
 

 

 

Kallelse till sammanträde med Utbildningsnämnden  

Datum: Tisdagen den 3 oktober 2017 

Tid och plats: Utbildning kl. 10:00-12:00 LVU/LVM samt individ och familjs organisation  

 Sammanträde kl. 13:00  

 

 Ärendemening Handläggare Besluts-
instans 

Sidnr 

 Upprop    

1.  Val av justeringsperson   UN 3 

2.  Godkännande av dagordning   UN 4 

 Barn och skola:     

3.  Optimal grundskoleorganisation - norra delen  Sara Damber  UN  

4.  Optimal förskoleorganisation  Birgitta Berséus UN 5-8 

5.  Budgetuppföljning tertial 2 2017 - Barn och skola  Sara Damber  UN  

6.  Rekrytering av lärare, bussning av elever, pedagogernas resor mellan 
olika skolor  

Margareta Ekelund-
Svensson 

UN  

 Bildning och arbete:     

7.  Budgetuppföljning tertial 2 2017 - Bildning och arbete  Henrik Andersson UN  

8.  Föreningsbidragsansökan 2017 - Adoptionscentrum Skåne  Gilla Törhagen Sköld  UN 9-32 

 Verksamhetsövergripande:     

9.  Nämndsplan 2018 Sara Damber och 
Henrik Andersson  

UN  

10.  Skol- och utbildningsprogrammet - handlingsplaner Sara Damber och 
Henrik Andersson  

UN  

11.  Plan för systematiskt kvalitetsarbete 2017/2018 Sara Damber och 
Henrik Andersson  

UN  

12.  Sammanträdesdagar för utbildningsnämnden/utbildningsnämndens 
arbetsutskott 2018 

Therese Zetterström UN 33-34 



Båstads kommun 
Datum 

2017-09-26 
 

 
Sida 

2(2) 
 

 

 Ärendemening Handläggare Besluts-
instans 

Sidnr 

13.  Informationsärenden utbildningsnämnden  
 

- Rapport från Strandängsskolan, Eva Hugosson  
- Information om kränkande behandling, Sara Damber  
- Beslut för förskola efter Skolinspektionens tillsyn, Sara 

Damber (se bilaga) 
- Beslut för förskoleklass och grundskola efter 

Skolinspektionens tillsyn, Sara Damber (se bilaga)  
- Beslut för fritidshem efter Skolinspektionens tillsyn, Sara 

Damber (se bilaga) 
- Beslut för grundsärskola efter Skolinspektionens tillsyn, Sara 

Damber (se bilaga)  
- Beslut för gymnasiet efter Skolinspektionens tillsyn, Henrik 

Andersson (se bilaga)  
- Beslut för gymnasiesärskolan efter Skolinspektionens tillsyn, 

Henrik Andersson (se bilaga) 
- Allmän information barn och skola, Sara Damber  
- Allmän information från gymnasieskolan, Henrik Andersson  
- Allmän information från individ och familj, Henrik 

Andersson  
 

  35-67 

14.  Beslutslogg utbildningsnämnden  UN 68-69 

15.  Delgivningar utbildningsnämnden  
 

- Anmälan kränkande behandling – Strandängsskolan F-6  
- Anmälan kränkande behandling – Strandängsskolan 7-9 
- Anmälan kränkande behandling – Strandängsskolan 7-9 
- Anmälan kränkande behandling – Strandängsskolan F-6  
- Anmälan kränkande behandling – Strandängsskolan F-6  
- Inspektionsrapport – Sandlyckeskolan  
- Redovisning av platser inom förskola och pedagogisk 

omsorg 2017  
 
 

 UN 70-96 

Båstad den 26 september 2017 

Helena Stridh  
Ordförande 

Therese Zetterström 
Sekreterare 
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Datum: 2017-09-20 
Handläggare: Therese Zetterström 
Dnr: UN 000001/2017 – 900 
Till: Utbildningsnämnden  
 

 

 
Val av justeringsperson  
 

Förslag till beslut 
Utbildningsnämnden beslutar att: 
 
1. Mats Lundberg (L) utses till justeringsperson och Stefan Olsson (C) till ersättare.  
 
2. Justeringen äger rum på kommunkontoret i Båstad, tisdagen den 10 oktober kl. 17:00.   
 
Sammanfattning av ärendet 
Justering av protokollet ska ske samtidigt av ordförande och justerare på dag och tid som 
nämnden beslutar vid varje sammanträde.  
 
Nämnden kan besluta att en paragraf ska justeras omedelbart. Paragrafen ska redovisas skrift-
ligt innan nämnden justerar den.   
 
 
 
 
Båstad 2017-09-20      
 
 
Kommunledningskontoret
Therese Zetterström, Nämndsekreterare 
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Datum: 2017-09-20 
Handläggare: Therese Zetterström 
Dnr: UN 000002/2017 – 900 
Till: Utbildningsnämnden  
 

 

 
Godkännande av dagordning  
 

Förslag till beslut 
Dagordningen godkänns.   
 
Sammanfattning av ärendet 
Ordförande planerar nämndens arbete och ansvarar för nämndens möten och dagordningar. 
Planeringen sker i samråd med förvaltningen.    
 
 
 
 
Båstad 2017-09-20   
 
Kommunledningskontoret 
Therese Zetterström, Nämndsekreterare 
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Datum: : 2017-09-22. Till: Utbildningsnämnden 

Handläggare: Birgitta Berséus 

Dnr: UN 000251/2017 – 600 
 
 

Optimal förskoleorganisation  
 
 

Förslag till beslut 
 
Förvaltningen utreder förutsättningar och kostnader för nedan struktur: 
 

1. Fiskebyns förskola i Torekov: Renovera och bygga om befintliga lokaler. Avveckla mo-
dulen med tanke på stora svårigheter att rekrytera personal till Torekov. 

2. Klockarebyns förskola i Västra Karup: Avveckla modulen. Utöka antalet avdelningar 
genom tillbyggnad eller nybyggnation för att kunna placera barn i förskolan i den ort 
där de är bosatta.   

3. Backabyns förskola i Grevie: Utöka antalet avdelningar genom tillbyggnad eller ny-
byggnation för att kunna placera barn i förskolan i den ort där de är bosatta.  

4. Malens förskola i Båstad: Avvecklas. 
5. Päronbyns-, Äppelbyns- och Malens förskolor i Båstad. I ett längre perspektiv kan dessa 

förskolor slås samman i en ny och modern 8 avdelningsförskola på befintlig tomt vid 
Päronbyn och Äppelbyn.   
 

  

Sammanfattning av ärendet 
Det är stora svårigheter att rekrytera förskollärare, framför allt till Fiskebyns förskola i Tore-
kov. Lokalförsörjningsplan 2016-2020  för Båstads kommun visar på eftersatt underhåll av 
fastigheter. Därtill kommer stora årskostnader för moduler. Behovet av förskoleplatser fortsät-
ter att öka. Idag får alla vårdnadshavare erbjudande om förskoleplats inom garantiperioden (4 
månader) men inte alltid sitt förstahands val.  En del vårdnadshavare tvingas tacka nej på 
grund av att plats inte kan erbjudas på den egna hemorten och lokaltrafiken inte svarar upp 
mot familjens behov.                                                                                                                         
 Klicka här för att ange text. 
 
Bakgrund 
Under det senaste året har problemet att rekrytera legitimerade förskollärare blivit stort i hela 
landet. Detta har också blivit tydligt i Båstads kommun och framför allt i Torekov där förskole-
chefen tillsammans med HR-avdelningen gjort ett omfattande rekryteringarbetet utan önskat 
resultat. Underhålls- och investeringsbehov föreligger i flertalet byggnader.  Båstadhem och 
Teknik och Service har tagit fram status samt investeringskalkyler för samtliga förskolor.  Fas-
tigheterna är slitna och i stort behov av renovering.  
Klicka här för att ange text. 
 

Aktuellt 
Backabyns förskola är i stort behov av renovering. Ventilation och uppfräschning är planerad 
under hösten 2017. Tillgängligheten är ett problem eftersom fastigheten är i två våningar men 
saknar hiss.  Förskolan kan i dagsläget ta emot högst 30 barn. Kösituationen visar att det idag 
är 12 barn som inte får sitt förstahands val utan erbjuds förskola i Förslöv, Båstad eller Östra 
Karup istället. 10 barn står för närvarande i kö till förskolan. Föräldrakooperativet Backabu-
sarna har 8 barn i kö. Troligtvis får inte alla dessa barn sitt förstahands val hösten 2018 då 
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antalet blivande förskoleklasselever inte är så många.                                                                                                                                                             
Fiskebyns förskolas lokaler är inte ändmålsenliga. Två avdelningar samsas om ett kapprum. 
Den ena avdelningen ligger avsides från kapprummet, vilket försvårar kontakten med vård-
nadshavare vid hämtning och lämning. Förskolan ligger vägg i vägg med idrottshallen och föl-
jer inte gällande riktlinjer för akustik och buller i barns lärmiljöer enligt Boverket. Lokalernas 
begränsningar försvårar ett ökat barnantal samt samverkan mellan avdelningarna. Förskolans 
läge medför särskilt stora svårigheter att rekrytera legitimerade förskollärare. Förskolan kan 
inte ta emot fullt barnantal på grund av brist på legitimerade förskollärare.  I dagsläget kan 
endast 39 av 46 platser utnyttjas.                                                                                                                          
Klockarebyns förskola har på grund av ökad inflyttning svårt att få förskoleplatserna att räcka 
till. Hyrd modul täcker inte platsbehovet.                                                                                                           
Malens förskola är inte godkänd enligt OVK, obligatorisk ventilationskontroll. Om inte detta 
åtgärdas kommer förskolan att tvingas stänga. Personalutrymmena på plan två är inte tillgäng-
liga för alla på grund av avsaknad av hiss.                                                                                                
Päronbyns- och Äppelbyns förskolor har fått en uppfräschning av sina lokaler. Äppelbyns för-
skola har en fristående avdelning i en villa från 1964 som är ombyggd till förskola. Denna av-
delning har stort renoveringsbehov med slitna ytskikt, gammal gaspanna samt dålig ventilat-
ion. Dessutom är det svårt med tillgänglighet med personalrum och personaltoalett på övervå-
ningen. I dagsläget finns det inga lediga förskoleplatser i Båstad. Istället för sitt förstahandsval 
Båstad erbjuds platser i Östra Karup.  
Östra Karups förskola är förberedd för att kunna bygga till en sjätte avdelning.  
 
 
Konsekvenser av beslut 
Fler barn kommer att få plats på sina hemorter om en utbyggnad sker. 
Nybyggda förskolor  underlättar rekrytering av legitimerade förskollärare. 
Större förskolor skapar förutsättningar för längre och flexiblare öppethållanden. 
 
 
Verksamhet 
En nybyggnation eller tillbyggnad till en 6 avdelningsförskola i Västra Karup skulle täcka be-
fintligt och framtida behov av förskoleplatser för delar av Torekov och Västra Karup.  En större 
mer tidsenlig och modern förskola kan attrahera och underlätta rekrytering av legitimerade 
förskollärare.  En större förskola kan också skapa förutsättningar för längre och flexiblare öp-
pettider vilket vårdnadshavare efterfrågar. 
Behovet av förskoleplatser, som föranleds av en kraftig inflyttning i Hemmeslöv, täcks genom 
att en ny fristående förskola med minst fyra avdelningar byggs på Tuvelyckan under 2017-18. 
Ökad konkurrens medför krav på att Båstads kommun erbjuder tidsenliga och moderna för-
skolor.  Päronbyns-, Äppelbyns- och Malens förskolor kan i ett längre perspektiv slås samman i 
en ny och modern 8 avdelningsförskola på befintlig tomt vid Päronbyn och Äppelbyn.    
 

Ekonomi 
Hyresavtalet för en kostnad på 2 243 322 mkr för två moduler kan avslutas. 
Uppvärmningskostnader och kostnader för fastighetsskötsel minskar. Malens förskola med 
tillhörande mark kan säljas. 
Kostnader för renovering och nybyggnation ska tas fram av förvaltningen. 
  

 
Barnkonsekvensanalys 
Bifogas  
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Barn och skola 
Birgitta Berséus, Förskoleutvecklare 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 

 HYPERLINK \l "_top" \o "Här ska du ange vem beslutet ska expedieras till. Tänk till så 
att samtliga som berörs av beslutet också får ta del av det." Birgitta Berséus  
Sara Damber 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Barnkonsekvensanalys 
 
Samråd har skett med: 
Sara Damber 
Margaretha Ekelund Svensson 
Henrik Wagersten 
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Barnkonsekvensanalys: 
 

1. Skall det genomföras en barnkonsekvensanalys? 
 
Ja: x 
 
Motivering för beslutet: Barnens rätt till välbefinnande och utveckling blir i högsta grad 
påverkade av beslutet. 
 
2. Hur påverkas barn och ungdomar av beslutet? 
 
Positivt: x  Negativt:       
 
Motivering för beslutet: Barns rätt till en hälsosam och tillgänglig lärmiljö för gemen-
skap och delaktighet. Alla barn ska uppleva begripliga, hanterbara och meningsfulla 
sammanhang. Idag planeras och byggs förskolor utifrån barns perspektiv för att på 
bästa sätt främja deras utveckling och lärande.  
 
3. Har barn och ungdomar haft möjlighet till inflytande i beslutet? 
 
Ja:        Nej: x 
 
Motivering för beslutet: Inga beslut är fattade 
 
4.  Strider beslutet mot barns och ungdomars rättigheter enligt Barnkonvention-
en? 
 
Ja:       Nej: x 
 
Motivering för beslutet:  
 
(Artikel 2 
Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras. 
 
Artikel 3 
Barnets bästa ska alltid komma i första rummet. 
 
Artikel 4 
Konventionsstaterna ska sträva efter att till det yttersta av sina tillgängliga resurser söka 
förverkliga barnets sociala, ekonomiska och kulturella rättigheter. När resurserna inte 
räcker till bör man söka lösningar genom internationellt samarbete.) 
 
 
Ort, datum och underskrift 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2017-09-13 

Handläggare: Gilla Törhagen-Sköld 

Dnr: UN000190/2017-907 

Tjänsteskrivelse 

Till: Utbildningsnämnden 

Ansökan om kommunalt föreningsbidrag för 2017 avseende 
Adoptionscentrum Skåne 

Förslag till beslut 

1 (2) 

Utbildningsnämnden föreslås besluta att bevilja Föreningen Adoptionscentrum Skåne kommu
nalt förenings bidrag med 4.000:- kronor för 2017. 

Sammanfattning av ärendet 
Föreningen Adoptionscentrum Skåne ansöker om kommunalt förenings bidrag med 4.000:
kronor för 2017. Föreningen Adoptionscentrum Skåne bedriver ideell upplysnings- stöd och 
rådgivningsverksamhet i sociala frågor och uppfyller i övrigt Båstads kommuns riktlinjer avse
ende föreningsbidrag. 

Bakgrund 
Föreningen Adoptionscentrum Skåne bedriver ideell upplysnings, stöd- och rådgivningsverk
samhet i sociala frågor. Både blivande adoptanter och familjer som genomfört en adoption har 
stor nytta av verksamheten när det gäller råd och stöd kring sin situation. Föreningen kan ses 
som ett komplement till Individ och Familjs verksamhet då denna stödfunktion är socialtjäns
tens ansvar. 

Aktuellt 
Föreningen Adoptionscentrum Skåne ansöker om kommunalt förenings bidrag med 4.000:
kronor för 2017. 

Övervägande/framtid 
Föreningen Adoptionscentrum Skåne uppfyller Båstads kommuns riktlinjer avseende före
ningsbidrag, varför det bedöms rimligt att bevilja det sökta stödet. 

Ba rnkonsekvensa na lys 
Nej 

Beslutet ska expedieras till: 
Gilla Törhagen-Sköld, Socialchef IoF 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
ansökan 

Samråd har skett med: 
Henrik Andersson, Bildningschef 
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Båstads Kommun 
Vångavägen 2 
234 81 Lomma · 

Adoptionscentrum Skåne 
Box 1557 
221 01 Lund 
PG 73 56 12-4 
Organisationsnr: 845001-1120 

2017 -03- 2 ~ 
onrVN .. 00.QJ. .~ .9. j 
.. i.Qtl ... :: .~ .. 9.ö+ 

Ordförande 
Rickard Ljunggren 
0733-152713 

Vice ordförande I Kassör 
Eva Kindström Lorant 
0708-756790 

Föreningsbidragsansökan 2017 Båstads Kommun 

Kommunalt bidrag för 2017 
Skåneavdelningen av förbundet Adoptionscentrum ansöker härmed för verksamhetsåret 2017 om ett 
bidrag till vår verksamhet på 4 000 kronor. 

Presentation av verksamheten 
Enligt lagen om internationell adoptionsförmedling ligger ansvaret för den praktiska handläggningen 
av frågor rörande internationella adoptioner på ideella organisationer. Förbundet Adoptionscentrum 
(AC) är den största av de organisationer som auktoriserats av Myndigheten för familjerätt och 
familjestöd, MFoF. Adoptionscentrum har 24 lokalavdelningar över hela landet, varav AC Skåne med 
ca 560 medlemsfamiljer i Skåne län är den näst största avdelningen. AC Skåne arbetar både lokalt 
och regionalt för att stötta alla våra medlemmar ute i de skånska kommunerna. I vårt medlemsregister 
ingår endast föräldrar. Därtill tillkommer familjernas barn . 

De viktigaste verksamhetsområdena är information, program, medlemsträffar och kontaktpersoner. 
Lokalavdelningen som kunskapsspridare har en viktig funktion att fylla för att fler grupper i samhället 
ska få kunskap om adoptivbarn och adoption. AC Skåne är en förening öppen för alla och den värnar 
om allas lika värde i det svenska samhället. 

Det är av största vikt att blivande adoptivföräldrar är väl förberedda och får ta del av all den samlade 
kunskap som AC har inom adoptionsområdet, vilket man inte kan få på många andra ställen i 
samhället. Vi ordnar olika informationsträffar bl.a. för "väntande föräldrar" som ofta har en lång väntan 
innan de får besked om barn. På våra träffar knyter föräldrar kontakter samt kan få råd och stöd i olika 
frågor som rör adoption. Avdelningen har också en kontaktpersonverksamhet, bestående av 
adoptivföräldrar, som intresserade och sökande hänvisas till för information. Kontaktpersonerna som 
har tystnadsplikt kan hjälpa och stödja de blivande adoptivföräldrarna som ofta har personliga 
funderingar kring adoption. 

AC Skåne verkar för att ge adopterade barn och ungdomar möjlighet att träffas på olika sätt för att 
skapa relationer som de har glädje av såväl nu som i framtiden. Relationer som kan bli väldigt viktiga 
och betydelsefulla när det gäller adoptionsrelaterade frågor som inte sällan dyker upp under 
uppväxten och tonåren. På så sätt kan deras identitet och självkänsla stärkas. Vi har också 
nätverksgrupper som vänder sig till föräldrar och barn adopterade från samma land samt 
verksamheter inriktade mot olika åldersgrupper. 

