
 

 

 

Kallelse till sammanträde med Utbildningsnämnden 

Datum: Tisdagen den 7 november 2017 

Tid och plats: Utbildning kl. 10:00-12:00 Barnrättsutbildning, Natalie Engdahl och Sara Damber  

 Sammanträde kl. 13:00  

 Ärendemening Handläggare Besluts-
instans 

Sidnr 

 Upprop    

1.  Godkännande av dagordning   UN 2 

2.  Val av justeringsperson   UN 3 

 Barn och skola:     

3.  Ärende om vitesföreläggande av vårdnadshavare, med anledning av 
skolplikt /rätt till utbildning, Skollagen kap 7 § 23 (2010:800) OBS! 
Sekretessärende – handlingar delas ut på mötet  

Henrik Wagersten  UN   

4.  Revidering av årshjulet för det systematiska kvalitetsarbetet Marika Forsell  UN  4-5 

5.  Granskning av utbildningsnämnden avseende elevhälsan Ingrid Berg Brynje   UN 6-28 

6.  Hyresavtal för lokal gällande stöd- och utvecklingsenheten – 
handlingar skickas ut på torsdag  

Ingrid Berg Brynje  UN   

7.  Ny förbundsordning för Kommunalförbundet AV Media Skåne Margaretha Ekelund-
Svensson  

UN 29-37 

8.  Optimal grundskoleorganisation – norra delen  Sara Damber  UN  

 Verksamhetsövergripande:     

9.  Plan för systematiskt kvalitetsarbete 2017/2018 Marika Forsell   UN 38-84 

10.  Anmälda delegationsbeslut - Utbildningsnämnden 2017  UN 85-113 

11.  Beslutslogg utbildningsnämnden  UN 114-116 

12.  Delgivningar utbildningsnämnden  
 

 UN 117-125 

13.  Informationsärenden utbildningsnämnden  
- Information om platser inom förskola och pedagogisk 

omsorg, Margaretha Ekelund-Svensson  
- Optimal förskoleorganisation, Birgitta Berséus   
- AV Media Skåne, Sara Damber 
- Allmän information från barn och skola, Sara Damber   
- Allmän information från gymnasieskolan, Henrik Andersson  
- Allmän information från individ och familj, Henrik Andersson  
- Finsam, Henrik Andersson och Ingrid Zäther  

  126 

Båstad den 31 oktober 2017 

Helena Stridh  
Ordförande 

Therese Zetterström 
Sekreterare 
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Datum: 2017-10-31 
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 2017-10-31   
 
Kommunledningskontoret 
Therese Zetterström, Nämndsekreterare 
 
 
 
 

2



 Tjänsteskrivelse  
 

170103\c:\users\thearo1\appdata\local\microsoft\windows\temporary internet files\content.ie5\kmkm1a0w\[fam¤78217¤c1¤08e9c91c-b7c2-465a-8187-
b2251787a11e¤un¤bapp30¤ciceron¤¤fam]arkivdokument.doc\tz 

1 (1) 

 
 

Datum: 2017-10-31 
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 14 november 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 2017-10-31      
 
 
Kommunledningskontoret
Therese Zetterström, Nämndsekreterare 
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Datum: 2017-1027 
Handläggare: Marika Forsell 
Dnr:  
Till: Utbildningsnämnden 
 

Beslutet skall expedieras till: 
Barn och skolas ledningsgrupp, rektor för gymnasieskolan och bildningschef 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Årshjul för det systematiska kvalitetsarbetet  
 

 
Revidering av årshjulet för det systematiska kvalitetsarbetet enligt 
Skollagen kap 4 
 

Sammanfattning av ärendet 
Då Barn och skola i samarbete med utbildningsnämnden upprättat ny nämndsplan för 2018, 
blir följden att innehåll och tidsperspektiv för det systematiska kvalitetsarbetet påverkas. Barn 
och skola informerar nämnden om de ställningstaganden som ligger till grund för det nya för-
slaget. 
 

Bakgrund 
De fallande resultaten för Barn och skolas måluppfyllelse har genomlysts under våren. Priori-
terade arbetsområden har arbetats fram och utmynnat i ny nämndsplan för 2018, vilken ligger 
till grund för fortsatt systematiskt förbättringsarbete.  
 

Aktuellt 
De prioriterade målområdena handlar i stort om samverkan och gemensamt ansvar i ett 0-19 
årsperspektiv, ledarskapets betydelse för lärande och utveckling, barns rätt till likvärdighet 
genom värdegrundsarbete och vårdnadshavarna som viktig samverkanspart i barns- och ele-
vers utveckling. Dialogtillfällena kommer att ta sin utgångspunkt i de prioriterade målområ-
dena. Resultat och analysarbete kommer att följas upp på elev- grupp- och organisationsnivå 
för att säkerställa högre måluppfyllelse. 
  
 

Förslag till beslut 
 Utbildningsnämnden beslutar att fastställa årshjulet för det systematiska kvalitetsarbetet.  
 
 
 
 
 
Marika Forsell 
Utvecklingsledare 
Barn och skola 
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2018 

januari 

februari 

mars 

april 

maj 

juni juli 

augusti 

september 

oktober 

november 

december 

2018 

Nämndsmöten 
Läsår 2017-2018 

Huvudmannens systematiska kvalitetsarbete 

2017-10-18 

december: Redovisning av Öppna 
jämförelser 2016-2017, redovisa aktiva 
insatser för att förhindra diskriminering 
och kränkande behandling 
Dialog: Dialog om lärande, motivation 
och delaktighet med utgångspunkt i 
barns och elevers perspektiv 
Internkontroll 

januari: Redovisning av 
Värdegrundsenkäter 2017-2018 
Dialog: Om värdegrundsarbetet, 
med utgångspunkt i 
diskriminering och kränkande 
behandling 

november: analys och uppföljning av  
nämndsplan 2018. Besluta ny 
nämndsplan för 2019  
Redovisning av behovsbeskrivning 
inklusive utvecklingsinsatser inför 2019 
läsår 2018-2019 

februari: Redovisning och 
uppföljning av 
verksamhetsberättelse  2017 
insats och utfall/budget 

mars: Redovisning uppföljning 
av tilläggsbelopp, elevhälsa 
insatser utfall 
 

april: Dialog med ett 0-19 
perspektiv 
Redovisning av SAM 

maj: Tertialrapport 1  

oktober: Tertialrapport 2 
Redovisning av rektors/fsk chefers 
systematiska kvalitetsarbete 
Dialog med utgångspunkt i det 
pedagogiska ledarskapet 
 

september: Redovisning och uppföljning  
av resultat och måluppfyllelse  
för läsår 2017-2018 

juni: Beslut om gymnasieorganisation  
Akademi Båstad  
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Datum: 2017-10-27                Till: Utbildningsnämnden 

 

Handläggare: Ingrid Berg-Brynje  

Dnr: UN000245/2017-600 

 
 

Granskning av elevhälsan  
 
 

Förslag till beslut 
 
Utbildningsnämnden beslutar att: 
 

1. Godkänna den plan i fyra punkter som Barn och skola framställt under ”Aktuellt” och 
som svarar mot de fyra punkter som revisorerna framlagt. 

2. Att under våren 2018 följa upp planen från Barn och skola. 

 
Sammanfattning av ärende  
Ernst and Young (EY) har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Båstads kommun 
granskat Utbildningsnämndens (UN) styrning av elevhälsan i Båstads kommun. Utifrån EYs 
rapport har revisorerna rekommenderat UN ett antal åtgärder. Revisorerna begär återkoppling 
på dessa rekommenderade åtgärder. Föreliggande tjänsteskrivelse är ett samlat svar på denna 
begäran.  
 

Bakgrund 
De förtroendevalda revisorerna i  Båstads kommun gav under våren 2017 EY i uppdrag att 
granska UNs arbete med att bedöma huruvida elevhälsan bedrivs på ett ändamålsenligt sätt.  
 

EY bedömer i sin utredning att elevhälsan i Båstads kommun i väsentliga delar bedrivs på ett 
ändamålsenligt sätt men att det finns indikationer på att man inte till fullo kan täcka det behov 
av stöd som finns. Vidare bedömer EY att UN inte helt har säkerställt att verksamheterna getts 
fullgoda och likvärdiga förutsättningar när det gäller elevhälsostödet. Därför har EY gett re-
kommendationer om ändrade rutiner för UN, för att skapa bättre förutsättningar för elevhäl-
san verksamhet, enligt följande att:  
 

1) Systematiskt följa upp hur elevhälsan svarar mot de behov som upplevs ute i skolen-
heterna, både vad gäller omfattning, inriktning och samlad kompetensprofil 

2) Säkerställa att fördelningen elevhälsoresurser sker på ett transparent sätt, så likvär-
digheten kan bedömas. 

3) Se till att skolenheterna ges förutsättning att möta behoven av lösningar avseende ele-
ver med bl.a. neuropsykiatrisk problematik 

4) Se över förfarandet när det gäller ansökan och bedömning av tilläggsbelopp för barn 
med omfattande behov, samt att utvärdera i vilken mån tilläggsbeloppen täcker beho-
ven. 

 
 

Aktuellt 
Plan har utarbetats utifrån ovanstående punkter: 

1) Den systematiska uppföljningen av elevhälsan ska ingå i det systematiska kvalitetsarbetet 

(SKA) på skolorna och läggas in i blanketten för SKA-planen. På respektive skolenhet utvärde-

rar och analyserar elevhälsoteamet de insatser (särskilt stöd) som man haft på enheterna. Uti-
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från analyserna kan man sedan se om det är något speciellt man kan ha behov av såsom fort-

bildning/kompetensutveckling eller andra satsningar för såväl elevhälsans personal som för 

skolans. Dessa skall redovisas för ledningsgruppen under maj/ juni 2018. Analysen matchas 

med den statistik över hur Stöd och utvecklings enhetens (STUs) resurser har använts. 

 

2) Fördelningen av elevhälsans resurser är baserad på nyckeltal, främst utifrån antalet elever 

men hänsyn tas också till antalet skolenheter som ingår i ett uppdrag. Även denna redovisning 

kan ingå i det systematiska kvalitetsarbetet. Nyckeltalen redovisas förslagsvis en gång/år t.ex. 

på vårterminen utifrån prognos om elevantal.  

UN har gett PWC i uppdrag att genomlysa skolpengen, vilket kan rendera i att man kan behöva 

ta hänsyn till de socioekonomiska faktorerna. Barn och skola kommer även att arbeta med ett 

nytt projekt för jämlikt lärande med verksamhetsutveckling på organisations-, klass- och indi-

vidnivå genom att stärka det pedagogiska ledarskapet för rektorer och pedagoger för att skapa 

en tillgänglig lärmiljö för alla elever. 

 

3) Ledningsgruppen för Barn och skola har utsett en arbetsgrupp bestående av rektorer, för-

skole- och grundskoleutvecklare, chefen för STU, skopsykolog och skolexpert för att arbeta 

fram förslag på hur vi kan möta de behov som finns i verksamheterna. Vi har gjort studiebesök 

och arbetar nu med att sammanställa de intryck och de lärdomar vi gjort. Detta arbete skall 

presenteras för ledningsgruppen i januari 2018.  

 

4)Ledningsgruppen har påbörjat ett utvecklingsarbete kring hanteringen av tilläggsbelopp. 
Vidare har PWC fått i uppdrag att göra en genomlysning av skolpengen. Merparten av budgeten 
för tilläggsbelopp ska in i pengen som efter genomlysningen ska resursfördelas mer effektivt 
och behovsanpassat. STU ska ta över ansvaret för utdelning av tilläggsbelopp.  Ansökan om 
tilläggsbelopp ska enbart avse de barn/elever som har ett omfattande behov av särskilt stöd 
enligt reglerna i skollagen om tilläggsbelopp.  
 
Nedanstående är kriterier för vilka 
barn/elever som kan omfattas av tilläggsbelopp. 
 

• Grava rörelsehinder  
• Grav synnedsättning  
• Grav hörselnedsättning (Döv) 
• Utvecklingsstörning  
• Grav autism 
• Tillstånd av medicinsk karaktär som bedöms medföra omfattande behov av särskilt 

stöd av extraordinära åtgärder (ex ep, diabetes) 
 

Riktlinjer för tilläggsbeloppet kommer presenteras för UN efter genomlysning av skolpengen. 
 

 
 

Konsekvenser av beslut 
 

Samhälle 
Utifrån punkt 3 och 4. 
Rätt investeringar som görs i skolmiljön och genom personella insatser för elever med 
särskilda behov av stöd har effekt för hela deras liv och indirekt för dessa elevers omgivning. 
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Verksamhet 
Utifrån punkt 3 och 4. 
Satsningar i arbetsmiljön förväntas bidra till att både personal och elever kan arbeta 
effektivare och må bättre. 
 

Ekonomi 
Utifrån punkt 3 och 4. 
Insatser i elevernas arbetsmiljö, förväntas vara kostnadseffektivt i förhållande till extra 
personalinsatser. Tidiga insatser som görs för individer med omfattande behov sparar resurser 
för framtiden. 
 

Barnkonsekvensanalys 
Syftet med arbetet är att det ska bli bättre för barnen. Det säkerställs genom ett starkt barn-
perspektiv i alla analyser och handlingsplaner. Till exempel syftar genomlysningen av skol-
pengen till att resurserna ska fördelas till insatser där de mest behövs. Målet är att varje elev 
får det bemötande, stöd och den lärmiljö de behöver. 
 
Utifrån punkt 3 och 4.  
Insatser i elevernas arbetsmiljö förväntas ge effekter så att alla eleverna får större arbetsro, 
vilket särskilt gynnar elever med neuropsykiatriska funktionshinder. 
 

Miljökonsekvensanalys 
- 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Revisorerna i Båstads kommun 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
- 
 
Samråd har skett med: 
Sara Damber skolchef 

Marika Forsell, utvecklingsledare grundskola 

Henrik Wagersten utredare/skolexpert 
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Handläggare 
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REV 000015/2017-912 
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Till: Utbildningsnämnden 
För kännedom: Kommunfullmäktige 

R 
8ASTJi.JJS f\:OMMUN 

Utbildning::::1ärnnden 

2017 -05- 2 2 
Dnr .. \J .. N .. 0.0.Q.Z.~S / 
.1QS::t .. ~ ... C0 .9..~ ... 

Granskning av utbildningsnämnden avseende elevhälsan 

De förtroendevalda revisorerna i Båstad kommun har gett EY i uppdrag att granska utbildnings
nämnden med syfte att bedöma huruvida elevhälsan bedrivs på ett ändamålsenligt sätt. 

Vår sammanfattande bedömning är att elevhälsan i Båstad kommun i väsentliga delar bedrivs på ett 
ändamålsenligt sätt, men att det finns indikationer på att man inte till fullo kan täcka de behov av 
stöd som finns. Bedömningen är att utbildningsnämnden inte helt har säkerställt att verksamheter
na getts fullgoda och likvärdiga förutsättningar när det gäller elevhälsostödet. 

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi utbildningsnämnden att: 
Systematiskt följa upp hur elevhälsan svarar mot de behov som upplevs ute i skolenheterna, 
och detta både vad gäller elevhälsans omfattning och dess inriktning och samlade kompe
tensprofil. 
Säkerställa att fördelningen av elevhälsoresurser sker på ett transparent sätt, så att likvär
digheten kan bedömas. 
Se till att skolenheterna ges förutsättningar att möta behoven av lösningar avseende elever 
med bl a neuropsykiatrisk problematik 
Se över förfarandet när det gäller ansökan och bedömning av tilläggsbelopp för barn med 
omfattande behov, samt utvärdera i vilken mån tilläggsbeloppen täcker behoven 

Revisorerna önskar svar från utbildningsnämnden senast 2017-09-30 med särskilt beaktande av 
ovanstående rekommendationer. 

På uppdrag av revisorerna i Båstads kommun 

~vJ~ 
Sten Wahlgren 
Revisionens ordförande 

Ingvar Andreasson 
Revisionens vice ordförande 

Båstads kommun 

Kommunledningskontor 
269 80 BÅSTAD 
Telefon: 0431-770 00 vx 
Plusgiro: 111111-1 
Org.nummer: 212000-0944 
bastads.kommun@bastad.se 
www.bastad.se 
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Building a better 
worldng world 

1. Sammanfattning 

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Båstad kommun granskat utbildnings
nämnden med syfte att bedöma huruvida elevhälsan bedrivs på ett ändamålsenligt sätt. 

Vår sammanfattande bedömning är att elevhälsan i Båstad kommun i väsentliga delar 
bedrivs på ett ändamålsenligt sätt, men att det finns indikationer på att man inte till fullo kan 
täcka de behov av stöd som finns. Bedömningen är att utbildningsnämnden inte helt har 
säkerställt att verksamheterna getts fullgoda och likvärdiga förutsättningar när det gäller 
elevhälsostödet. 

Under granskningen har vi bland annat fått indikationer om följande områden i behov av ökat 
fokus i olika avseenden: 

Budgeten och fördelningsprocessen avseende tilläggsbelopp för barn med omfattande behov 
Likvärdig och tillräcklig tillgång till psykosocial (kurativ) respektive psykologisk kompetens i 
skolenheterna 
Lokalfrågan för elevhälsan (lokalt och centralt) 
Skolenheternas inflytande i formuleringen av årlig plan för elevhälsan 
Strategi och beredskap för att hitta övergripande lösningar för elever med neuropsykiatrisk 
problematik m m 
Samverkan med individ och familj 

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi utbildningsnämnden att: 

11> Systematiskt följa upp hur elevhälsan svarar mot de behov som upplevs ute i 
skolenheterna, och detta både vad gäller elevhälsans omfattning och dess inriktning 
och samlade kompetensprofil. 
Säkerställa att fördelningen av elevhälsoresurser sker på ett transparent sätt, så att 
likvärdigheten kan bedömas. 

11> Se till att skolenheterna ges förutsättningar att möta behoven av lösningar avseende 
elever med bl a neuropsykiatrisk problematik 

11> Se över förfarandet när det gäller ansökan och bedömning av tilläggsbelopp för barn 
med omfattande behov, samt utvärdera i vilken mån tilläggsbeloppen täcker behoven 

2 
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Building a better 
working world 

2. Inledning 

2.1. Bakgrund 

Elevhälsans uppdrag har under de senaste åren såväl förtydligats som vidgats i och med 
den nya skollagen och vägledande nationella dokument. Här tydliggörs en förväntan på att 
elevhälsan ska utgöra en tillgänglig och samlad resurs, vars verksamhet präglas av 
förebyggande och hälsofrämjande arbete. Elevhälsoarbetet ska också ha utpräglad bäring 
på att elevernas utveckling mot utbildningens mål stöds, och detta inom ramen för att 
verksamheterna bedrivs med utgångspunkt i såväl hälso- och sjukvårdslagen som skollagen. 

Dessa förändringar ska dessutom ses mot fond av att elevhälsans professioner kommit att 
möta såväl utökade som förändrade behov bland eleverna. Nationellt ses bland annat en 
ökad problematik kring stress, psykisk ohälsa och psykosomatiska besvär hos unga. Detta 
föranleder att elevhälsans samtliga kompetenser arbetar systematiskt, samordnat och 
framåtriktat, vilket i sin tur förutsätter en aktiv styrning och tillhandahållande av tillräckliga 
förutsättningar från huvudmannens sida. 

Sammantaget ställer dessa villkor stora krav på förmågan att organisera, styra och leda 
elevhälsoverksamheten i en kommun på ett ändamålsenligt sätt. Stora variationer mellan 
kommunernas sätt att hantera elevhälsan i dessa avseenden understryker digniteten i 
utmaningen. 

De förtroendevalda revisorerna har med utgångspunkt detta beslutat genomföra en 
granskning av elevhälsan i Båstads kommun. 

2.2. Syfte, revisionsfrågor och ansvarig nämnd 

Det övergripande syftet med granskningen är att bedöma huruvida elevhälsan bedrivs på ett 
ändamålsenligt sätt. Granskningen tar sin utgångspunkt i följande revisionsfrågor: 

1> Har styrningen av elevhälsan bäring på viljeriktningen i de nationella styrdokumenten? 

Säkerställs en tillräcklig och likvärdig tillgång till elevhälsans kompetenser? 

Finns det ett ändamålsenligt system för kvalitetsarbete, och hur förhåller det sig till 
skolans kvalitetsarbete? 

Finns det ändamålsenliga former för uppföljning och återrapportering av elevhälsans 
arbete och resultat? 

Finns det ändamålsenliga former för samverkan med socialtjänsten? 

Granskningen avser utbildningsnämnden. 

3 
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2.3. Genomförande 

Granskningen grundas på intervjuer och dokumentstudier. De intervjuade har beretts tillfälle 
att sakgranska rapporten. Granskningen är genomförd mellan februari och maj 2017. 

3. Revisionskriterier 
I denna granskning utgörs de huvudsakliga revisionskriterierna av: 

Skollagen 
11> Hälso- och sjukvårdslagen 

Kommunallagen 
11> Kommunfullmäktiges mål och riktlinjer 

Socialstyrelsen och Skolverkets Vägledning för elevhälsan (2014, rev 2016) 

3.1. Nationell styrning 

Elevhälsan omfattar de medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska 
insatser som enligt skollagen ska finnas tillgängliga från och med förskoleklass. Elevhälso
verksamheten styrs av flera regelverk; förutom skollagen och övriga styrdokument för skolan 
är bland annat hälso- och sjukvårdslagen tillämplig. 1 Skollagen ställer som grundläggande 
krav att samtliga fyra insatser ska möjliggöras genom att motsvarande kompetenser finns 
tillgängliga; skolsköterska och skolläkare, psykolog, samt kurativ respektive special
pedagogisk kompetens. 

