och den nya skolan i Hem
meslöv). 

Barnkonsekvensanalys 
Barnens rätt till välbefinnande och utveckling blir i högsta grad påverkad av beslutet. Barns 
rätt till en tillgänglig lärmiljö för gemenskap och delaktighet. Alla barn ska uppleva begripliga, 



2 (2) 

hanterbara och meningsfulla sammanhang. Skolan planeras utifrån barns perspektiv för att på 
bästa sätt främja deras utveckling. Skolverket menar att alla skolor ska vara bra skolor när det 
gäller likvärdighet och resultatutveckling. En projektledare kan bidra till att ge förutsättningar 
för förvaltningens mål att bli en av Sveriges 10 i topp skolor. 