AC Skåne hjälper till att skapa kontakt mellan adoptivföräldrar genom att ordna informationsträffar där 
inbjudna gäster berättar om sina erfarenheter och upplevelser i samband med adoption, eller där olika 
experter föreläser om forskning och erfarenhet runt adoptivbarns speciella behov och problem. Vi 
arrangerar flera familjefester som exempelvis utflykter, julfester m.m. Program och sammankomster 
anordnas på olika platser runt om i Skåne, t.ex. en sommarträff utanför Kristianstad, julfest i Malmö 
osv. för att tillgodose alla medlemmars behov i största utsträckning. 
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Vi har också en öppen förskola för adoptivfamiljer dit alla familjer är välkomna. Det är vanligt att man 
som adoptivförälder inte känner sig riktigt hemma på kommunens öppna förskolor där dels barnen 
oftast är betydligt yngre (bebisar) och dels delar man inte "graviditets- och förlossningserfarenheten" 
med de andra. På AC Skånes öppna förskola varierar barnens ålder från spädbarn upp till 
förskoleålder (då det blir allt vanligare att adoptera lite äldre barn) och där delar föräldrarna en 
förståelse för adoptivbarnens särskilda behov och historik. Här knyts värdefulla kontakter för både 
föräldrarna och barnen. 

Förbundet Adoptionscentrum har begränsade resurser för en central finansiering av ovan nämnda 
områden och vi inom lokalavdelningen arbetar helt ideellt. Lokalavdelningen är således beroende av 
de kommunala bidrag som utgår till föreningar för att kunna fortsätta verksamheten och vidareutveckla 
densamma. Vi ser fram emot ett positivt svar på vår ansökan. 

Med vänlig hälsning, 

Eva Kindström Lorant 
Lomma den 29 mars 2017 

Bilagor: Föreningens stadgar 
Verksamhetsberattelse 2016 
Ekonomisk redovisning 2016 
Revisionsberättelse 2016 
Verksamhetsplan 2017 
Budget2017 
Protokoll från årsmötet 2017 
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" Adoptions /i. centrum 

Stadgar för Adoptionscentrum 

1 § Syften och mål 

Förbundet Adoptionscentrum är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden 
organisation vars syften och mål är 

• att förmedla internationella adoptioner, 

• att tillvarata adoptivfamiljers och adopterades intressen, 

• att genom internationellt utvecklingssamarbete arbeta för att förhindra att barn 
överges, ge barn möjlighet att växa upp i en familj samt förbättra förhållanden 
för barn som nödgas växa upp på institution. 

FN:s konvention om barnets rättigheter och 1993 års Haagkonvention om skydd av barn 
och samarbete vid internationella adoptioner är grundläggande för Adoptionscentrums 
arbete. 

Adoptionscentrum verkar för ett samhälle där alla har lika värde oavsett ursprung. 

2 § Verksamhet 

Förbundet Adoptionscentrum har följande verksamhet- som drivs via avdelningar, 
förbundsstyrelse och anställda tjänstemän. 

Adoptionscentrum 

• verkar för att barn som behöver en ny familj skall adopteras inom eller utom sitt 
födelseland och förmedlar internationella adoptioner, 

• företräder adoptivfamiljernas intressen och behov i det svenska samhället samt 
verkar för att samhällets stöd till dessa skall öka, 

• stödjer organisationer som verkar för att förhindra att barn överges, ger barn 
möjlighet att växa upp i en familj samt förbättrar förhållandena för barn som 
nödgas växa upp på institution, erbjuder begränsad Post Adoption Service, 
verkar för ökad kunskap och attitydförändring om barns rätt till en permanent 
familj. 

12



3 § Förmedling av internationella adoptioner 

Adoptionscentrum tar emot ansökningar om adoption av barn och förmedlar 
ansökningarna till myndighet eller till organisation som bedriver adoptionsverksamhet i 
enlighet med sitt lands lagstiftning. 

För förmedlingsverksamheten gäller den av förbundsmötet beslutade grundpolicyn och 
beslut av förbundsstyrelsen. 

För att kunna ha en ansökan om adoption hos Adoptionscentrum 

• ska den sökande vara medlem i förbundet, 

• ska ansökan avse barn från annat land än Sverige, 

• ska den sökande förbinda sig dels att fullfölja sina förpliktelser mot såväl barnet, 
som förbundet som barnets företrädare i utlandet dels att fullfölja adoptionen i 
Sverige, 

• ska en sökande, som tidigare adopterat barn genom Adoptionscentrum, inte ha 
brustit i sina åtaganden i fråga om en sådan adoption. 

4 § Organisation och ansvarsfördelning 

Förbundsmöte 

Förbundsmötet är Adoptionscentrums högsta beslutande organ. 

Förbundsstyrelse 

Förbundsstyrelsen är Adoptionscentrums högsta beslutande organ mellan 
förbundsmötena. Förbundsstyrelsen ansvarar för uppföljning av verksamheten, av 
fattade beslut och av genomförda förändringar såväl från förbundsmöte som av 
förbundsstyrelsen fattade beslut. 

Avdelningar 

Adoptionscentrums verksamhet är indelad i avdelningar. Geografiskt eller motsvarande 
verksamhetsområde för avdelning beslutas av förbundsstyrelsen efter samråd med 
berörda avdelningar. 

Förbundsmötet fastställer normalstadgar för avdelning. För avdelning skall finnas 
stadgar som antagits av avdelningens årsmöte och är fastställda av förbundsstyrelsen. 
När förbundsmöte beslutat om normalstadgar ska dessa beslutas av avdelningens 
nästkommande årsmöte och därefter fastställas av förbundsstyrelsen. 

Avdelningarnas uppgifter 

Avdelningarnas uppgifter är att - inom ramen för avdelningens stadgar och resurser 
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• erbjuda verksamhet för medlemmar samt att i övrigt ge blivande 
adoptivföräldrar och adoptivfamiljer inom avdelnings verksamhetsområde stöd 
inför, under och efter en adoption, 

• driva projekt som bidrar till Adoptionscentrums internationella 
utvecklingsverksamhet, 

• verka för att adoptivfamiljernas intressen och behov i samhället blir 
tillgodosedda, 

• i det svenska samhället öka kunskapen om och förståelsen för internationella 
adoptioner till Sverige, 

• i övrigt genomföra den verksamhet som gagnar Adoptionscentrum syften och 
mål. 

Kansliet 
Chef för tjänstemannaorganisationen ansvarar under förbundsstyrelsen för att verkställa 
förbundsstyrelsens beslut bl a vad gäller 

• att förmedla adoptioner från utlandet, 

• att verka för och medverka till att adopterade får kunskap om sin egen bakgrund, 
information om sitt ursprungsland och stöd att finna sin identitet som adopterad, 

• att planera och handlägga förbundets insatser avseende internationellt 
utvecklingssamarbete, 

• att ge stöd och service till avdelningar och deras medlemmar på ett långsiktigt 
och strukturerat sätt, 

• att öka kunskapen om och förståelsen för internationella adoptioner till Sverige 
samt att i övrigt genomföra den verksamhet som gagnar Adoptionscentrums 
syften och mål. 

5 § Medlemskap 

Medlemskap 
Var och en som vill stödja Adoptionscentrums syften och mål kan vara medlem i 
förbundet. Annan organisation kan antas som medlem (medlemsorganisation) i 
Adoptionscentrum. Förbundsstyrelsen beslutar om sådant medlemskap. 

Den som är medlem i Adoptionscentrum är också medlem i den avdelning inom vars 
verksamhetsområde medlemmen bor. Medlem kan efter egen begäran och efter samråd 
mellan berörda avdelningar bli medlem i annan avdelning. Beslut om sådant 
avdelningsbyte gäller även för medlemmar som är folkbokförda på samma adress. 

Medlemsorganisation är inte medlem i avdelning. 
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Uteslutning av medlem 
Förbundsstyrelsen kan med minst två tredjedels majoritet av det antal ledamöter som 
behövs för beslutsmässighet besluta om att utesluta 

• medlem som i väsentlig omfattning skadat Adoptionscentrum eller 
Adoptionscentrums verksamhet, 

• adoptionssökande medlem som inte fullgör vad som ankommer på den som 
ansökt om att adoptera genom Adoptionscentrum, 

• medlem som adopterat genom Adoptionscentrum och som inte fullgör sina 
förpliktelser. 

Medlem, som av förbundsstyrelsen uteslutits ur Adoptionscentrum kan begära att 
förbundsmötet prövar förbundsstyrelsens beslut. Om prövning begärs står 
förbundsstyrelsens beslut fast om det biträds av förbundsmötet med minst två tredjedels 
majoritet. 

Medlemskapets upphörande 

Medlemskapet upphör om medlem inte betalat årlig medlemsavgift eller avgift för 
medlemsorganisation senast vid den tidpunkt som förbundsstyrelsen fastställt som sista 
datum för erläggande av sådan avgift. Sedan medlemskap upphört kan medlemskap 
erhållas på nytt mot betalning av gällande medlemsavgift. 

Medlems återinträde 
Den som uteslutits enligt denna § kan få nytt medlemskap på villkor som bestäms av 
förbundsstyrelsen. 

6 § Medlemsavgift och övriga avgifter 

Medlemsavgift 
Förbundsmöte beslutar om slag av medlemsavgifter och dessas storlek. 
Förbundsstyrelsen beslutar om sista datum för avgiftens betalning för att medlem skall 
bibehålla sitt medlemskap från närmast föregående kalenderår. Medlemsavgift omfattar 
alla som är folkbokförda på samma adress och som anmält sig som medlemmar i 
Adoptionscentrum. 

Del av Adoptionscentrums medlemsavgift tillfaller avdelningarna och fördelas till dessa 
enligt principer fastställda av förbundsmötet. 

Övriga avgifter 
För den som ansöker om att adoptera genom Adoptionscentrum kan förbundsstyrelsen 
besluta om avgifter av olika slag. För sådana avgifters storlek och villkor för när de 
skall betalas gäller vid var tid vad förbundsstyrelsen beslutat härom. 

Förbundsstyrelsen kan även besluta om andra avgifter, sådana avgifters storlek och när 
de skall betalas. 
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7 § Ordinarie förbundsmöte 

Det ordinarie förbundsmötet utgörs av ombud för samtliga avdelningar. Ordinarie 
förbundsmöte skall hållas senast den 15 juni udda år. Kallelse, genom chefen för 
kansliet, till ordinarie förbundsmöte skall ske senast sex veckor före mötet via avdelning 
och medlemsorganisation samt till förbundsstyrelsen. 

Tid och plats för det ordinarie förbundsmötet fastställs av förbundsstyrelsen. 
Föredragningslistajämte handlingar skall genom kansliets försorg vara ombuden och 
förbundsstyrelsen tillhanda senast fyra veckor före mötet. 

8§ 

Till ordinarie förbundsmöte utser varje avdelning två ombud. Därutöver tillkommer för 
avdelning ett ombud för varje uppnått tvåhundratal medlemmar enligt antal betalda 
medlemsavgifter vid utgången av kalenderåret närmast före förbundsmöte. 

Förbundets ordförande, ledamöter i förbundsstyrelsen, revisorer och den som är anställd 
på kansliet kan inte väljas som ombud. 

9§ 

Ombud jämte suppleanter för avdelningarna utses av avdelningens årsmöte. Uppgift om 
ombud och suppleanter skall vara kansliet tillhanda senast den 10 mars det år mötet 
hålles. 

Vid ordinarie förbundsmöte förfogar varje närvarande ombud över endast en röst. 
Omröstning sker öppet utom vid val. Beslut fattas med enkel majoritet om inte annat 
anges. Vid lika röstetal avgörs genom lottning. Vid personval genomförs ny omröstning 
mellan de som fått lika röstetal, om lika röstetal ånyo uppnås sker lottning. 

10 § 

Medlem som ej är ombud får närvara och delta i överläggningar men ej i beslut. 

11 § 

Vid ordinarie förbundsmötet förekommer: 

1. upprop och fastställande av röstlängd, 

2. val av mötesfunktionärer (ordförande, sekreterare och två justeringspersoner ), 

3. fråga om förbundsmötets stadgeenliga utlysande, 

4. fastställande av arbetsordning, 

5. fastställande av föredragningslista, 

6. behandling av förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse, 
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7. behandling av revisorernas berättelser, 

8. fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen för två år, 

9. val av förbundsordförande samt ledamöter, 

10. val av två revisorer samt två revisorssuppleanter, 

11. val av fem ledamöter i valberedningen varav en sammankallande, 

12. förbundsstyrelsens redovisning av verksamhetsplan och budget, samt beslut om 
arvoden, 

13. behandling av motioner jämte eventuella förslag från förbundsstyrelsen, 

14. fastställande av medlemsavgift och avdelningarnas del av denna. 

Förbundsmötet kan endast besluta i ärenden som angivit i de utsända handlingarna 
enligt §7. 

12 § 

Motion till förbundsmöte kan väckas av enskild medlem, avdelning eller 
medlemsorganisation. Motion skall vara förbundsstyrelsen tillhanda senast den 10 mars. 

Över motioner skall förbundsstyrelsen lämna yttrande. Motioner och yttranden över 
dessa skall bifogas föredragningslistan. 

13 § Extra förbundsmöte 

Förbundsstyrelsen kan kalla till extra förbundsmöte om särskilda skäl föreligger. 

Extra förbundsmöte skall dessutom hållas inom 60 dagar efter det att revisorerna eller 
minst en tredjedel av avdelningarna skriftligen krävt det. 

14 § 

Kallelse till extra förbundsmöte skall innehålla uppgift om de ärenden som ska beslutas 
av mötet. Ärenden som inte angetts i kallelsen får inte behandlas av extra förbundsmöte. 

Kallelse till extra förbundsmöte skall ske senast fyra veckor före mötet till avdelning, 
medlemsorganisation samt förbundsstyrelsen. 

Motion gällande ärende som ska beslutas av mötet ska vara förbundsstyrelsen tillhanda 
en vecka efter kallelse. Motion kan inlämnas av enskild medlem, avdelning eller 
medlemsorganisation. Förbundsstyrelsen ska lämna yttrande över motion. 

Föredragningslistajämte handlingar ska genom kansliets försorg vara avdelning, 
medlemsorganisation samt förbundsstyrelsen tillhanda två veckor före mötet. 

Vid extra förbundsmöte förekommer: 
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1. upprop och fastställande av röstlängd, 

2. val av mötesfunktionärer (ordförande, sekreterare och två justeringspersoner ), 

3. fråga om det extra förbundsmötets stadgeenliga utlysande, 

4. fastställande av arbetsordning, 

5. fastställande av föredragnings lista, 

6. behandling av ärenden enligt kallelsen till det extra förbundsmötet. 

15 § 

Ombud och suppleanter utses av avdelningens medlemsmöte eller om tiden inte medger 
det av avdelningens styrelse. Ombud och suppleanter ska anmälas till kansliet senast två 
arbetsdagar före mötet. 

Till extra förbundsmöte utser varje avdelning två ombud. Därutöver tillkommer för 
avdelning ett ombud för varje uppnått tvåhundratal medlemmar enligt antal betalda 
medlemsavgifter vid utgången av kalenderåret närmast före förbundsmöte. 

Förbundets ordförande, ledamöter i förbundsstyrelsen, revisorer och den som är anställd 
på kansliet kan inte väljas som ombud. 

Vid extra förbundsmöte förfogar varje närvarande ombud över endast en röst. 
Omröstning sker öppet utom vid val. Beslut fattas med enkel majoritet om inte annat 
anges. Vid lika röstetal avgörs genom lottning. Vid personval genomförs ny omröstning 
mellan de som fått lika röstetal, om lika röstetal ånyo uppnås sker lottning. 

16 § 

Medlem som ej är ombud får närvara och delta i överläggningar men ej i beslut. 

17 § Förbundsstyrelse 

Förbundsstyrelsen skall förutom förbundsordförande bestå av högst tio ledamöter. 
Antalet ledamöter inklusive ordförande skall vara ett ojämnt antal. Dessa skall vara 
medlemmar i Adoptionscentrum. 

Ledamöter inklusive den som valts till ordförande kan väljas för högst tio år i följd. 

Förbundsordförande och ledamöter utses för en mandattid till nästa förbundsmöte där 
val av förbundsstyrelse sker. 

Styrelsen utser inom sig vice ordförande. 

Förbundsstyrelsen är beslutsför då minst hälften av ledamöterna är närvarande. 

Vid lika röstetal avgör ordförandes röst. Om styrelsens beslut i övrigt gäller vad i § 9 
sägs. 
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Chefen för kansliet utser protokollförare. 

De fackliga organisationerna vid Adoptionscentrums kansli har rätt att utse två 
representanter med rätt att närvara och yttra sig vid sammanträde med 
förbundsstyrelsen. 

18 § 

Förbundsstyrelsen 

a. skall bereda ärenden som skall behandlas av förbundsmöte, 

b. skall verkställa förbundsmötets beslut, 

c. skall utse utskott, arbetsgrupper och chef för tjänstemannaorganisationen, 

d. får uppdra åt ordföranden, ledamot, utskott eller chef för 
tjänstemannaorganisationen att fatta beslut i ärenden som skall avgöras av 
förbundsstyrelsen, 

e. skall besluta om rätt att teckna Adoptionscentrums firma och 

f. skall fastställa attestordning för Adoptionscentrum. 

Beslut enligt d. ska redovisas vid nästa sammanträde med förbundsstyrelsen. 

19 § 

Förbundsstyrelsen skall i viktigare frågor samråda med avdelningarna och 
medlemsorganisationer samt i övrigt med avdelning vars intresse särskilt berörs i visst 
ärende. 

20 § Valberedning 

Förbundets valberedning har att förbereda de val som skall ske på förbundsmöte. 

Avdelningarna, medlemsorganisationer och enskilda medlemmar får lämna namnförslag 
till valberedningen eller under PM till de val som skall ske på förbundsmöte. 
Beredningens förslag jämte uppgift på samtliga nominerade skall bifogas 
föredragningslistan till förbundsmötet. 

21 § Revision 

Styrelsens räkenskaper och förvaltning ska granskas av två revisorer. En ska vara 
auktoriserad och granska räkenskaperna. Den andre ska vara väl förtrogen med 
Adoptionscentrums verksamhet, ha erfarenhet av ideell förening och granska 
förvaltningen; särskilt de uppdrag förbundsstyrelsen ålagts av ordinarie eller extra 
förbundsmöte. För revisorerna skall finnas två suppleanter med motsvarande krav. 
Revisorerna skall årligen, senast den 1 april, avge revisionsberättelse, avseende 
styrelsens förvaltning och räkenskaper under det föregående räkenskapsåret. Under år 
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då ordinarie förbundsmöte inte hålles skall revisionsberättelsen tillställas avdelningarna 
och medlemsorganisationerna senast den 15 april. 