Elevhälsans önskade inriktning har under senare år tydliggjorts i skollagen (2010). Här 
påtalas framför allt att verksamheten ska präglas av hälsofrämjande och förebyggande 
arbete, samt ett stödjande arbete avseende elevens utveckling mot målen: 

Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och 
specialpedagogiska insatser. Elevhälsan ska främst vara 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. (Skollagen 2010:800, kapitel 
2 §25) 

I Skolverkets och Socialstyrelsens vägledning för elevhälsan (2014, rev 2016) tydliggörs de 
åtaganden som följer av den uppdaterade regleringen och nationella viljeriktningen på 
elevhälsans område. 

Ansvaret för olika aspekter av elevhälsan delas mellan huvudman, rektor och vårdgivare (det 
senare avseende skolhälsovården), och några huvudsakliga ansvarsområden framgår av 
bilaga 1. Huvudmannens ansvar inbegriper bl a att: 

1 Andra regelverk som ska beaktas är framför allt patientsäkerhetslagen, patientdatalagen, 
offentlighets- och sekretesslagen, personuppgiftslagen, förvaltningslagen och arbetsmiljölagen. 
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• genomföra utbildningen i enlighet med bestämmelserna i skollagen, föreskrifter som 
har meddelats med stöd av skollagen samt bestämmelser för utbildningen som kan 
finnas i andra författningar 

• ha ett systematiskt kvalitetsarbete på skolenhets- och huvudmannanivå 
• genomföra verksamheten på ett sådant sätt att de nationella målen uppnås, till 

exempel beslut om elevhälsans organisation, placering och anställningsvillkor för de 
anställda inom elevhälsan 

• verksamheten har en adekvat kompetensförsörjning och ska erbjuda personalen 
kompetensutveckling med mera 

• skriva avtal vid samverkan med andra huvudmän 
• det finns lokaler och utrustning som behövs för att syftet med utbildningen ska kunna 

uppfyllas. 
(ur Vägledning för elevhälsan, Socialstyrelsen och Skolverket 2014, rev 2016) 

Vårdgivaren är, när det gäller den kommunala skolverksamheten, samma som huvud
mannen. 

Både inom skolväsendet och hälso- och sjukvården finns i föreskrifter bestämmelser om 
systematiskt kvalitetsarbete. Det systematiska kvalitetsarbetet ska bedrivas och 
dokumenteras på både huvudmanna- och skolenhetsnivå. Att kontinuerligt och systematiskt 
följa upp elevhälsans arbete är ett led i att ständigt utveckla skolverksamheten. För 
elevhälsan innebär det att följa upp och utvärdera hur dess arbetsinsatser skapar 
förutsättningar för eleverna att uppfylla både skolans kunskaps- och värdegrundsmål.2 

I skollagen finns bestämmelser om tilläggsbelopp för särskilt stöd till barn med extraordinära 
behov. Med bakgrund i att lagstiftningen varit otydlig, med restriktiv tillämpning som följd, 
förtydligades reglerna från och med juli 2016. Förutom att ändringarna förtydligade att 
tilläggsbelopp som ges till enskilda huvudmän för förskolor och skolor ska vara individuellt 
bestämt utifrån barnets behov, så gjorde också tydligt att tilläggsbelopp även ska kunna 
lämnas för extraordinära stödåtgärder som ett barn eller en elev har behov av i 
undervisningen, till exempel till barn och elever med stora inlärningssvårigheter. 

3.2. Kommunfullmäktiges mål m m 

I kommunfullmäktiges budget 2017 samt plan för 2018-2021 formuleras målet "Båstads 
kommun ska vara en av Sveriges 10 bästa skolkommuner". I viss mån knyts an till insatser 
som handlar om elevhälsan. I budgetens beskrivning av insatser för att nå skolmålet 
konstateras tex att många elever i årskurs 6 hade läs- och skrivsvårigheter. I samband med 
detta påpekas att det är viktigt att dessa resultat följs och att Stöd- och utvecklingsenheten 
(STU) är med och diskuterar detta. Vidare åligger det enligt budgetdokumentet 
utbildningsnämnden att se över tilldelningen av tilläggsbelopp för anpassning till den 
förtydligade lagstiftningen (se avsnittet ovan). 

I december 2013 beslutade kommunfullmäktige om en handlingsplan för Skol- och 
utbildningsprogrammet 2014-2021. Under det övergripande målet att "utveckla 
verksamheten för att nå ökad måluppfyllelse" formulerades ett antal programmål, varav ett är 
att "alla barn/elever får tidigt och fortlöpande ett väl anpassat stöd i sitt individuella lärande 
och sin utveckling samt tillgång till studiehjälp". Till detta mål knyts tre förväntade effekter, 
varav en har direkt bäring på elevhälsoverksamheten: "Stärkt elevhälsa skapar förutsättning 
för likvärdig utbildning". Insatsen som beskrivs är "Förstärkt tvärprofessionell kompetens i 
alla skolformer'', vilket under STU-chefens ansvar ska vara färdigt under planperioden. 

2 Se vidare i Skolverkets och Socialstyrelsens Vägledning för elevhälsan (2014, rev 2016). 
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4. Granskningsresultat 

4.1. Organisation och styrning av elevhälsan 

Elevhälsan i Båstad kommun är företrädesvis centralt organiserad i Stöd- och 
utvecklingsenheten (STU) inom verksamhetsområde Barn och skola. Under chef för STU är 
följande kompetenser organiserade: 

Kompetens Antal Enheter 
heltids-
tjänster 

1 psykoloq 1* F-9, 7 enheter 
3 specialpedagoger 3.0 1 gentemot förskola (9 kommunala samt 4 fristående) 

1 gentemot grund- och gymnasiesärskola 
1 med specialiserinq problemskapande situationer (F-9) 

4 skolkuratorer 3,45 F-9 samt gymnasium, sammanlagt 8 enheter 
21ogopeder 1,75 F-9, 7 enheter 
4 skolsköterskor 3,5 F-9 samt gymnasium, sammanlagt 8 enheter 
1 samordnare/pedaqoq 1 Familiecentralsliknande verksamhet samt öppen förskola 
*Ytterligare 0,5 psykologtjänst tillhandahålls genom extern konsult; denna tjänst ägnas åt 
psykologutredningar 

Rektorerna svarar sedan för att tillhandahålla kompetens i form av specialpedagoger, 
speciallärare och assistenter på sina respektive enheter. Skolsköterskor och kuratorer är 
lokalt placerade på skolenheterna, och de två logopederna sitter också placerade på var sin 
skola. STU-chef, skolpsykolog STUs specialpedagoger är centralt placerade, och fick under 
2016 med kort varsel flytta till nya lokaler där det enligt vad som framförs i STUs 
verksamhetsberättelse 2016 råder brist på arbets- och sammanträdesrum. 

För elevhälsans medicinska del är STU-chef verksamhetsansvarig och en av 
skolsköterskorna medicinskt ledningsansvarig enligt HSL. Skolläkare tillhandahålls som 
extern konsult. Som framgår i schemat ovan kompletteras psykologkompetensen med extern 
konsult. Det påpekas från elevhälsans sida att då psykologutredningar köps externt via 
konsult kan ordinarie skolpsykolog i större utsträckning arbeta i det förebyggande/främjande 
spåret. Enligt vad som framkommer utgör konsulttimmarna den enda psykologresursen på 
gymnasieskolan. 

Inom STU arbetar man årligen fram en plan för enheten, och denna stäms av halvårsvis. Mål 
och genomförande i 2016/2017 års plan framgår av bilaga 2. Det upprättas även lokala 
planer för elevhälsoteamen ute i enheterna, och som i olika grad ger färdriktning åt det lokala 
elevhälsoarbetet. Bland de intervjuade rektorerna uttrycks att det är problematiskt att den 
centrala elevhälsoplanen upprättas internt inom STU, och att detta förstärker tendensen att 
STU och skolenheterna arbetar parallellt i två spår. Här uttrycks också att rektorerna bör 
involveras när behovet av specialistkompetens formuleras. Som framgår i bilaga 2 har STU i 
sina mål för 2016/2017 bland annat tagit sikte på att stödet och kompetensen ska utgå från 
skolornas/förskolornas behov, och även att STU ska bidra till att det åstadkoms en 
gemensam syn på barn- och elevhälsouppdraget i kommunen. Detta ska bland annat ske 
genom "regelbunden dialog på olika nivåer med förskolor och skolor kring uppdrag, behov 
och förväntningar". STU-chefen för fram att man strävat efter en årlig plan för elevhälsan och 
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som baseras på skolornas analyser i sitt kvalitetsarbete, men att det är svårt att få rektorerna 
att utvärdera och analysera det lokala elevhälsoarbetet på ett systematiskt sätt. 

Styrkedjan inom barn och 
skola, som den beskrivs i de 
interna dokumenten, framgår i 
bilden här bredvid. Vi 
konstaterar att stöd- och 
utvecklingsenhetens chef 
deltar i ledningsgruppen. 

Styrkedja barn och skola 
Ledningsgrupp 

Skolchef, rektorer, förskolechefer, STU chef, utvecklare 
förskola och grundskola, skolexpert samt administrativ chef 

Rektorsteam (STU che sitter med en gång/ mån) 
Förskoleteam (STU chef sitter med någon gång per termin) 

Stöd - och utvecklingsteamet 

Lokala EHT team på varje skola 

Mot förskolan, för vilken det inte finns lagstadgad elevhälsa, arbetar en specialpedagog. I 
linje med principen om lika rätt har även fristående förskolor tillgång till denna 
specialpedagogiska resurs. I förskolan bedrivs ett projekt kring alternativa 
kommunikationssätt ("Kommunikation ur ett inkluderande perspektiv") med finansiering av 
specialpedagogiska skolmyndigheten (50 % specialpedagog). 

Elevhälsoarbetet på lokal nivå 
Hjärtat i det lokala elevhälsoarbetet är enhetens elevhälsoteam, som träffas regelbundet. 
Frekvens och fokus för teamens arbete skiljer sig mellan stadier och enheter, t ex i vilken 
mån studie- och yrkesvalslärare deltar, och i vilken mån teamet arbetar med individärenden 
eller med även strategiska frågor. Skolpsykolog deltar i de respektive elevhälsomötena med 
viss frekvens men inte kontinuerligt; en skolpsykolog servar ju alla enheter. Även logopeder 
deltar i elevhälsomötena emellanåt. 

På någon enhet försöker man enligt uppgift främja att det ges tid åt ett mer strategiskt 
främjande arbete genom att man har två olika typer av elevhälsomöten; i det ena hanteras 
individärenden, och det andra försöker öronmärkas för det övergripande perspektivet och 
arbetet. Vi hör också om att kurator och skolsköterska kontinuerligt medverkar vid 
klasskonferenserna som hålls varje termin. 

Genomgående beskrivs att elevhälsans fokus och arbetssätt skiljer sig åt mellan enheterna. 
Från den centrala elevhälsans sida uttrycks bl a att det finns stora skillnader i hur bra det går 
att bedriva ett främjande och förebyggande elevhälsoarbete på skolorna. Man uttrycker att 
beredskapen är skiftande när det gäller hur mottagliga pedagoger är för ett konsultativt och 
handledande elevhälsoarbete. Samtidigt uttalas att det är en utmaning för elevhälsan att 
lyssna in och svara mot förväntningar kring tillgänglighet och hörsamhet gentemot behoven 
som dyker upp i pedagogledet. Här finns exempel på att man på någon enhet gått mot en 
mer "öppen konsultationstid" då elevhälsoteamet är tillgängligt. 

I intervjuerna med rektorer framhävs den lokala placeringen av elevhälsopersonal som en 
framgångsfaktor eller rentav en förutsättning för ett gott elevhälsoarbete. Man ger överlag 
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uttryck för uppfattningen att lokaliseringen är överordnad frågan om vem som har 
chefsansvaret. 

Logopederna, som sitter lokalt placerade på var sin skola, arbetar bl a med screening i 
förskoleklass enligt vedertagen modell. De fortsätter sedan arbeta med eleverna i samverkan 
med pedagogerna i klassrummet, och är tillgängliga för att involveras i skolornas 
systematiska arbete. 

Ett exempel på en satsning i linje med elevhälsans främjande och förebyggande uppdrag 
gäller utvecklingen av relationellt lärande i Förslövs skola med bidrag från 
specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM). Projektet startade i F-6 och implementeras nu 
i 7-9. 

Det finns enligt vad som framkommer ett framåtriktat arbete med att hitta lärmiljölösningar 
som förekommer eller löser problematik. Samtidigt finns bland grundskolerektorerna ett 
utvecklingsarbete kring tydliga metoder och strategier för lärande. Enligt vad som uppges 
från rektorshåll markerar detta arbete till viss del ett perspektivskifte, t ex genom att fokusera 
studiemotivationen snarare än arbetet riktat mot studiero. Detta bygger bland annat på en 
syn på att sambandet mellan hälsa och lärande inte är enkelriktat. 

I intervjuer med rektorer lyfter man fram problem med att den centrala elevhälsoresursen i 
vissa avseende inte matchar behoven lokalt. Det kan gälla såväl arbetssätt som 
omfattningsmässigt. Här poängteras framför allt de utmaningar som följer med elever som 
har problematik som kräver omfattande insatser för att en fungerande skolsituation ska 
kunna uppnås. I intervjuerna med rektorerna poängteras att det är viktigt med ett 
förebyggande och hälsofrämjande elevhälsoarbete, men det uttrycks att detta måste 
kompletteras med insatser och lösningar för denna typ av särskilda problematik. 

Det I sammanhanget uttrycks från rektorernas sida ett behov av lösningar i form av 
kommunövergripande särskilda undervisningsgrupper/resursskolor i någon form. Enstaka 
elever mer omfattande problematik kan binda väldigt mycket resurser på den enskilda 
enheten. Här påtalas att det i den samlade organisationen saknas nödvändig kompetens och 
lösningar när det gäller elever med neuropsykiatrisk problematik såsom autism och 
autismliknande problem, brist på impulskontroll och svårare inlärningsproblematik. Här ska 
nämnas att det redan i kommunens årsredovisning 2015 konstaterades att antalet barn och 
elever i behov av särskilt stöd samt med omfattande behov av särskilt stöd ökar. 

På ett mer övergripande plan beskrivs ett problem med att den centrala elevhälsan inte i 
tillräcklig utsträckning utgår från de behov och förutsättningar som präglar skolverksamheten 
ute i enheterna. Från rektorshåll betonas att åtaganden och fortbildning framför allt bör ha 
fokus på att driva de processer som behöver utvecklas för att öka måluppfyllelsen. Man 
betonar att elevhälsan ska ha ett stödjande uppdrag i förhållande den kärnprocess som den 
pedagogiska verksamheten utgör, men att detta inte är fallet i nuläget. Även från STU
ledningens sida poängteras dock att lyhördhet och tillgänglighet i förhållande till 
skolenheterna är en essentiell utmaning och punkt för utveckling. I intervju med personal från 
STU lyfts också behovet av att STU blir tydligare i att formulera och kommunicera vad som 
kan erbjudas skolverksamheterna. 

4.2. Uppföljning, kvalitetsarbete och kvalitetsrapportering 

I årshjulet för det övergripande kvalitetsarbetet sker återkoppling från rektorer och 
förskolechefer till nämnden två gånger per år. Sedan 2016 sker ytterligare ett par träffar, och 
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som är av mer tematisk karaktär. Ett aktuellt tema är exempelvis lärmiljöerna (vilket också är 
ett område som fokuseras i kommunens handlingsplan för skol- och utbildningsprogrammet 
2014-2021). Av vad som framgår sker dock skolornas kvalitetsarbete och elevhälsans 
kvalitetsarbete i allt väsentligt i skilda spår. 

Det pågår under ledning av skolchefen en utredning om skolorganisationen, och som 
förväntas avrapporteras sommaren 2017. Utredningen rör den framtida organisationen 
avseende antalet enheter och hur dessa bör vara lokaliserade, vilka renoveringsbehov som 
finns, eventuella samverkanslösningar med andra kommuner osv. Enligt vad som 
framkommer hanteras inte frågan om elevhälsan i utredningen. 

För elevhälsans medicinska del tas årligen en verksamhetsberättelse fram, och i denna ingår 
bland annat patientsäkerhetsberättelsen. För den medicinska delen finns också ett 
dokumenterat ledningssystem, som bland annat beskriver kompetensfrågor, 
ansvarsfördelning, samverkansfrågor, processer samt systematiskt förbättringsarbete. För 
övriga delar av elevhälsan sker ännu ingen systematisk kvalitetsrapportering. Som framgår i 
bilaga 2 har STU som en del i sin plan för läsåret att börja arbeta fram ett gemensamt 
kvalitetsledningssystem. Ett initialt led i detta är att ta fram yrkesspecifika handböcker. 

Den centrala elevhälsan följer halvårsvis upp den elevhälsoplan som internt upprättas varje 
år. Det sammanställs också årligen en verksamhetsberättelse för STU. STU-chefen 
medverkar en gång i månaden i rektorsteamets möten (mer sällan i förskolechefernas 
möten), och har även erbjudit individuella samtal med rektorerna för dialog kring 
elevhälsofrågan. Det sker dock ingen systematiserad uppföljning av hur den centrala 
elevhälsans arbete uppfattas av rektorer och pedagoger. 

Digitala elevakter förs i journalsystemet PM. Enligt vad som uppges i STUs 
verksamhetsberättelse och i intervjuerna underlättar detta hanteringen av information kring 
varje elev, t ex för att inte förlora information vid stadiebyte, byte av enhet eller vid flytt. 

4.3. Tillgången till elevhälsans resurser 

Av vad som framkommer är kompetensförsörjningen en utmaning när det gäller samtliga 
elevhälsoprofessioner. Då organisationen är liten betyder det att konsekvenserna blir 
påtagliga i fall någon avslutar sin tjänst; detta gäller inte minst den medicinska delen, kopplat 
till de lagstiftade programmen (hälsosamtal/-undersökningar och vaccinationer). 

Enligt vad som framkommer eftersträvas en likvärdig fördelning av elevhälsoprofessionerna 
mellan de olika skolenheterna. Det används inga nyckeltal avseende hur många elever per 
tjänst som eftersträvas, men fördelningen följs (se tabell längre ned). Här påpekas dock att 
det snarare är antalet enheter per tjänst som är den springande punkten, inte i första hand 
antalet elever per tjänst. 

Frågan om likvärdighet och lika tillgänglighet är av allt att döma en svår utmaning givet 
skolorganisationen med ett stort antal mindre enheter. Delade tjänster mellan två eller i vissa 
fall flera enheter gör det svårt att hålla en kontinuitet och att säkerställa likvärdigheten. Ett 
exempel som ges är en kurator som servar tre enheter inom ramen för en tjänst på 80 
procent, till vilket det då till exempel kommer tid för utbildning, utveckling och 
arbetsplatsträffar centralt. De sju grundskoleenheterna delar på en psykologtjänst, vilket 
bland annat medför glesare närvaro i enheternas elevhälsoteam. Ytterligare en skolpsykolog 
kommer enligt uppgift att anställas. I fördelningsfrågan spelar också in vilken 
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tjänstgöringsgrad som elevhälsopersonalen önskar, vilket blir ytterligare en variabel som 
måste beaktas när elevhälsoresurserna fördelas. 

I tabellen nedan (siffror från STU) framgår fördelningen av kurator respektive skolsköterska 
mellan enheterna. Vissa skolsköterskor arbetar även (eller har arbetat) del av tjänst med 
mottagande av nyanlända. 

Skolenhet Antal elever Kurator (andel i Skolsköterska (andel i 
procent/ antal elever procent/ antal elever 

per tjänst) per tjänst) 
Sandlycke F-6 83 10%/830 20%/418 
Strandänq F-6 264 42,5%/621 45%/586 

östra Karup F-6 183 35%/522 40%/457 
Västra Karup F-6 142 35%/405 30%/473 

Förslöv F-6 250 50%1500 40%/625 
Strandäng 7-9 244 42,5%/574 45%/542 

Förslöv 7-9 184 50%/368 45%/408 
Akademi Båstad (gy) 270 65%/415 80%/337 

Det framkommer också att det finns lokalproblem på enheterna för de som servar flera olika 
enheter; detta gäller inte minst Västra Karup och Sandlyckeskolan (enligt STUs 
verksamhetsberättelse 2016). 

Tilläggsbelopp för barn och elever med omfattande behov av särskilt stöd söks enligt särskilt 
förfarande, och bereds av en medarbetare vid skolstaben med STU-chef som konsultativt 
stöd. Antalet ansökningar har enligt vad som framkommer ökat kraftigt mellan 2016 och 
början av 2017. I intervjuerna med rektorerna förklaras detta i grunden med ett ökat behov, i 
kombination med att man - till skillnad från tidigare - vinnlagt sig om att söka medel i alla 
relevanta fall, även i de fall man på grund av den begränsade potten vet med sig att det inte 
kommer att beviljas (tillräckliga) medel. Här lutar sig rektorerna mot det ansvar skollagen 
lägger på skolledaren när det gäller att vidta åtgärder för barn i behov av särskilt stöd. 
Genomgående bland de intervjuade rektorerna framförs att potten för tilläggsbelopp är långt 
ifrån i paritet med behoven. Från centralt håll förs fram att rektorerna bett om att fler elever 
skulle få tilldelningen, vilket resulterat i ett lägre belopp per elev. 

