
 

 

 

Kallelse till sammanträde med Utbildningsnämnden  

Datum: Tisdagen den 5 december 2017 

Tid och plats: Verksamhetsbesök på Päronbyns förskola, vångavägen 25 i Båstad kl. 10:00-12:00 

 Sammanträde kl. 13:00  

 

Båstad den 28 november 2017 

Helena Stridh  
Ordförande 

Therese Zetterström 
Sekreterare 

 Ärendemening Handläggare Besluts-
instans 

Sidnr 

 Upprop    

1.  Val av justeringsperson   UN 2 

2.  Godkännande av dagordning  UN 3 

 Barn och skola:     

3.  Optimal grundskoleorganisation – norra delen  Sara Damber  KF  

4.  Optimal förskoleorganisation – akuta åtgärder  Birgitta Berséus  KS 4-7 

 Verksamhetsövergripande:    

5.  Intern kontrollplan 2018 för utbildningsnämnden  Sara Damber och 
Henrik Andersson  

UN  8-10 

6.  Likabehandlingsplan   Marika Forsell   UN  11 

7.  Anmälda delegationsbeslut - Utbildningsnämnden 2017  UN 12-13 

8.  Beslutslogg utbildningsnämnden  UN 14-17 

9.  Delgivningar utbildningsnämnden    UN 18-48 

10.  Informationsärenden utbildningsnämnden  
1. Allmän information barn och skola, Sara Damber  

2. Allmän information från gymnasieskolan, Henrik 
Andersson  

3. Allmän information från individ och familj, Henrik 
Andersson  

4. Information om SPUFF, Gilla Thörhagen-Sköld  

5. Konsekvensanalys av utbildningsnämndens beslut 
gällande optimal grundskolestruktur 2017-06-13 – 
revidering  

 

 UN 49-64 
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Datum: 2017-11-28 Till: Utbildningsnämnden  

Handläggare: Therese Zetterström 

Dnr: UN 000001/2017 – 900 
 
 

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 12 december 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 2017-11-28 
 
Kommunledningskontoret  
Therese Zetterström, Nämndsekreterare  
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Datum: 2017-11-28 
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 2017-11-28 
 
Kommunledningskontoret 
Therese Zetterström, Nämndsekreterare 
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Datum: 2017-11-24 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Birgitta Berséus 

Dnr: Klicka här för att ange text. 

 
 

Optimal förskolorganisation – akuta åtgärder 
 
 

Förslag till beslut 
 

1. Godkänna att etablera och hyra in provisoriska moduler för att kunna stänga Malens 
förskola. 

2. Förvaltningen får i uppdrag att skyndsamt ta fram platser i förskolan inom Båstads 
kommun, för att uppfylla lagkravet om förskola inom fyra månader.  

 

 
Sammanfattning av ärendet 
Vid miljöavdelningens inspektion i november 2017 framkom stora brister kring ventilation, 
underhåll och städning som måste åtgärdas omgående. I utredningen för en optimal förskole-
organisation förspråkas en större förskoleenhet i Båstads tätort istället för som i dagsläget 
flera mindre. Avsatta medel för att åtgärda ventilationen har därför strukits. 
Garantitiden på fyra månader för plats i förskolan kommer som det ser ut i dagsläget att vara 
svår att uppfylla i med risk för vite från Skolinspektionen som följd. 
 
Utifrån ett eftersatt underhåll, underkänt OVK och stora svårigheter att leva upp till garantitid 
för förskoleplats krävs det både akuta och långsiktiga åtgärder för att lösa lokalfrågan för för-
skolorna i Båstads kommun. 
 

Bakgrund 
I utredningen kring en tidsenlig och likvärdig utbildning som gjordes 2015 visade Malens för-
skola på brister i ventilationen som krävde omfattande åtgärder. Vid miljöavdelningens in-
spektion 2017-11-14 påtalades att OVK fortfarande inte var godkänd och bristerna på Malens 
förskola bedömdes som så allvarliga att de måste åtgärdas omgående.   
 
I förvaltningen pågår en utredning om optimal förskoleorganisation. I denna organisation pla-
neras en avveckling av Malens förskola till förmån för större enheter. De avsatta medlen för att 
åtgärda ventilationen har därför strukits.  
Utbildningsnämnden hanterar och beslutar om innehåll och pedagogisk verksamhet samt re-
krytering och utreder behov av antal platser samt placering i kommunen. Kommunstyrelsen 
har att hantera och besluta om lokaler för förskoleorganisationen.  
 

Aktuellt 
 

Förslag på en optimal förskoleorganisation beräknas kunna vara klart under 2018. I samband 
med utredningen har det framkommit några akuta åtgärder som behöver hanteras skyndsamt.  
 