22 § Protokoll 

Vid sammanträde med förbundsmöte och förbundsstyrelse skall protokoll föras. 
Protokoll skall sändas till avdelning och medlemsorganisation. 

23 § Stadgeändring 

Ändring av dessa stadgar kan endast ske genom beslut av förbundsmöte. Fråga om viss 
stadgeändring och förslag till beslut skall framgå av kallelse till förbundsmöte. 

24 § Adoptionscentrums upplösning 

Förbundet må inte upplösas med mindre beslut därom fattas av förbundsmöte och 
därvid biträtts av minst två tredjedelar av de röstande. Om förbundsmöte beslutar om 
upplösning har mötet att tillse att förbundets behållna medel och övriga tillgångar 
används för att befrämja syftet enligt§ 1 i dessa stadgar. 

Antaget av förbundsmötet 2015 
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Adoption.scen trum 
Skåne 

Stadgar för avdelning Skåne inom förbundet Adoptionscentrum 

Syfte 
1§ 

Avdelningen är en självständig enhet inom förbundet Adoptionscentrum. Avdelningen har till 
syfte att genom aktiviteter inom sitt område verka för Adoptionscentrums syften och mål 
enligt förbundets stadgar. Av Adoptionscentrums förbundsmöte beslutad policy skall vara 
vägledande i avdelningens arbete. 

Medlemskap 
2§ 

Medlem är enskild person eller familj som är medlem i Adoptionscentrum och som är bosatt 
inom avdelningens verksamhetsområde. 

Undantag från regeln om bosättning kan medges om berörda avdelningsstyrelser är överens 
därom. 

Namn och Geografiskt verksamhetsområde 
3§ 

Förbundsstyrelsen beslutar om avdelningens namn och geografiskt verksamhetsområde efter 
samråd med avdelningen. 

Avdelningens styrelse beslutar om inrättande av lokalgrupp, dess verksamhetsområde, hur 
verksamheten skall ledas samt vilka ansvarsområden som åvilar lokalgruppen. 

Möten 
4§ 

Avdelningen håller årsmöte före den 1 mars. Tid och plats fastställs av styrelsen. 

Vid årsmöte ska förekomma: 
o Val av mötesfunktionärer (ordförande, sekreterare och tvåjusteringspersoner) 
o Fråga om mötets stadgeenliga utlysande 
o Behandling av styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redovisning 
o Behandling av revisorernas berättelse 
o Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
o Beslut om mandatperiod för ordförande 
o Val av ordförande jämte styrelse och suppleanter 
o Val av revisorer jämte revisorssuppleanter 
o Val av ledamöter i valberedningen varav en sammankallande 
o Motioner till avdelningens årsmöte 
o Motioner till förbundsmöte 
o Val av ombud till förbundsmöte jämte suppleanter det år förbundsmöte hålls 
o Öv1iga ärenden 
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" A~ption. entrum 
J:ia. Skäne 

5§ 

Kallelse till årsmötet skall ske minst en månad före mötet. 

Vid mötet har varje personligen närvarande medlem eller medlemsfamilj en röst. 

Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal avgör lotten. 

Representant för förbundsstyrelsen har rätt att närvara vid årsmötet. 

6§ 

Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast 14 dagar före mötet. 

7§ 

Om medlemsmöte för att välja ombud till extra förbundsmöte hålls, ska detta genomföras 
senast en vecka före det extra förbundsmötet. Kallelse till medlemsmötet ska ske minst en 
vecka före medlemsmötet. 

Avdelningsstyrelse 
8§ 

Avdelningens styrelse skall förutom ordförande bestå av minst två ledamöter samt erforderligt 
antal suppleanter. Dessa skall vara medlemmar i avdelningen. 

Ordförande utses för en tid av längst två år, ordinarie ledamot för två år och suppleant för ett 
år. Val sker av halva antalet ledamöter vid vruje årsmöte. Styrelsen utser inom sig vice 
ordförande och kassör. Suppleant träder in i turordning enligt valet vid förfall för ledamot. 

Övergångsbestämmelse: 
Första gången denna paragraf tillämpas väljs halva styrelsen för en mandattid av ett år. 

9§ 

Styrelsen kan uppdra åt en eller flera ledamöter och/eller suppleanter att besluta i ärenden som 
ankommer på styrelsen. 

Styrelsen beslutar om nominering av ledamot till förbundsstyrelse. 

10 § 

Styrelsen är beslutsför då fler än hälften av ledamöterna är närvru·ande. Beslut fattas med 
enkel majoritet. Vid lika röstetal avgör ordförandens röst. 
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Adoptionseentrum 
Skåne 

Protokoll 
11 § 

Vid avdelningens årsmöte, medlemsmöte för att välja ombud till extra förbundsmöte och 
sammanträde med styrelsen skall protokoll föras. 

Protokoll skall tillställas förbundet. Om lokalgrupp har rätt att fatta beslut skall dessa 
protokollföras. Protokoll skall tillställas avdelningen. 

Ekonomi, revision m.m. 
12 § 

Avdelningens del av medlemsavgift till Adoptionscentrum erhålles av förbundet enligt 
förbundsmötets beslut. 

13 § 

För granskning av avdelningens räkenskaper och styrelsens förvaltning väljer årsmötet en 
revisor jämte en suppleant. 

Årsrevisionen skall vara verkställd och revisionsberättelsen avlämnad till styrelsen senast tre 
veckor före årsmötet. 

14 §Valberedningens redovisning inför årsmöte 

Valberedningens förslag skall inkomma till styrelsen senast tre veckor före årsmötet. 

Stadgeändring 
15 § 

Ändring av dessa stadgar beslutas av årsmöte. Fråga om stadgeändring och förslag till beslut 
skall framgå av kallelsen till årsmöte. Ändring av stadgar fastställs av Adoptionscentrums 
förbundsstyrelse. 

Avdelningens upplösning 
16 § 

Om avdelningens upplösning beslutar årsmötet. Sådant beslut måste biträdas av minst två 
tredjedelar av de närvarande och röstande medlemmarna och av styrelsen för förbundet 
Adoptionscentrnm. 

Fråga om avdelningens upplösning skall för att kunna upptagas till behandling ha varit 
angiven i kallelsen till mötet. Vid avdelningens upplösning skall tillgångarna överföras till 
förbundet. 
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Verksamhetsberättelse 2016 

Adoptionscentrum Skåne 

Styrelsen, genom ordförande, för Adoptionscentrum Skåne, avger följande rapport om 

verksamhetsåret 2016-01-01 till 2016-12-31. Vid verksamhetsårets slut hade Adoptionscentrum 

Skåne 565 medlemsfamiljer och 1 025 medlemmar. Antalet medlemsfamiljer har minskat jämfört 

med år 2015, då vi vid verksamhetsårets slut hade 600 medlemsfamiljer och 1104 medlemmar. 

Antalet hemkomna barn var 19 2016, att jämföra med 32 för 2015. 

Styrelsen 

Styrelsen har sedan årsmötet den 30 januari 2016 bestått av: 

Ordförande Rickard Ljunggren 

Vice ordförande Eva Kindström Lorant 

Kassör Jonas Lindberg 

Ledamot Lotta Olsson 

Ledamot Anna Karlqvist 

Ledamot Monica Klersen 

Ledamot Hanna Klingenberg 

Suppleant Anders Olsson 

Suppleant Louise Wendin (avgick 10/4) 

Suppleant Angelica Astemo 

Styrelsen hade 10 styrelsemöten efter årsmötet: 30/1 (konstituerande), 14/2, 10/4, 15/6, 18/8, 29/8, 

16/10, 1/12, 5/12 och ett avslutande 2/2 2017. 

Övriga förtroendeposter 

Valberedning: Karin Werholt, Jenny Lindberg 

Revisor: Torbjörn Enochson 

Revisorssuppleant: Rikard Persson 

Firmatecknare: Rickard Ljunggren, Eva Kindström Lorant, Jonas Lindberg 

Verksamhet under året 

Styrelseaktiviteter 

Årsmöte den 30 januari i Malmö 

Genomfört nio styrelsemöten 2016 och ett avslutande möte 2017. 

Sammanställt och skickat ut bidragsansökningar till 24 av 33 skånska kommuner. 

Deltagit och representerat Adoptionscentrum Skåne på förbundskonferensen. 
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Program och nätverksträffar 

Genomfört tre VäntanLängtan-träffar 

Genomfört en Nyfiken på adoption träff 

Förberett och genomfört en föreläsning under våren, med Conny Noren, och en föreläsningsdag 

under hösten, med Olle Nordquist, Carina och Anders Lövkvist, Otto Westphal och Carolina Skyldberg 

och hennes mamma. 

Planerat och genomfört en sommarträff på bondgård utanför Tyringe, där nyhemkomna familjer 

uppmärksammades med en sommarpresent. 

Planerat och genomfört en julfest i Malmö, med underhållning av Tuta & Kör. 

Planerat och genomfört diverse aktiviteter för våra medlemsfamiljer, tex första-hjälpen-kurs, hyrt 

isbana för skridskoåkning, ormklappning. 

Sponsrat träffar i skolbarnklubbarna Proffsiga klubben och Roliga Timmen. 

Sponsrat träffar för barngrupperna Asiengruppen och Afrikagruppen. 

Hållit öppen förskola i Lim hamn på vårterminen och höstterminen, varje måndag kl 14:00-16:00. 

Vid våra träffar haft insamling av pengar som skänkts till Föräldralösa barn. 

Information 

Utarbetat och skickat nyhetsbrev till våra medlemmar. 

Löpande uppdaterat hemsidan med information om aktiviteter för våra medlemmar. 

Bevakat och administrerat Adoptionscentrum Skånes e-postadress, acskane@outlook.com. 

Uppdaterat Adoptionscentrum Skånes slutna Facebookgrupp. 

Kontaktperson 

Anette Linderholm lämnade under året över rollen till Jenny Ljunggren. 

Hässleholm 2017-01-30 

Rickard Ljunggren 

Ordförande 
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Adoptionscentrum Skåne 

845001-1120 

Räkenskapsår: 16-01-01·16-12-31 
Resultatenhet: Hela föreningen 
Period: 16-01-01-16-12-31 

Rörelsens intäkter mm 
Nettoomsättning 

30 I 0 Medlemsavgiftsbidrag 
3020 Kommunbidrag 
S:a Nettoomsättning 

S:a Rörelseintäkter mm 

Bruttovinst 

Rörelsens kostnader 
Övriga externa kostnader 

5420 Programvaror 
5930 Reklamtrycksaker 
5981 Styrelsemöte/ Årsmöte 

Resultatrapport 
Preliminär 

5982 Förbundsmöte/förbundskonferens 
5990 Sommarfest 
5991 Julfest 
5993 Föreläsningar 
5997 Nätverksgrnpper 
5998 Roliga timmen 
6062 Inkasso och KFM-avgiftcr 
6110 Kontorsmaterial 
6200 Tele och post 
6250 Porto 
6570 Bankkostnader 
S:a Övriga externa kostnader 

Personalkostnader 
7330 Bilersättningar 
S:a Personalkostnader 

S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm 

Rörelseresultat före avskrivningar 

Rörelseresultat efter avskrivningar 

Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader 

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt 

Resultat före skatt 

Beräknat resultat 

8999 Arets Resultat 

Sida: 1(1) 

Utskrivet: 17-02-09 

20:52 
Senaste vernr: 174 

Perioden Ackumulerat 

54 896,00 54 896,00 
36 752,00 36 752,00 
91 648,00 91 648,00 

91 648,00 91 648,00 

91 648,00 91 648,00 

-1 320,00 -1 320,00 
.3 650,00 .3 650,00 
-4 724,24 -4 724,24 
.3 974,00 .3 974,00 
.3 182,93 .3 182,93 

-17 482,35 ·17 482,35 
-15 869,17 ·15 869,17 

.3 058,90 .3 058,90 
-2 172,40 -2 172,40 
-I 852,07 -I 852,07 

-181,90 -181,90 
-5 678,00 -5 678,00 

-13,00 -13,00 
-624,00 -624,00 

-63 782,96 -63 782,96 

-2 849,25 -2 849,25 
-2 849,25 -2 849,25 

-66 632,21 -66 632,21 

25 015,79 25 015,79 

25 015,79 25 015,79 

25 015,79 25 015,79 

25 015,79 25 015,79 

25 015,79 25 015,79 

25 015,79 25 015,79 

25 015,79 25 015,79 

-25 015,79 ·25 015,79 
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Adoptionscentrum Skåne Sida: 1(1) 

845001-1120 Balansrappo11 Utskrivet: 17-02-09 

Preliminär 20:52 
Räkenskapsår: 16-01-0 I - 16-12-31 Senaste vernr: 174 
Resultatenhet: Hela f-Oreningen 
Period: 16-0l-01-16-12-31 

Ins balans Period Uts balans 

TILLGÅNGAR 
Omsättningstillgångar 

Kassa och bank 
1920 Plusgiro 164 670,54 35 790,79 200 461,33 
S:a Kassa och bank 164 670,54 35 790,79 200 461,33 

S:a Omsättningstillgångar 164 670,54 35 790,79 200 461,33 

S:A TILLGÅNGAR 164 670,54 35 790,79 200 461,33 

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 
Eget kapital 

2010 Eget kapital -132 602,32 -22 068,22 -154 670,54 
2099 Arets resultat -22 068,22 -2 947,57 -25 015,79 
S:a Eget kapital -154 670,54 -25 015,79 -179 686,33 

Kortfristiga skulder 
2890 Övriga kortfristiga skulder -10 000,00 5 000,00 -5 000,00 
2998 Övriga UEEluEna kostnader o förutbetalda intäkter 0,00 -15 775,00 -15 775,00 
S:a Kortfristiga skulder -10 000,00 -10 775,00 -20 775,00 

S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER -164 670,54 -35 790,79 -200 461,33 

BERÄKNAT RESULTAT*** 0,00 0,00 0,00 
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ehonornikonsu !tenEnochson J\ S 

Revisionsberättelse 
Undertecknad revisor, av Adoptionscentrum Skånes årsmöte vald, har genomgått föreningens 
räkenskaper för tiden 2016-01-01-2016-12-31. Jag har tagit del av styrelsens protokoll, gått igenom 
räkenskaperna samt stämt av bankmedel. Alla intäkter och kostnader är vederbörligen styrkta med 
verifikationer. 

Då revisionen inte gett anledning till anmärkning rekommenderar jag årsmötet 
• att godkänna den av styrelsen upprättade resultat-och balansräkningen 
• att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för den period som revisionen avser. 

___,_________. 
Lund 20 7-02-10 

Civilekonom Torbjörn Enochson 
Drottensgatan 2 
222 23 Lund 

Tel 0732 68 39 40 konsult@enochson.se 
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Verksamhetsplan 2017 
AC Skånes verksamhetsplan är en planering över föreningens aktiviteter under 2017. 

Styrelseaktiviteter 

• 6 styrelsemöten 

• Bidragsansökningar till olika skånska kommuner 

• Deltagande i förbundsmötet 

Program och Nätverksträffar 

•Anordna föredrag i adoptionsrelaterade ämnen 

•Sommarträff 

• Julfest 

•Väntan Längtan träffar 

• "Nyfiken på adoption" träff 

• Barngruppsträffar 

• Afrikagruppenträffar 

• Asiengruppenträffar 

• Adoptionsrelaterade After Work-träffar för föräldrar 

• Första hjälpen kurs för föräldrar 

Information 

• Nyhetskort via post (vid behov) 

• Nyhetsbrev via mail (vid behov) 

• Kontinuerligt uppdatera hemsida (www.adoptionscentrum.se/skane) 

• Bevaka och administrera AC Skånes e-postadress: acskane@outlook.com 

• Kontinuerligt uppdatera och administrera Facebook utifrån Sociala Media Policy och Riktlinjer 

Öppna förskolor 

• Fortsätta med Malmö Träffpunkten i Limhamns församlingshem varje onsdag 14.00- 16.00. 

Övrigt 

•Arbeta med att få ännu fler engagerade medlemmar i lokalavdelningens arbete och aktiviteter 

•Verka för att öka antalet medlemmar och uppdatera kontaktdetaljer till medlemmarna 

•Tillhandahålla möjligheten att lämna bidrag till Föräldralösa Barn i bössa vid olika aktiviteter 
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Budget2017 

INTÄKTER 
Medlemsintäkter 
Kommunala bidrag 
Övr intäkter (inträde julfest, föreläsningar) 
SUMMA INTÄKTER 

KOSTNADER 
Föreläsningar 
Sommarträff 
Julfest 
Nätverks grupper 
Utskick och porto 
Årsstämma, styrelsemöten, förbundskonferens 
Bankkostnader 
Postbox och eftersändning 
Körersättning 
SUMMA KOSTNADER 

RESULTAT 

30 000 
30 000 
10000 
70000 

30 000 
5 000 

20000 
15 000 
8 000 

20000 
1 000 
3 500 
3 000 

105 500 

-35 500 
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AC Skåne 
Förbundet Adoptlonscentrum 
Box 1557 
221 01 Lund 

Art: Årsmöte 
Tid: 2017-02-11 
Plats: Studiefrämjandet Malmö, Ystadsgatan 53 C, rum 304, Malmö 

Protokoll för årsmöte i Adoptionscentrum Skåne 

Närvarande: 
Rickard Ljunggren, Eva Kindström Lorant, Jonas Lindgren, Monica Klersen, Hanna Klingenberg, 
Jenny Lindgren, Karin Werholt, Torbjörn Enochsson, Sara Hu!tgren, Petra Wiberg. Dagmar 
Thylander samt Anna Karlqvist. Totalt 12 deltagare. 

§ 1. Mötet öppnas 
Mötet öppnades kl. 13.15. 

§ 2. Dagordningen godkänns 
Dagordningen godkändes. 

§ 3. Val av mötesfunktionärer 
Rickard Ljunggren valdes till mötets ordförande, Anna Karlqvist till sekreterare och Hanna 
Klingenberg samt Eva Kindström Lorant till justerare tillika rösträknare. 

§ 4. Mötets stadgeenliga utlysande 
Årsmötet bedömdes stadgeenligt utlyst. 

§ 5. Styrelsens verksamhetsberättelse 
Rickard Ljunggren gick igenom styrelsens verksamhetsberättelse och verksamhetsberättelsen 
godkändes av årsmötet. 

§ 6. Ekonomisk redovisning för 2016 
Jonas Lindgren gick igenom delar av den ekonomiska redovisningen för 2016. Eva Kindström 
Lorant och Torbjörn Enochsson framförde kommentarer om att bruttoredovisning är att föredra 
framför nettoredovisning. Punkt 6 bordlades till senare under mötets gång så att Jonas Lindgren 
skulle ha tid att förbereda sin genomgång. 