Rektorerna menar att den specialpedagogiska bedömningskompetensen är god bland de 
lokala specialpedagogerna, och att ansökningarna också speglar det reella behovet mycket 
väl. Man lyfter också fram att ansökningsförfarandet tidsmässigt är en stor belastning för de 
lokala specialpedagogerna. 

I intervju med utbildningsnämndens presidium framkommer att skolan hållit igen ekonomiskt 
på grund av ett befarat underskott inom verksamhetsområdet bildning och arbete. Man 
uttrycker att man sedan med facit i hand visat sig ha runt 2,5 mkr för skolverksamheten och 
som inte utnyttjats under 2016. Man för fram att dessa medel hade gjort stor skillnad om de 
använts till tilläggsbelopp för särskilt stöd. 

Från rektorshåll framkommer att det finns en bristande transparens i resursfördelningen när 
det gäller vad som kommer enheterna till del från centrala elevhälsans sida. Det beskrivs att 
elevpengen schablonmässigt reduceras med en summa för att finansiera STU. Det lyfts dock 
fram att det inte visat sig tydligt på vilket sätt ett ökat elevantal också visar sig i ökade 
elevhälsoresurser som kommer enheterna till gagn. 
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4.4. Samverkan 

Det framkommer att individ och familj haft en problematisk tid vilket fått konsekvenser för 
samverkan med skola/elevhälsa. I STUs verksamhetsberättelse för 2016 beskrivs rentav att 
"samverkan med individ och familj har i stort sett varit obefintlig under de senaste två åren". I 
någon mån har dock samverkan tagit ett steg framåt, dels i samverkan i individärenden, dels 
i gemensamma utbildningssatsningar. 

övriga samverkansformer inbegriper bland annat den familjecentralsliknande verksamheten 
(tillsammans med individ och familj samt BVC och privata vårdgivare). Vidare finns ett 
interkommunalt nätverk (skola och individ- och familjeomsorg i Båstad, Ängelholm, Klippan 
och Åstorp) tillsammans med barn- och ungdomspsykiatrin. STU är också representerat i 
samverkan med bland annat polis, ungdomsgårdar och individ- och familj (SPUFF). 
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5. Bedömning och rekommendationer 

Vår sammanfattande bedömning är att elevhälsan i Båstad kommun i väsentliga delar 
bedrivs på ett ändamålsenligt sätt, men att det finns indikationer på att man inte till fullo kan 
täcka de behov av stöd som finns. Bedömningen är att utbildningsnämnden inte helt har 
säkerställt att verksamheterna getts fullgoda och likvärdiga förutsättningar när det gäller 
elevhälsostödet. 

Vi kan konstatera att samtliga lagstiftade elevhälsokompetenser finns tillgängliga på 
grundskolenheterna. Vi gör dock bedömningen att det kan ifrågasättas om antalet tjänster i 
förhållande till antalet enheter och elever är tillräckligt för att kunna upprätthålla ett kvalitativt 
elevhälsoarbete i linje med de nationella styrdokumenten. Här ska inte minst nämnas 
möjligheten att kontinuerligt delta i elevhälsoteamens möten, vilket ter sig viktigt för 
kontinuitet och delaktighet i skolans elevhälsoarbete. 

Ett ändamålsenligt elevhälsoarbete i linje med de nationella styrdokumenten förutsätter att 
elevhälsoarbetet och det pedagogiska uppdraget är tätt sammanlänkade. Elevhälsans arbete 
ska ha bäring på skolans uppdrag, det vill säga på måluppfyllelsen. Här är huvudmannens 
ansvar tydligt formulerat när det gäller att ge förutsättningar för detta. Häri ligger att det bör 
finnas en väl utvecklad hörsamhet från elevhälsans sida, och där skolans behov är den 
formerande grunden för vad elevhälsan ska göra. Kompetenser, arbetssätt och omfattning 
måste enligt vår bedömning kontinuerligt stämmas av mot behoven i skolan. Detta hänger 
också ihop med behovet av att systematiskt följa upp huruvida elevhälsans insatser och 
arbetssätt i förlängningen bidrar till ökad måluppfyllelse. Enligt vår bedömning ställer detta 
krav inte bara på den centrala elevhälsan utan också på skolenheterna. 

En organisation med många små skolenheter betyder utmaningar för huvudmannen inte 
minst när det gäller att säkerställa att det finns tillräckliga förutsättningar för att tillhandahålla 
och bedriva ett gott elevhälsoarbete i enlighet med den nationella styrningen. Det är 
huvudmannen, i detta fall utbildningsnämnden, som har det yttersta ansvaret att se till att 
tillräckliga förutsättningar ges. Ett första led är att skaffa en bild av behoven och i vilken mån 
befintliga resurser kan sägas möta dessa behov - såväl omfattningsmässigt som 
innehållsmässigt. Uppföljning, analys och återrapportering i dessa frågor ser vi som en 
nödvändighet för att nämnden ska kunna göra bedömningar och fatta beslut på informerade 
grunder kring fördelning av resurser, organisering av verksamheten, utvärdering och 
utveckling. 

I granskningen framkommer frågor kring förfarandet när det gäller tilläggsbeloppen för barn 
med omfattande behov. Frågorna gäller bland annat omfattningen, ansökningsförfarandet, 
bedömningen och resultaten av insatserna. Sammantaget ser vi ett behov av en 
grundläggande analys av tilläggsbeloppen i dessa avseenden. 

Vi får bilden av att det i samarbete mellan STU och skola pågår en hel del brett 
förebyggande och främjande utvecklingsarbete, och att det överlag finns en konsensus kring 
vikten och nyttan av detta. Vi ser dock en skolorganisation som har att hantera en 
vardagsproblematik kopplat till enskilda elever med omfattande behov som kräver såväl 
åtgärdande som förebyggande åtaganden, men som inte kan hanteras genom exempelvis 
handledning gentemot pedagogerna. I avsaknad av kommungemensam strategi och 
lösningar för denna mer omfattande problematik, och i avsaknad av specialistkompetens 
inom dessa områden, så blir situationen ansträngd för att hantera detta ute i enheterna. Till 
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detta kommer uppfattningen att de extra resurser som kan skjutas till efter ansökan inte är 
tillräckliga för att fortlöpande kunna hantera problematiken. 

Det finns förvisso forum för dialog mellan den centrala funktionen och skolenheterna, men 
det saknas i mycket väsentligt en gemensam bild av problem och utmaningar när det gäller 
att få till ett ändamålsenligt elevhälsoarbete som stödjer skolan och möter behoven. Vår 
bedömning är att det krävs mycket god kommunikation för att kunna förena fördelarna med 
en centraliserad verksamhet (framför allt ökade förutsättningar för likvärdighet, en samlad 
och samordnad elevhälsa, och möjlighet till systematisk kunskapsutveckling) med de fördelar 
som en lokal placering företrädesvis innebär i form av närhet och kontinuitet i det lokala 
arbetet på skolorna. 

Under granskningen har vi bland annat fått indikationer om följande områden i behov av ökat 
fokus i olika avseenden: 

s·udgeten och fördelningsprocessen avseende tilläggsbelopp för barn med omfattande behov 
Likvärdig och tillräcklig tillgång till psykosocial (kurativ) respektive psykologisk kompetens i 
skolenheterna 
Lokalfrågan för elevhälsan (lokalt och centralt) 
Skolenheternas inflytande i formuleringen av årlig plan för elevhälsan 
Strategi och beredskap för att hitta övergripande lösningar för elever med neuropsykiatrisk 
problematik m m 
Samverkan med individ och familj 

Revisionsfråga Svar 

~ Har styrningen av Det sker inte från nämnden någon direkt styrning av elevhälsan i 
elevhälsan bäring på form av särskilda mål el dyl inom området. De syften och mål som 
viljeriktningen i de formuleras internt inom stöd- och utvecklingsenheten är i linje med 
nationella de nationella styrdokumenten. Bland insatser och satsningar finns 
styrdokumenten? konkreta exempel på föreby~:g:iande och främjande initiativ. 

~ Säkerställs en Delvis. Skollagens minimikrav när det gäller att samtliga 
tillräcklig och elevhälsokompetenser ska finnas tillgängliga i den enskilda skolan 
likvärdig tillgång till är av allt att döma uppfyllt. Tillgängligheten och kontinuiteten 
elevhälsans skiljer sig dock mellan enheterna. Det framhålls att det finns behov 
kompetenser? att stärka vissa kompetenser - speciellt kuratorer, skolpsykolog 

och viss spetskompetens inom specialpedagogik - för att 
tillqånqen ska bli tillråckliq i förhållande till behoven. 

~ Finns det ett Delvis. För elevhälsans medicinska del finns en styrningsmässig 
ändamålsenligt infrastruktur som inbegriper kvalitetsarbete, men inte för övriga 
system för delar av elevhälsan. Enligt vad som framkommer berörs 
kvalitetsarbete, och elevhälsan i liten utsträckning i de enskilda skolenheternas 
hur förhåller det sig kvalitetsarbete och -rapportering. 
till skolans 
kvalitetsarbete? 

~ Finns det Delvis. Den medicinska delen följs upp systematiskt, och för STU i 
ändamålsenliga sin helhet sammanställs årligen en verksamhetsberättelse. Vidare 
former för följs STUs årliga mål upp halvårsvis. Det sker dock inte någon 
uppföljning och samlad uppföljning som fångar resultat respektive erfarenheterna 
återrapportering av från rektorer och pedagoger. 
elevhälsans arbete 
och resultat? 

~ Finns det Nej, av vad som framkommer har regelrätt samverkan endast på 
ändamålsenliga senare tid åter börjat utvecklas. 
former för 
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samverkan med 
socialtjänsten? 

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi utbildningsnämnden att: 

Systematiskt följa upp hur elevhälsan svarar mot de behov som upplevs ute i 
skolenheterna, och detta både vad gäller elevhälsans omfattning och dess inriktning 
och samlade kompetensprofil. 
Säkerställa att fördelningen av elevhälsoresurser sker på ett transparent sätt, så att 
likvärdigheten kan bedömas . 

., Se till att skolenheterna ges förutsättningar att möta behoven av lösningar avseende 
elever med bl a neuropsykiatrisk problematik 
Se över förfarandet när det gäller ansökan och bedömning av tilläggsbelopp för barn 
med omfattande behov, samt utvärdera i vilken mån tilläggsbeloppen täcker behoven 

Båstad den 2 maj 2017 

Erik Wesser 
EY 
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Bilaga 1: Källförteckning 

Intervjuade funktioner: 

Utbildningsnämndens ordförande samt vice ordförande 

Verksamhetsområdeschef Barn och skola (telefonintervju) 

Chef Stöd- och utvecklingsenheten 

Medarbetare Stöd- och utvecklingsenheten (Kurator, skolsköterska, psykolog , 
specialpedagog) 

Rektor Förslöv F-9 

Rektor Strandäng F-6 

Rektor Västra Karup F-6 

Rektor Akademi Båstad Gymnasium 
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Bilaga 2. Stöd- och utvecklingsenhetens mål för läsåret 201612017 

Syfte och Mål Genomförande Ansvarig Uppföljning/utvärdering 

Syfte: - Diskussion i - Respektive Utvärderingsdag i december samt 
Utveckla yrkesgruppen kring yrkesgrupp juni 
användandet av hur den digitala - Varje medarbetare i - Gå tillbaka till 
digital journal- journalföringen ska STU minnesanteckningar i 
föring. se ut. Återkoppla till - Gemensamt ansvar respektive yrkesgrupp och 
Mål: STU vid behov för alla i STU STU möten samt kontrollera 
- Att j oumalföra - Varje person har - Ingrid ser till att den om ni diskuterat och 

digitalt ansvar för att fasta punkten tas återkopplat till STU. 
- Gemensam joumalföra upp på - Diskutera i yrkesgruppen hur 

digital regelbundet dagordningen. har varje personjoumalfört? 
journalföring - Dialog med skolorna Varje medarbetare V ad betyder regelbundet för 
med skolorna om ansvarar för att dela dig? 

- Likvärdigt implementeringen av med sig av sina - Har ni haft dialog med 
användande av den digitala erfarenheter. skolorna om implementeringen 
den j oumalföringen och i vilken form? Diskussion 
gemensamma - Dela med sig av och minnesanteckningar från 
digitala diskussionerna på EHT. 
joumalföringe skolorna om - Diskussion +kontrollera 
n användandet av den minnesanteckningar från STU 

digitala mötena om vi har delat med 
journalföringen som oss av processerna på skolorna. 
en fast punkt på STU Vad innebär likvärdigt 
mötena. användande? 
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Syfte och Mål 

Syfte: 
Säkerställa alla barn 
och elevers rätt till en 
likvärdig utbildning. 
Mål: 
- Bistå förskolor/ 

skolor med stöd 
och kompetens 
utifrån deras 
behov baserat 
på forskning 
och beprövad 
erfarenhet. 

- Bidra till att vi 
haren 
gemensam syn 
på barn- och 
elevhälsouppdra 
get i Båstads 
kommun. 

Genomförande 

- Regelbunden dialog 
på olika nivåer med 
förskolor och skolor 
kring uppdrag, 
behov och 
förväntningar. 

- Påbörja utarbetandet 
av ett gemensamt 
kvalitetsledningssyste 
m med yrkesspecifika 
handböcker 

- Följa upp och hålla i 
processer som är 
sjösatta; Petri 
Partanen, Leif 
Strandberg, Bo 
Hejlskov, SPSM:s 
värderingsverktyget 
samt elevhälsans 
väglednings dokument. 

- Hitta former för att 
kompetensutveckla 
oss själva och 
varandra samt hålla 
varandra informerade 
om olika 
samverkansgrupper 
och processer. 

Ansvarig Uppföljning/utvärdering 

- Var och en utifrån - Utvärderingsdag i december 
befintliga forum samt juni. Löpande 

- Ingrid för det återkoppling på STU dagar 
övergripande - Diskutera och dela med sig 
gemensamma samt av erfarenheter kring vilken 
yrkesgrupperna för möjlighet man haft till att 
handböckerna. föra en dialog i olika forum. 

- Ingrid ser till att vi Konkreta exempel? Vad 
har en fast punkt på betyder regelbundet? 
STU-mötena. Var - Diskutera i yrkesgrupperna 
och en hjälper till har ni påbörjat utarbetandet 
atthålla av handböckerna? Vad har 
processerna levande gjorts? Titta på 
på skolorna. Ingrid handböckerna i STU. 
ansvarar för att ett Den centrala 
litteraturseminariu kvalitetsledningsgruppen 
mkring ska redovisa vad man har 
värderingsverktyget gjort. 
genomförs. - Hur har vi följt upp och 

- Gemensamt ansvar hållit i sjösatta processer. 
för återkoppling på Konkreta exempel samt 
STU dagar kolla anteckningar från olika 

- forum. 
- Gå till minnesanteckningar 

från STU-dagar och ev 
yrkesgrupper. 

-
- Tankar framåt från 

utvärderings- och 
utvecklingsgruppen -

- Mötesmetodik STU -
föregående protokoll, följa 
upp. Dagordning med fasta 
punkter. 

- Systematik i STU-
anteckningar - blir så viktiga 
för oss för att kunna 
utvärdera. Lättillgängliga i 
STU-mappen. Mall+ 
samma format och namn för 
alla anteckningar. 
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Tjänsteskrivelse 

171026\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (1) 

Datum: : 2017-10-26. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Margareta Ekelund-Svensson 

Dnr: UN 000441/2017-600 

Förslag till beslut 
Förslaget till ny förbundsordning för Kommunalförbundet  AV Media Skåne godkänns 
enligt bilaga. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunalförbundet AV Media Skåne har gjort ändringar av och tillägg till förbunds-
ordningen, vilket nu finns för godkännande hos alla medlemmar . 

Bakgrund 
Kommunalförbundet AV Media bildades 1997 och började sin verksamhet 1998. Medlemmar 
är 12 kommuner i norra Skåne. Syftet med kommunalförbundet är att tillvarata medlemmar-
nas intressen inom utbildning, förskola och annan pedagogisk verksamhet 

Aktuellt 
Kommunalförbundet har tagit fram förslag till en ny förbundsförordning. Förslaget har tagits 
fram av 4 medlemskommuner under ledning av en konsult. Extern revisor och politiska reviso-
rer har också varit med i arbetet 

Verksamhetsområde 
Barn och skola 
Margareta Ekelund-Svensson, Administrativ chef 

Beslutet ska expedieras till: 
AV Media Skåne 
Margaretha Ekelund Svensson 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Ny Förbundsordning för Kommunalförbundet AV Media 

Samråd har skett med: 
Sara Damber 

Förslag till ny förbundsordning för Kommunalförbundet AV Media Skåne
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Till: 
Medlemskommunerna i 
l<ommunalförbundet 

AV Media Skåne. 

Ny Förbundsordning för Kommunalförbundet AV Media Skåne 

Med anledning av de synpunkter som framkom vid granskning av kommunalförbundet har 

processen för ny förbundsordning slutförts under september månad 2017. Direktionen för 
Kommunalförbundet AV Media Skåne har vid direktionsmöte 2017-09-18 fastställt ny 
förbundsordning samt att anhålla om påskrift av medlemskommunerna. 

I processen har stöd i utformningen getts av konsulten Axel Danielsson, fyra dialogmöten har 
genomförts i medlemskommunerna: Ängeholm, Åstorp, Simrishamn och Hässleholm i syfte 
att få synpunkter på förbundets ändamål och uppgifter. Dialogmöte har genomförts med 

extern revisor och politiska revisorer. 

Direktionen för Kommunalförbundet AV Media Skåne hemställer om att 
medlemskommunerna antar samt undertecknar förbundsordning. 

Efter undertecknandet ombedes ni att sända in förbundsordningen till AV Media Skåne. 
Svar emotses senast 2017-11-22. 

Med vänlig hälsning 

~~ 
Mikael Linden 

Verksamhetschef 
Kommunalförbundet 
AV Media Skåne 

Bilagor: 

Christer Grankvist 
Ordföranden 
l<ommunalförbundet 
AV Media Skåne 

Förbundsordning för Kommunalförbundet AV Media Skåne. 

AV Media Skåne I Finjagatan 44, 281 33 Hässleholm I Växel 0451- 38 85 80 

Bankgiro: 5161 -8163 I Orgnr: 222000-0943 
Webb: avmediaskane.se I E-post: kontakt@avmediaskane.se 

30



AV 1 (7) 

M E DIA SKÅNE 

2017-09-18 

Förbundsordning för Kommunalförbundet 
AV Media Skåne. 
Förbundet bildades på obestämd tid 1997 och startade sin verksamhet 1998. 

Ändringar av och tillägg till förbundsordningen har antagits av medlemmar 2017 och 

träder i kraft 1 januari 2018. 

1 §Namn och säte 
Kommunalförbundets namn är Kommunalförbundet AV Media Skåne och 

har sitt säte i Hässleholm. 

2 § Medlemmar 
Medlemmar i Kommunalförbundet är: 

Bromölla, Båstad, Hässleholm, Klippan, Osby, Perstorp, Simrishamn, Tomelilla, 

Åstorp, Ängelholm, Örkelljunga och östra Göinge kommun. 

3 §Ändamål och uppgifter 
Kommunalförbundets syfte är att tillvarata medlemmarnas intressen inom utbildning, 
förskola och annan pedagogisk verksamhet. Kommunalförbundets ändamål är att 

främja samverkan och ge medlemmarna ett brett och kvalitativt utbud inom 

områdena film, ljud, litteratur, pedagogik, skol- och kompetensutveckling samt 

tillhandahållande av teknik. Kommunalförbundet skall ligga i framkant avseende 

modern pedagogik och teknik. 

Uppgifter: 

• Utlåning och distribution av pedagogiskt material, film, ljud, litteratur, digital 

teknik och digitala läromedel. 

• Tillhandahålla plattform för strömmande media. (Streaming). 

• I enlighet med förbundets ändamål erbjuda medlemskommunerna tillgång till 

relevant teknik till självkostnadspris inom utbildning, förskola och annan 

pedagogisk verksamhet. 

AV Media Skåne I Finjagatan 44, 281 51 Hässleholm I Växel 0451- 38 85 80 
Bankgiro: 5161-8163 I Orgnr: 222000-0943 

Webb: avmediaskane.se I E-post: kontakt@avmediaskane.se 
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• Garantera att samtliga produkter och tjänster är kvalitetssäkrade före utlåning 

och inköp. 

• Erbjuda förmånliga gemensamma avtal för digitala läromedel. 

• Genomföra event såsom läromedelsmässa och andra pedagogiska träffar för 

inspiration och information inom pedagogisk verksamhet. 

• Erbjuda medlemmarna utbildningar i form av kurser och konferenser. 

• Skapa nätverk för erfarenhetsutbyte mellan kommunerna. 

• Samverka med nationella och regionala organisationer i Skåne län samt med 

motsvarande verksamheter i första hand i närliggande län men också vid 

behov övriga Sverige. 

Kommunalförbundet har även rätt att efter avtal med förbundsmedlem tillhandahålla 

andra eller kompletterande produkter eller tjänster inom ramen för kommunal

förbundets kompetens. Om kommunalförbundet tillhandahåller andra tjänster till sina 

förbundsmedlemmar än sådana som ingår i medlemsavgiften skall detta göras så att 

intäkterna för dessa tjänster täcker kostnaderna för densamma. 