Malens förskola 
Malens förskola har allvarliga brister enligt miljöavdelningens inspektion i november 2017 
som måste åtgärdas omgående.  Se bilaga. 
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Malens underkända OVK omöjliggör en god luftkvalitet inomhus. För en bra inomhusmiljö 
behövs en fungerande ventilation som för bort luftföroreningar från byggnaden. Emissioner 
från byggnadsmaterial, inredning och från de personer som vistas i lokalen medför risk för 
hälsobesvär om de inte ventileras bort. Konsekvenser för hälsan som kan uppstå är infekt-
ionskänslighet, koncentrationssvårigheter, luft- och andningsbesvär, huvudvärk, irritation i 
slemhinnor och ögon, allergier och hudutslag.   

Slitna lokaler och dålig städning i kombination med en ventilation som inte fungerar medför 
en högre koncentration av emission och partiklar i lokalerna. Barn leker oftast nere på gol-
vet, där damm och partiklar virvlar upp och är därför extra utsatta för att andas in miljöfar-
liga partiklar. Ovanstående problem uppstår inte alltid medan barnet är litet och vistas i 
förskolans lokaler utan kan uppträda senare i livet. 

Konsekvenserna om åtgärder inte vidtas på Malens förskola; 

 
1. Myndighetsnämnden kommer att förelägga Utbildningsnämnden om att vidta åtgär-

der så att verksamheten uppfyller kraven i miljöbalken, att vistelse i lokalerna på 
Malens förskola inte innebär någon risk för barnens hälsa.  
 

2. Vidtas inga åtgärder kommer Myndighetsnämnden koppla ett vite till föreläggandet, 
beloppet på vitet baseras på de faktiska kostnaderna för åtgärda ventilationen och 
upprutning/renovering av lokalerna.  
 

3. Vidtas inte åtgärder kan Myndighetsnämnden lägga förbud om att förskoleverksam-
het får bedrivas i lokalen. 

 
Barnomsorgskön  
Under våren saknar kommunen 34 förskoleplatser och över hälften av dessa platser önskas i 
Båstads tätort. För närvarande finns inga platser att erbjuda på någon förskola i Båstads kom-
mun från den 10 februari 2018. Detta innebär att kommunen inte kommer att leva upp till lag-
kravet att erbjuda förskoleplats inom fyra månader. Om lagkravet inte följs kan Skolinspekt-
ionen utdöma vite. 

 

Barnkonsekvensanalys 
Ja. Bifogas. 
 
 
 
Birgitta Berséus 
Förskoleutvecklare 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Skolchef Sara Damber, Förskoleutvecklare Birgitta Berséus, Miljöinspektör Angelica Hunyor, 
Biträdande skolchef Margaretha Ekelund Svensson 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 

1. Kommunicering  
2. Barnkonsekvensanalys  

 
Samråd har skett med: 
Skolchef Sara Damber 
Biträdande skolchef Margaretha Ekelund Svensson 
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   KOMMUNICERING  

Båstads kommun 
 
Samhällsbyggnad 
269 80 BÅSTAD 
Telefon: 0431-770 00 vx  
Plusgiro: 11 11 11 -1 
Org.nummer: 212000-0944 
samhallsbyggnad@bastad.se 
www.bastad.se  
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Datum Utbildningsnämnden  
 Båstads Kommun 
2017-11-23  

Handläggare Barn Och Skola 

Angelica Hunyor 269 80 BÅSTAD  
Miljö- och hälsoskyddsinspektör  
Vårt dnr  
2017-001145 

 
 
 
 
 

Kommunicering angående brister på Malens förskola, fastigheten Framti-
den 1, Båstads kommun 
 
Miljöavdelningen genomförde en föranmäld inspektion på Malens förskola den 14 november 2017. 
Vid besöket konstaterades stora brister i städningen och underhållet av lokalerna är mycket efter-
satt. Någon godkänd OVK finns inte för fastigheten.  
 
Storstäd av lokalerna kommer att ske den 27 november, uppföljning kommer att göras av miljöav-
delningen. Lokalerna är i dåligt skick och det behöver utredas om verksamheten på grund av loka-
lernas slitna skick behöver mer tid för städning.  
 
Bristerna i verksamheten bedöms som allvarliga och måste åtgärdas. Miljöavdelningen genom 
myndighetsnämnden vill med denna skrivelse och bilagd inspektionsrapport, kommunicera de bris-
ter som noterats i samband med besöket den 14 november. Ni ges härmed möjligheten att in-
komma/redovisa hur ni tänker åtgärda bristerna och när de ska vara åtgärdade.  Vi vill ha er redo-
visning för vilka åtgärder ni planerar, tillsammans med en tidsplan för varje planerad åt-
gärd. Redovisningen ska vara miljöavdelningen tillhanda senast den 7 december 2017. In-
kommer ingen plan för åtgärder eller om åtgärdera som planeras inte uppfyller gällande lagkrav, 
som säkerställer att miljö i verksamheten inte har en negativ påverkan på barnens hälsa, kommer 
myndighetsnämnden att förelägga om att åtgärder ska vidtas.  
 