§ 7. Revisionsberättelse 
Revisorn Torbjörn Enochsson gick igenom revisionsberättelsen. Revisorn godkände den 
ekonomiska redovisningen och yrkade på styrelsens ansvarsfrihet. 

§ 8. Styrelsens ansvarsfrihet 
I enlighet med revisorns yrkande beviljades styrelsen ansvarsfrihet. 

§ 9. Mandatperiod för ordförande 
Mandatperiod för ordförande beslöts vara 1 år. 

§ 10. Val av ordförande jämte ledamöter och suppleanter 
Valberedningen gm Karin Werholt redogjorde för sitt arbete. Årsmötet valde följande styrelse: 

Till ordförande valdes Rickard Ljunggren. . 
• Till nya ledamöter på 2 år valdes Sara Hultgren och Dagmar Thylander. Eva Kindström 

Lorant, Hanna Klingenbergoch Anna Karlqvist är sedan tidigare valda på två år och har ett 
år kvar på sin mandatperiod. 
Till suppleant på 1 är valdes Petra Wiberg. ·'• 11 

{ t' t ( 
\ J 
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§ 11. Val av revisor och suppleanter 
Torbjörn Enochsson valdes till revisor och Pernilla Granklint Enochsson till revisorssuppleant. 
Pernilla Granklint Enochsson tillfrågades per telefon under mötet och tackade ja till uppdraget. 

§ 12. Val av ledamöter i valberedningen 
Karin Werholt, Jenny Lindgren och Ella Meyrell valdes till ledamöter i valberedningen. Ella Meyrell 
tillfrågades per telefon under mötet och tackade ja till uppdraget. Karin Werholt är sammankallande 
i valberedningen. 

§ 6. Återgång till punkt 6. 
Eva Kindström Lorant redogjorde för att drygt 11.000 kr av medlemsbidragen egentligen härör till 
2015, men utbetalades från kansliet först i början av 2016 och därför finns med i 2016 års 
ekonomiska redovisning. Jonas Lindgren, via Torbjörn Enochsson, redogjorde för att resultatet för 
julfest och föreläsningar redovisas netto. Båda aktiViteter innebar kostnader, men inbringade också 
intäkter från medlemmarna i form av deltagaravgifter. I redovisningen redovisas enbart 
nettokostnaden för de båda aktiviteterna. 

§ 13. Motioner till årsmötet 
Det har inte inkommit några motioner till årsmötet. 

§ 14. Motioner till förbundsmötet 
Det har inte inkommit några motioner till förbundsmötet. 

§ 15. Val av ombud jämte suppleanter till förbundsmötet 
Eva Kindström Lorant redogjorde i korthet för det kommande förbundsmötet i maj 2017 i Malmö. 
AG Skåne har, baserat på medlemsantalet, rätt att ha med fyra ombud till förbundsmötet därtill 
suppleanter. Rickard Ljunggren, Eva Kindström Lorant. Anna Karlqvist och Jan Göransson valdes 
till ombud av mötet. Monica Klersen, Karin Werholt. Hanna Getton, Torbjörn Enochsson och Lotta 
Söderstjärna valdes till suppleanter i nämnd ordning. 

§ 16. Stadgeändring 
Inga stadgeändringar. 

§ 17. Övriga ärenden 
Inga övriga ärenden. 

§ 18. Mötet avslutas 
Mötet avslutades kl. 14,23 . 

.. ~...... . ........ ~~·.~=~:::.~ ... . R{~k~n 
Ordförande 

Eva Kindström Lorant 
Justerare 

/ ) ' ' .· ~- ( /;:·. :' .-·· 
..... 'f--;/.~. ~.~.~ : .• ·:-:: ..... . :: ... ~~'"'' ......... ' ... . 
Anna Karlqvist ';. 
Sekreterare 

~~-
Hanna Klingenberg 
Justerare 
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 Tjänsteskrivelse  
 

170920\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (2) 

 
Datum: 2017-09-20 Till: Utbildningsnämnden  

Handläggare: Therese Zetterström 

Dnr: UN 000414/2017 – 900 
 
 

Sammanträdesdagar för utbildningsnämnden/utbildningsnämndens arbets-
utskott 2018 
 
 
Förslag till beslut 
 
1. Godkänna förslaget till sammanträdesdagar för utbildningsnämnden och för utbildnings-
nämndens arbetsutskott för 2018.  
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt utbildningsnämndens reglemente § 13 ska nämndens sammanträden hållas enligt i 
förväg fastställd årsplan. Ett förslag på sammanträdesdagar för utbildningsnämndens 
arbetsutskott och utbildningsnämnden för 2018 har tagits fram.  
 
 

Aktuellt 
Förslag på sammanträdestider:  
 
Utbildningsnämndens arbetsutskott  
9 januari kl. 08:00  
6 februari kl. 08:00  
6 mars kl. 08:00  
3 april kl. 08:00  
8 maj kl. 08:00  
12 juni kl. 08:00  
2 augusti kl.08:00 
4 september kl. 08:00  
2 oktober kl. 08:00  
6 november kl. 08:00  
4 december kl. 08:00  
 
 
Utbildningsnämnden  
9 januari kl. 13:00  
6 februari kl. 13:00  
6 mars kl. 13:00  
3 april kl. 13:00  
8 maj kl. 13:00  
12 juni kl. 13:00  
4 september kl. 13:00  
2 oktober kl. 13:00  
6 november kl. 13:00  
4 december kl. 13:00  
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2 (2) 

 

 
 
Kommunledningskontoret  
Therese Zetterström, Nämndsekreterare 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Kommunkansliet  
 
 
Samråd har skett med: 
Utbildningsnämndens presidium, skolchef och bildningschef  
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 Tjänsteskrivelse  
 

170418\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (1) 

 
Datum: 2017-09-20  Till: Utbildningsnämnden 

Handläggare: Henrik Andersson och Sara Damber 

Dnr: UN 000006/2017 – 900 
 
 

Informationsärenden utbildningsnämnden  
 

1. Rapport från Strandängsskolan, Eva Hugosson  

2. Information om kränkande behandling, Sara Damber  

3. Beslut för förskola efter Skolinspektionens tillsyn, Sara Damber (se bilaga) 

4. Beslut för förskoleklass och grundskola efter Skolinspektionens tillsyn, Sara Damber 
(se bilaga)  

5. Beslut för fritidshem efter Skolinspektionens tillsyn, Sara Damber (se bilaga) 

6. Beslut för grundsärskola efter Skolinspektionens tillsyn, Sara Damber (se bilaga)  

7. Beslut för gymnasiet efter Skolinspektionens tillsyn, Henrik Andersson (se bilaga)  

8. Beslut för gymnasiesärskolan efter Skolinspektionens tillsyn, Henrik Andersson (se 
bilaga) 

9. Allmän information barn och skola, Sara Damber  

10. Allmän information från gymnasieskolan, Henrik Andersson  

11. Allmän information från individ och familj, Henrik Andersson  

 
Båstad 2017-09-20   
 
Bildning och arbete   Barn och skola  
Henrik Andersson, Bildningschef  Sara Damber, Skolchef  
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Skolinspektionen 

Båstad kommun 
BÅSTADS KOMMUN 

Uibildningsnämnden 

2017 -09- 1 1 / 
Dm .. V~ .. 9..0. .~~--~~ 
'2.0 \ 1- -:-.. \Q.Q9. ..... . .. . -· · · · ·· · ···· · 

Beslut 

2017-09-11 
Dnr 43-2016:10576 

Beslut för gymnasieskola 
efter tillsyn i Båstad kommun 

Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund 

Telefon: 08-586 08 00, Fax: 08- 586 080 07 
www.skolinspektionen.se 
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Skolinspektionen Beslut 

2017-09-11 
Dnr 43-2016: 10576 

Skolinspektionens beslut 

Föreläggande 
Skolinspektionen förelägger med stöd av 26 kap. 10 § skollagen (2010:800) Båstad 
kommun att senast den 11december2017 vidta åtgärder för att avhjälpa påtalade 
brister. De vidtagna åtgärderna ska senast samma dag skriftligen redovisas för 
Skolinspektionen. 

Nedan redovisas förslag på åtgärder. I de fall det är möjligt får bristen avhjälpas på 
annat sätt. 

Förutsättningar för utbildningen vid skolenheterna 

Skolinspektionen konstaterar att Båstad kommun inte uppfyller författningskraven 
avseende att: 

2 (4) 

• Huvudmannen ser till att det på gymnasieskolenheterna finns tillgång till 
elevhälsa för eleverna i gymnasieskolan, så att den kan användas främst 
förebyggande och hälsofrämjande för att stödja elevernas utveckling mot målen. 
(2 kap. 25 § skollagen; Lgy 11, 2 Övergripande mål och riktlinjer, 2.6 Rektorns 
ansvar) 

Atgärd 

- Se till att det för eleverna i gymnasieskolan finns sådan tillgång till elevhälsa så 
att den samlade elevhälsan kan användas främst förebyggande och 
hälsofrämjande för att stödja elevernas utveckling mot målen. I detta ingår att 
det i den samlade elevhälsan även ska finnas tillgång till psykologisk kompetens. 

Bedömning 

Skolinspektionen bedömer att det för eleverna i gymnasieskolan inte finns tillgång till 
skolpsykolog i den samlade elevhälsan, så att den kan användas främst förebyggande 
och hälsofrämjande för att stödja elevernas utveckling mot målen. 

Föreläggande 

Förutsättningar för utbildningen vid skolenheterna 

Skolinspektionens bedömning 

Skolinspektionen bedömer att det för eleverna i gymnasieskolan inte finns sådan 
tillgång till skolpsykolog i den samlade elevhälsan, så att den kan användas främst 
förebyggande och hälsofrämjande för att stödja elevernas utveckling mot målen. Av 
tillsynen framgår att det för eleverna på gymnasieskolan saknas tillgång till 
skolpsykolog för hälsofrämjande och förebyggande insatser. Verksamheten uppfyller 
därmed inte författningarnas krav i denna del. 

37



Skolinspektionen Beslut 

2017-09-11 
Dnr 43-2016: 10576 

3 (4) 
Skolinspektionens utredning 

I intervju säger studie- och yrkesvägledaren, som ingår i gymnasieskolans elevhälsa, att 
skolpsykolog köps in externt för individärenden men att skolpsykolog inte ingår i 
gymnasieskolans samlade elevhälsa. 

Ansvarig för elevhälsan säger i intervju att det inte finns tillgång till skolpsykolog i 
gymnasieskolan. Vidare uppger hon att det inte har budgeterats pengar till 
skolpsykolog i gymnasieskolan. 

Rektorn för gymnasieskolan uppger i intervju att det inte ingår någon skolpsykolog i 
gynmasieskolans samlade elevhälsa. 

Förvaltningschef säger att det inte finns någon skolpsykolog som deltar i det 
hälsofrämjande eller förebyggande arbetet på gymnasieskolan överhuvudtaget. 

Utbildningsnämndens representanter säger i intervju att de inte känner till att det inte 
finns tillgång till skolpsykolog på gymnasieskolan. 

Rättslig reglering 

Av skollagen 2 kap. 25 §skollagen framgår att det ska finnas tillgång till elevhälsa för 
eleverna i gymnasieskolan. Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, 
psykosociala och specialpedagogiska insatser. Elevhälsan ska främst användas 
förebyggande och hälsofrämjande. Elevernas utveckling mot utbildningens mål ska 
stödjas. För medicinska, psykologiska och psykosociala insatser ska det finnas tillgång 
till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator. Vidare ska det finnas tillgång till 
personal med sådan kompetens att elevernas behov av specialpedagogiska insatser kan 
tillgodoses. 

Motivering till föreläggande som ingripande 

Då Båstads kommuns verksamhet inte uppfyller de krav som följer av de föreskrifter 
som gäller för verksamheten, föreligger skäl att förelägga Båstads kommun att fullgöra 
sina skyldigheter och vidta åtgärder för att avhjälpa bristen. 

Områden där Skolinspektionen inte har funnit brister 

Utveckling av utbildningen vid skolenheterna 

Det har vid tillsynen inte framkommit annat än att Båstad kommun uppfyller 
författningarnas krav inom utveckling av utbildningen vid skolenheterna. 
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Skolinspektionen 

På Skolinspektionens vägnar 

1n1~~ 
Inger Bö1jesson 
Beslutsfattare 

Allmänt om tillsynen: 

Beslut 

2017-09-11 
Dnr 43-2016:10576 

4 (4) 

~~ 
Linda Lantz 
Föredragande 

Mer om Skolinspektionens tillsyn hittar du på www.skolinspektionen.se 

Bilagor 
Bilaga 1: Fakta om Båstad kommun 
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Skolinspektionen Bilaga 1 

2017-09-11 
Dnr 43-2016: 10576 

Fakta om Båstad kommun 

Skolinspektionen har genomfört tillsyn av Båstad kommun under våren 2017. Detta 
beslut avser huvudmannens samlade ansvarstagande för utbildningen inom 
skolformen gymnasieskola. 

1 (1) 

Båstad kommun har en gymnasieskola, Akademi Båstad, med totalt 267 elever. 
Gymnasieskolan anordnar utbildning i högskoleförberedande program, yrkesprogram 
och samtliga individuella program. Vid tillsynen finns 67 inskrivna elever på 
individuella program, varav 51 elever i språkintroduktionsprogrammet. De nationella 
programmen hade vid tillsyn 177 inskrivna elever. Verksamheten leds av en rektor. 

Politiskt ansvarig nämnd för utbildningsverksamheten i Båstads kommun är 
Utbildningsnämnden. Utbildningsverksamheten är organiserad i två 
verksamhetsområden, Barn och skola som ansvarar för förskola, grundskola, 
fritidshem och grundsärskola samt Bildning och arbete som bland annat ansvarar för 
gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning. 

Måluppfyllelse 

Enligt Skolverkets statistik för år 2016 är den genomsnittliga betygspoängen för 
avgångselever med examen eller studiebevis 13,9. Föregående år var den 
genomsnittliga betygspoängen för avgångselever med examen eller studiebevis 14,2. 

Skolverkets statistik för år 2016 visar vidare att 80,0 procent av avgångseleverna har 
grundläggande behörighet för högskolestudier, vilket är en förbättring jämfört med år 
2015 då motsvarande andel var 76,5 procent. 

År 2016 är andelen elever med examen från ett nationellt program inom tre år 93,3 
procent. Motsvarande resultat för år 2015 var 94,1 procent. 
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Skolinspektionens beslut 
Det har vid tillsynen inte framkommit annat än att huvudmannen uppfyller 
författningarnas krav inom de områden som granskats. Skolinspektionen avslutar 
härmed tillsynen för Båstad kommun avseende huvudmannens ansvarstagande för 
gymnasiesärskolan. 

Områden där Skolinspektionen inte har funnit brister 

Förutsättningar för utbildningen vid skolenheterna 

Det har vid tillsynen inte framkommit annat än att Båstad kommun uppfyller 
författningarnas krav inom förutsättningar för utbildningen vid skolenheterna. 

Utveckling av utbildningen vid skolenheterna 

Det har vid tillsynen inte framkommit annat än att Båstad kommun uppfyller 
författningarnas krav inom utveckling av utbildningen vid skolenheterna. 

På Skolinspektionens vägnar 

Inger Börjesson 
Beslutsfattare 

Allmänt om tillsynen: 

Linda Lantz 
Föredragande 

Mer om Skolinspektionens tillsyn hittar du på www.skolinspektionen.se 

Bilagor 
Bilaga 1: Fakta om Båstad kommun 
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Fakta om Båstad kommun 

Skolinspektionen har genomfört tillsyn av Båstad kommun under våren 2017. Tillsynen 
genomfördes den 7-9 juni 2017. Detta beslut avser huvudmannens samlade 
ansvarstagande för utbildningen inom skolformen gymnasiesärskola. 

Båstad kommun bedriver ingen utbildning inom gymnasiesärskola i egen regi. 
Tillsynen omfattar därför det ansvarstagande som åvilar hemkommunen avseende 
dessa elever. 

Politiskt ansvarig nämnd för utbildningsverksamheten i Båstads kommun är 
Utbildningsnämnden. Utbildningsverksamheten är organiserad i två 
verksamhetsområden, Barn och skola som ansvarar för förskola, grundskola, 
fritidshem och grundsärskola samt Bildning och arbete som bland annat ansvarar för 
gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning. Verksamhetsområdena leds av 
en skolchef och en bildningschef. Politiskt är vuxenutbildningen organiserad direkt 
under kommunstyrelsen. Kommunen bedriver ingen egen verksamhet inom 
gymnasiesärskola, utan gymnasiesärskoleelever får sin utbildning i angränsande 
kommuner. 

Måluppfyllelse 

Båstad kommun redovisar inte elevernas måluppfyllelse på kommunnivå men har 
rutiner för att på individnivå följa upp varje enskild elevs utbildning och vid behov 
ompröva ett mottagande i gymnasiesärskola. 

43



~ 
Skolinspektionen 

Båstad kommun 

BÅSTAD;;;~ ~~0'.\/l!JiUN 
Utbiidningsnämnden 

Dnr.~~-~~b~v. 
.. 'i:Q. ... T. .... W.~ ..... 

Beslut för fritidshem 
efter tillsyn i Båstad kommun 

Beslut 

2017-09-11 
Dnr 43-2016: 10573 

Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund 

Telefon: 08-586 08 00, Fax: 08- 586 080 07 
www.skolinspektionen.se 

44



Skolinspektionen Beslut 

2017-09-11 
Dnr 43 - 2016:10573 

Skolinspektionens beslut 

Föreläggande 

Skolinspektionen förelägger med stöd av 26 kap. 10 § skollagen (2010:800) Båstad 
kommun att senast den 11 december 2017 vidta åtgärder för att avhjälpa påtalade 
brister. De vidtagna åtgärderna ska senast samma dag skriftligen redovisas för 
Skolinspektionen. 

2 (5) 

Nedan redovisas förslag på åtgärder. I de fall det är möjligt får bristerna avhjälpas på 
annat sätt. 

Förutsättningar för utbildningen i fritidshemmet 

Skolinspektionen konstaterar att Båstad kommun inte uppfyller författningskraven 
avseende att: 

• Huvudmannen ser till att elevgrupperna har en lämplig sammansättning och 
storlek, och att eleverna i övrigt erbjuds en god miljö. (2 kap 35 §, 14 kap. 9 § 
skollagen; Lgr 11, 1 Skolans värdegrund och uppdrag, God miljö för utveckling 
och lärande) 

Atgärd 

- Se till att elevgrupperna har lämplig storlek och sammansättning, och att 
eleverna erbjuds en god miljö. I detta ingår att lokalerna utformas så att 
fritidshemmens möjlighet att bedriva en utbildning utifrån skollag och läroplan 
tillgodoses. 