4 § Organisation 
Förbundet är ett kommunalförbund med direktion. För förbundsdirektionen gäller 

särskilt reglemente. 

5 § Direktionen 
Direktionen skall bestå av en ledamot och en ersättare från varje förbundsmedlem, 

dvs. 12 ledamöter och 12 ersättare. Mandattiden för ledamöter och ersättare är fyra 

(4) år räknat från första januari året efter det då allmänna valet till kommunfullmäktige 

ägt rum i landet. 

Vid förhinder för ledamot tjänstgör ersättare vald av samma förbundsmedlem som 

ledamoten. Ledamot kallar själv in sin ersättare. 

Ersättare i direktionen har närvarorätt och yttranderätt vid direktionens 

sammanträden och rätt att få sin mening antecknad i protokollet. 

AV Media Skåne I Finjagatan 44, 281 51 Hässleholm I Växel 0451- 38 85 80 
Bankgiro: 5161-8163 I Orgnr: 222000-0943 

Webb: avmediaskane.se I E-post: kontakt@avmediaskane.se 
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6 § Kungörelser och tillkännagivanden 
Kommunalförbundet skall på sin webbplats ha en anslagstavla. Anslagstavlan skall 

kunna särskiljas från övrigt innehåll på webbplatsen. Varje förbundsmedlem skall ges 

möjlighet att länka sin webbplats till den webbplats där kommunalförbundet har sin 

anslagstavla. 

Kommunalförbundet skall på sin anslagstavla publicera kommunalförbundets: 

- tillkännagivanden om direktionens sammanträden 

- tillkännagivanden av justerade protokoll 

- tillkännagivanden av delegationsbeslut som inte skall anmälas till en nämnd 

- justerade protokoll i den utsträckning förbundet bestämmer och inte strider 

mot lag eller annan författning 

upplysningar om hur beslut kan överklagas 

7 § Initiativrätt 
Ärenden i direktionen får väckas av ledamot i direktionen eller genom 

förbundsmedlems kommunfullmäktige eller kommunstyrelse. 

8 § Revisorerna 
Förbundet skall ha tre (3) revisorer. Kommunfullmäktige i medlemskommunerna 

utser revisorerna. Valet skall föregås av samråd med övriga medlemmar. 

Revisorerna väljs för samma mandatperiod som direktionen. Tre av 

medlemskommunerna utser för varje mandatperiod revisorer. Varefter tre nya 

medlemskommuner utser revisorer för nästkommande mandatperiod tills alla 

medlemskommuner har utsett revisorer för en mandatperiod. 

9 § Kostnadstäckning 
Kommunalförbundets årliga kostnader skall täckas genom avgifter. 

Kommunalförbundet skall debitera medlemmarna avgifter för utförda tjänster efter 

självkostnadsprincipen. 
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10 § Andel i tillgångar och skulder 
Förbundsmedlemmarna har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och 

skulder i förhållande till medlemmarnas folkmängd. Till grund för fördelningen gäller 

respektive medlems andel av den totala folkmängden vid ingången av året före 

räkenskapsåret, avrundat till en decimal. 

Nu angivna fördelningsgrund gäller för täckande av brist för det fall att förbundet 

skulle sakna medel att betala sina skulder i verksamheten samt vid skifte av 

förbundets behållna tillgångar eller skulder som föranleds av förbundets upplösning. 

Samma fördelning skall gälla för borgen som medlemmarna ingår i förbundet. 

11 § Budget, verksamhetsplan och ekonomisk styrning 
Verksamhetschefen har att, till direktionen, årligen framlägga förslag till budget. 

Budgeten skall innehålla beslutsförslag för verksamheten och ekonomin under 

budgetåret, samt en plan för verksamheten och ekonomin under den därefter 

kommande tvåårsperioden. Budgetförslag skall förgås av dialogmöte med 

revisorerna vad avser revisionsbudget. 

Direktionen skall årligen faststalla en tidsplan för förbundets arbete med budget, 

uppföljning av ekonomi och verksamhet, delårsrapporter och årsredovisning. 

Direktionens sammanträden, vid vilka budgeten fastställs samt årsredovisningen 

godkännas, skall vara offentligt och skall tillkännages på kommunalförbundets 

anslagstavla minst en vecka före sammanträdesdagen. 

Förslag till budget samt årsredovisning skall hållas tillgängligt för allmänheten på 

förbundets anslagstavla från och med tillkännagivandet av det sammanträde med 

direktionen då budgeten skall fastställas respektive årsredovisningen skall 

godkännas. 

12 §Allmänhetens rätt att ställa frågor om årsredovisningen vid ett 
sammanträde med direktionen. 
Allmänheten har rätt att i elektronisk form (e-post) ställa frågor om årsredovisningen 
vid direktionsmöte då årsredovisningen behandlas. Sådana frågor skall inkomma till 
kommunalförbundet senast tre arbetsdagar före det direktionsmötet då års
redovisningen behandlas. Frågor om årsredovisningen besvaras vid direktionsmötet 
samt även med e-post till frågeställaren. 
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13 § Lån, borgen m.m. 
Förbundet har inte rätt att uppta lån, teckna borgen, garantier eller motsvarande utan 

godkännande av samtliga förbundsmedlemmars fullmäktige. 

Förbundet får inte bilda bolag, förvärva andelar i bolag eller motsvarande utan 
godkännande av samtliga förbundsmedlemmars fullmäktige. 

14 §Samråd, insyn och kontroll 
Förbundsmedlemmarna har rätt till insyn i förbundet och rätt att utöva uppsikt över 

dess verksamhet. Dessa befogenheter utövas enligt kommunallagen av 

kommunstyrelsen i respektive kommun. Direktionen skall före beslut, samråda med 

medlemmarna i frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt. 

15 § Ersättningar för förtroendeuppdrag 
Arvoden och andra ekonomiska ersättningar till ledamöter och ersättare i direktionen 

eller andra organ regleras i kommunalförbundets bestämmelser, arvoden och 

ersättning till förtroendevalda, enligt bestämmelser för arvoden och ersättningar som 

tillämpas i Hässleholms kommun. Arvode och andra ekonomiska ersättningar till 

revisorer och revisorsersättare skall utgå enligt de regler som tillämpas i 

Hässleholms kommun. 

16 § Uppsägning och utträde 
En förbundsmedlem har rätt att utträda ur förbundet. Uppsägningstiden är 18 

månader räknat från ingången av den månad då uppsägningen sker. Regleringen av 

de ekonomiska mellanhavandena mellan förbundet och den utträdande medlemmen 

bestäms i en överrenskommelse mellan samtliga förbundsmedlemmar. 

Den ekonomiska regleringen skall ske utifrån de andelar i förbundets samlade 

tillgångar och skulder som gäller vid ingången av det år medlemen utträder ur 

förbundet, om inte annat avtalas mellan förbundsmedlemmarna. 

17 § Likvidation och upplösning 
Om förbundsmedlemmarna inte kan enas om förutsättningarna för utträde när 
uppsägningstiden i 16 § är till ända, skall förbundet omedelbart träda i likvidation. 
Förbundet ska också träda i likvidation om minst tre av förbundsmedlemmarna 
genom samstämmiga beslut i respektive förbundsmedlems fullmäktige fattat beslut 
härom. Likvidationen verkställs av direktionen i egenskap av likvidator. 
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Vid skifte av förbundets behållna tillgångar med anledning av likvidationen ska den i 
10 § angivna fördelningsgrunden mellan förbundsmedlemmarna tillämpas. 

När förbundet har trätt i likvidation ska förbundets egendom, i den mån det behövs 
för likvidationen, förvandlas till pengar genom försäljning på offentlig auktion eller på 
annat lämpligt sätt. Verksamheten får tillfälligt fortsätta om det behövs för en 
ändamålsenlig avveckling. 

När direktionen har fullgjort sitt uppdrag som likvidator ska direktionen avge en 
slutredovisning för sin förvaltning. Redovisningen sker genom en förvaltnings
berättelse som rör likvidationen i sin helhet med redovisning av skiftet av behållna 
tillgångar. Till berättelsen ska fogas redovisningshandlingar för hela likvidationen. 

Till slutredovisningen ska bifogas direktionens beslut om vilken av förbundets 
medlemmar som ska överta och vårda de handlingar som hör till förbundets arkiv. 
När förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna delgivits samtliga 
förbundsmedlemmar, är förbundet upplöst. 

18 §Tvister 
Tvister mellan förbundet och en eller flera förbundsmedlemmar skall, om parterna 

inte kan nå en frivillig uppgörelse, avgöras genom skiljeförfarande enligt lagen om 

skiljeförfarande (SFS 1999: 116). 

19 § Inträde av ny medlem 
Om ytterligare kommun önskar bli medlem i förbundet skall ansökan ske till 

direktionen som yttrar sig och överlämnar ärendet till medlemskommunernas 

fullmäktige för beslut. 

Ny medlem som har antagits medges tillträda medlemskapet i förbundet den 1 

januari kalenderåret efter det att samtliga medlemskommuner biträtt ansökan genom 
fullmäktigebeslut och ny förbundsordning undertecknats av samtliga 

förbundsmedlemmar. 

20 §Ändring av förbundsordningen 
Ändring och tillägg till denna förbundsordning skall fastställas av samtliga 

medlemmars fullmäktige. Kommunalförbundets direktion skall ges möjlighet att yttra 

sig över förslag om förändrad förbundsordning. 
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Påskrift: 

Bromölla kommun Båstad kommun Hässleholms kommun 

Klippans kommun Osby kommun Perstorps kommun 

Simrishamns kommun Tomelilla kommun Åstorps kommun 

Ängelholms kommun Örkelljunga kommun Östra Göinge kommun 
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Datum: 20171030  

Handläggare: Marika Forsell 

Dnr: 

Till: Utbildningsnämnden 

 

Beslutet ska expedieras till: Skolledare i Båstads kommun, Barn och skolas ledningsgrupp 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 

bil. 1 Planer för det systematiska kvalitetsarbetet  

bil. 2 Länk till Skolverkets förtydliganden kring reviderad läroplan 

 

 

Plan för systematiskt kvalitetsarbetet 2017-2018 

 

Sammanfattning av ärendet 

Rektorer och förskolechefer beskriver lokala utvecklingsområden för läsåret 2017-2018. Ett 

systematiskt kvalitetsarbete är en förutsättning för verksamheternas möjlighet att ständigt 

förbättras och kunna erbjuda en likvärdig utbildning. Enligt skollagen ska det systematiska 

kvalitetsarbetet riktas mot att uppfylla de nationella målen för utbildningen.  

 

Bakgrund 

Skollagen 4 kap. 3 § Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå 

systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. 

 

Aktuellt 

Förskolechefer och rektorer har tillsammans med sina medarbetare arbetat fram enheternas 

planer för det fortsatta systematiska kvalitetsarbetet med utgångspunkt i respektive 

verksamhets behov. Planerna utgör en möjlighet för huvudmannen att följa upp 

verksamheten och analysera resultaten i förhållande till de nationella målen för 

verksamheten.  

 

Övervägande/framtid 

Skollagen pekar på elevens medverkan på enhetsnivå, vilken ska genomföras under 

medverkan av lärare. På sikt kan och bör elevens medverkan öka. I och med revidering av 

Lgr11 2017, är det möjligt att följa den nya eller den gamla läroplanen. Från och med läsåret 

2018-2019 blir det obligatoriskt att följa den nya läroplanen. Styrdokumentet för grundskole-

gymnasiet och vuxenutbildningen förändras och kursplanerna i 13 ämnen ändras för 

grundskolan. Bland annat har nya kunskapskrav för läsning i årskurs 1 införts i svenska och 

svenska som andraspråk. En del om syfte och centralt innehåll för förskoleklass och 

fritidshemmet har kompletterats. Arbetet med övergång och samverkan har reviderats. 

Regeringen beslutade 19 oktober 2017, om nationell strategi för skolans digitalisering. 

Regeringens övergripande mål för strategin är att det svenska skolväsendet ska ta vara på 

de möjligheter som digitaliseringen av samhället medför. Förskolans läroplan revideras och 
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kommer att förtydliga gränsen mellan undervisning och utbildning samt förtydliga omsorg 

som centralt begrepp och uppdrag. Förskolans läroplan träder i kraft senast mars 2018.  

 

Förslag till beslut 

Utbildningsnämnden tar till sig informationen i planerna 

 

 

Marika Forsell  

utvecklingsledare 

Barn och skola 

 

 

Bil.2 https://www.skolverket.se/skolutveckling/resurser-for-larande/itiskolan/styrdokument  
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Datum: 2017-10-31 

2017 -to- 3 0 
Dnr.V..N ... Q~.~. !.~/ 

2.ö \ 1- - ~De:> .......................................... 

Plan för systematiskt kvalitetsarbete 

Förslövs skola 

2017-2018 

Båstad kommuns vision: 
Båstads kommun ska vara det självklara valet för barnfamiljer i 

Öresundsregionen 

... ett b~ttre s<itt cJ.tt ~ev~ 
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Underlag 
Förslövs skola är sedan läsåret 15/16 en F-9 skola. Verksamheten arbetar efter ledorden "hela 
barnet -hela vägen" som syftar till att ta ansvar för elevernas sociala utveckling och 

kunskapsutveckling. 

Underlaget för de prioriterade utvecklingsområdena har under läsåret 16/17 tagits fram genom 
ledningens ambitioner med verksamheten, utvecklingsgruppens arbete och arbetslagens 

diskussioner. 

Prioriterade utvecklingsområden 

1. Förslövs skola - en skola 

2. Det relationella lärandet 

3. IKT inom verksamheten 

Ann-Karin Bergkvist Andersson 
Rektor F-3 samt fritidshem 
Camilla Persson 
Rektor 4-9 
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Utvecklingsområde 1: Förslövs skola - en skola 
Mål enligt Lgr 11. Skolans värdegrund och uppdrag: en likvärdig utbildning 
Övergång och samverkan; Samarbetsformer mellan förskoleklass, skola och fritidshem ska utvecklas för att berika varje elevs mångsidiga utveckling och 
lärande. Läraren ska i samarbetet särskilt uppmärksamma elever i behov av särskilt stöd. 

Var är vi/nuläge: 
Verksamheterna är en gemensam enhet, arbetet med målet att man inom kollegiet skall uppfattas och gemensamt arbeta som en personalgrupp har 
fortsatt. Verksamheten har fortsatt gemensam EHT och gemensamma APT. Diskussioner har förts i tvärgrupper kring Plan mot diskriminering och 
kränkande behandling. 

Vart ska vi/förväntad Hur gör vi/insats? Ansvar för Uppföljning: Utvärdering: Hur blev det/resultat 

effekt? insats när, hur, vem när, hur, vem 

(yrkesroll) 

Helhetssyn på eleven i 1. Gemensam EHT. 1. Rektor. 1. Dec 2017 1. Juni 2018 av EHT och 
ett 6-16 årsperspektiv avEHT. arbetslag. 

2. Gemensam APT. 2. Rektor. 2.Dec2017 2. Juni 2018 av arbetslag och 
av arbetslag. ledning. 

3. Gemensamma 3. Rektor. 3. Okt 2017 3. Juni 2018 av pedagoger och 
klasskonferenser. av pedagoger EHT. 

och EHTvia 
Unikum och 
EHT-möte. 
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4. Spec. grupp som arbetar 4. Rektor. 4. 4. Juni 2018 av pedagoger, spec. 
efter perspektivet 6-16 år. Kontinuerligt grupp och ledning. 

under läsåret 

2017 /2018 
av spec. 
gruppen och 
ledningen. 

5. Kartläggning av 5. Ledning, 5. Juni 2017 5. Juni 2018 av samtlig personal. 
tillgänglig utbilning genom värdegrunds av ledning, 
värderingsverktyg från gruppen och värdegrundsg 
SPSM. utvecklingsg ruppen, och 

ruppen. utvecklingsgr 
uppen. 
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Utvecklingsområde 2: Relationellt lärande 
Mål enligt Lgr 11 Skolans värdegrund och uppdrag: Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Omsorg om den 
enskildes välbefinnande och utveckling ska prägla verksamheten, 

Var är vi/nuläge: 
Verksamheten har arbetat med ett projekt som heter "Relationellt lärande" i samarbete med kommunens Stöd- och utvecklingsenhet. Projektets syfte 
har varit att utveckla personalens kompetens i relationsskapande som en grund för kunskapsinlärning. Insatser pågår under läsåret 17 /18. 

Vart ska vi/förväntad Hur gör vi/insats? Ansvar för Uppföljning: Utvärdering: Hur blev det/resultat 

effekt? insats när, hur, vem när, hur, vem 

Att skapa en god 1. Martemeo. 1. Spec.ped. 1.Efter varje 1. Juni 2018 av pedagoger. 

lärmiljö där det finns på STU. filmning av 

band mellan pedagog spec.ped. på 

och elev som är STU och 
bärkraftiga vilket pedagog. 
skapar förutsättningar 2. Introduktion för all 2. Rektor 2. Rektor 2. Juni 2018 av pedagoger och 
för kunskapsinlärning nyanställd personal i skolledning. 

och ökad relationellt lärande. 
måluppfyllelse. 

3. Relationellt arbete är en 3. Rektor, 3.Värdegrund 3.Juni 2018 pedagoger och 
del av värdegrundsarbetet värdegrunds sgruppen, skolledning 
på skolan. gruppen rektor 
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Utvecklingsområde 3: IKT på Förslövs skola 
Mål enligt Lgr 11 Rektorns ansvar: Rektorn har ansvaret för skolans resultat och har inom givna ramar ett särskilt ansvar för att" skolans arbetsmiljö 
utformas så att eleverna får handledning, läromedel av god kvalitet och annat stöd för att själva kunna söka och utveckla kunskaper, t.ex. bibliotek, 
datorer och andra hjälpmedel. Övergripande mål och riktlinjer: Kunskaper: Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola "kan 
använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande" 

Var är vi/nuläge: 
Alla elever från åk 4 har egen lpad. Klassuppsättningar finns för de yngre eleverna. Alla pedagoger har lpad och dator och alla klassrum är utrustade 
med projektorer och några klassrum har Apple Tv. Skolan kommer att behöva utöka fortbildningsinsatser utifrån förändringar i styrdokumenten. 

Vart ska vi/förväntad Hur gör vi/insats? Ansvar för Uppföljning: Utvärdering: Hur blev det/resultat 

effekt? insats när, hur, vem när, hur, vem 

(yrkesroll) 

Att skolans IKT-miljö 1. Utvecklingsgruppen 1. Rektor. 1. Jan 2018 1. Juni 2018 av ledning och 
skall vara anpassad genomför en kartläggning utvecklingsgr utvecklingsgrupp. 
och uppdaterad så att av verksamheten med hjälp upp och 
verksamheten kan av SKL:s värderingsverktyg samtliga 
utveckla arbetet med LIKA. pedagoger. 
IKT i undervisningen. 

2. Verksamheten använder 2. Resp. 2. Under 2. Juni 2018 av ledning och 
GAFE och Unikum utifrån pedagog. medarbetar- pedagoger. 
elevens årskurs. samtal 2017. 
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Skolan kommer att 3. Fortbildning av 3.Rektor 3. Vid 3. December 2018 av 
jobba mer med pedagoger. medarbetarsa skolledning. 
programmering under mtal och i 
läsår 2017 /2018 utvecklingsgr 

upp en 
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Datum: 2017-09-29 

Gr.')I f f'S [(0?·11i\11U~ 1 
Ui:bi!dnir;gsn~T.nd.:Jn 

2011 -rn- 3 o ; 
Onr.V.N .. .9. .~.~-~ .. ~ .? 
.... VJ .. ~. :.t .. : .. ~.9.Q .. 

Plan för systematiskt kvalitetsarbete 

Sandlyckeskolan F-6 och Fritidshemmet Borgen 2017 2018 

Sand lyckes kolan 

Den lilla skolan vid havet med de stora visionerna där vi utvecklas tillsammans och lär 
för livet. 

En skola där alla känner delaktighet, glädje och stolthet. 

Våra ledord är: 

Trygghet 

Respekt 

Kunskap för livet 

1 
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Båstad kommuns vision 2030: 
Båstads kommun skapar ett bättre sätt att leva genom att vara en attraktiv 

förebild, på alla sätt i alla sammanhang . 

... ett b~ttre s<itt <1.tt feva 

Fullmäktigemål 
Båstads kommun är attraktiv att leva, bo och verka i. 
Båstads kommun är välkomnande, professionell och tydlig. 
Båstads kommun är i ekonomisk balans. 

Nämnd mål 
Båstads kommun ska vara en av Sveriges 10 bästa skolkommuner. 

Båstads kommun ska vara en av Sveriges 10 bästa kommuner inom vård och omsorg. 
Båstads kommun ska vara en av Sveriges 50 bästa näringslivskommuner. 
Båstads kommun ska vara en av Sveriges 10 bästa miljökommuner. 
Båstads kommun ska vara en av Sveriges 10 bästa kommuner inom trygghet och säkerhet. 
Båstads kommun ska främja allas möjligheter till kulturupplevelser året runt genom att vara 
bland de 50 bästa kommunerna i Sverige. 

Finansiella mål: 
Enligt kommunallagen skall varje kommun ange finansiella mål som definierar vad som anses 
vara god ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv. 
Båstads kommun har valt följande finansiella mål: 
Överskottet ska uppgå till 2 procent av skatteintäkter och generella bidrag. 
Investeringarna (exklusive VA-investeringar) ska finansieras till 100 procent med skattemedel. 
Undantag kan göras för finansiellt lönsamma projekt. 