Utveckling av utbildningen i fritidshemmet 

Skolinspektionen konstaterar att Båstad kommun inte uppfyller författningskraven 
avseende att: 

• Huvudmannen ser till att nödvändiga åtgärder vidtas om det genom klagomål 
eller på annat sätt kommer fram att det finns brister i verksamheten. (4 kap 7 § 
skollagen) 

Atgärd 

- Se till att nödvändiga åtgärder vidtas om det vid uppföljning eller på annat sätt 
kommer fram att det finns brister i verksamheten 

Bedömning 

Skolinspektionen bedömer att elevgrupperna saknar en lämplig storlek och 
sammansättning, och att eleverna i övrigt inte erbjuds en god miljö vid samtliga 
fritidshem. Skolinspektionen bedömer vidare att Båstads kommun brister i det 
systematiska kvalitetsarbetet för fritidshemmen. Skolinspektionens utredning visar att 
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huvudmannen inte sätter in utvecklingsåtgärder utifrån det som framkommit i 
uppföljning eller genom analys. 

Föreläggande 

Förutsättningar för utbildningen i fritidshemmet 

Skolinspektionens bedömning 

Skolinspektionen bedömer att det finns fritidshem i Båstad kommun där miljön och 
elevgruppens sammansättning och storlek är sådan att syftet med utbildningen inte 
kan uppfyllas. Utredningen visar att de förutsättningar som råder på dessa fritidshem 
är sådana att verksamheten inte kan genomföras utifrån läroplanens mål. Utredningen 
visar också att eleverna på dessa fritidshem inte erbjuds en god miljö. 

Skolinspektionens utredning 

Fritidshemspersonalen säger i intervju att det är många elever i grupperna och att det 
är dåliga lokaler och för små lokaler på ett par av fritidshemmen. En fritidspedagog 
säger att det kan fömas femtio elever i en fri tidsgrupp och att det då inte går att 
anpassa en aktivitet till fem elever i den gruppen, utan i stället prioriteras säkerheten 
och personalen hinner inte individualisera verksamheten. Personalen vid berörda 
fritidshem säger vidare att akustiken i lokalerna är dålig och att det saknas rum där 
eleverna kan vara ifred. Några i fritidspersonalen säger att de stora elevgrupperna gör 
att arbetet mot läroplansmålen blir lidande vad gäller individualisering och möjlighet 
att skapa en meningsfull fritid. Personalen säger att de inte hinner starta upp något 
med eleverna, och konsekvensen blir att eleverna ägnar sig åt fri lek. 

Rektorer säger i intervju att fritidshemslokalerna inte alltid ~r ändamålsenliga utifrån 
den pedagogiska verksamheten och att verksamheten inte kan utformas utifrån 
behoven. Rektorerna säger till exempel att ett fritidshem består av en mängd smårum 
och därför kan verksamheten inte utformas på det sätt som behövs. Rektorerna säger 
också att underhållet av vissa lokaler inte har fungerat på länge. Rektorerna beskriver 
även detta som ett arbetsmiljöproblem och säger att huvudmannen har informerats 
men att beslut ännu inte fattats om nya lokaler. 

Skolchefen säger i intervju att fritidshemmens lokaler inte är anpassade för en tidsenlig 
verksamhet och säger att hon kan bekräfta fritidshemspersonalens och rektorernas 
beskrivning av att lokalerna är dåliga. Skolchefen säger att de fysiska miljöerna är en av 
de stora utmaningarna, att förvaltningen gör allt som står i dess makt för att förtydliga 
detta för politikerna och tillägger att det finns en stor politisk oenighet i kommunen. 
Övriga representanter för förvaltningen säger i samma intervju att huvudmannen inte 
gett förutsättningar för att ha så många elever på fritidshemmen, vilket återspeglas i 
och får konsekvenser för säkerhet och trygghet samt för elever i behov av särskilt stöd. 
Förvaltningsrepresentanter säger också att den här situationen har pågått i flera år och 
att fritidshemmen omfattas av en skolutredning som huvudmannen gjort. 

Representanter för utbildningsnämnden säger att barnen, pedagogerna och 
verksamheten blir lidande på ett av fritidshemmen på grund av lokalernas utformning. 
Nämndens ordförande säger att nämnden har fått signaler om att elevgrupperna är 
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stora på vissa fritidshem, men att nämnden inte har fått signaler om vilka konsekvenser 
det får för eleverna. Nämndens ordförande säger också att nämnden håller på att se 
över frågan om fritidshemmens elevgrupper i samband med att nya lokaler ska byggas. 

Rättslig reglering 

Enligt skollagen ska de lokaler och den utrustning finnas som behövs för utbildningen, 
för att syftet med utbildningen ska kunna uppfyllas. Vidare ska huvudmannen se till 
att elevgrupperna har en lämplig sammansättning och storlek och att eleverna även i 
övrigt erbjuds en god miljö. 

Motivering till föreläggande som ingripande 

Då Båstad kommuns verksamhet inte uppfyller de krav som följer av de föreskrifter 
som gäller för verksamheten, föreligger skäl att förelägga Båstad kommun att fullgöra 
sina skyldigheter och vidta åtgärder för att avhjälpa bristen. 

Utveckling av utbildningen i fritidshemmet 

Skolinspektionens bedömning 

Skolinspektionen bedömer att Båstads kommun brister i att utveckla utbildningen vid 
fritidshemmen. Skolinspektionen bedömer att även om det görs en uppföljning och en 
analys av fritidshemmens resultat, sätts inte tillräckliga åtgärder in utifrån det som 
framkommit i uppföljning och efter en analys av resultaten. Även om huvudmannen 
genomför vissa åtgärder för att utveckla verksamheten kan huvudmannen inte 
säkerställa att de insatser som genomförs är av rätt sort eller i tillräcklig omfattning. 
Utredningen visar att det finns brister i de förutsättningar som ges till fritidshemmen 
och att huvudmannen inte vidtagit åtgärder för att komma tillrätta med dessa. 
Verksamheten uppfyller därmed inte författningarnas krav i denna del. 

Skolinspektionens utredning 

Rektorerna säger i intervju att de sätter mål för verksamheten, att de gör en 
nulägesrapport som är ett resultat av det systematiska kvalitetsarbetet på enhetsnivå 
och att de har möten med politikerna utifrån detta. Rektorerna säger också att det 
genomförs enkäter med specifika fritidshemsfrågor. På frågan om nämnden fattar nya 
beslut utifrån vad som framkommit i dialoger med rektorerna, svarar rektorerna att de 
har planerat in ytterligare möten med politikerna. Rektorerna säger också att 
politikerna inte besöker verksamheten regelbundet och att de inte riktigt förstår att 
rektorerna behöver mer medel för att kunna utveckla saker. 

Skolchefen och förvaltningens övriga representanter säger vid intervju att det saknas en 
samlad dokumentation för uppföljningen av fritidshemmen och att det istället har varit 
en del i skolans uppföljning. Skolchefen och representanterna beskriver att det 
förekommer dialoger mellan rektorer och politiker beh·äffande fritidshemmen. 
Skolchefen säger att de fysiska lokalerna är en av kommunens stora utmaningar och att 
förvaltningen anstränger sig för att tydliggöra detta för politikerna. Enligt de 
intervjuade handlar detta både om lokalernas dåliga anpassning för verksamheten och 
om de konsekvenser som beskrivs ovan i detta beslut. De intervjuade säger att det finns 
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en stor politisk oenighet i kommunen och att man inte kommer överens om vilka 
förutsättningar som verksamheten ska ges. 

Nämndens representanter säger att de sätter in insatser när det behövs, utan att 
specificera vilka dessa är, och att de håller på att se över frågan om fritidshemmens 
elevgrupper i samband med att byggnation av nya lokaler planeras. Nämndens 
representanter säger vidare att de tar del av verksamhetsrapporter, går igenom 
fritidshemmens enkätresultat och analyserar resultaten. Nämndens ordförande säger 
att det saknas en sammanställd dokumentation över samtliga fritidshems resultat i 
kommunen. Nämndens representanter säger att uppföljning, analys och insatser görs 
för fritidshemmen, men att dokumentation saknas. 

Rättslig reglering 

Enligt skollagen ska huvudmannen se till att nödvändiga åtgärder vidtas om det vid 
uppföljning, genom klagomål eller på annat sätt kommer fram att det finns brister i 
verksamheten. 

Motivering till föreläggande som ingripande 

Då Båstad kommuns verksamhet inte uppfyller de krav som följer av de föreskrifter 
som gäller för verksamheten, föreligger skäl att förelägga Båstad kommun att fullgöra 
sina skyldigheter och vidta åtgärder för att avhjälpa bristerna. 

På Skolinspektionens vägnar 

Inger Börjesson 
Beslutsfattare 

Allmänt om tillsynen: 
Mer om Skolinspektionens tillsyn hittar du på www.skolinspektionen.se 

Bilagor 
Bilaga 1: Fakta om Båstad kommun 
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Skolinspektionen har genomfört tillsyn av Båstad kommun under våren 2017. Detta 
beslut avser huvudmannens samlade ansvarstagande för utbildningen inom 
skolformen fritidshem 

Politiskt ansvarig nämnd för utbildningsverksamheten i Båstads kommun är 
Utbildningsnämnden. Utbildningsverksamheten är organiserad i två 
verksamhetsområden, Barn och skola som ansvarar för förskola, gru:idskola, 
fritidshem och grundsärskola samt Bildning och arbete som bland annat ansvarar för 
gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning. Verksamhetsområdena leds av 
en skolchef och en bildningschef. 

Måluppfyllelse 

Skolverkets statistik (år 2016) visar att 65,2 procent (riket 87,7 procent) av kommunens 
elever i åldrarna 6-9 år är inskrivna i fritidshem och att 33,6 procent (riket 21,5 procent) 
av eleverna i åldrarna 10-12 år är inskrivna i fritidshem. Antalet inskrivna elever per 
anställd är 13,2 (riket 12,6). Andelen årsarbetare med pedagogisk högskoleexamen är 47 
procent (riket 42 procent). 
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Skolinspektionens beslut 

Föreläggande 
Skolinspektionen förelägger med stöd av 26 kap. 10 § skollagen (2010:800) Båstad 
kommun att senast den 15 december 2017 vidta åtgärder för att avhjälpa påtalade 
brister. De vidtagna åtgärderna ska senast samma dag skriftligen redovisas för 
Skolinspektionen. 

Nedan redovisas förslag på åtgärder. I de fall det är möjligt får bristen avhjälpas på 
annat sätt. 

Förutsättningar för utbildningen vid skolenheterna 

Skolinspektionen konstaterar att Båstad kommun inte uppfyller författningskraven 
avseende att: 

2 (6) 

• Huvudmannen ser till att det fim1s möjlighet för elever som är mottagna i 
grundsärskolan att få sin utbildning i grundskolan eller sameskolan, och för 
elever i grundskolan att få sin utbildning inom grundsärskolan, och att det äi· 

den ursprungliga skolformens bestämmelser som gäller för eleven. (7 kap 9 § 
skollagen) 

Atgärd 

- Se till att den ursprungliga skolformens bestämmelser gäller för elever som är 
mottagna i grundsärskolan men får sin utbildning i grundskolan (integrerade 
elever). I detta ingår att rektorn ska fatta beslut i varje enskilt fall, om eventuella 
undantag avseende att integrerade elever ska följa grundsärskolans timplan. 

Utveckling av utbildningen vid skolenheterna 

Skolinspektionen konstaterar att Båstad kommun inte uppfyller författningskraven 
avseende att: 

• Utifrån en analys av det som framkommer i uppföljningen beslutar 
huvudmannen om nödvändiga utvecklingsåtgärder, och dokumenterar de 
beslutade åtgärderna. (4 kap. 3 och 6 §§skollagen) 

• Huvudmannen planerar för genomförandet av utvecklingsåtgärder och 
genomför dessa. Planeringen och åtgärderna dokumenteras. (4 kap. 3 och 6-7 §§ 
skollagen) 

Atgärder 

- Se till att utifrån en uppföljning och analys av de resultat som uppnås i 
utbildningen fatta beslut om nödvändiga utvecklingsåtgärder. Åtgärderna ska 
dokumenteras. 

- Se till att planera för och genomföra åtgärderna. Planeringen ska dokumenteras. 

51



Skolinspektionen 

Bedömning 

Beslut 

2017-09-15 
Dnr 43 - 2016:10577 

3 (6) 

Skolinspektionen bedömer att Båstad kommun inte säkerställt att elever som är 
mottagna i grundsärskolan men får sin utbildning i grundskolan (integrerade elever) 
får en utbildning i enlighet de bestämmelser som gäller för grundsärskolan. 
Utredningen visar att elever som är inskrivna i grundsärskolan inte har möjlighet att 
läsa enligt grundsärskolans timplan, utan att rektorer regelmässigt fattar beslut om att 
elever ska följa grundskolans timplan om de får sin utbildning integrerade i 
grundskolan. 

Skolinspektionen bedömer vidare att det finns brister i Båstad kommuns arbete med att 
utveckla utbildningen inom grundsärskolan. Utredningen visar att huvudmannen inte 
identifierar, beslutar om och genomför åtgärder i syfte att förbättra utbildningen i 
förhållande till de nationella mål och riktlinjer som formuleras i grundsärskolans 
läroplan. 

Föreläggande 

Förutsättningar för utbildningen vid skolenheterna 

Skolinspektionens bedömning 

Skolinspektionen bedömer att elever som är mottagna i grundsärskolan men får sin 
utbildning i grundskolan inte tillförsäkras en utbildning som följer grundsärskolans 
bestämmelser. Skolinspektionens utredning visar att utbildningen för de integrerade 
eleverna regelmässigt utgår från grundskolans timplan och att den bedömning över 
vilka ämnen som eleven ska läsa enligt grundsärskolans timplaner inte görs i varje 
enskilt fall. Verksamheten uppfyller därmed inte författningarnas krav i denna del. 

Skolinspektionens utredning 

De rektorer som har integrerade grundsärskoleelever på sina skolor säger att dessa 
elever följer grundskolans timplan. Rektorerna säger att de genomgående tar beslut om 
anpassad shtdiegång, eftersom eleverna av organisatoriska skäl inte kan följa 
särskolans timplan. Det görs för att eleverna ska kunna följa sin klass och vara 
integrerade och en konsekvens av detta är att eleverna följer sina klasskamrater i alla 
ämnen, säger intervjuade rektorer. 

Tjänsteman med ansvar för elever inskrivna i särskolan, tillika före detta tillförordnad 
skolchef, säger att grundsärskoleeleverna som är integrerade i grundskolan inte får 
undervisning de timmar de ska få enligt grundsärskolans timplan och att det inte finns 
möjlighet för de integrerade grundsärskoleeleverna att läsa enligt grundsärskolans 
timplan. Elever som är inskrivna i grundsärskolan i Båstad, måste av organisatoriska 
skäl antingen måste läsa enligt grundskolans timplan eller blir hänvisade till 
grundsärskolan i grannkommunen, säger den intervjuade tjänstemannen. De beslut 
som rektorerna fattar grundar sig inte på elevernas behov, säger den intervjuade 
tjänstemannen och tillägger att besluten utgår från en integrationstanke, men även från 
tillgång till personal och lokaler. 
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Skolchefen säger vid intervju att hon, eftersom hon nyligen tillh·ätt, inte kan svara på 
frågan om integrerade grundsärskoleelever läser enligt grundsärskolans timplan och 
hänvisar till de två före detta tillförordnade skolcheferna. 

Ordförande för nämnden säger att hon tror att grundsärskoleeleverna följer 
grundskolans timplan, efter individuellt beslut om anpassad studiegång. Diskussion 
och godkännande av detta sker i samråd med vårdnadshavare. Representanter för 
nämnden säger att de inte kan svara på om det finns möjlighet för elever få sin 
utbildning integrerade i grundskolan och samtidigt följa grundsärskolans timplan. 

Av de dokument som Skolinspektionen tagit del av under tillsynen framgår att den 
blankett som rektorer och nämndens ordförande hänvisar till i intervjuer, omfattar 
beslut om både anpassad studiegång och anpassad timplan för elever mottagna i 
särskolan. 

Rättslig reglering 

Av skollagen framgår att en elev i grundsärskolan kan få sin utbildning inom 
grundskolan (integrerad elev) om de huvudmän som berörs är överens om detta och 
elevens vårdnadshavare medger det. För en elev som på detta sätt får sin utbildning 
inom en annan skolform gäller de bestämmelser som avser den ursprungliga 
skolformen. Rektorn för den skolenhet där eleven får sin undervisning får dock besluta 
om de undantag från dessa bestämmer som krävs med hänsyn till undervisningens 
uppläggning. 

Av förarbetena tillskollagen (prop. 2009/10: 165, s. 702) framgår att en integrerad elev 
alltjämt är elev i den ursprungliga skolformen och ska följa de regler som gäller för den 
skolformen t.ex. när det gäller utbildningens omfattning och innehåll. Eftersom 
undervisningen bedrivs enligt andra bestämmelser är det nödvändigt med en möjlighet 
till undantag från de bestämmelser som gäller för elevens ursprungliga skolform. 
Rektorn för den skolenhet där eleven får sin undervisning har därför möjlighet att 
besluta om de undantag från dessa bestämmelser som krävs med hänsyn till 
undervisningens uppläggning. Frågan om undantag och dess omfattning beslutas för 
varje enskilt fall. 

Motivering till föreläggande som ingripande 

Då Båstads kommuns verksamhet inte uppfyller de krav som följer av de föreskrifter 
som gäller för verksamheten, finns skäl att förelägga Båstads kommun att fullgöra sina 
skyldigheter och vidta åtgärder för att avhjälpa bristen. 

Utveckling av utbildningen vid skolenheterna 

Skolinspektionens bedömning 

Skolinspektionen bedömer att Båstad kommun brister i arbetet med att utveckla 
utbildningen inom grundsärskolan. Utredningen visar att även om viss uppföljning av 
elevers resultat görs, leder denna inte till att huvudmannen utifrån en samlad bild 
identifierar och fattar beslut om specifika förbättringsbehov för grundsärskolan. Av 
detta följer att huvudmannen saknar de underlag som krävs för att kontinuerligt och 
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långsiktigt kunna utveckla och förbättra utbildningen i förhållande till de nationella 
mål och riktlinjer som formuleras i grundsärskolans läroplan. Verksamheten uppfyller 
därmed inte författningarnas krav i dessa delar. 

Skolinspektionens utredning 

Intervjuade rektorer på grundskolenheter med integrerade grnndsärskoleelever säger 
att i kvalitetsredovisningen från rektorn till huvudmannen skriver rektorerna inte om 
grundsärskoleelevernas resultat specifikt. Rektorer säger att den uppföljning som sker 
görs då rektorerna söker tilläggsbelopp eller i dialog med den centrala elevhälsan. Det 
finns inte några specifika enkäter riktade till grundsärskoleeleverna, säger rektorerna. 