Servicedeklaration: 
Alla grundskoleelever får förutsättningar till godkänt betyg i alla kärnämnen. 

Resultatmål för 2017: 
80 % nöjda eller mycket nöjda enligt elevenkät och vårdnadshavarenkät. 

2 
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Grunden för verksamhetens arbetsplan är: 

• Skollagen gällande från 2011-07-01 

• Läroplan för grundskolan, förskoleklass och fritidshem Lgr 11 

• Allmänna råd utgivna av Skolverket 

• Budget 2017 
• Plan mot diskriminering och kränkande behandling 

• Enkätsvar, föräldrar och elever 

• Resultat på nationella prov, graden av måluppfyllelse i alla ämnen, antal elever med 
åtgärdsprogram 

• Samråd med elever och vårdnadshavare 

Planen för det systematiska kvalitetsarbetet och plan mot diskriminering och kränkande behandling 

har tagits fram av rektor, personal, elever och kvalitetsutvecklare. Dialog har förts med föräldrar i 

Sandlyckeskolans föräldraförenings styrelse. Diskussioner har förts i arbetslagen, på klassråden, på 

elevrådet och på olika konferenser. 

Prioriterade utvecklingsområden 

Utvecklingsområde 1: Elevernas kommunikativa förmåga 

Utvecklingsområde 2: Likvärdig bedömning 

Utvecklingsområde 3: Bemötande 

I alla utvecklingsområden arbetar vi parallellt med IKT planen. 
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Elevernas kommunikativa förmåga 

Mål enligt lgrll 

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt. 

Eleverna ska även stimuleras till att uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer. 

Vilken förväntad effekt Hur gör vi för att nå Metoder att Vilka insatser Resultat, analys 
var tänkt att uppnå? målet? utvärdera resultatet. genomfördes? 
Eleverna kan formulera - Låta eleverna få olika Genom intervjuer, 
sig och kommunicera i stödstrukturer och observationer, 
tal och skrift. mallar för att träna sin självskattning, 

kommunikativa bedömning och 
Eleverna kan anpassa förmåga. matriser. 
språket efter olika - Eleverna ska ges 
syfte, mottagare och möjlighet att möta 
sammanhang. språket i olika 

situationer. 
Eleverna kan uttrycka - Formativ 
sig med hjälp av olika bedömning. 
estetiska uttryck. - Låta eleverna få 

prova på bild, drama, 
musik, teknik, film etc. 
som ett uttrycksmedel. 
-Använda Unikum, I-
pad, datorer för att 
kommunicera. 

4 
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Likvärdig bedömning 

Mål enligt lgrll 

Skolans mål är att varje elev utvecklar ett större ansvar för sina studier, och utvecklar förmågan att själv bedöma sina resultat och ställa egna och andras 

bedömning i relation till de egna arbetsprestationerna och förutsättningarna. 

Läraren ska vid betygsättning utnyttja all tillgänglig information om elevens kunskaper i förhållande till de nationella kunskapskraven och göra en allsidig 

bedömning av dessa kunskaper. 

Vilken förväntad effekt var Hur gör vi för att nå Hur blev resultatet? Vilka insatser Analys 
tänkt att uppnå? målet? genomfördes? 

Skola Skola 
Eleverna ska få en Skapa en samlad bank 
likvärdig bedömning av med elevexempel. 
sina kunskaper. 

Genom samsyn med 
Att alla elever ska träna mallar som skapar 
sin metakognitiva struktur så att eleverna 
förmåga för att själva vet vad som förväntas. 
kunna se nästa steg i sin 
kunskapsutveckling. Gemensamma 

bedömningar i 
arbetslaget av 
inlämnade uppgifter, 
prov och NP. 
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Fritidshem, F-klass 
Eleverna ska få en 
likvärdig bedömning av 
sina sociala färdigheter. 

Gemensam bedömning 
av NP i kommunen. 

Använda Skolverket 
bedömningsportalen. 

Använda mallar och 
göra formativ 
bedömning i Unikum. 

Skapa gemensamma 
kunskapsmallar för alla 
ämnen på Unikum. 

Göra 
kamratbedömningar 
och ge kamratrespons. 

Fritidshem, F -klass 
Att personalen finns 
tillgänglig för eleverna. 

Att skapar en 
gemensam strategi för 
att stötta elever. 

Intervjuer, sociogram, 
enkäter genomförs för 
att få syn på sociala 
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konstellationer för att 
på så sätt utveckla 
elevernas sociala 
färdigheter. 

Skapa en gemensam 
samsyn på hur eleverna 
ska bemötas och 
bedömas i sin sociala 
utveckling. 

7 
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Bemötande 

Mål enligt lgrll 

Skolans mål är att varje elev respekterar andra människors egenvärde och kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att 

handla också med deras bästa för ögonen. 

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i 

livsvillkor, kultur, språk, religion och historia. 

Vilken förväntad effekt var Hur gör vi för att nå Hur blev resultatet? Vilka insatser Analys 
tän.kt att uppnå? målet? genomfördes? 

Alla ska bemöta varandra Jobba med begreppen Skolans ledord: Trygghet, 
med respekt och på ett trygghet, social Respekt med Kunskap för 
trevligt sätt så att alla kompetens och respekts livet. 
känner sig trygga. betydelse teoretiskt och 

genom praktiska Trygga och respektfulla 
Alla ska kunna möta övningar. elever med kunskaper för 
olikheter med respekt, T.ex. värderingsövningar, livet. 
trygghet och glädje. åldersövergripande 

aktiviteter, temaarbete 

8 
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Torekov 2017-10-24 

Lotta Halte 

Rektor 

Friends kartläggning 

Kartläggning över 
elevernas upplevelser om 
hur det är på olika 
platser/situationer på 
skolan. Utifrån dessa 
observationer diskutera 
med eleverna hur man 
kan vara mot varandra 
för att få en god 
gruppkänsla. 

Utvärdera regelbundet 
gruppens utveckling. 

Vid arbetslagsträffar 
delge varandra hur vi 
arbetar med målen. 
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Datum: 2017-10-26 

Plan för systematiskt kvalitetsarbete 

Östra Karups skola och fritidshem 
Glädje, Gemenskap och Goda Kunskaper 

2017-2018 

Båstad kommuns vision 2030: 
Båstads kommun skapar ett bättre sätt att leva genom att vara en attraktiv 

förebild, på alla sätt i alla sammanhang . 

... ett blittre s<itt <1.tt ieva 
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Nämndsmål 
• Båstads kommun ska vara en av Sveriges 10 bästa skolkommuner. 

Underlag 

• Skollagen 
• Lgr 11 
• Utvärdering våren 2017 där resultat från bland annat nationella prov, betyg och enkäter 

analyserats 
• Utvärderingen av det systematiska kvalitetsarbetet 2016/2017 
• Protokoll från möten i arbetslag, elevråd, föräldraråd 
• Enkäter 
• Plan för diskriminering och kränkande behandling 
• Personalens subjektiva observationer av verksamheten 
• Kommunala handlingsplaner och mål 

För att underlätta kvalitetsarbete har andra handlingsplaner så som IKT plan och Plan mot 
diskriminering och kränkande behandling integrerade i det systematiska kvalitetsarbetet. 
Skolan har en pedagogisk utvecklingsgrupp som träffas kontinuerligt för att planera och följa 
upp skolan och fritidshemmets utvecklingsarbete. Den pedagogiska utvecklingsgruppen (PUG) 
består av rektor, två förstelärare, två processledare och en specialpedagog. 

Prioriterade utvecklingsområden 

Skolan har arbetat fram tre ledord; Glädje, Gemenskap och Goda Kunskaper. För att nå våra 
ledord arbetar vi vidare med samma prioriterade mål som föregående läsår - språklig förmåga, 
likvärdig bedömning och bemötande. 
Inom den språkliga förmågan fokuserar vi detta läsår på att öka elevernas ord- och 
begreppsförmåga inom samtliga ämnen. För att öka den likvärdiga bedömningen kommer vi att 
prioritera att arbeta med kunskapskraven i svenska och matematik. Inom utvecklingsmålet 
bemötande kommer fokus att ligga på kroppsspråk, självkänsla och ett vårdat språk 

Utifrån dessa tre utvecklingsområden kommer vi också att fördjupa oss i de nya skrivningarna 
kring digitalisering som träder i kraft första juli 2018. De nya skrivningarna "ska bidra till att 
barn och elever utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhället. 
De ska stärka elevernas förmåga att använda och förstå digitala system och tjänster, att förhålla 
sig till medier och information på ett kritiskt och ansvarsfullt sätt. Det handllar också om att 
stärka förmågan att lösa problem och omsätta ideer i handling på ett kreativt sätt med hjälp av 
digitala verktyg." (https://www.skolverket.se/skol utveckling/resurser-for- la rande /i tiskola n /styrdoku ment) 
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Utvecklingsområde 1: Språklig förmåga 
Citat ur Lgr 11, kap 2:2. 

Förskoleklass, Grundskola, Fritidshem 

"Skolan ska ansvara för att eleverna inhämtar och utvecklar sådana kunskaper som är nödvändiga för varje individ och samhällsmedlem. Dessa ger 
också en grund för fortsatt utbildning." 

"Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola 
• kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt( ... ) 
• kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande. ( ... ) 
• kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt ha utvecklat kännedom om samhällets 

kulturutbud, 
• kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande,kommunikation, skapande och lärande," 

"Läraren ska 
• organisera och genomföra arbetet så att eleven( ... ) 

• får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling. " 

Var är vi/nuläge: 
Detta är ett mål som vi valt att vidareutveckla. Måluppfyllelsen visar att ytterligare insatser behövs för att öka elevernas ord- och begreppsförmåga 
inom alla ämnen. Vår analys visar att en god språkliga förmåga är grundläggande för god måluppfyllelsen i samtliga ämnen. 

Satsningen på läslyftet föregående läsår gav nya insikter och behovet finns att fortsätta satsningen även under läsåret 2017/2018. 
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Vart ska vi/förväntad Hur gör vi/insats? Ansvar för insats Uppföljning: Utvärdering: Hur blev 

effekt? (yrkesroll) när, hur, vem när, hur, vem det/ 

resultat 
Ökad språklig förmåga Kompetensutvecklingsinsats - Rektor Vid avslutandet av modulen - senast 

Läslyftet- 2017 /2018 Specialpedagog junidagarna 2018, enligt Läslyftets 

Ökad måluppfyllelse i utvärderingsmodell, Handledare läslyftet 
samtliga ämnen Även individuell utvärdering 

Kompetensutvecklingsinsats - PUG Medarbetarsamtal Efter avslutad bokcirkel. PUG 
Gott självförtroende bokcirkel Fritidshemmet 

Kompetensutvecklingsinsats - IKT Rektor medarbetarsamtal Junidagarna 2018, individuell 

Reflekterande och utifrån individuella behov Pedagog utvärdering, pedagog 
argumenterande Vidareutveckla användandet av IKT Rektor Kontinuerligt i arbetslag Junidagarna 2018, individuell 
samhällsmedborgare i undervisningen Pedagog samt medarbetarsamtal, utvärdering, pedagog 

pedagog 
Socialt samspel utvecklas Nya skrivningar i Lgr 11 som träder Rektor Läsårsutvärdering juni, rektor 

i kraft 1/7-18 

Lärande samtal kring Rektor, PUG-gruppen Junidagarna 2018, PUG-gruppen 
framgångsfaktorn: elevernas inre 
motivation 

Kulturgarantin pedagog Efter avslutad insats, Efter avslutad insats, enkät, pedagog. 
diskussion, arbete kring 
upplevelsen, pedagog. 

Analys av resultat nationella prov PUG-gruppen, Junidagarna 2018, analys av tidigare och 
övertid. nuvarande resultat, processledare 

Vidareutveckla begreppskartor Pedagog Kontinuerligt Junidagarna 2018, pedagog 
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Utvecklingsområde 2: Likvärdig bedömning Förskoleklass, Grundskola 

Med bedömning menar vi kartläggning av elevernas kunskapsutveckling i förhållande till läroplanens mål. Vi utgår från följande frågor: 
• Var är eleven? 
• Vart ska eleven? 
• Hur hjälper vi eleven till målet? 

Citat ur Lgr 11, kap 2:7 
"Skolans mål är att varje elev 

• utvecklar ett allt större ansvar för sina studier, och 
• utvecklar förmågan att själv bedöma sina resultat och ställa egen och andras bedömning i relation till de egna arbetsprestationerna och 

förutsättningarna." 

"Läraren ska ( ... ) 

• utifrån kursplanernas krav allsidigt utvärdera varje elevs kunskapsutveckling, muntligt och skriftligt redovisa detta för eleven och hemmen 
samt informera rektor." 

Var är vi/nuläge: 
Genom förra årets arbete med likvärdig bedömning har vi sett en ökning av elevernas inflytande över sin inlärning. Genom sam bedömning av 
exempelvis nationella prov har likvärdigheten ökat. För ökad likvärdighet kommer vi detta läsåret att fokusera på ämnena svenska och matematik. 
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Vart ska vi/förväntad Hur gör vi/insats? 

effekt? 
Vi gör likvärdig och Kompetensfortbildningsinsats -
rättsäker bedömning. Unikum och IKT som hjälpmedel i 

bedömningsprocessen av 
kunskapskraven. 
Kommungemensam konferens 
tillsammans med övriga 
skolor/fritdshem i kommunen 
Kollegiala samtal i arbetslagen 

Vidareutveckla samrättning och 
bedömning av nationella prov. 

Analys av resultat ex. screening 
F-klass, kartläggningar och 
nationella prov, även i relation till 
betyg. 
Nya skrivningar i Lgr 11 som 
träder i kraft 1/7-18 
Arbeta fram lärandematriser i 
svenska och matematik. 

Ansvar för insats Uppföljning: Utvärdering: Hur blev 
(yrkesroll) när, hur, vem när, hur, vem det/resultat 
Rektor Medarbetarsamtal - Terminsutvärdering i januari/ 

Rektor juni- Pedagoger 

Rektor Vt-18, enkät, Pedagoger 

Process ledare PUG-möte kontinuerligt Terminsutvärdering i juni -
Pedagoger 

Rektor Terminsutvärdering i juni 
Pedagoger 

PUG Läsårsutvärdering juni 
Pedagogiska diskussioner 
Pedagog, Rektor 

Rektor Läsårsutvärdering juni, rektor 

Pedagoger Kontinuerligt, Arbetslag , Terminsutvärdering i juni -
pedagog Pedagoger 
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Utvecklingsområde 3: Bemötande Förskoleklass, Grundskola, Fritidshem 
Alla är en tillgång i verksamheten. Hur kan vi alla - personal, elever - bemötta alla utifrån sina förutsättningar exempelvis utifrån modersmål, 
beteende, språk, kultur, religion, diskrimineringsgrunderna, familjeförhållande och så vidare. 

Citat ur Lgr 11, kap 2:1.Normer och värden 
"Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till 
uttryck i praktisk vardaglig handling." 

"Skolans mål är att varje elev 
respekterar andra människors egenvärd, 
tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor, 
kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen ... " 

Citat ur Lgr 11, kap 4. Fritidshemmets syfte 
"Genom undervisningen i fritidshemmet ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att 

skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt 
kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften," 

Citat ur Lgr 11, kap 4. Centralt innehåll 
"Språk och kommunikation 

Säker och ansvarsfull kommunikation, även i digitala sammanhang. 
Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverkas av en 
själv och andra." 

Var är vi/nuläge: 
Även om skolan får goda resultat i enkäter är detta ett område som behöver fortsätta att utvecklas exempelvis språkbruket. Östra Karups skolan har 
ett högre indexvärde (positivt) än genomsnittet på punkter som "Trygghet" och "Förhindra kränkningar" i Skolenkäten. Kartläggningar och enkäter 
visar att tryggheten upplevs som störs i de lägre åldrarna. I det dagliga arbetet framkommer att elevernas självkänsla behöver stärkas. Årets fokus 
kommer därför att ligga på kroppsspråk, självkänsla och ett vårdat språk 
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Vart ska vi/förväntad 
effekt? 
Trygghet 

Social kompetens 

Jag känner att jag får vara 
den jag är. 

Östra Karup 171025 

Susanne Kaczmarek 
Rektor 

Hur gör vi/insats? Ansvar för insats 
(yrkesroll) 

Insatser utifrån Plan mot Pedagog 
diskriminering och kränkande 
behandling. 

Utökade rastaktiviteter Rektor 

Kompetensutvecklingsinsats - PUG 
bokcirkel Fritidshemmet 

Kompetensfortbilning ex Rektor 
Äventyrspedagogik 

Nya skrivningar i Lgr 11 som Rektor 
träder i kraft 1/7-18 

Insatser på individ och gruppnivå Pedagog 

- gott språkbruk, kroppsspråk och 
självkänsla 

Fadderverksamhet pedagog 

Uppföljning: Utvärdering: Hur blev 
när, hur, vem när, hur, vem det/resultat 
Kontinuerligt, Utvärdering av Plan mot 
Trygghetsrådet diskriminering och kränkande 

behandling. 

Terminsutvärdering, Maj, enkät, pedagoger 
Rastaktivitetsgruppen 

Medarbetarsamtal Efter avslutad bokcirkel. PUG 

Januaridagarna 2017, Junidagarna 2018, individuell 
processledare utvärdering, pedagog 

Läsårsutvärdering juni, rektor 

Kontinuerligt samt på Läsårsutvärdering 
medarbetarsamtal, Resultat elevenkät i förhållande till 

rektor /pedagog tidigare resultat. 
Pedagog, 

arbetslag Terminsutvärdering i juni -
Pedagog Pedagoger 

65



rill BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Barn & skola 

Datum: 

20171027 

2017 -10- j 0 
Dnr.JJ.N ... 9.9..9.':1J.3 / 
.... b~. 1. .1-.. ::: .. Co.OQ 

Plan för systematiskt kvalitetsarbete 

Strandängsskolan f-6 
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2017-2018 

Båstad kommuns vision: 

Båstads kommun ska vara det självklara valet för barnfamiljer i 

Öresundsregionen 

... ett btittre slitt o.tt (ev~ 
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Underlag 

I augusti 2014, vid APT beslutades att utvecklingsområdena, Strandängsskolan är en skola 

för alla och Skola och fritidshem är en helhet, ska gälla under tre läsår. Uppföljningar och 

utvärderingar efter läsår 2014/15 indikerar att flera delmål är uppnådda, men fortsatt 

utvecklingsbehov finns. 

Studiedag 21/9 användes till konkretisering av mål och aktiviter för måluppfyllelse. Den 
pedagogiska ledningsgruppen har sedan sammanställt underlaget till denna plan. Två 
utvecklingsområden gjordes om till ett och ytterligare ett lades till, vision 2020 - en gemensam 

vision för Strandängsskolan. 

Prioriterade utvecklingsområden 

1. Tillgängliga lärmiljöer 

2. Språkutvecklande arbetssätt 

3. IKT och formativt förhållningssätt 
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Utvecklingsområde 1: 
Tillgängliga lärmiljöer (fysisk, social och pedagogisk) 
Mål enligt Lpfö98/2010 eller Lgr 11 
Samverka för att göra skolan till en god miljö för utveckling och lärande 

Var är vi/nuläge: 
Nuläge - organisation 
Skola och fritidshem tillhör samma arbetslag Qollen, Korallen eller Regattan) . Arbetslagen har lagmöte 
varje vecka. I Jollen och Korallen har en god kontinuitet på lagmötena byggts upp. Regattan har svårare 
att bygga liknande kontinuiet, och det beror främst på att arbetslagsmötet för Regattan ligger på 
eftermiddagstid då fritidshemmet är i full gång. Förutsättningarna är olika för arbetslagen. 

Behovet av samarbete och samverkan är stort för elevernas bästa möjliga lärande hela dagen. Vi har 
utvecklat ett öppet klimat i personalgruppen och vi fortsätter att utveckla en organisation för lärande. 

Lärmiljö 
Lokalerna är gemensamma för respektive arbetslag. En stor utmaning framåt är att samutnyttja och 
samarbeta i de gemensamma lokalerna. Lokalerna är inte ändamålsenliga utifrån flera aspekter. Olika 

lärmiljöer för elever i behov av anpassningar och särskilt stöd, saknas i de flesta klasser, lämpliga och 
attraktiva lärmiljöer för fritidsklubben saknas till stor del, samt att alla lärare och pedagoger inte har 
tillgång till ändamålsenliga arbetsplatser. 