Skolchefen säger vid intervju att hon, eftersom hon nyligen tillträtt, inte kan svara på 
frågan och hänvisar till de två före detta tillförordnade skolcheferna. 

Tjänsteman med ansvar för elever inskrivna i särskolan, tillika före detta tillförordnad 
skolchef, uppger i intervju att inget kvalitetsarbete avseende grundsärskolan når 
huvudmannen. Den uppföljning som görs, sker på individnivå och stannar hos den 
centralt placerade specialpedagogen som har särskilt ansvar för grundsärskoleelevema. 
Vidare säger han att det h·oligen inte fim1s något material som skolchefen kan ta del av 
för att få en bild av grundsärskolans resultat. 

Ordförande för nämnden säger att grundsärskolans resultat nämns i grundskolans 
redovisningar men inte har några egna skrivningar och uttalade mål. Ordförande säger 
att grundsärskoleelevernas resultat redovisas tillsammans med grundskolans och att 
det i diskussionen mellan rektor och nämnd inte pratas om grundsärskoleelevema 
separat, utan de ingår i grundskolans resultat. Nämndens ordförande säger att hon 
aldrig har hört att man har pratat om grundsärskolans resultat specifikt i uppföljningar. 

I det material som huvudmannen redovisat inför tillsynen uppger huvudmannen att 
kommunens uppföljning av grundsärskolans resultat ingår i respektive skolas arbete 
med värdegrund och kunskapsutveckling. 

Rättslig reglering 

Enligt skollagen ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå 
systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Det 
systematiska kvalitetsarbetet ska dokumenteras. Om det vid uppföljning, genom 
klagomål eller på annat sätt kommer fram att det finns brister i verksamheten, ska 
huvudmannen se till att nödvändiga åtgärder vidtas. 

Motivering till föreläggande som ingripande 

Då Båstads kommuns verksamhet inte uppfyller de krav som följer av de föreskrifter 
som gäller för verksamheten, finns skäl att förelägga Båstads kommun att fullgöra sina 
skyldigheter och vidta åtgärder för att avhjälpa bristerna. 
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Skolinspektionen har genomfört tillsyn av Båstad kommun under våren 2017. Detta 
beslut avser huvudmannens samlade ansvarstagande för utbildningen inom 
skolformen grundsärskola 

Enligt uppgift från huvudmannen är 12 elever inskrivna i grundsärskolan. Av dessa 
går åtta elever integrerade i grundskolan i Båstad och fyra får sin utbildning i 
Ängelholm. 

Politiskt ansvarig nämnd för utbildningsverksamheten i Båstads kommun är 
Utbildningsnämnden. Utbildningsverksamheten är organiserad i två 
verksamhetsområden, Barn och skola som ansvarar för förskola, grundskola, 
fritidshem och grundsärskola samt Bildning och arbete som bland annat ansvarar för 
gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning. Verksamhetsområdena leds av 
en skolchef och en bildningschef. Politiskt är vuxenutbildningen organiserad direkt 
under kommunstyrelsen. Kommunen bedriver ingen egen verksamhet inom 
gymnasiesärskola, utan gymnasiesärskoleelever får sin utbildning i angränsande 
kommuner. 

Måluppfyllelse 

Det saknas statistik från Skolverket avseende grundsärskolans resultat. Huvudmannen 
har inte redovisat några resultat för grundsärskolan. 
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Skolinspektionens beslut 

Föreläggande 
Skolinspektionen förelägger med stöd av 26 kap. 10 § skollagen (2010:800) Båstad 
kommun att senast den 11 december 2017 vidta åtgärder för att avhjälpa påtalade 
brister. De vidtagna åtgärderna ska senast samma dag skriftligen redovisas för 
Skolinspektionen. 

2 (5) 

Nedan redovisas förslag på åtgärder. I de fall det är möjligt får bristerna avhjälpas på 
annat sätt. 

Förutsättningar för utbildningen vid skolenheterna 

Skolinspektionen konstaterar att Båstad kommun inte uppfyller författningskraven 
avseende att: 

• Huvudmannen ser till att det vid grundskoleenheterna erbjuds 
studiehandledning på modersmålet till de elever som behöver det. (5 kap. 4 § 
skolförordningen) 

Atgärd 

- Se till att alla elever som behöver studiehandledning på modersmålet får det i 
den omfattning som de behöver. 

Utveckling av utbildningen vid skolenheterna 

Skolinspektionen konstaterar att Båstad kommun inte uppfyller författningskraven 
avseende att: 

• Kommunen fördelar resurser till utbildning inom skolväsendet efter elevernas 
olika förutsättningar och behov, för att säkerställa en likvärdig utbildning. (2 
kap. 8a § skollagen) 

Atgärd 

- Se till att resurser fördelas utifrån elevernas behov och förutsättningar, för att 
säkerställa en likvärdig utbildning. 

Bedömning 
Skolinspektionen bedömer att det finns elever i Båstad kommun som inte får 
studiehandledning i den omfattning som de behöver. Skolinspektionen bedömer vidare 
att Båstad kommun inte fördelar resurser inom grundskolan utifrån elevernas behov 
och förutsättningar. 
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Förutsättningar för utbildningen vid skolenheterna 

Skolinspektionens bedömning 

3 (5) 

Skolinspektionen bedömer att Båstad kommun inte ser till att samtliga elever får 
tillgång till studiehandledning på modersmålet i den omfattning de behöver. Tillsynen 
visar att det finns elever som har utredda och dokumenterade behov av 
studiehandledning på modersmålet som inte får sådan handledning i den omfattning 
de behöver. Verksamheten uppfyller därmed inte författningarnas krav i denna del. 

Skolinspektionens utredning 

Lärare säger i intervju att det finns elever som har behov av studiehandledning, som 
inte tillgodoses. Lärarna säger att elevernas behov är kartlagda, men att resurserna och 
att tiden inte räcker till. Det finns en tydlig koppling mellan studiehandledning och 
måluppfyllelse, elever som har fått studiehandledning har bättre resultat, säger lärarna. 

Rektorerna säger i intervju att det finns stora behov av att huvudmannen tillskjuter 
resurser till studiehandledning. Detta är något som rektorerna har uppmärksammat 
politikerna på vid dialogmöten och problemet handlar inte främst om att det saknas 
studiehandledare att anställa utan om att resurstilldelningen från huvudmannen inte 
räcker till för att anställa efter behov, uppger rektorerna. 

Representant för förvaltningen, kallad skolexpert, med ansvar för studiehandledning, 
uppger i intervju att elever får studiehandledning, men inte i tillräcklig omfattning. 
Skolexperten säger att huvudmannen inte har tillskjutit mer resurser till 
studiehandledning i takt med ökat antal nyanlända elever. Resurserna är desamma 
som före det ökade flyktingmottagandet 2015. Skolexperten säger att resurser har fått 
tillskjutas från ordinarie budget och från statliga medel. Vid kompletterande 
telefonintervju säger skolexperten att elevernas behov av studiehandledning utreds i 
den grundläggande utredningen, kartläggs i steg 1 och följs upp i steg 2. Grundskolans 
rektorer anmäler också om elevernas behov av studiehandledning ökar och även då är 
behoven utredda, kartlagda och dokumenterade. Skolexperten säger vidare att flera 
elever med behov av studiehandledning också har särskilda behov och dessa elever får 
inte det stöd i form av studiehandledning som de behöver fullt ut. Det finns elever som 
behöver mer studiehandledning än de får, säger skolexperten. Det finns elever som 
skulle behöva h·e timmar mer studiehandledning per vecka än de faktiskt får. 
Sammantaget är det för få resurser till studiehandledning inom grundskolan i 
förhållande till behoven, säger skolexperten, och tillägger att nämndens ordförande har 
fått en skrivelse av honom där elevernas behov av studiehandledning framgår samt att 
behoven är betydligt större än avsatta budgetmedel. 

Nämndens ordförande säger i intervju att hon inte hört att det saknas tid för 
studiehandledning, utan bara att det har varit svårt att hitta personal. Ordföranden 
säger att hon tror att det finns ekonomiska resurser till att anställa fler 
studiehandledare. Båda representanterna från nämnden säger att de inte har fått 
information om att det saknas resurser för att täcka elevernas behov av 
studiehandledning. 
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Rättslig reglering 

Enligt skolförordningen ska en elev få studiehandledning på sitt modersmål, om eleven 
behöver det. 

Motivering till föreläggande som ingripande 

Då Båstad kommuns verksamhet inte uppfyller de krav som följer av de föreskrifter 
som gäller för verksamheten, föreligger skäl att förelägga Båstad kommun att fullgöra 
sina skyldigheter och vidta åtgärder för att avhjälpa bristen. 

Utveckling av utbildningen vid skolenheterna 

Skolinspektionens bedömning 

Skolinspektionen bedömer att Båstad kommun inte har en resursfördelning som möter 
alla elevers behov och förutsättningar. Utredningen visar att Båstad kommun 
resursfördelar utifrån en rak elevpeng där alla elever oavsett förutsättningar ges 
samma resurser. Av utredningen framgår att huvudmannen saknar en modell för 
resursfördelning som tar hänsyn till exempelvis socioekonomiska faktorer, elevernas 
ålder och kön eller andra faktorer som kan vara relevanta för elevernas måluppfyllelse. 
Skolinspektionen bedömer att de extra medel som verksamheterna kan ansöka i form 
av tilläggsbelopp inte ger rektorerna tillräckliga förutsättningar att kunna erbjuda alla 
elever en likvärdig utbildning. Verksamheten uppfyller därmed inte författningarnas 
krav i denna del. 

Skolinspektionens utredning 

Rektorerna säger i intervju att huvudmannen fördelar resurser genom tilläggsbelopp 
och att tilläggsbeloppen inte täcker de behov som eleverna har. Det finns ett 
omfattande behov av särskilt stöd till elever, men alla elever får inte det stöd de 
behöver på grund av att resursfördelningen inte har anpassats till behoven, säger 
rektorerna. Rektorerna beskriver vidare att huvudmannen inte gör någon 
socioekonomisk resursfördelning, utan att endast en fast elevpeng utgör 
resurstilldelningen i Båstad kommun. Förutom den fasta elevpengen kan rektorerna 
ansöka om tilläggsbelopp för elever i behov av särskilt stöd. En rektor säger att 
resursfördelningen inte medger att resurser fördelas utifrån elevernas behov av till 
exempel studiehandledning på modersmålet och svenska som andraspråk Rektorerna 
uppger vidare att antalet elever vars behov kräver tilläggsbelopp har ökat de senaste 
åren, men att den totala summan för tilläggsbelopp är densamma som tidigare. Detta 
har rektorerna informerat huvudmannen om. Brister i att fördela resurserna får 
negativa konsekvenser för eleverna i form av tex elevernas mående, trygghet och 
studiero, säkerhet samt i form av sämre måluppfyllelse, säger rektorerna. Även detta 
har rektorerna informerat huvudmannen om. 

Representant för förvaltningen, kallad skolexpert, säger att huvudmannen 
resursfördelar i form av tilläggsbelopp. Skolexperten säger att antalet ärenden med 
tilläggsbelopp har ökat de senaste åren, men den ekonomiska ramen för 
tilläggsbeloppen har inte utökats. 
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Representanter för nämnden säger att de har dialog med skolexperten om 
resursfördelningen och har konstaterat att det finns elever som har behov som 
tilläggsbeloppen inte täcker. Nämndens representanter säger också att de får 
kontinuerlig information om hur många elever som har särskilda behov, om pengarna 
räcker till och om hur tilläggsbeloppen används. De säger vidare att 
resursfördelningssystemet följs upp via kvalitetsarbetet i dialog med förvaltningen. 
Nämndens representanter säger att de bedömer att huvudmannen tilldelar resurser 
utifrån elevernas behov och förutsättningar. De säger också att tilläggsbeloppen inte 
ökat trots att antalet elever med behov av det har ökat kraftigt. Nämndens ordförande 
säger att hon är medveten om att tilläggsbeloppet i nuläget inte täcker elevernas behov 
av stödresurser samt att nämnden ser över tilläggsbeloppen och 
resursfördelningssystemet. 

Rättslig reglering 

Enligt skollagen ska kommuner fördela resurser till utbildning inom skolväsendet efter 
barnens och elevernas olika förutsättningar och behov. 

Motivering till föreläggande som ingripande 

Då Båstad kommuns verksamhet inte uppfyller de krav som följer av de föreskrifter 
som gäller för verksamheten, föreligger skäl att förelägga Båstad kommun att fullgöra 
sina skyldigheter och vidta åtgärder för att avhjälpa bristen. 

På Skolinspektionens vägnar 

Inger Börjesson 
Beslutsfattare 

Allmänt om tillsynen: 

( 

Mer om Skolinspektionens tillsyn hittar du på www.skolinspektionen.se 

Bilagor 
Bilaga 1: Fakta om Båstad kommun 
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Skolinspektionen har genomfört tillsyn av Båstad kommun under våren 2017. Detta 
beslut avser huvudmannens samlade ansvarstagande för utbildningen inom 
skolformen förskoleklass och grundskola 

I Båstad kommun finns fyra F-6 skolor, en F-9 skola samt en 7-9 skola. Antal elever i 
förskoleklass är totalt 129 och i åk 1-9 totalt 1216. 

Politiskt ansvarig nämnd för utbildningsverksamheten i Båstads kommun är 
Utbildningsnämnden. Utbildningsverksamheten är organiserad i två 
verksamhetsområden, Barn och skola som ansvarar för förskola, grundskola, 
fritidshem och grundsärskola samt Bildning och arbete som bland annat ansvarar för 
gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning. Verksamhetsområdena leds av 
en skolchef och en bildningschef. 

Måluppfyllelse 

Enligt Skolverkets statistik för läsåret 2015/2016 har 85,7% av flickorna och 70,5% av 
pojkarna i åk 6 uppnått minst betyget E i alla ämnen. 

Andelen elever som når kunskapskraven i alla ämnen i åk 9 (år 2016) är 74,1 procent. 
Andelen behöriga till yrkesprogram är i åk 9 (år 2016) är 88,4 procent. 

Genomsnittlig betygspoäng i åk 9 (år 2016) är för pojkar 218,4 och för flickor 242,0. Den 
totala genomsnittliga betygspoängen är samma år 230,0. 
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Skolinspektionens beslut 

Föreläggande 
Skolinspektionen förelägger med stöd av 26 kap. 10 § skollagen (2010:800) Båstad 
kommun att senast den 15 december 2017 vidta åtgärder för att avhjälpa påtalade 
brister. De vidtagna åtgärderna ska senast samma dag skriftligen redovisas för 
Skolinspektionen. 

Nedan redovisas förslag på åtgärder. I de fall det är möjligt får bristen avhjälpas på 
annat sätt. 

Utveckling av utbildningen i förskolan 

Skolinspektionen konstaterar att Båstad kommun inte uppfyller författningskraven 
avseende att: 

2 (4) 

• Kommunen fördelar resurser till utbildning inom förskolan efter barnens olika 
förutsättningar och behov, för att säkerställa en likvärdig utbildning. (2 kap. Sa § 
skollagen) 

Atgärder 

Se till att fördela resurser till utbildningen inom förskolan efter barnens olika 
förutsättningar och behov. I detta ingår att slutsatserna från kvalitetsarbetet 
används som en del av det underlag som ligger till grund för resursfördelningen. 

Bedömning 

Skolinspektionen bedömer att Båstads kommun inte fördelar resurser till förskolorna 
utifrån barnens förutsättningar och behov. 

Föreläggande 

Utveckling av utbildningen i förskolan 

Skolinspektionens bedömning 

Skolinspektionen bedömer att kommunen inte lever upp till skollagens krav på att 
resurser ska fördelas till utbildning inom skolväsendet efter barnens och elevernas 
olika förutsäth1ingar och behov. Utredningen visar att Båstads kommun inte fördelar 
resurser till utbildningen inom förskolan efter barns olika förutsättningar och behov. I 
intervjuerna med företrädare för de olika förskolorna i kommunen framkommer att det 
saknas ett behovsprövat resursfördelningssystem för förskolorna, vilket bekräftas av 
företrädare för huvudmannen. Verksamheten uppfyller därmed inte författningarnas 
krav i dessa delar. 
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Förskolechefer säger i intervju att förskolepengen räknades ut 2010 och att det inte tas 
någon hänsyn till exempelvis socioekonomiska förutsättningar eller andel nyanlända i 
resursfördelningen. 

I information som huvudmannen redovisat inför tillsynen uppger huvudmannen att 
kommunen fördelar resurser till förskolan genom en förskolepeng. Skolchefen, med 
ansvar för bland annat förskola, uppger att fördelningen av resmser till förskolorna 
inte sker med hänsyn till elevernas olika förutsättningar och behov, men att det finns 
planer på att förändra modellen för resurstilldelning till förskolorna. I telefonintervju 
uppger administrativ chef i kommunen att förskolepengen är densamma för alla barn. 
Enda undantaget är de barn som vistas i förskolan 15 timmar per vecka. 

Representanter för Utbildningsnärnnden uppger att de arbetar med olika insatser för 
att se över hur resursfördelningssystemet med skolpengen fungerar. 

Rättslig reglering 

I skollagen föreskrivs att kommuner ska fördela resurser till utbildningen inom 
skolväsendet efter barnens och elevernas olika förutsättningar och behov. I förarbetena 
till skollagen framhålls att för att kommunerna ska hitta resmsfördelningsmodeller 
som främjar en hög likvärdighet är det är av stor betydelse att kommunerna följer upp 
och utvärderar sina resmsfördelningssystem och vilka effekter dessa får på 
verksamheten (prop. 2013/14:148, s. 20). 

Motivering till föreläggande som ingripande 

Då Båstads kommuns verksamhet inte uppfyller de krav som följer av de föreskrifter 
som gäller för verksamheten, finns skäl att förelägga Båstads kommun att fullgöra sina 
skyldigheter och vidta åtgärder för att avhjälpa bristen. 