Vart ska Hur gör vi/insats? Ansvar för Uppföl Utvärder Hur blev det/resultat 

vi/förväntad insats jning: ing: 

effekt? Delmål (yrkesroll) när, när, hur, 

hur, vem 

vem 

Delmål: Strukturerad metod Process- Juni 
Eleven möter en för att lyfta elever, ledare Januari 2018 
variation tillsammans 2018 
gällande bestämma vilka 
arbetssätt, strategier man ska 
grupperingar, prova och hur vi ska 

innehåll/teori följa upp det. 
och praktik, över 
dagen, veckan, Vi använder Alla 
hela läsåret. grupperingsverktyg pedagoger Januari Juni 

et på ett medvetet 2018 2018 
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alla elever har sätt för elevens 

studiero och bästa 

upplever ett gott 

klassrumsklimat 
Klasskonferenser i Rektor Januari Juni 

Eleverna har en mitten på varje 2018 2018 
stimulerande termin där både 
lärmiljö, som skola och 

uppmuntrar till fritidshemmet 

lärande och deltar. 

samspel, ute och 

inne. Pedagogiska Alla Januari Juni 

planeringar är pedagoger 2018 2018 
Eleverna visar synliga för alla 
acceptans för genom UNIKUM. 
varandra och 

visar samhörighet Bokcirkel i PUG - Rektor Januari Juni 

med varandra. "Det professionella 2018 2018 

lärandets inne-
Eleverna är boende kraft" -
medvetna om att Timperley. 
vi lär oss på olika 

sätt. Bokcirkel för Rektor Januari Juni 

fritidspedagogerna - 2018 2018 
Fritidshemmet: 

"Fritidshemmets 

Lekskicklighet - mål och resultat" -

Eleverna är trygga Pihlgren. 

i lärmiljön och i 

den hittar de 

utmaningar till att 

utveckla lek-

skickligheten . 
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Analys: (frågor som stöd ex: vad påverkar och orsakar resultaten och måluppfyllelsen, krävs 

ytterligare uppföljning eller utvärdering för att orsakerna ska framgå, har det framkommit nya 
utvecklingsområden, vilka utvecklingsinsatser ska prioriteras?) 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Barn & skola 

Utvecklingsområde 2: 
Språkutvecklande arbetssätt 
Mål enligt Lpfö 98/2010 eller Lgr 11 
Eleven kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt 

Var är vi/nuläge: 
Elevernas måluppfyllelse och lärande -
År 3 - 28av 38 har nått lägstanivån i ämnet svenska (klarat godkänd nivå i alla delmoment). 
År 6 - betygssnittet ligger på 203,Sp. 28 av 42 elever har nått minst godkänt i alla ämnen. 
I alla analyser framträder språket som en mycket betydande faktor för fortsatt inlärning. Vi ser 
att vi behöver arbeta mer medvetet med elevernas språkliga utveckling. 

Vart ska Hur gör vi/insats? Ansvar Uppföljni Utvärderi Hur blev det/resultat 

vi/förväntad för ng: ng: 

effekt? insats när, hur, när, hur, 

(yrkesrol vem vem 

I) 

Delmål Prata och Under- Januari Juni 2018 
Vi arbetar med synliggöra visande 2018 
språkutveckland betydelsebärande lärare. 
e arbetssätt, dvs ord och begrepp i 
eleverna har en alla ämnen både i 
ökad skolan och på 
språkmedveten fritidshemmet. 
het i alla 
ämnen. I alla möten ta Samtliga Januari Juni 2018 

tillvara på pedagog 2018 
Eleverna är möjligheten att er. 
inspirerade att utveckla elevernas 
utveckla språket språkliga förmåga. 
genom lärande 
och lek. Alla pedagoger Rektor Januari Juni 2018 

deltar i Språklyftet 2018 
(på olika sätt) 
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Analys: (frågor som stöd ex: vad påverkar och orsakar resultaten och måluppfyllelsen, krävs 

ytterligare uppföljning eller utvärdering för att orsakerna ska framgå, har det framkommit nya 
utvecklingsområden, vilka utvecklingsinsatser ska prioriteras?) 

BÅSTADS 
KOMMUN 

Barn & skola 

Utvecklingsområde 3: 
IKT och formativt förhållningssätt 
Mål enligt Lpfö 98/2010 eller Lgr 11 
Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. 

Var är vi/nuläge: 
Eleverna 4-6 har en egen lpad som de har möjlighet att använda till skolarbete även hemma. 
Eleverna 2-3 har en egen Ipad i skolan. Eleverna i årskurs 1 har god tillgång till digitala 

lärverktyg. Förskoleklass har viss tillgång till digitala lärverktyg. Pedagogerna behöver utveckla 
sin kunskap om hur digitala lärverktyg blir en självklar del i lärandet för eleverna, i ännu större 
utsträckning. Vi har varit pilotskola för Gleerups digitala läromedel under ett läsår. Samarbetet 
med Gleerups fortsätter även detta läsår. 

Vart ska Hur gör Ansvar för Uppfölj Utvärderi Hur blev det/resultat 

vi/förväntad vi/insats? insats ning: ng: 

effekt? (yrkesroll) när, när, hur, 

hur, vem 

vem 

Jollen Introducerar januari juni 2018 

Eleverna Ipaden som Undervi- 2018 
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använder Ipad till lärverktyg för de sande arbets-
yngre eleverna. lärare. lagsvis. färdighetsträning. 
Avgränsar till fåtal 
program och 

Eleverna skriver bygger sedan på 
efterhand som 

på ipad - Google eleverna 
document. behärskar 

programmet. 

Eleverna skapar Samarbeta med Rektor och Januari juni 2018 
film med digitala Gleerups och 

undervisan 2018 
lärverktyg. använda deras 

de lärare. digitala läromedel. 
Vi är pilotskola. 

Korallen 
Pedagogiska 

Eleverna hanterar 
möten i olika Januari juni 2018 inloggning i olika konstellationer, 2018 

lärprogram. som syftar 
Rektor kollegialt lärande. 

Eleverna 
använder Unikum Två pedagoger 

Januari juni 2018 som har utrymme för att göra en 
i sin tjänst att 2018 

presentation av coacha och utbilda 
sig själv kollegorna inom 

IKT. 
Eleverna skriver 
veckobrev i 

UNIKUM. 

Eleverna 
redigerar bild och 
film. 

Regattan 
Eleverna 
hanterar lpaden 
som ett 
lärverktyg. 

Eleverna har 
kunskap om 
rättigheter och 
skyldigheter på 
nätet. 

Eleverna vet vad 
det innebär att 
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vara källkritisk. 

Analys: (frågor som stöd ex: vad påverkar och orsakar resultaten och måluppfyllelsen, krävs 

ytterligare uppföljning eller utvärdering för att orsakerna ska framgå, har det framkommit nya 
utvecklingsområden, vilka utvecklingsinsatser ska prioriteras?) 
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ll1J BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Barn & skola 

Datum: 2017-06-20 Plan för systematiskt kvalitetsarbete 

Västra Karup skola 

2017-2018 
Båstad kommuns vision: 

· BÅS A S KO;»,MU , 
U!:biidn!'1!;S'.1ärnnden 

2017 -10- 2 6 
Dnr.U.N ... Q9Q.~.~.P / 
.... Z..9..tr .. :-.. ~.g9 

Båstads kommun ska vara det självklara valet för barnfamiljer i Öresundsregionen 

... ett b~ttre seitt fltt iev~ 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Barn & skola 
Underlag 
Utifrån resultaten och analyser av utvecklingen på Västra Karups skola har vi sett att våra SKA-mål möter utvecklings behoven och det främjande 
lärande förhållningssättet vi arbetar utifrån. Målet "Det formativa förhållningssättet" har visat sig genererar bra metoder och strategier att utvecklas 
och lära sig med hjälp av. I år kommer vi att öka fokus på att eleven äger sitt eget lärande. Ett mål som ökar elevernas förmåga att ta ansvar och få 
inflytande över sitt lärande. En elev som tränar förmågan att äga sitt lärande får ökade möjligheter att utvecklas, vara delaktig och påverka i alla 
forum och miljöer. Vårt fokus på IKT-kompetens (Informations- och kommunikationsteknik) och digitalisering fortsätter. Inom detta område har 
Skolverket beslutat att göra en utökning, vilket vi tänker möta på bästa sätt. Som tredje mål har vi språk- och kunskapsutveckling. Vi tänker här 
bredda området språkutveckling med kunskapsutveckling för att få till en ökad helhetssyn på lärandet. Utöver de prioriterade målen har vi startat 
en satsning på Puls- och Motorikträning så att hela elevens utvecklings behov tillgodoses bättre. Våra prioriteringa är tagna i tydligt sikte mot 
Nämndsmålen (Barn och Skola) och Båstad Kommuns vision. Förra läsårets resultat var fortsatt positiva och ger oss. en god grund att stå på för årets 
kvalitetsarbete. I vårt kvalitetsarbete inryms alltid trygghet, studiero och andra delar ur läroplanens del 1 och 2. Vi ser att ökad förmåga att 
tillgodogöra sig och använda lärmetoder och strategier ökar elevens studiemotivation, samtidigt som även tryggheten och studieron ökar när 
eleverna känner att de utvecklas och har en meningsfull sysselsättning i skolan. Med ökade kunskaper kring hur lärande- och grupprocesser fungerar 
stärks elevens medvetenhet och möjligheter att agera på ett tryggt och harmoniskt sätt vilket skapar en bra arbetsmiljö för såväl elever som 
personal. Vår slogan och kultur är: 

Lärande Förhållningssätt 
Det goda lärandet - att främja och stödja elevens lärande 

och utveckling med hjälp av metoder, strategier och studiemotivation 
Västra Karups skola - Ett bättre sätt att lära 

Prioriterade utvecklingsområden 
Det goda lärandet- att främja och stödja elevens lärande och utveckling i områdena: 

Formativt förhållningssätt 
ll<T (Informations- och kommunikationsteknik) 
Språk- och kunskapsutveckling 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Barn & skola 
Utvecklingsområde 1: 

Det goda lärandet- att främja och stödja elevens lärande och utveckling 
med hjälp av ett formativt förhållningssätt 

Var är vi/nuläge: 

SeÅrlignulägesbedömning 16117 
Vart ska vi/förväntad Hur gör vi/insats? Ansvar för 
effekt? insats 

(yrkesroll) 
Eleverna äger sitt eget Formativt förhållningssätt Rektor 
lärande. Ansvar och inflytande Pedagoger 

Kollegialt lärande 

Uppföljning: Utvärdering: Hur blev 
när, hur, vem när, hur, vem resultatet 

2 ggr/termin. Ijuni -18 görs en 
U ppstartsdagen vt-18 görs utvärdering av hela 
en "halvvägsavstämning" av läsårets utveckling 
pedagoger och reldor. inom området av 

pedagoger och reldor. 

Analys: (frågor som stöd ex: vad påverkar och orsakar resultaten och måluppfyllelsen, krävs ytterligare uppföljning eller utvärdering för att 
orsakerna ska framgå, har det framkommit nya utvecklingsområden, vilka utvecklingsinsatser ska prioriteras?) 
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ITi] BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Barn & skola 

Utvecklingsområde 2: 
Det goda lärandet - att främja och stödja elevens lärande med hjälp av språk- och kunskapsutveckling. 

Var är vi/nuläge: 

SeÅrlignulägesbedömning 16117 

Vart ska vi/förväntad Hur gör vi/insats? Ansvar för insats Uppföljning: 
effekt? (yrkesroll) när, hur, vem 
Eleverna använder sig Scaffolding Rektor 2 ggr/termin. 
av språk- och Stödstrukturer Pedagoger Uppstartsdagen vt-18 görs 
kunskapsutvecldande Analysmodeller en "halvvägsavstämning" 
arbetssätt. Läranderesurs av pedagoger och rektor. 

Blooms taxonomi 

Utvärdering: Hur blev 
när, hur, vem resultatet 
Ijuni -18 görs en 
utvärdering av hela 
läsårets utveckling 
inom området av 
pedagoger och 
rektor 

Analys: (frågor som stöd ex: vad påverkar och orsakar resultaten och måluppfyllelsen, krävs ytterligare uppföljning eller utvärdering för att 
orsakerna ska framgå, har det framkommit nya utvecklingsområden, vilka utvecklingsinsatser ska prioriteras?) 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Barn & skola 

Utvecklingsområde 3: 
Det goda lärandet - att främja och stödja elevens lärande och utveckling 
inom området IKT (Informations- och kommunikationsteknik) . 

Var är vi/nuläge: 

Se Årlignulägesbedömning 16117 

Vart ska Hur gör vi/insats? Ansvar för 
vi/förväntad insats 
effekt? (yrkesroll) 
Eleverna når med SAMR-modellen Rektor 
hjälp av IKT ett 4 C ( comm1mication, collaboration, Pedagoger 
omdefinierat 
lärande. 

critical thinking, creativity) 

Uppföljning: Utvärdering: Hur blev 
när, hur, vem när, hur, vem resultatet 

? 

2 ggr/termin. I juni -18 görs en 
Uppstartsdagen vt-18 görs en utvärdering av hela 
"halvvägsavstärnning" av läsårets utveclding 
pedagoger och rektor. inom området av 

pedagoger och 
rektor 

Analys: (frågor som stöd ex: vad påverkar och orsakar resultaten och måluppfyllelsen, krävs ytterligare uppföljning eller utvärdering för att 
orsakerna ska framgå, har det framkommit nya utvecklings områden, vilka utvecklingsinsatser ska prioriteras?) 

' 
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r:ill BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Barn & skola 

2017-10-17 

BÅST ~D3 ('~(}UiMUN 
Utbildningsnämnden 

2017 -10- 2 6 
Dnr.V.~ ... ~-~13/ 
.. ~O..\.:t .. ::: .. ~.9.SL 

Förskolans plan för systematiskt 
kva I it etsa rbete 

2017-2018 

· Båstad kommuns vision: 
Båstads kommun skapar ett bättre sätt att leva genom att vara 

en attraktiv förebild, på alla sätt i alla sammanhang 

... ett b~ttre satt ~tt iev~ 
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lill BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Barn & skola 
2017-09-14 

Underlag 
• Nulägesdömning 2016-2017 
• Lpfö-98/10 
• Plan mot diskriminering och kränkande behandling 
• Skol-och utbildningsprogram för Båstads kommun 2014-2021 

Prioriterade utvecklingsområde 
• Kommunikation och socialt samspel 

Entreprenöriellt lärande 
Undervisning i förskolan 
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~ BÅSTADS 
KOMMUN 

Barn & skola 

Utveckli ngsområde 
Kommunikation och socialt samspel 

Entreprenöriellt lärande 

Undervisning i förskolan 

Var är vi/nuläge: 
Nulägesbedömningen 2016/2017 visar att kommunikation och socialt samspel är ett utvecklingsområde i verksamheterna. 

Vart ska vi/förväntad Hur gör vi/insats? Ansvar för Uppföljning: Utvärdering: Hur blev det/resultat 

effekt? insats när, hur, vem när, hur, vem 

(yrkesroll) 

Barnet tar ansvar och Pedagogerna observerar Förskolechef/ Dec 2017 och Juni 2018 
initiativ, omsätter och reflekterar kring vilka pedagoger juni 2018 Nuläges-
ideer till handling möjligheter barnen har Nuläges- bedömning/ 
samt utvecklar sin att omsätta sina ideer till bedömning/ förskolechef 
nyfikenhet, självtillit, handling. förskolechef SKA 
kreativitet och har SKA pedagog 
mod att ta risker. pedagog 
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Vart ska vi/förväntad Hur gör vi/insats? Ansvar för Uppföljning: Utvärdering: Hur blev resultat? 

effekt? insats När, hur vem När, hur, 

vem? 

Barnen ökar sitt Pedagoger och barn Förskolechef/ Dec 2017 och Juni 2018 
inflytande i sin egen arbetar tillsammans med pedagoger juni 2018 Nuläges-
pedagogiska barnens lärloggar. Nuläges- bedömning/ 
dokumentation. bedömning/ förskolechef 

förskolechef SKA 
Kunskapsutveckling Pedagogerna fortbildar SKA pedagog 
hos pedagoger om sig inom ämnet barns pedagog 
barns kommunikation kommunikation i samspel 
i samspel och samtal och samtal genom AKK. 
utifrån forskning och 
beprövad erfarenhet. 

Ökad kunskap om Kollegialt lärande 
undervisning i Litteratur 
förskolan 

~ r/-l~dur~~ 2:i5,r11~ Ann Heidenbe~ -7 Elisabeth Enoksson 
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 Tjänsteskrivelse  
 

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

1 (1) 

 
Datum: 2017-10-31 Till: Utbildningsnämnden  

Handläggare: Henrik Andersson, Sara Damber  

Dnr: UN 000003/2017–904 
 
 

Anmälda delegationsbeslut  
 
 

Förslag till beslut 
Redovisade delegationsbeslut läggs till handlingarna. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Delegationsbeslut ska anmälas till utbildningsnämnden, enligt 6 kap. 35-37 §§ KL. Besluten ska 
anmälas vid nämndens nästkommande sammanträde.  
 
 
 
 
 
Båstad 2017-10-31 
 
 
Bildning och arbete   Barn och skola  
Henrik Andersson, Bildningschef Sara Damber, Skolchef  
 
 
 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Anmälan av delegationsbeslut –Individ och familj, 2017-09-01 – 2017-09-30 
Anmälan av delegationsbeslut – Henrik Wagersten, 2017-10-10  
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·'' 

Besluts datum 

Avser 

2017-08-01 

2017-08-01 

2017-08-01 

2017-08-01 

2017-08-01 

2017-08-01 

2017-08-01 

2017-08-01 

Urvalsparametrar: 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 

Beslut 

BoU Vård med placering utom egna hemmet enl 4 kap 1 § SoL fortsatt 

FR Kostnad för blodprovsundersökning 

BoU Beslut enl 11 kap §§ 1,2 SoL inleda utredning 

FR Utredningskostnad 

Gem Kostnader i samband med insats bifall 

BoU Beslut Intematboende e.dyl kostnad 

~ 

Organisation: 

Undemivåer: 

Handläggare· 

20170801 - 20170831 Beslutsfattare· 

~ 

m!Yt;. 

Personnummer * 

2017-09-26 

Orsak 

Beslutsfattare · 

Ann-Christine Olofsson 

Cecilia Svensson 

Linda Hedman 

Linda Hedman 

Linda Hedman 

Linda Hedman 

Urvalsdatum = Beslutsdatum 

I 7 tJ!SO/

()--- J / d; 

Beviljat 

7 750,00 

29 680,00 

3 300,00 

QJ" f;/ 

"' 

Avslagsbelopp 

Sida 1I12 

\ 
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Besluts datum 

Avser 

2017-08-01 

2017-08-01 

2017-08-01 

2017-08-01 

2017-08-01 

2017-08-01 

2017-08-01 

2017-08-01 

2017-08-01 

Urvalsparametrar: 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 

Beslut 

FR Faderskapsutredning nedlägges FB 2:7 

BoU Övervägande om fortsatt vård enl 6 kap 8 § SoL 

BoU Övervägande omfortsatt·vård enl 6 kap 8 § SoL 

BoU Övervägande om fortsatt vård enl 6 kap 8 § SoL 

BoU Övervägande om fortsatt vård enl 6 kap 8 § SoL 

BoU Övervägande om fortsatt vård enl 6 kap 8 § SoL 

BoU Övervägande om fortsatt vård enl 6 kap 8 § SoL 

BoU Övervägande om fortsatt·vård enl 6 kap 8 § SoL 

BoU Vård med placering utom egna hemmet enl 4 kap 1 § SoL bifall 

~ 20170801 

Organisation-

Undernivåer: 

Handläggare· 

- 20170831 Beslutsfattare: 

.Qi]gk;. 

lWllit 
Personnummer: * 

2017-09-26 
.,_ 

Orsak Beviljat Avslags belopp 

Beslutsfattare 

Socialnämnd 

Socialnämnd 

Socialnämnd 

Socialnämnd 

Socialnämnd 

Socialnämnd 

Socialnämnd 

Socialnämnd 

Socialnämnd 

Urvalsdatum = Beslutsdatum Sida 2 I 12 

\ 
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Beslutsdatum 

Avser 

2017-08-02 

2017-08-03 

2017-08-03 

2017-08-03 

2017-08-03 

2017-08-03 

2017-08-03 

2017-08-03 

2017-08-03 

Urvalsparametrar: 

Delegeringslista 

Utskriftsdatum: 

Beslut 

BoU Beslut enl 11 kap §§ 1,2 SoL inleda utredning 

Vux Kostnader i utredning 

BoU Beslut Intematboende e.dyl 

BoU Utredning enl 11 kap§§ 1,2 SoL avslutas utan åtgärd 

BoU Beslut enl 11 kap §§ 1,2 SoL inleda utredning 

BoU Utredning enl 11 kap§§ 1,2 SoL avslutas utan åtgärd 

~ 

Organisation: 

Undernivåer 

Handläggare· 

20170801 - 20170831 Beslutsfattare: 

Qruk:. 

~ 

Personnummer· * 

2017-09-26 

" 
Orsak Beviljat A vslagsbelopp 

Beslutsfattare 

AnjaMöller 

3 400,00 
AnjaMöller 

AnjaMöller 

Linda Hedm.an 

Linda Hedm.an 

Linda Hedm.an 

Urvalsdatmn = Beslutsdatum Sida 3 I 12 

\ 
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Beslutsdatum 

Avser 

2017-08-04 

2017-08-04 

2017-08-07 

2017-08-09 

2017-08-09 

2017-08-09 

2017-08-09 

2017-08-09 

2017-08-09 

U rva!spa rametra r: 

Delegeringslista 

Utskriftsdatum: 

Beslut 

Bo U Utredning enl 11 kap § § 1,2 SoL avslutas utan åtgärd 

BoU Utredning enl 11 kap §§ 1,2 SoL avslutas utan åtgärd 

Vux Övr öppenvårdsinsats förlängs 

Gem Kostnader i samband med insats bifall 

Gem Kostnader i samband med insats bifall 

Gem Kostnader i samband med insats bifall 

Gem Kostnader i samband med insats bifall 

Gem Kostnader i samband med insats bifall 

Gem Kostnader i samband med insats bifall 

mirut. 

Organisation

Undernjvåer· 

Handläggare: 

20170801 - 20170831 Beslutsfattare· 

Qrfilik;. 