Områden där Skolinspektionen inte har funnit brister 

Förutsättningar för utbildningen i förskolan 

Det har vid tillsynen inte framkommit annat än att Båstad kommun uppfyller 
författningarnas krav inom förutsättningar för utbildningen i förskolan. 
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Skolinspel<tionen 

På Skolinspektionens vägnar 

~1~or---
lg~: Börjesson 
Beslutsfattare 

Allmänt om tillsynen: 

Kerstin Martinsson 
Föredragande 

Beslut 

2017-09-15 
Dnr 43 - 2016:10574 

4 (4) 

Mer om Skolinspektionens tillsyn hittar du på www.skolinspektionen.se 

Bilagor 
Bilaga 1: Fakta om Båstads kommun 
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Skolinspektionen Bilaga 1 

2017-09-15 
Dnr 43-2016:10574 

1 ( 1) 

Fakta om Båstads kommun 
Skolinspektionen har genomfört tillsyn av Båstads kommun under våren 2017. Detta 
beslut avser huvudmannens samlade ansvarstagande för utbildningen inom 
skolformen förskola 

Förskoleverksamheten i Båstads kommun omfattar nio kommunala förskolor. Vid 
tillsyn är totalt 487 barn inskrivna i de kommunala förskolorna och sju barn är 
inskrivna i annan pedagogisk omsorg. Tre förskolechefer ansvarar för vardera tre 
förskolor. En av förskolecheferna har även ansvar för två dagbarnvårdare. 

Enligt statistik från Skolverket för år 2016 är 86 procent av kommunens barn i åldern 
1-5 år inskrivna i förskolorna. Av personalen har 50 procent högskoleutbildning, vilket 
är något högre än genomsnittet i riket, som är 42 procent. Den genomsnittliga 
personaltätheten för år 2016 är 4,9 barn per årsarbetare, vilket kan jämföras med 
genomsnittet för riket som är 5,1 barn per årsarbetare. 

I kommunen finns även h·e fristående förskolor. 

Politiskt ansvarig nämnd för utbildningsverksamheten i Båstads kommun är 
Utbildningsnämnden. Utbildningsverksamheten är organiserad i två 
verksamhetsområden, Barn och skola som ansvarar för förskola, grundskola, 
fritidshem och grundsärskola samt Bildning och arbete som bland annat ansvarar för 
gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning. Verksamhetsområde Barn och 
skola leds av en skolchef. 

Måluppfyllelse 

Huvudmannen uppger att de för förskolan uppsatta målen är uppnådda. 
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 Tjänsteskrivelse  
 

170418\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\tz 

1 (1) 

 
Datum: 2017-09-20  Till: Utbildningsnämnden  

Handläggare: Henrik Andersson och Sara Damber  

Dnr: UN 000005/2017 – 900 
 
 

Beslutslogg utbildningsnämnden  
 
 

Förslag till beslut 
 
Beslutsloggen för utbildningsnämnden daterad 2017-09-20 godkänns.  
 

 
Sammanfattning av ärendet 
För att säkerhetsställa verkställigheten av beslut fattade av utbildningsnämnden finns en be-
slutslogg.  
 
Vid varje sammanträde får utbildningsnämnden en förteckning över de fattade beslut som ska 
verkställas, återrapporteras eller remitterats för beredning.  
 
 
 
 
 
 
Bildning och arbete  Barn och skola  
Henrik Andersson, Bildningschef   Sara Damber, Skolchef  
 
 
 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Beslutslogg daterad 2017-09-20 
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Beslutslogg utbildningsnämnden 2017 
 

 

* 1 – Förvaltningens status på ärendet. 
 
* 2 – Förvaltningens förväntade datum för politiskt beslut i ärendet om det ska tas beslut, annars när beslutet avses vara verkställt 

2017-09-20 
 

 

       

Beslutsinstans, datum 
och § 

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

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

UN 
000266/ 
2015-600 

Optimal grundskoleorganisation – södra delen beslut UN 2017-06-13  
Optimal grundskoleorganisation – norra delen beslut UN i oktober  
Optimal förskoleorganisation beslut UN i oktober  

Skolchef    

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

UN 
000013/ 
2016-600 

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

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

 
 
 
 

Bildnings-
chef  

Ej aktuellt för 
närvarande 

 

UN 2016-08-23, § 90 
Implementering av obliga-
toriskt bedömningsstöd 
för årskurs 1 -3  

UN  
000254/ 
2016-600 

B) Uppdrar åt förvaltningen att skapa en god systematik och struktur för 
registrering och uppföljning av resultat på skolnivå och kommunnivå. 

C) Uppföljning av resultaten på skolnivå och kommunnivå efter avslutat 
läsår. 

Ut-
vecklings-
ledare  
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 Tjänsteskrivelse  
 

170425\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (1) 

 
Datum: 2017-09-20 Till: Utbildningsnämnden 

Handläggare: Henrik Andersson, Sara Damber  

Dnr: UN 000004/2017 – 900 
 
 

Delgivningar  
 
 

Förslag till beslut 
 
Redovisade delgivningar läggs till handlingarna.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Inkomna skrivelser om särskild vikt för nämnden delges.  
 
1. Anmälan kränkande behandling – Strandängsskolan F-6  

2. Anmälan kränkande behandling – Strandängsskolan 7-9 

3. Anmälan kränkande behandling – Strandängsskolan 7-9 

4. Anmälan kränkande behandling – Strandängsskolan F-6  

5. Anmälan kränkande behandling – Strandängsskolan F-6  

6. Inspektionsrapport – Sandlyckeskolan  

7. Redovisning av platser inom förskola och pedagogisk omsorg 2017  

 
 
Båstad 2017-09-20  
 
 
Bildning och arbete   Barn och skola  
Henrik Andersson, Bildningschef  Sara Damber, Skolchef  
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Barn & skola 
Barn- och skolkontoret 

BÅSTADS ~<OiviMUN 
U!.bild11ings11ämnden 

2017 -09- 2 2 
Dnr .. U.N .. 0.0.001~ / 
.Z..O.\.r .. :: .. ~Q;). .... 

Redovisning av platser inom förskola och pedagogisk omsorg 

2017-09-15 

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

platser barn som ej 
platser i kö 3 nuläge börjat c 

::J 
!l.l Båstad 0 

~ Äppelbyn 72 69 0 3 3 
Päronbyn 36 32 4 0 5 

Malen 36 34 2 0 6 

Östra Karup 
Östra Karups 

88 70 7 11 7 
förskola 

Västra Karup Klockare byn 54 51 0 3 2 

Torekov Fiske byn 46 39 0 7 2 

Grevie Backa byn 27 28 1 0 7 
Förslöv 0 

Skogs byn 108 72 9 27 5 

Ängs byn 54 49 3 2 7 

Pedagogisk 
10 5 1 4 0 

omsorg (2st) 

Summa förskola 531 449 27 57 44 

Il Utnyttjade Placerade ...... 
Antal platser Lediga Antal barn Vi' Område Förskola platser barn som ej .-+ 
utgångsläge platser ikö !l.l• 

ro nuläge börjat :i 
Cl... 

Båstad ro Montessori K 30 - 35 23 28 0 - 0 0 

- Grevie Backabusarna 20 - 24 18 19 0 - 0 0 

Montessori Ä 22 - 27 21 24 0 - 0 0 

Förslöv Montessori P 30 - 35 23 27 0 - 0 0 

Lyckohällan 22 - 22 21 24 0 - 0 0 

Summa förskola 124 - 143 106 122 0-0 0 

Koansvc.tl-ig · 
Margaretha Ekelund-Svensson 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Barn & skola 

Barn- och skolkontor 

Sammanställning barnantal och nettokö till kommunens förskolor och pedagogisk omsorg 2017-09-15 

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

Totalt platsantal 531 531 531 531 531 531 

Utnyttjade platser 481 492 494 494 502 457 

Lediga platser 31 28 31 21 14 76 

Kö (garantidatum) 19 39 60 43 18 50 

Platser som saknas 

15 sept. 15 okt. 15 nov. 15 dec. 

531 

449 

57 

44 

Sammanställning av födda och placerade barn inom kommunal förskola/pedagogisk omsorg samt fristående förskola(Montessori, Backabusarna, Lyckohällan) 

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

15jan 15 febr. 15 mars 15 april 15 maj 15 juni 25 aug. 15 sept. 15 okt. 15 nov. 15 dec. 

2011 156 K 120 K 121 K 121 K 121 K 121 K 0 K 0 
F 21 F 21 F 21 F 21 F 21 F 0 F 0 

2012 143 K 99 K 99 K 97 K 97 K 97 K 101 K 102 
F 32 F 32 F 32 F 31 F 32 F 31 F 33 

2013 142 K 115 K 115 K 115 K 115 K 113 K 114 K 114 
F 23 F 24 F 23 F 25 F 25 F 24 F 25 

2014 131 K 90 K 91 K 91 K 91 K 92 K 97 K 98 
F 20 F 21 F 21 F 21 F 21 F 24 F 27 

2015 120 K 57 K 62 K 64 K 64 K 68 K 80 K 83 

F 22 F 25 F 27 F 28 F 28 F 29 F 30 

2016 135 K 0 K 4 K 6 K 6 K 11 K 44 K 52 

F 0 F 0 F 0 F 0 F 1 F 2 F 7 

2017 79 

K =kommunal förskola/pedagogisk omsorg F =fristående förskola 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Barn & skola 
Dnr: 

Ankomstdatum: 

Dell 

BÅSTADS !<.OUi~UM 
Utbi ldniWiL~:d.rr nG·:m 

2017 -09- 'j 3 
Dnr .... V..N ... @~~.\; 
.zo.\ .. r .. -:-. .~.Q~ ..... . 

REKTORS/FÖRSKOLECHEFS ANMÄLAN TILL HUVUDMAN SkolL kap 6 § 10 

GÄLLANDE: TRAKASSERIER/ KRÄNKANDE BEHANDLING 

Senast inom en vecka efter händelse ska förskolechef/rektor skicka detta dokument till huvudman 

via epost: barnochskola@bastad.se 

Skol-/förskoleenhet Strandängsskolan F-6 

Rektor/förskolechef John Brogård 

Datum Klockslag 

Händelse 

Enheten tagit del 2017-09-13 
av händelsen 

Rektors/fskchefs 2017-09-13 
kännedom 
om händelsen 

Rapporterat till 2017-09-13 
Huvudman 

Bedömning av händelsen 

Trakasserier (bygger på diskrimineringsgrundema) 

DKön DKönsöverskridande identitet eller uttryck 
DEtnisk tillhörighet DReligion eller annan trosuppfattning 
DFunktionsnedsättning DSexuell läggning DÅlder 

Kränkningar (bygger inte på diskrimineringsgrundema) 

IZIUtseende 

IZIKläder 

DEkonomisk situation 

IZI Övrigt nämligen: 

DBegåvning 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Barn & skola 

Händelsens uttryck: 

D fysiska (slag, knuffar, måltavla för kastade saker etc.) 

IZI verbala (hånad, hotad, kallad vid öknamn eller dyl.) 

D psykosociala (utfrysning eller ryktesspridning) 

D text- eller bildburna (klotter, teckningar, via mobil/dator/lpad, sociala medier mm.) 

IZI subtila (i f01m av gester, kroppsspråk - ev. osynliga för vuxna men ej för barnen/eleverna) 

D förstört material (material som har direkt koppling till eleven/barnet) 

Kan vara aktuellt! 

Vid mindre skada eller risk för skada: 
Båstads kommuns incidentrapp01i: D aktuellt IZJej aktuellt 

Skaderapp01i https://anmalarbetsskada.se/: D aktuellt IZJej aktuellt 

Gäller vid: 
allvarlig arbetsolycka (svår skada av fysisk/psykisk natur, vid hot, överfall) 

arbetsolycka (lindrigare skada av fysisk /psykisk natur, vid hot, överfall) 

allvarligt tillbud utan personskada (svårare fall av kränkning eller trakasseri, hot om våld, 
mordhot) 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Barn & skola 
Del 2 - behålls på skolan 

I Dnr: 

Utredning av trakasserier I kränkande behandling 

SkolL kap 6 § 10, DL kap 2 §7 Behandlas enligt PUL 1998:204 

Utredning påbö1jad datum: Utredning avslutad datum: Planerad uppföljning datum: 

Namn på elev/barn som blivit utsatt 

Personnummer I Klass/avd 

Inblandade 
barn/elever: 

personal: 

Utredande personal 

Vårdnadshavare info1merade om händelse: Oja Onej Datum: 

Vårdnadshavare informerade om utredningens resultat I planerade Datum: 
åtgärder: Oja Onej 

Händelseförlopp (inkl. datum, tid, plats, personer, följder/skador - fysiskt/materiellt) 

Gjorda åtgärder (inkl.datum, tid, plats, personer, mål för åtgärder) 

Planerade åtgärder - även förebyggande (inkl. datum, plats, personer, mål för åtgärder) 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Barn & skola 

Bedömning av händelsen 

Trakasserier (bygger på diskrirnineringsgrundema) 

DKön DKönsöverskridande identitet eller uttryck 
DEtnisk tillhörighet DReligion eller annan trosuppfattning 
DFunktionsnedsättning DSexuell läggning DÅlder 

Kränkningar (bygger inte på diskrirnineringsgrundema) 

DUtseende 

DKläder 

DEkonornisk situation 

D Övrigt nämligen: 

DBegåvning 

DUtredare bedömer att inga trakasserier/kränkningar har förekommit 

Motivering: 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Barn & skola 
Del 3 - behålls på skolan 

I Dnr: 

Uppföljning och utvärdering 

Namn på elev/barn som blivit utsatt 

Personnummer 

Utredande personal 

Datum uppföljning 

Klass/avd 

Vårdnadshavare informerade om resultat/planerade nya åtgärder: 
Oja Dnej 

Resultat utifrån åtgärder 

Eventuella nya åtgärder 

Datum: 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Barn & skola 
Dnr: 

Ankomstdatum: 

Dell 

BftSTADS K0'.1Ji'17UN 
Uibi!dni11gs:1~irrmden 

2017 -09- 1 3 
Dnr .. V.N .. ~O '--< l Z. / 1.. ···················· 
......... 9- .~ .. 1 .. ~ .. Ce.Q_g 

REKTORS/FÖRSKOLECHEFS ANMÄLAN TILL HUVUDMAN SkolL kap 6 § 10 

GÄLLANDE: TRAKASSERIER/ KRÄNKANDE BEHANDLING 

Senast inom en vecka efter händelse ska förskolechef/rektor skicka detta dokument till huvudman 

via epost: barnochskola@bastad.se 

Skol-/förskoleenhet Strandängsskolan F-6 

Rektor/förskolechef John Brogård 

Datum Klockslag 

Händelse 

Enheten tagit de l 2017-09-13 
av händelsen ,'. 

Rektors/fskchefs 2017-09-13 -

kännedom 
om händelsen 

Rapporterat till 2017-09-13 / 

Huvudman 

Bedömning av händelsen 

Trakasserier (bygger på diskrimineringsgrunderna) 

DKön 
IZl Etnisk tillhörighet 

DKönsöverskridande identitet eller uttryck 
D Religion eller annan trosuppfattning 

D Funktionsnedsättning D Sexuell läggning DÅlder 

Kränkningar (bygger inte på diskrimineringsgrunderna) 

IZJUtseende 

IZJKläder 

DEkonomisk situation 

D Övrigt nämligen: 

DBegåvning 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Barn & skola 

Händelsens uttryck: 

D fysiska (slag, knuffar, måltavla för kastade saker etc.) 

IZl verbala (hånad, hotad, kallad vid öknamn eller dyl.) 

D psykosociala (utfrysning eller ryktesspridning) 

D text- eller bildburna (klotter, teckningar, via mobil/dator/Ipad, sociala medier mm.) 

IZl subtila (i form av gester, kroppsspråk - ev. osynliga för vuxna men ej för barnen/eleverna) 

D förstört material (material som har direkt koppling till eleven/barnet) 

Kan vara aktuellt! 

Vid mindre skada eller risk för skada: 
Båstads kommuns incidentrappo1t: D aktuellt !Zlej aktuellt 

Skaderappo1t https://anmalarbetsskada.se/: D aktuellt !Zlej aktuellt 

Gäller vid: 
allvarlig arbetsolycka (svår skada av fysisk/psykisk natur, vid hot, överfall) 

arbetsolycka (lindrigare skada av fysisk /psykisk natur, vid hot, överfall) 

allvarligt tillbud utan personskada (svårare fall av laänkning eller trakasseri, hot om våld, 
mordhot) 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Barn & skola 
Del 2 - behålls på skolan 

I Dnr: 

Utredning av trakasserier I kränkande behandling 

SkolL kap 6 § 10, DL kap 2 §7 Behandlas enligt PUL 1998:204 

Utredning påbörjad datum: 
2017-09-13 

Utredning avslutad datum: Planerad uppföljning datum: 

Namn på elev/barn som blivit utsatt 

Personnummer I Klass/avd 

Inblandade 
barn/elever: 

personal: 

Utredande personal 

Vårdnadshavare informerade om händelse: Oja Onej Datum: 

Vårdnadshavare infmmerade om utredningens resultat I planerade Datum: 
åtgärder: Oja Onej 

Händelseförlopp (inkl. datum, tid, plats, personer, följder/skador - fysiskt/materiellt) 

Gjorda åtgärder (inkl.datum, tid, plats, personer, mål för åtgärder) 

Planerade åtgärder - även förebyggande (inkl. datum, plats, personer, mål för åtgärder) 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Barn & skola 

Bedömning av händelsen 

Trakasserier (bygger på diskrimineringsgrundema) 

DKön DKönsöverskridande identitet eller uttryck 
DEtnisk tillhörighet DReligion eller annan trosuppfattning 
DFunktionsnedsättning DSexuell läggning DÅlder 

Kränkningar (bygger inte på diskrimineringsgrundema) 

DUtseende 

DKläder 

DEkonomisk situation 

D Övrigt nämligen: 

DBegåvning 

DUtredare bedömer att inga trakasserier/kränkningar har förekommit 

Motivering: 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Barn & skola 
Del 3 - behålls på skolan 

I Dnr: 

Uppföljning och utvärdering 

Namn på elev/barn som blivit utsatt 

Personnummer 

Utredande personal 

Datum uppföljning 

Klass/avd 

Vårdnadshavare informerade om resultat/planerade nya åtgärder: 
Oja Dnej 

Resultat utifrån åtgärder 

Eventuella nya åtgärder 

Datum: 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Barn & skola 

Barn- och skolkontor 

- j 
l11.011aningsnämnden ,,. 

2017 -09- 1 2 
Dnr .. \/..N. ... ~~.~.9./ 
ion- -<Qöo .......... .. ... ..... ...................... 

lncidentrapport (rapport gällande den som utför handlingen) 

Anmälan om kränkande behandling 
Berörd barn/ elev: Avd/klass: 

7b 

att han ska slå honom, 

knulla honom och döda honom, bilder finns hos rektor. - har sagt saker om 
c som gör att~r rädd för honom. 

var med när -sa att ... ska skicka-att slå - och att -
ska ringa-. 

Eventuella vittnen: 
Klasskamrater 

Eventuella följder (tex kroppsskada, förstört material, psykisk ohälsa etc): 
är rädda fö~ch känner sig otrygga i skolan-är 
kommer att slå honom. 

Vidtagna åtgärder: 
AMOR (Kajsa och Rasmus) pratar med 

vårdnadshavare. Rektor är informerad. 