IWh!t;_ 

Personnummer * 

2017-09-26 

Orsak Beviljat A vslagsbelopp 

Beslutsfattare 

Linda Hedman 

Linda Hedman 

Nicolina Carlsson 

3 147,00 
Ann-Christine Olofsson 

3 147,00 
Ann-Christine Olofsson 

3 147,00 
Ann-Christine Olofsson 

3 147,00 
Ann-Christine Olofsson 

3 147,00 
Ann-Christine Olofsson 

3 147,00 
Ann-Christine Olofsson 

Urvalsdatum = Beslutsdatum Sida4 I 12 
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Beslutsdatum 

Avser 

2017-08-09 

2017-08-09 

2017-08-09 

2017-08-09 

2017-08-09 

2017-08-09 

2017-08-09 

2017-08-09 

2017-08-09 

Urvalsparametrar: 

Delegeringslista 

Utslaiftsdatum: 2017-09-26 

Beslut 

Gem Kostnader i samband med insats bifall 

Gem Kostnader i samband med insats bifall 

Gem Kostnader i samband med insats bifall 

Gem Kostnader i samband med insats bifall 

Gem Kostnader i samband med insats bifall 

Gem Kostnader i samband med insats bifall 

Gem Kostnader i samband med insats bifall 

Gem Kostnader i samband med insats bifall 

BoU Beslut enl 11 kap§§ 1,2 SoL inleda utredning 

~ 20170801 
Organisation· 

Undemiyäer: 

Handläggare· 

- 20170831 Beslutsfattare· 

Qi:fil!k;. 

Beslut: 

Personnummer * 

Orsak Beviljat 

Beslutsfattare 

3 147,00 
Ann-Christine Olofsson 

3 147,00 
Ann-Christine Olofsson 

3 147,00 
Camilla Moritz 

3 147,00 
Camilla Moritz 

3 147,00 
Camilla Moritz 

3 147,00 
Camilla Moritz 

3 147,00 
Camilla Moritz 

3 147,00 
Camilla Moritz 

Linda Hedman 

Urvalsdatum = Beslutsdatum Sida 5 / 12 
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\ Delegeringslista 
..:'' 

Utskrifts datum: 2017-09-26 

Beslutsdatum Beslut Orsak Beviljat Avslagsbelouu 

Avser Beslutsfattare 

2017-08-10 FR Beslut inleda faderskapsutredning FB 2: 1 
Cecilia Svensson 

2017-08-10 BoU Beslut enl 11 kap §§ 1,2 SoL inleda utredning 
Linda Hedman 

2017-08-12 Gem Kostnader i samband med insats bifall 60 705,00 
Linda Hedman 

2017-08-15 Gem Kostnader i samband med insats bifall 3 147,00 
Ann-Christine Olofsson 

2017-08-15 Gem Kostnader i samband med insats bifall 3 147,00 
Ann-Christine Olofsson 

2017-08-15 

2017-08-15 

2017-08-15 

2017-08-15 FR Beslut inleda utredning adoptionsyttrande 
Cecilia Svensson 

Urvalsparamictrar: Period: 20170801 - 20170831 Beslutsfattare: Uryalsdatmn = Beslutsdatum Sida 6/12 
Organisation· Orsak 

Undernivåer: Beslut: 

Handläggare: Personnummer * 
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Beslutsdatum 

Avser 

2017-08-15 

2017-08-15 

2017-08-15 

2017-08-16 

2017-08-16 

2017-08-17 

2017-08-17 

2017-08-17 

2017-08-17 

Urvalsparametrar: 

Delegeringslista 

Utskriftsdatum: 

Beslut 

FR Beslut inleda faderskapsutredning FB 2:1 

BoU Beslut Intematboende e.dyl 

"01,. "0~ ... 4-~ ..... ....:l A 1 ... ~- '1 "' 

BoU Beslut enl 11 kap §§ 1,2 SoL inleda utredning 

FR Faderskaps bekräftelse FB 1 :4 S-protokoll 

BoUBeslut enl 11 kap§§ 1,2 SoL inleda utredning 

Gem Kostnader i samband med insats bifall 

Period· 

Organisation: 

Undemivåer: 

Handläggare· 

20170801 - 20170831 Beslutsfattare: 

Wllk;_ 

Beslut: 

Personnummer: * 

2017-09-26 

Orsak 

Beslutsfattare 

Cecilia Svensson 

AnjaMöller 

Anna Laurell 

Cecilia Svensson 

Linda Hedman 

Linda Hedman 

Urvalsdatum = Beslutsdatum 

" 
Beviljat 

7 200,00 

Sida 7 I 12 

\ 
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Beslutsdatum 

Avser 

2017-08-18 

2017-08-18 

2017-08-18 

2017-08-21 

2017-08-22 

2017-08-22 

2017-08-22 

2017-08-22 

2017-08-22 

Urvalspararnetrar: 

Delegeringslista 

Utskriftsdatum.: 

Beslut 

FR Faderskaps bekräftelse FB 1 :4 S-protokoll 

BoU L VU Omprövning om fortsatt vård enl 13 § 

BoU LVU Omplacering till SiS 

BoU Beslut Ungdomsboende 

FR Faderskaps bekräftelse FB 1 :4 S-protokoll 

FR Beslut inleda utredning yttrande vårdnhav/förm 

FR Faderskapsbekräftelse FB 1 :4 S-protokoll 

BoU Utredning avslutas enl 11 kap§§ 1,2 SoL med åtgärd 

Gem Kostnader i samband med insats bifall 

Period· 

Organisation: 

Undernivåer 

Handläggare: 

20170801 - 20170831 Beslutsfattare· 

.Qrnik;. 

~ 

Personnummer· * 

2017-09-26 

Orsak Beviljat Avslags belopp 

Beslutsfattare 

Cecili?- Svensson 

Socialnämnd 

Socialnämnd 

AnjaMöller 

Cecilia Svensson 

Cecilia Svensson 

Cecilia Svensson 

Linda Hedman 

890,00 
Linda Hedman 

Urvalsdatum = Beslutsdatum Sida 8 I 12 
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Besluts datum 

Avser 

2017-08-22 

2017-08-22 

2017-08-23 

2017-08-23 

2017-08-23 

2017-08-23 

2017-08-23 

2017-08-23 

2017-08-23 

Urvalsparametrar: 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 2017-09-26 

Beslut 

BoU Intern Öppenvård bifall 

----------

FR Beslut inleda faderskapsutredning FB 2: 1 

BoU Beslut Internatboende e.dyl 

BoU Utredning enl 11 kap §§ 1,2 SoL avslutas utan åtgärd 

BoU Extern Öppenvårds kostnad bifall 

BoU Extern Öppenvårds kostnad bifall 

BoU Barnomsorg kostnad 

Period: 

Organisation· 

Underniyåer: 

Handläggare· 

20170801 - 20170831 Beslutsfattare· 

Qruk 

~ 

Personnummer· 
.. • 

* 

Orsak 

Beslutsfattare 

Linda Hedman 

Cecilia Svensson 

Ivona Widen 

Linda Hedman 

Linda Hedman 

Linda Hedman 

Linda Hedman 

Uryalsdatum = Beslutsdatum 

" 
Beviljat Avs lagsbelopp 

49 665,00 

49 665,00 

216,00 

Sida 9 I 12 

\ 
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Beslutsdatum 

Avser 

2017-08-23 

2017-08-24 

2017-08-24 

2017-08-24 

2017-08-25 

2017-08-25 

2017-08-25 

2017-08-28 

2017-08-28 

Urvalsparametrar: 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 2017-09-26 

Beslut 

Gem Kostnader i samband med insats bifall 

FR Beslut inleda faderskapsutredning FB 2: 1 

FRBeslut inleda utredning FB 6:19 

Bo U Beslut enl 11 kap § 1 SoL inleda utredning yttrande 

Gem Kostnader i samband med insats bifall 

~ 

Organisation: 

Undemivåer· 

Handläggare: 

20170801 - 20170831 Beslutsfattare· 

Qruk 

mM;. 

Personnummer- * 

" 

~ Beviljat 

Beslutsfattare 

2 500,00 
Linda Hedman 

Cecilia Svensson 

Cecilia Svensson 

Linda Hedman 

1 500,00 
Linda Hedman 

Urvalsdatum = Beslutsdatum Sida 10 I 12 

\ 
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Beslutsdatum 

Avser 

2017-08-29 

2017-08-29 

2017-08-30 

2017-08-30 

2017-08-30 

2017-08-30 

2017-08-31 

2017-08-31 

2017-08-31 

Uryalsparametrar: 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 2017-09-26 

Beslut 

BoU Utredning enl 11 kap §§ 1,2 SoL avslutas utan åtgärd 

FR Beslut inleda faderskapsutredning FB 2: 1 

FR Faderskaps bekräftelse FB 1 :4 S-protokoll 

FR Beslut inleda faderskapsutredning FB 2:1 

Period· 

Organisation: 

Undernivåer 

Handläggare; 

20170801 - 20170831 Beslutsfattare: 

~ 

Beslut" 

Personnummer * 

Orsak 

Beslutsfattare 

Linda Hed.man 

Cecilia Svensson 

Cecilia Svensson 

Cecilia Svensson 

Urva!sdatqm = Beslutsdatum 

.,_ 

Beviljat A vslagsbelopp 

Sida 11I12 

\ 
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Besluts datum 

Avser 

2017-08-31 

2017-08-31 

2017-08-31 

2017-08-31 

Urvalsparnmetrar: 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 2017-09-26 

Beslut 

BoU Beslut enl 11 kap §§ 1,2 SoL inleda utredning 

BoU Beslut enl 11 kap§§ 1,2 SoL inleda utredning 

BoU Beslut enl 11 kap §§ 1,2 SoL inleda utredning · 

Period: 20170801 - 20170831 Beslutsfattare· 

Organisation: Qmk 

Undernjvåer: Beslut: 
.. • 

Handläggare· Personnummer. * 

Orsak 

Beslutsfattare 

Linda Hed.man 

Linda Hed.man 

Linda Hed.man 

Uryalsdatum = Beslutsdatum 

" 
Beviljat A vslagsbelopp 

Sida 12 / 12 

\ 
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·" 

,[ 

Besluts datum Beslut 

Avser 

2017-08-01 Vux Beslut inleda utredning enl 11 kap 1 § 

2017-08-01 Gem Kostnader i samband med insats bifall 

2017-08-01 Vux Övr Inst.plac särskild kostn 4 kap 1 § bifall 

2017-08-01 

2017-08-01 

2017-08-01 Gem Kostnader i samband med insats bifall 

2017-08-01 Vux Utrecln enl 11 kap 1 § avslutas utan åtgärd 

2017-08-01 Vux Utrecln enl 11 kap 1 § avslutas utan åtgärd 

Urvalsparametrar; ~ 20170801 - 20170831 
Organisatioll" 

Undernivåer 

Handläggare· 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 

Beslutsfattare· 

Qruk;, 

~ .• 

Personnummer: 

2017-09-26 

* 

Orsak 

Beslutsfattare 

Linda Hedman 

Linda Hedman 

Linda Hedman 

I 7 0 !(()1 ~ 0? 3 \ 
/) ~; , /r-)'\ 
1Ji. I-·· ·· I c.Ju 

Beviljat A vslagsbelopp 

56 365,00 

61 982,00 

----------- ~--- - ---------

911,00 
Nicolina Carlsson 

Ulrika Landin 

Ulrika Landin 

Urvalsdatmn = Beslutsdatum Sida 1/13 

\ 
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Delegeringslista 

Utskrifts datum: 2017-09-26 

" 
Besluts datum Beslut Orsak Beviljat Avslags belopp 

Avser Beslutsfattare 

2017-08-02 

2017-08-02 

2017-08-02 

2017-08-02 

2017-08-02 

2017-08-02 

2017-08-02 

2017-08-03 

2017-08-03 

Urvalsparametrar: ~ 20170801 - 20170831 Beslutsfattare: Urvalsdatmn = Bes!utsdatum - Silla27Ts--· 

Ornanisatioil' Orsak 

Undernjväer ~ 
,,• 

Handläggare: Personnummer· * \ 
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Beslutsdatum Beslut 

Avser 

2017-08-03 

2017-08-04 

2017-08-04 

2017-08-04 

2017-08-04 

2017-08-04 

2017-08-04 

2017-08-04 

2017-08-04 

Urvalspararnetrar: Period: 

Organisation: 

Undemivåer 

Handläggare: 

20170801 - 20170831 

Delegeringslista 

Utskriftsdatum: 

Beslutsfattare: 

Qmk 

~ 

Personnurorne';: * 

2017-09-26 

~ Beviljat A vslagsbelopp 

Beslutsfattare 

. --

Urvalsdatnm = Beslutsdatum Sida 3 / 13 
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\ 

Beslutsdatum 

Avser 

2017-08-04 

2017-08-07 

2017-08-07 

2017-08-07 

2017-08-07 

2017-08-07 

2017-08-07 

2017-08-07 

2017-08-07 

Urva !spa ram etra r: 

Beslut 

Vux Skyddat boende särskilda kostnader bifall 

Period: 

Organisation· 

Undernivåer: 

Handläggare: 

20170801 - 20170831 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 

Beslutsfattare· 

~ 

~ 

Personnummer * 

2017-09-26 

Qrs.§k 

Beslutsfattare 

Ulrika Land.in 

.lYJ.Q.UCiJ.t;;;f.ll\:.f VVJ..lJ.allU.\,.IJ. 

Uiyalsdatum = Beslutsdatum 

Beviljat Avslagsbelopp 

800,00 

Sida 4I13 
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\ 

Beslutsdatum 

Avser 

2017-08-08 

2017-08-08 

2017-08-09 

2017-08-09 

2017-08-10 

2017-08-10 

2017-08-10 

2017-08-10 

2017-08-10 

Uryalsparåmetrar: 

Beslut 

~ 

Organisation

Undernjv~er: 

Handläggare: 

20170801 - 20170831 

Delegeringslista 

Utskri:ftsdatum: 

Beslutsfattare: 

.Qmk 

Beslut" 

Personnummer: 

2017-09-26 

* 

Orsak 

Beslutsfattare 

Urvalsdatmn = Beslutsdatum 

Beviliat Avslags belopp 

Sida 5 I 13 
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Beslutsdatum 

Avser 

2017-08-10 

2017-08-11 

2017-08-14 

2017-08-14 

2017-08-14 

2017-08-14 

2017-08-14 

2017-08-14 

2017-08-15 

Urvalsparametrar: 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 2017-09-26 

Beslut Orsak 

Beslutsfattare 

~~"'='"'~-,,,,,~,,-~,,,,.,,,,,,,_,_,,~,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,~,,~"""""'"'"'"""""" ~~~----------------~---

Gem Kostnader i samband med insats bifall 

~ 20170801 - 20170831 
Organisation: 

Undernivåer: 

Handläggare" 

Beslutsfattare' 

~ 

~ 

Personnummer: 

AnjaMöller 

Urvalsdattun = Beslutsdatum 

* 

"-

Beviljat Avslags belopp 

1 050,00 

Sida 6/13 
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Beslutsdatum 

Avser 

2017-08-15 

2017-08-16 

2017-08-16 

2017-08-16 

2017-08-16 

2017-08-17 

2017-08-17 

2017-08-18 

2017-08-18 

Urvalsparametrar: 

Beslut 

Vux Beslut inleda utredning enl 11 kap 1 § 

~ 

Organisation" 

Undemivåer 

20170801 - 20170831 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 

Beslutsfattare· 

Qmk 

~ 

Personnummer 

2017-09-26 

* 

Orsak 

Beslutsfattare 

LmdaHedman 

Urvalsdatqm = Beslutsdatum 

Beviljat 

~ 

Avslags belopp 

Sida 7 / 13 

\ 
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Beslutsdatum 

Avser 

2017-08-18 

2017-08-18 

2017-08-18 

2017-08-21 

2017-08-21 

2017-08-21 

2017-08-21 

2017-08-22 

2017-08-22 

U rvalspara metrar: 

Beslut 

Vux Utredn enl 11 kap 1 § avslutas utan åtgärd 

Period: 

Organisation-

Underniyåer 

Handläggare· 

20170801 - 20170831 

Delegeringslista 

Utskriftsdatum: 2017-09-26 

Beslutsfattare· 

Orsak· 

~ 

Personnummer: * 

Orsak 

Beslutsfattare 

Linda Hedman 

Uryalsdatum = Bes!utsdatum 

Beviljat 

" 

Avslags belopp 

:SITl.l'DsTT3 

\ 
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Beslutsdatum 

Avser 

2017-08-22 

2017-08-22 

2017-08-22 

2017-08-22 

2017-08-22 

2017-08-23 

2017-08-23 

2017-08-23 

2017-08-23 

Urvalsparametrar: 

Beslut 

Vux Missb öppenvårdsinsats avslutas 

Vux Yttrande 

Vux Beslut inleda utredning LVM 7 § 

Vux Beslut Andrahandskontrakt förläng 

~ 

Organisatioff 

Undemivåer; 

Handläggare· 

20170801 - 20170831 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 

Beslutsfattare: 

.Qruik;_ 

~ 

Personnummer· * 

2017-09-26 
"-

Orsak Beviljat Avslagsbelopp 

Beslutsfattare 

Ulrika Landin 

Ulrika Landin 

Ulrika Landin 

AnjaMöller 

1 _____ ..:l..,.,..,;"'l,& 

Urvalsdatum = ~esrursuaronr ------

'. 
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Beslutsdatum 

Avser 

2017-08-23 

2017-08-24 

2017-08-24 

2017-08-24 

2017-08-24 

2017-08-24 

2017-08-24 

2017-08-24 

2017-08-25 

Untalsparametrar: 

Beslut 

Vux Beslut Andrahandskontrakt 

Vux Utredn enl 11 kap 1 § avslutas utan åtgärd 

Vux Beslut inleda utredning enl 11 kap 1 § 

Vux Beslut inleda utredning enl 11 kap 1 § 

Vux Utredn enl 11 kap 1 § avslutas utan åtgärd 

Vux Beslut inleda utredning enl 11 kap 1 § 

Period: 

Organisation· 

Undemiyåer. 

Handläggare: 

20170801 - 20170831 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 2017-09-26 

Orsak Bevillat 

Beslutsfattare 

---------~~~~~~~-

.AnjaMöller 

Linda Hedman 

Nicolina Carlsson 

Nicolina Carlsson 

Ulrika Landin 

Linda Hedman 

Beslutsfattare: Urvalsdatum = Beslutsdatum Sida 10 I 13 

~ 

Beslut: 

Personnummer· * \ 
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Beslutsdatum 

Avser 

2017-08-25 

2017-08-25 

2017-08-25 

2017-08-25 

2017-08-25 

2017-08-28 

2017-08-28 

2017-08-28 

2017-08-28 

Urvalsparametrar: 

Beslut 

Period· 

Organj sati Off 

Underniyåey: 

Handläggare; 

20170801 - 20170831 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 

Beslutsfattare: 

.Qmk 

~ 

Personnummer: * 

2017-09-26 

Orsak 

Beslutsfattare 

Urva!sdatum = Beslutsdatum 

Beviljat 

~ 

Avslagsbelopp 

Sida 11/ 13 

\ 
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Beslutsdatum 

Avser 

2017-08-29 

2017-08-30 

2017-08-30 

2017-08-30 

2017-08-30 

2017-08-30 

2017-08-30 

2017-08-31 

2017-08-31 

Urva !spa rametra r: 

Beslut 

Vux Ansökan om bistånd 4 kap 1 § (P-34) avslag 

Vux Ansökan om bistånd 4 kap 1 § (P-34) avslag 

Vux Beslut Andrahandskontrakt 

Period: 

Undernivåer 

Handläggare· 

20170801 - 20170831 

Delegeringslista 

Utskriftsdatum: 2017-09-26 

Beslutsfattare· 

~ 

~ 

Personnummer: * 

Orsak 

Beslutsfattare 

Helen Johansson 

Helen Johansson 

Linda Hedman 

Urvalsdatmn = Beslutsdatum 

'-

Beviljat Avslagsbelopp 

Sida 12I13 

\ 
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Beslutsdatum 

Avser 

2017-08-31 

2017-08-31 

2017-08-31 

2017-08-31 

2017-08-31 

2017-08-31 

Urvalsparametrar: 

Beslut 

~ 

Organisatiop

Undernivåer· 

Handläggare· 

20170801 - 20170831 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 

Beslutsfattare: 

~ 

~ 

Personnummer 
,,• 

* 

2017-09-26 

Orsak 

Beslutsfattare 

---~~-x-~~"0.-a:o;o;------ ~- ---

Urvalsdatum = Beslutsdatum 

" 

Beviljat A vslagsbelopp 

Sida 13I13 

'. 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Barn & skola 

Delegationsbeslut 
BPSTADS !(01\Jfa~U!\l 

Utbildningsr:~mnden 

2017 -10- 1 1 
Dnr .. V..~ ... 9.Q~.9.~;)./ 
... ?.9.. ~.::l .. ~ .. ~9.1 ..... 

Beslut fattade enligt delegationsbestämmelser för utbildningsnämnden 

UN/U026b 2017-09-26 UN000376/ Beslut om att erbjuda Skoll kap 14 § 6 beviljas Henrik Wagersten 
2017-600 utbildning i fritidshem pga 

särskilt stöd 

UN/U026b 2017-09-26 UN000375/ Beslut om att erbjuda Skoll kap 14§ 6 Beviljas Henrik Wagersten 
2017-600 utbildning i fritidshem pga 

särskilt stöd 

UN/U024 2017-08-30 UN000359/ Beslut om att bevilja och avslå Skoll kap10§ 32-33 Beviljas Henrik Wagersten 
2017-460 skolskjuts 

UN/U024 2017-08-30 UN000367/ Beslut om att bevilja och avslå Skoll kap10§ 32-33 Avslag Henrik Wagersten 
2017-460 skolskjuts 

UN/U024 2017-09-01 UN000369/ Beslut om att bevilja och avslå Skoll kap10§ 32-33 Avslag Henrik Wagersten 
2017-460 skolskjuts 

UN/U024 2017-09-05 UN000345/ Beslut om att bevilja och avslå Skoll kap10§ 32-33 Beviljas Henrik Wagersten 
2017-460 skolskjuts 

UN/U024 2017-09-05 UN000346/ Beslut om att bevilja och avslå Skoll kap10§ 32-33 Beviljas Henrik Wagersten 
2017-460 skolskjuts 

UN/021 2017-09-25 UN000394/ Beslut om tilläggsbelopp Skollagen kap 8§23 Beviljas Henrik Wagersten 
2017-610 

UN/021 2017-09-27 UN000234/ Beslut om tilläggsbelopp Skollagen kap Beviljas Henrik Wagersten 
2015-610 10§39 

UN/U024 2017-09-05 UN000356/ Beslut om att bevilja och avslå Skoll kap10§ 32-33 Beviljas Henrik Wagersten 
2017-460 skolskjuts 

UN/021 2017-09-27 UN000357/ Beslut om tilläggsbelopp Skollagen kap Beviljas Henrik Wagersten 
2017-610 10§39 

UN/U024 2017-09-05 UN000355/ Beslut om att bevilja och avslå Skoll kap10§ 32-33 Beviljas Henrik Wagersten 
2017-460 skolskjuts 

UN/U024 2017-09-06 UN000370/ Beslut om att bevilja och avslå Skoll kap10§ 32-33 Avslag Henrik Wagersten 
2017-460 skolskjuts 

UN/U024 2017-09-07 UN000368/ Beslut om att bevilja och avslå Skoll kap10§ 32-33 Avslag Henrik Wagersten 
2017-460 skolskjuts 

UN/U024 2017-09-07 UN000377/ Beslut om att bevilja och avslå Skoll kap10§ 32-33 Avslag Henrik Wagersten 
2017-460 skolskjuts 

UN/U024 2017-09-11 UN000378/ Beslut om att bevilja och avslå Skoll kap10§ 32-33 Avslag Henrik Wagersten 
2017-460 skolskjuts 

UN/U008a 2017-09-13 UN000392/ Beslut om placering på Skoll kap 8 § 5 Beviljas Henrik Wagersten 
2017-600 förskola pga familjens 

situation 

UN/U024 2017-09-13 UN000393/ Beslut om att bevilja och avslå Skoll kap10§ 32-33 Beviljas Henrik Wagersten 
2017-460 skolskjuts 

UN/U008a 2017-09-13 UN000034/ Beslut om placering på Skoll kap 8 § 5 Beviljas Henrik Wagersten 
2017-600 förskola pga familjens 

situation 

UN/U024 2017-09-18 UN000393/ Beslut om att bevilja och avslå Skoll kap10§ 32-33 Avslag Henrik Wagersten 
2017-460 skolskjuts 

UN/U024 2017-09-19 UN000385/ Beslut om att bevilja och avslå Skoll kap10§ 32-33 Avslag Henrik Wagersten 
2017-460 skolskjuts 

112



UN/U024 2017-09-19 

UN/021 2017-10-10 

UN/021 2017-10-10 

Underskrift 
Datum 

2017-10-10 
Namnförtydligande 

Henrik Wagersten 

UN000416/ 
2017-460 

UN000427/ 
2017-610 

UN000159/ 
2017-610 

Beslut om att bevilja och avslå Skall kap10§ 32-33 Beviljas Henrik Wagersten 
skolskjuts 

Beslut om tilläggsbelopp Skollagen kap Beviljas Henrik Wagersten 
10§39 

Beslut om tilläggsbelopp Skollagen kap Beviljas Henrik Wagersten 

I 10§39 
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 Tjänsteskrivelse  
 

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

1 (1) 

 
Datum: 2017-10-31 Till: Utbildningsnämnden  

Handläggare: Henrik Andersson och Sara Damber  

Dnr: UN 000005/2017 – 900 
 
 

Beslutslogg utbildningsnämnden  
 
 

Förslag till beslut 
 
Beslutsloggen för utbildningsnämnden daterad 2017-10-18 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 2017-10-18 
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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 

2017-10-18 
 

 

       

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: Okt - Ärendet återremitte-
ras till förvaltningen för att ta fram en analys av fyra olika alternativ. Beslut 
UN 2017-11-07.  
Optimal förskoleorganisation – Okt - Förvaltningen utreder förutsättningar 
och kostnader för nedan struktur: 
1. Fiskebyns förskola i Torekov: Renovera och bygga om befintliga lokaler. 
Avveckla modulen 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 tillbygg-
nad eller nybyggnation 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 per-
spektiv kan dessa förskolor slås samman i en ny och modern 8 avdelnings-
förskola på befintlig tomt vid Päronbyn och Äppelbyn 
 

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

 
 
 

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

UN  
000254/ 
2016-600 

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

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

Ut-
vecklings-
ledare  

  

UN 2017-10-03, § 80  
Budgetuppföljning tertial 
2 2017 – Barn och skola 
och utbildning och arbete  

UN  
000352/ 
2017-905 

1. Barn och skola samt Bildning och arbete får i uppdrag att ta fram en åt-
gärdsplan för att långsiktigt nå en budget i balans.    

2. Ge uppdrag om stor återhållsamhet till barn och skola och bildning och 
arbete med utgifterna under resterande delen av 2017 

Skol-
chef/Bild
ningschef  
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 Tjänsteskrivelse  
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1 (1) 

 
Datum: 2017-10-31 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. Redovisning av platser inom förskola och pedagogisk omsorg, 2017-10-15  

2. Protokoll från Binsam, 2017-08-30 

3. Meddelande om tillsyn och begäran av uppgifter, Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 

 
 
Båstad 2017-10-31 
 
 
Bildning och arbete   Barn och skola  
Henrik Andersson, Bildningschef  Sara Damber, Skolchef  
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Redovisning av platser inom förskola och pedagogisk omsorg 

2017-10-15 

Utnyttjade Placerade 
Antal platser Lediga 

Område Förskola platser barn som ej 
utgångsläge 

nuläge börjat 
platser 

Båstad 

Äppel byn 72 (68) 69 0 3 

Päron byn 36 33 3 0 

Malen 36 35 1 0 

Östra Karup 
Östra Karups 

90 70 12 8 
förskola 

Västra Karup Klockare byn 54 (52) 51 0 3 

Torekov Fiske byn 46 (39) 38 0 8 

Grevie Backa byn 33 29 3 1 

Förslöv 

Skogs byn 108 80 8 20 

Ängs byn 54 49 2 3 

Pedagogisk 
10 6 0 4 

omsorg (2st) 

Summa förskola 539 460 29 50 

Utnyttjade Placerade 
Antal platser Lediga 

Område Förskola platser barn som ej 
utgångsläge platser 

nuläge börjat 

Båstad Montessori K 30 - 35 28 2 - 7 

Grevie Backa busarna 20 - 24 19 1 - 5 

Montessori Ä 22 - 27 24 0 - 3 

Förslöv Montessori P 30 - 35 26 4 - 9 

Lyckohällan 22 - 22 26 0 - 0 

Summa förskola 124 - 143 123 7 - 24 

Underskrift j J - .. J \ 

Köansvarig ~ ;;~ ~ 
Margaretha Ekelund-Svensson 

Antal barn 
ikö 

0 

13 
6 

5 

4 

7 

4 

3 

0 

4 
10 

0 

56 

Antal barn 
i kö 

0 

0 

0 

0 

0 

0 
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~ BÅSTADS 
KOMMUN 

Barn & skola 

Barn- och skolkontor 

Sammanställning barnantal och nettokö till kommunens förskolor och pedagogisk omsorg 2017-10-15 

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. 

531 526 (539) 
449 460 
57 39 (50) 
44 56 

17 (6) 

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 154 K 120 K 121 K 121 K 121 K 121 K 0 K 0 K 0 
F 21 F 21 F 21 F 21 F 21 F 0 F 0 F 0 

2012 142 K 99 K 99 K 97 K 97 K 97 K 101 K 102 K 103 
F 32 F 32 F 32 F 31 F 32 F 31 F 33 F 35 

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

2014 128 K 90 K 91 K 91 K 91 K 92 K 97 K 98 K 99 
F 20 F 21 F 21 F 21 F 21 F 24 F 27 F 28 

2015 120 K 57 K 62 K 64 K 64 K 68 K 80 K 83 K 83 
F 22 F 25 F 27 F 28 F 28 F 29 F 30 F 29 

2016 135 K 0 K 4 K 6 K 6 K 11 K 44 K 52 K 57 
F 0 F 0 F 0 F 0 F 1 F 2 F 7 F 7 

2017 88 

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

Barn & skola 

PROTOKOLL FRÅN BINSAM 2017-08-30 

Närvarande: Arbetstagarrepresentanter: 
Susanne Kaczmarek, Lärarförbundet 
Jan Nilsson, Lärarförbundet 
Lotta Söderman, Kommunal 
lngrid Philsgård, Kommunal 
Jonas Appelgren, LR 
För arbetsgivaren: 
Henrik Andersson, Bildningschef 

§ 1 Val av justerare 
Jan Nilsson utses att justera dagens protokoll. 

1 (2) 

§ 2 Arbetsmiljöfrågor inklusive anmälan om tillbud, arbetsskada/personskada, 
skyddsrondsprotokoll och sjuktal 
lnget att rapportera. 

§ 3 Genomgång av föregående mötesprotokoll 2017-06-07 
lnga synpunkter framfördes varav protokollet läggs till handlingarna. 

§ 4 Anmälan frågor till punkten 9 
Lärarförbundet: Schemaplanering 

Arbetsmiljö på Förslövs skola f-6 
Extrastöd till elever 
Ledningsnärvaro på samverkansmöte 

LR: Musiklärare i grundskolan 
Karriärtjänster 
Lärarlönelyft 

§ 5 Allmän information 
Bildningschefen informerar om återkoppling från Skolinspektionen. Inspektionen kommer 
att presentera sitt material den 22 september för verksamhetsområdesledning och politik. 
De åtgärder kommunen behöver vidta ska sammanställas och skickas in senast den 11 
respektive 15 december. 

§ 6 Personalfrågor 
Ny kommunchef blir Kristina Geiger som närmast kommer från Konkurrensverket, hon 
tillträder den 5 september. 
Ny rektor på Akademi Båstad är Ulrika Krämer som närmast kommer Sturegymnasiet i 
Halmstad där hon haft motsvarande tjänst, hon börjar i samband med terminsstart. 
Båda kommunens 7-9 skolor har nya rektorer på plats vid terminsstart. På 
Strandängsskolan Eva Hugosson och Förslövs skol~ Camilla Persson. 
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§ 7 Ekonomifrågor 
Kommunfullmäktige fattade sammanträdet i juni beslut om ram för budget 2018. 
Under sommaren har nya skatteprognoser försämrat det förväntade resultatet för 
2018 med cirka fem miljoner. 
I årets delårsrapport finns större underskott inom Vård- och omsorg samt Iof. 

§8 lnförUN 
Information om framtida skolstruktur både i norr och söder. 

§ 9 Ärenden som aktualiserats av facket 
Lärarförbundet: 
Schemaplanering: Lärarförbundet menar att schemaplaneringen vid främst Förslövs skola 
inte varit tillräckligt bra inför terminstart. Skolledningen har inte haft någon struktur i 
arbetet med schemat samt ej heller t illräckligt med tid för att genomföra arbetet. 
Lärarförbundet ifrågasätter beslutet att inte tillsätta en vikarie på rektorsposten under 
rekryteringsperioden. Arbetsgivaren menar att en förklaring är att arbetsbelastningen på 
skolledningen varit hög under rekryteringsprocessen av ny rektor och att skolan med den 
nya ledningen på plats nu har möjlighet att arbete med schemaläggningen så att framtida 
problem undviks. 

Arbetsmiljö på Förslövs skola F-6: Personalens arbetsmiljö har påverkats och påverkas av 
de byggnadstekniska brister som upptäckts vid de besiktningar som genomförts i 
byggnaderna . Arbetsgivaren informerar om det arbete som pågår för att renovera och 
bygga om skolan. Tidsplan och specifika åtgärder blir klart under hösten. 

Extrastöd till elever: Behovet av detta framgår i rektorernas nu läges bedömningar. En 
genomlysning av skolpengssystemet upphandlas för närvarande, syftet är bland annat att se 
över hur systemet på ett bättre sätt kan styra resurser dit de bäst behövs. 

Ledningsnärvaro på samverkansmöte: Lärarförbundet påpekar hur viktigt det är att 
verksamhetområdescheferna aktivt deltar i det avtalade samverkansarbetet. 

LR: 
Musiklärare i grundskolan: LR påtalar svårigheterna fö r musiklärarna att fullfölja sitt 
uppdrag då tjänsterna är uppstyckade på många små enheter vilket innebär mycket 
förflyttning och att lärmiljöerna inte är anpassade för verksamheten. Arbetsgivaren 
instämmer i problembilden men menar att nuvarande skolstruktur gör det svårt att ändra 
på situationen. 

Karriärtjänster: LR önskar information kring arbetet med att tillsätta de vakanser som finns 
avseende förstelärare. Arbetsgivaren meddelar att fyra tjänster ska tillsättas och att arbetet 
kommer att inledas i det närmaste. 

Lärarlönelyft: Fråga från LR angående ansökan och fördelning av nya lärarlyftspengar. 
Arbetsgivaren för frågan vidare till Anna Löfström och återkopplar vid nästa Binsam. 

Vid protokollet: Justerare: 

~cw_D~ 
Jan Nilsson 
Lärarförbundet 
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MEDDELANDE 

Inspektionen för vård och omsorg 2017-10-09 Dm 8.5-32855/2017-1 

Avdelning syd B~.'-'TADS ~r;-:.;;.;1w1 1. !\J 
Ui..bi!dnings~ .;~mnJen Catharina Nilsson 

catharina.nilsson@ivo.se 2017 -10- 1 0 Utbildningsnämnden Båstad 
Båstads kommun Dm.~ ....... P.9.Q.:\:3.~/ 

... '.2..~ .. \1:.::-.. ~.ö.6 ...... 
269 80 BÅSTAD 

Meddelande om tillsyn och begäran om 
uppgifter 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har inlett tillsyn av myndig
hetsutövningen för barn och unga i Båstad. Beslut att inleda tillsyn har 
fattats av enhetschefen Joonas Terje. 

Anledning till tillsynen 
rvo har under 2015-2017 konstaterat brister vid tillsyn av kommunens 
handläggning i flera enskilda ärenden. Ytterligare klagomål har inlcom
mit avseende nämndens hantering av oroanmälningar. IVO anser därför 
att det finns skäl att följa upp hur nämnden i dagsläget handlägger ären
den för barn och unga. 

IVO:s tidigare ärenden av betydelse för aktuell tillsyn 
o 8.2-11922/2015, beslut daterat 2015-08-14 

.o 8.2-16623/2015, beslut daterat 2015-08-14 

o 8.2-22700/2015, beslut daterat 2015-10-21 

o 8.5-6641/2016, beslut daterat 2016-10-18 

o 8.5-8373/2016, beslut daterat 2016-07-05 

o 8.5-312/2017, beslut daterat 2017-05-09 

Syfte och fokus för tillsynen 
Granskning kommer ske i förhållande till följande bestämmelser. 

• 11 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001 :453) SoL, om att nämnden 
utan dröjsmål ska inleda utredning av vad som genom ansökan, 
anmälan eller på annat sätt kommit till nämndens kännedom och 
som kan föranleda åtgärd av nämnden. 

• 11 kap. 1 a § SoL om att nämnden vid en anmälan som rör barn 
genast ska göra en bedömning av om barnet är i behov av skydd 
och att en sådan bedömning ska dokumenteras. 

• 11 kap. 1 a § SoL om att nämnden ska besluta om att inleda 
utredning eller inte inom fjorton dagar efter att anmälan 
inlcommit. 

Inspektionen för vård och omsorg 
Box 4106 

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

Fax +46 10 788 56 44 
Org nr 202100-6537 

20312 MALMÖ 

1(4) 
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Inspektionen för vård och omsorg 2017-10-09 Dnr 8.5-32855/2017-1 

• 11 kap. 2 § SoL om att utredningen ska bedrivas skyndsamt och 
vara slutförd senaste inom fyra månader eller att det finns beslut 
om förlängd utredningstid i de fall det finns särskilda skäl. 

• Bestämmelser om dokumentation vid aktualisering av ärenden i 
5 kap. 1-4 §§Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd 
(SOSFS 2014:5) om dokumentation i verksamhet som bedrivs 
med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS. 

• 2 kap. 2 § Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd 
(SOSFS 2012:11) om socialnämndens ansvar för barn och unga 
i familjehem, jourhem eller hem för vård eller boende om att 
nämnden ska fastställa rutiner som säkerställer att utredning 
inleds när ett barn eller en ung person som vårdas i familjehem 
eller hem för vård eller boende kan behöva ges ytterligare 
insatser eller omplaceras. 

IVO kommer ta reda på: 

• Hur nämnden under pågående utredning eller verkställighet 
hanterar orosanmälningar eller andra uppgifter som kommer till 
nämndens kännedom som kan föranleda någon åtgärd av 
nämnden. 

• Hur det går till och i vilka situationer nämnden inleder ny 
utredning under pågående verkställighet. 

• Vilka åtgärder nämnden har vidtagit för att komma till rätta med 
brister eller förbättra sådant som IVO uppmärksammat vid 
tidigare tillsyn under 2015-2017. 

Genomförande 
IVO kommer att intervjua personal vid en inspektion. En intervju 
kommer genomföras med handläggare som arbetar med mottagning, 
utredning och uppföljning av barn och unga (inklusive ensamkom
mande barn). En intervju kommer genomföras med arbetsledningen. 

Inspektörerna kommer i direkt anslutning till intervjuerna att ge en kort 
och övergripande återföring av hur IVO ser på vad som framkommit 
vid tillsynen. De intervjuade kommer att få möjlighet att faktagranska 
inspektionsprotokollet. Beslut meddelades senare skriftligen till 
nämnden. 

2(4) 
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Inspektionen för vård och omsorg 2017-10-09 Dnr 8.5-32855/2017-1 

Begäran om uppgifter 
IVO begär, enligt 13 kap. 5 § SoL, att nämnden innan inspektionen 
skickar in följande uppgifter. 

• Antalet anmälningar där nämnden inte genast bedömt om barnet 
eller den unge varit i behov av skydd, under perioden 2017-04-
01 - 2017-09-01. 

• Antalet förhandsbedömningar som nämnden inte slutfört inom 
två veckor, under ovan nämnda period. 

• Antalet utredningar som pågått längre tid än fyra månader, 
under ovan nämnda period. 

• Antalet beslut om förlängd utredningstid där det funnits 
särskilda skäl, under ovan nämnda period. 

• Redogörelse för vilken egenkontroll nämnden utför för att säkra 
kvaliteten avseende skyddsbedömningar vid anmälan, förhands
bedömningar och utredningstider. 

Ange IVO:s diarienummer 8.5-32855/2017 på uppgifterna. 

Tidsplan 
• Begärda uppgifter ska ha inkommit till IVO senast den 20 

november 2017. 

• Inspektörerna kommer till förvaltningen för inspektion 
torsdagen den 30 november. 

0 Kl 10-12 
Gruppintervju handläggare (minst en socialsekreterare 
med ansvar för utredning och mottagning, en med 
ansvar för ensamkommande barn och en barnsekrete
rare) 

0 Kl 13.30-15 
Gruppintervju med arbetsledning (enhetschefen och 1 :e 
socialsekreterare) 

0 Kl 15.30-16.30 
Återföring. Utöver de intervjuade har verksamheten 
möjligt att bjuda in ytterligare berörda medarbetare och 
nämndsledamöter. 

Tillsynen kommer att genomföras av inspektörerna Catharina Nilsson 
010-788 53 21 ochAmeli Strömblad Uhlin 010-788 57 86. Vid frågor 
är ni välkomna att kontakta oss. 

3(4) 
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Inspektionen för vård och omsorg 

För Inspektionen ffr vård och omsorg 

Cat arina Nilsson 

Inspektör 

2017-10-09 Dnr 8.5-32855/2017-1 4(4) 
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Datum: 2017-10-31 Till: Utbildningsnämnden 

Handläggare: Henrik Andersson och Sara Damber 

Dnr: UN 000006/2017 – 900 
 
 

Informationsärenden utbildningsnämnden  
 

1. Information om platser inom förskola och pedagogisk omsorg, Margaretha Ekelund-
Svensson (se rapport under delgivningar) 

2. Optimal förskoleorganisation, Birgitta Berséus  

3. AV Media Skåne, Sara Damber  

4. Allmän information barn och skola, Sara Damber  

5. Allmän information från gymnasieskolan, Henrik Andersson  

6. Allmän information från individ och familj, Henrik Andersson  

7. Finsam, Henrik Andersson och Ingrid Zäther  

 
Båstad 2017-10-31   
 
Bildning och arbete   Barn och skola  
Henrik Andersson, Bildningschef  Sara Damber, Skolchef  
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