Information till förälder /vårdnadshavare: 
Genomförs vecka 36 

Uppföljning: 
Genomförs inom två veckor 

och deras 
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ITi] BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Barn & skola 

Barn- och skolkontor 

lämnad den: 
2017-09-04 

av: 
Kajsa Magnusson/Rasmus Ekberg 

Lämnas av anställd till förskolechef/rektor 
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BÅSTADS r-:O~.~MUN 
Ut.bildningsnämnden BÅSTADS 

KOMMUN 
Barn & skola 

2017 -09- 1 2 ~ 
Dnr.UN .. ~.~-~9.5. 
1.0 \ ':\- -(OOC:> ..... .................... .. ............. 

Barn- och skolkontor 

I ncidentrapport (rapport gällande den som utför handlingen) 

Anmälan om kränkande behandling 
Berörd barn/ elev: Avd/klass: 

• 8c 
Tid och plats för händelsen: 
Fritid vecka 34 eller 35 

Kortfattad beskrivning av incidenten: 

!ll~tll att 1111 ska skicka - att slå och 
ska ringa - när de satt utanför ICA på en helg. 

Eventuella vittnen: 

Eventuella följder (tex kroppsskada, förstört material, psykisk ohälsa etc): 

- är rädd. 

Vidtagna åtgärder: 
AMOR (Kajsa och Rasmus) pratar med och deras 
vårdnadshavare. Rektor är informerad. 

Information till förälder /vårdnadshavare: 
Genomförs vecka 36 
Uppföljning: 
Genomförs inom två veckor 
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[il.] BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Barn & skola 

Barn- och skolkontor 

lämnad den: av: 
2017-09-04 Kajsa Magnusson/Rasmus Ekberg 

Lämnas av anställd till förskolechef /rektor 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Barn & skola 
Dnr: 

Ankomstdatum: 

Dell 

BÅSTADS }.; 1 :1:~ 1 ~-:ij}J 
Utbildnings;1ärr r.den 

Dnr .. ~~--~~~~~~9.~/ 
z.01~-<Qotj ........................................ 

REKTORS/FÖRSKOLECHEFS ANMÄLAN TILL HUVUDMAN SkolL kap 6 § 10 

GÄLLANDE: TRAKASSERIER/ KRÄNKANDE BEHANDLING 

Senast inom en vecka efter händelse ska förskolechef/rektor skicka detta dokument till huvudman 

via epost: barnochskola@bastad.se 

Skol-/förskoleenhet Strandängsskolan F-6 

Rektor/förskolechef John Brogård 

Datum Klockslag 

Händelse 

Enheten tagit del 17-09-06 
av händelsen 

Rektors/fskchefs 17-09-06 
kännedom 
om händelsen 

Rapporterat till 17-09-12 
Huvudman 

Bedömning av händelsen 

Trakasserier (bygger på diskrimineringsgrunderna) 

DKön 
D Etnisk tillhörighet 

DKönsöverskridande identitet eller uttryck 
DReligion eller annan trosuppfattning 

D Funktionsnedsättning D Sexuell läggning DÅlder 

Kränkningar (bygger inte på diskrimineringsgrunderna) 

~Utseende 

DKläder 

DEkonomisk situation 

D Övrigt nämligen: 

DBegåvning 
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Barn & skola 

Händelsens uttryck: 

IZl fysiska (slag, knuffar, måltavla för kastade saker etc.) 

IZl verbala (hånad, hotad, kallad vid öknamn eller dyl.) 

D psykosociala (utfrysning eller ryktesspridning) 

D text- eller bildburna (klotter, teckningar, via mobil/dator/Ipad, sociala medier mm.) 

D subtila (i form av gester, kroppsspråk - ev. osynliga för vuxna men ej för barnen/eleverna) 

IZl förstört material (material som har direkt koppling till eleven/barnet) 

Kan vara aktuellt! 

Vid mindre skada eller risk för skada: 
Båstads kommuns incidentrapport: IZl aktuellt Dej aktuellt 

Den utsatta eleven (A) blev jagad av en annan elev (B). När B inte fysiskt fick tag på A (som 
låste in sig på toalett) gick Bin i ett annat rum, hittade en Ipad som B knäckte och böjde till så 
den blev totalförstörd. Separat rapport med bilddokumentation är upprättad. 

Skaderappmi https://anmalarbetsskada.se/: D aktuellt Dej aktuellt 

Gäller vid: 
allvarlig arbetsolycka (svår skada av fysisk/psykisk natur, vid hot, överfall) 

arbetsolycka (lindrigare skada av fysisk /psykisk natur, vid hot, överfall) 

allvarligt tillbud utan personskada (svårare fall av kränkning eller trakasseri, hot om våld, 
mordhot) 
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Barn & skola 
Del 2 - behålls på skolan 

I Dnr: 

Utredning av trakasserier I kränkande behandling 

SkolL kap 6 § 10, DL kap 2 §7 Behandlas enligt PUL 1998:204 

Utredning påbö1jad datum: Utredning avslutad datum: Planerad uppföljning datum: 

Namn på elev/barn som blivit utsatt 

Personnummer I Klass/avd 

Inblandade 
barn/elever: 

personal: 

Utredande personal 

Vårdnadshavare info1merade om händelse: Oja Onej Datum: 

Vårdnadshavare informerade om utredningens resultat I planerade Datum: 
åtgärder: Oja Dnej 

Händelseförlopp (inkl. datum, tid, plats, personer, följder/skador- fysiskt/materiellt) 

Gjorda åtgärder (inkl.datum, tid, plats, personer, mål för åtgärder) 

Planerade åtgärder - även förebyggande (inkl. datum, plats, personer, mål för åtgärder) 
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Bedömning av händelsen 

Trakasserier (bygger på diskrimineringsgrundema) 

DKön DKönsöverskridande identitet eller uttryck 
DEtnisk tillhörighet DReligion eller annan trosuppfattning 
DFunktionsnedsättning DSexuell läggning DÅlder 

Kränkningar (bygger inte på diskrimineringsgrundema) 

DUtseende 

DKläder 

DEkonomisk situation 

DÖvrigt nämligen: 

DBegåvning 

DUtredare bedömer att inga trakasserier/kränkningar har förekommit 

Motivering: 
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Barn & skola 
Del 3 - behålls på skolan 

I Dnr: 

Uppföljning och utvärdering 

Namn på elev/barn som blivit utsatt 

Personnummer 

Utredande personal 

Datum uppföljning 

Klass/avd 

Vårdnadshavare infmmerade om resultat/planerade nya åtgärder: 
Oja Dnej 

Resultat utifrån åtgärder 

Eventuella nya åtgärder 

Datum: 
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2017-09-07 
Handläggare 
Angelica Hunyor 
Miljö- och hälsoskyddsinspektör 
Vårtdnr 
M 2017-000925 

INSPEKTIONSRAPPORT 1 (5) 

Sandlyckeskolan 
Lotta Halte 

BÅSTPDS ~~:~JMMUN 
Utbildningsnämnden 

2017 -09- 0 7 
onr.V.N ... ~.Qg/ 
.. i 9.1 :r. .. ::-.. ~-~.9. ....... . 

Hanneborgsvägen 2 
269 77 TOREKOV 

Inspektion enligt tillsynsplan - Sandlyckeskolan - RÄKAN 1 

Miljöavdelningen genomförde en föranmäld inspektion på Sandlyckeskolan den 6 september 2017. 
Närvarande vid inspektionen var Lotta Halte, Eva Andersson, Katarina Eriksson och Angelica 
Hunyor från miljöavdelningen. 

Kontrollpunkter 
./Lokaler (ytskikt, fukt, mögel, skadedjur) 
./ Uppvärmningssystem 
./Inomhustemperatur 
./Varmvattenberedare 
./Ventilation 
./Radon 
./Buller 
./Städning & hygien 
./Kemikalier 
./Avfall 
./Utemiljö 
./Ansvarsfördelning, gränsdragning 

Samlad bedömning & åtgärder 
Verksamheten är i god ordning och egenkontroll för verksamheten har upprättats. 

Att åtgärda till nästa inspektion: 

• Egenkontrollen ska kompletteras med uppgifter om tilluftsflödet i varje klassrum som sä
kerställer att den är tillräcklig till antalet personer som vistas i rummet. 

• Smittskyddsrutiner ska kompletteras med skriftlig information och rutiner för personalen 
för hur de ska agera om till exempel någon spyr. Det ska även finnas lämpligt städmedel att 
städa med som har en effektiv bakterie och virus avdödande effekt. 

Återkoppling från föregående inspektion: 
• Trasiga termostater har åtgärdats. 

Båstads kommun 

Samhällsbyggnad 
269 80 BÅSTAD 
Telefon: 0431-770 00 vx 
Plusgiro: 111111-1 
Org.nummer: 212000-0944 
samhallsbyggnad@bastad.se 
www.bastad.se 
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• Klinkers inne på damernas har åtgärdats. 

• Egenkontroll för verksamheten har upprättats. Verksamheten kommer jobba vidare med att 
utveckla och komplettera sin egenkontroll. 

• Cisternen är besiktigad. 

Verksamheten & lokaler 
Verksamheten består av en skola (F 6) med 87 elever läsåret 2017, det finns fem klassrum, fritids
hem(ca 60 barn), gymnastiksal, mediotek och bibliotek. Gymnastiksalen hyr skolan av Teknik och 
fritisförvaltningen, som ansvarar för kontroll av den fasta utrustningen inne i hallen, besiktning sker 
av Rantzows. Ansvariga för lekredskap och underhåll på skolgården är Teknik och fritidsförvaltning
en. 

Avvikelser & kommentarer 
Lokaler 
Lokalerna är välstädade men slitna och i behov av upprutning som målning av lister, dörrposter och 
väggar. Enligt uppgift finns det ingen underhållsplan för fastigheten. Slitage som avsaknad av färg 
försvårar möjligheten till en ändamålsenlig städning. Öppna träytor är mer tillgängliga för fukt och 
en bra grogrund för bakterier och sporer som i sin tur kan leda till omfattade skador av byggnaden 
och dålig inomhusmiljö. Avsaknaden av klinkers inne i damernas omklädningsrum är åtgärdat. 

Uppvärmning 
Uppvärmning sker via pelletspanna och kompletteras med olja vid behov. Oljecisternen är besikti
gad. 

Inomhustemperatur 
Rutiner för kontroll av inomhustemperatur finnsupprättad och kontrolleras med jämna mellanrum. 
Termometer finns i klassrummen. Temperaturen inne klassrummen kan i maj, augusti och septem
ber bli hög när solen lyser in. Det finns markiser till fönstren men trots det kan det under varma da
gar bli riktigt varmt. Kvartalskontroll av inomhustemperaturen kommer att genomföras, vid stora 
avvikelser kommer åtgärdsplan att tas fram. Inomhustemperaturen bör vara mellan 20-23 grader 
enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd om temperatur inomhus (FoHMFS 2014:17). 

Varmvattenberedare 
Båstadhem ansvarar för kontroll av varmvattnets temperatur i varmvattenberedare och vid tapp
ställe. Resultat från kontrollerna finns dokumenterat. 

Rutiner för kontroll av varmvattnets temperatur ingår som en del i egenkontrollen. Temperaturen 
bör enligt Folkhälsomyndigheten vara lägst 60° C i varmvattenberedare och lägst 50° vid alla tapp
ställen och i eventuell cirkulationsledning, för att förebygga tillväxt av Legionella. Rutiner för spol
ning finns upprättade. 

Ventilation 
Godkänd OVK har redovisats till miljöavdelningen. Nästa besiktning ska utföras senast 17 oktober 
2017. En OVK säkerställer att ventilationsanläggningen uppfyller kraven som gällde för anläggning
en vid installation. Det är viktigt att säkerställa att tilluften i lokalerna är tillräckliga till de antalet 
personer som vistas där samtidigt .. I Folkhälsomyndighetens allmänna råd om ventilation (FoHMFS 
2014:18) finns vägledande riktvärden för ventilation som verksamheten bör leva upp till. 

Radon 
Radonmätning är utförd 2009-2010. Uppmätta värden har inte föranlett några åtgärder. Komplet-
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tera gärna er egenkontroll med protokoll från radonmätningen. Tänk även på att sker ombyggnat
ioner eller stora förändringarna i lokalen så kan en ny radonmätning behöva utföras. 

Folkhälsomyndighetens riktvärde för högsta halt av radon är 200 Becquerel per kubikmeter luft 
(Bq/m3)(FoHMFS 2014:16). Riktvärdet gäller för bostäder och allmänna lokaler som skolor och för
skolor. Fastighetsägare till flerbostadshus, skolor och förskolor ska kontinuerligt kontrollera radon
halten och åtgärda en för hög radonhalt. 

Buller 
Ett av klassrummen ligger i vägg med tvättrummet. Vid centrifugering låter det in i klassrummet. En 
akustikmätning har genomförts av delar av skolan bland annat i aktuellt klassrum. Om det är en 
störning behöver verksamheten hitta en lösning. Det är en hög belastning på tvättstugan eftersom 
den används av städ, kök, förskola och skola. 
I Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus (FoHMFS 2014:13) finns riktlinjer som 
bör tillämpas vid bedömningen av om olägenhet för människors hälsa föreligger. 

Städning och hygien 
Rutiner för städ finns för verksamheten. Storstäd sker på loven. Textilier tvättas årligen eller vid be
hov, mattor skickas på kemtvättning. Rutiner för städning vid sjukdomsutbrott finns men behöver 
förtydligas och lämpligt städ produkt som är effektiv mot bakterier och virus behöver införskaffas. 
Rutiner för hantering av kräk m.m. behöver upprättas för personalen på skolan. Mer information om 
städning finns i Folkhälsomyndighetens allmänna råd om städning i skolor, förskolor, fritidshem och 
öppen fritidsverksamhet (FoHMFS 2014:19). 

Kemikalier 
Kemikalieföreteckning finns över de produkter som kan innebära risk för hälsa eller miljö. De kemi
kalier som ska finnas med är de med ett piktogram. Tänk även på att enligt produktvalsprincipen ska 
man undvika använda kemikalier som innebär risk för hälsa eller miljö om de kan ersättas med 
mindre farliga. Kemikalieförteckningar och säkerhetsdatablad(inte äldre än 3 år) ska hållas uppda
terade och ingå som en del i verksamhetens egenkontroll. Kemikalier och ska förvaras säkert, inval
lat och oåtkomligt för obehöriga. 

Avfall 
Verksamheten sopsorterar enligt kommunens renhållningsordning. Fraktionerna glas, metall, kar
tong, papper, plast och restavfall samt matavfall sorteras. Farligt avfall kommer att hämtas av NSR då 
ett" elpaket" är beställt. Förvaring av far lit avfall sker i låst utrymme och mängderna journalförs. 

Verksamheten sorterar sopor enligt kommunens renhållningsordning. Vakmästaren samlar in batte
rier, lysrör etc. och kör själv avfallet till återvinningsstation vid behov. 

Farligt avfall är avfall som är farligt därför att det är explosivt, brandfarligt, frätande, smittförande 
eller giftigt för människa och miljö. Normala krav är att farligt avfall ska förvaras på tätt underlag, 
under tak, i välventilerat utrymme och på ett sådant sätt att obehöriga inte kan komma åt det. Fly
tande farligt avfall ska dessutom förvaras över en invallning. Kontrollera att olika slag av farligt av
fall som kan reagera med varandra vid läckage inte förvaras över samma invallning. Förvaringsplat
sen bör också märkas med uppgift om vad som förvaras. 

Om farligt avfall uppkommer i din verksamhet ska du föra anteckningar över: 
• De olika slag av farligt avfall som uppkommer i din verksamhet 
• Den mängd som uppkommer årligen (både det farliga avfall som transporteras bort och det 

som lagras bör ingå) 
• De anläggningar som avfallet transporteras till. 
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Miljöavdelningen 

Angelica Hunyor 
Miljö- och hälsoskyddsinspektör 

Denna handling har hanterats digitalt och har dälför ingen undersla·ift. 

Kopia: Utbildningsnämnden, Båstads kommun 
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Information om egenkontroll enligt miljöbalken 

Den som driver en förskola eller skola har ansvaret för att verksamheten inte orsakar olä
genheter för människors hälsa eller skada på miljön. Detta finns beskrivet i miljöbalken och 
dess följdlagstiftning. Syftet med miljöbalken är att främja en hållbar utveckling så att nuva
rande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. 

Enligt miljöbalken ska varje verksamhetsutövare fortlöpande planera och kontrollera verk
samheten för att motverka och förebygga att verksamheten medför olägenhet för männi
skors hälsa eller miljön. Utöver de grundläggande bestämmelserna om egenkontroll som 
finns i 26 kap 19 §miljöbalken omfattas anmälningspliktiga verksamheter som förskolor och 
skolor dessutom av preciserade krav på egenkontroll i förordning (1998:901) om verksam
hetsutövarens egenkontroll. 

Egenkontrollen ska implementeras i verksamheten så att den blir en naturlig del i det dag
liga arbetet. Egenkontrollen är ett ständigt pågående arbete som noga ska planeras, genom
föras, följas upp och kontinuerligt förbättras. Med en bra och fungerande egenkontroll kan 
man upptäcka brister i verksamheten och lokalerna innan de orsakar stora skador eller häl
soproblem. Med en bra egenkontroll kan skolledaren även visa för såväl tillsynsmyndigheten 
som föräldrar, barn och personal, att verksamheten är miljö- och hälsomässigt kvalitetssäk
rad. Till grund för bestämmelserna om verksamhetsutövarens egenkontroll ligger Miljöbal
kens hänsynsregler: 

Bevisbörderegeln 
Du är skyldig att alltid kunna visa att du följer miljöbalkens regler. Tillsynsmyndigheten be
höver inte bevisa motsatsen. 
Kunskapskravet 
Du måste skaffa dig den kunskap som krävs både för att veta hur din verksamhet påverkar 
människors hälsa och miljö och hur du kan motverka sådan påverkan. 
Försiktighetsprincipen 
Så snart det finns risk för negativ påverkan ska du vidta lämpliga skyddsåtgärder och andra 
försiktighetsmått. Det gäller även om tillsynsmyndigheten inte ställt några krav. 
Bästa möjliga teknik 
För att motverka att verksamheten eller åtgärden påverkar miljön eller hälsan negativt ska 
bästa möjliga telmik användas i yrkesmässiga verksamheter. 
Lokaliseringsregeln 
Platsen och lokalen där verksamheten bedrivs ska väljas så att ändamålet kan uppnås med 
minsta intrång och olägenhet för människors hälsa och miljön. Ett givet bygglov innebär inte 
alltid att platsen eller lokalen bedöms lämplig enligt miljöbalkens regler. 
Hushållningsprincipen 
Du ska hushålla med råvaror och energi och utnyttja möjligheterna till återanvändning och 
återvinning. 
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