 
 
 
Samhällsbyggnad, Miljöavdelningen 
 
 
 
Angelica Hunyor 
Miljö- och hälsoskyddsinspektör 
 
Bilaga; Inspektionsrapport Malens Förskola 
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2017-11-24 
 

Barnkonsekvensanalys gällande Malens förskola: 
 
1. Skall det genomföras en barnkonsekvensanalys? 
 
Ja: X 
 
Motivering för beslutet: Barns hälsa, utveckling och lärande berörs av beslutet 
 
2. Hur påverkas barn och ungdomar av beslutet? 
 
Positivt: X Negativt:  
 
Motivering för beslutet: :   
Dålig luftmiljö kan ha många negativa konsekvenser för barn, särskilt små barn. Generellt påver-
kar barn mer än vuxna av miljöproblem. De har mindre kroppar och därmed får i sig större 
mängder gift i förhållande till kroppstorlek. De också utvecklas fysiskt vilket innebär att negativ 
påverkan nu kan ge långtgående effekter, exempelvis andningssvårigheter och sjukdomar som 
kan uppträda senare i livet. 
 
Städning kan hjälpa situationen kortsiktigt men räcker inte som en långsiktig lösning att säker-
ställa barnens bästa och hälsa. En långsiktig lösning som innebär nya lokaler är nödvändig för att 
följa regelverk och miljökrav. För att en sådan flytt ska bli positiv och trygg för barnen så behövs 
ett beslut med framförhållning vilket kan möjliggöraför dialog med vårdnadshavare och förbere-
delser. Om beslut ej fattas snarast är risken att det blir en akut flytt som leder till förvirring och 
icke-optimala lösningar. 
 
 
3. Har barn och ungdomar haft möjlighet till inflytande i beslutet? 
 
Ja:        Nej: X 
 
Motivering för beslutet:   
Inte relevant eller nödvändigt i frågan då barnens bästa kräver akuta åtgärder samt går att fast-
ställa utan konsultation med barnen. 
 
4.  Strider beslutet mot barns och ungdomars rättigheter enligt  Barnkonvention-
en? 
 
Ja:       Nej:    X   
 
Motivering för beslutet:  
Beslutet stärker barns rättigheter och är nödvändigt för att tillgodose grundprincipen om rätt till 
hälsa och utveckling. 
 
Ort, datum och underskrift 
Båstad 2017-11-24 
 
 
Birgitta Berséus 
Förskoleutvecklare  
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Datum: 2017-11-24 Till: Utbildningsnämnden 

Handläggare: Sara Damber och Henrik Andersson  

Dnr: UN 000466/2017 

 
 

Intern kontrollplan 2018 för utbildningsnämnden 
 
 

Förslag till beslut 
 
Utbildningsnämnden antar intern kontrollplan 2018 enligt förvaltningens förslag. 
 
 
Sammanfattning av ärendet 
En intern kontrollplan för verksamheterna inom utbildningsnämndens ansvarsområde ska 
upprättas och beslutas av nämnden varje år. Förvaltningen har tagit fram ett förslag på intern 
kontrollplan för 2018. 
 
Bakgrund 
I reglemente för intern kontroll stadgas att respektive nämnde och styrelse har det yttersta 
ansvaret för den interna kontrollen inom sina respektive verksamheter. Utbildningsnämnden 
har därför att varje år anta en intern kontrollplan för verksamheterna.  
 
Aktuellt 
Förvaltningen föreslår en intern kontrollplan för utbildningsnämndens ansvarsområde för 
2018.  
 
 
 
 
Sara Damber, skolchef  Henrik Andersson, bildningschef  
Barn och skola  Bildning och arbete  
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Skolchef, bildningschef, kommunrevisionen, ekonomiavdelningen och kansliet 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Förslag till intern kontrollplan 2018 
 
 
 

8



Beslut KS 2017-01-11 §19

Version 2017-01-18

Rapportering V/R 

till Analys

1

Rutiner för placeringar 

av vuxna och barn inom 

individ och familj

Kontroll av rutiner samt 

att debiteringar är 

korrekta

IoF-chef
En gång per 

tertial

Genomgång av 

pågående 

placeringar, 

underlag och 

fakturor

Verksamhets-

områdeschef

V=3

R=3

V/R=9

Kontrollmomentet avser att förbättra rutiner för 

placeringar av barn och vuxna

2

Kassa avseende 

försäljning av godis och 

dryck på fritidsgårdarna

Kontroll av rutiner och 

intäkter avseende 

försäljning av godis och 

läsk.

Chef fritidsgårdar
En gång per 

tertial

Genomgång av 

försäljningsrutiner 

och redovisning 

samt stickprov 

avseende kassan

Verksamhets-

områdeschef

V=3

R=3

R/V=9

Kontrollmomentet avser att hanteringen av kassan sker 

på ett korrekt sätt samt att risken för svinn minimeras.

Barn och skola

1 Kontroll skolplikt
Kontroll att alla elever i 

en viss åldersgrupp 

fullgör sin skolplikt

Administratör 4 ggr/å

Elever födda visst år 

kontrolleras via 

folkbokföring och 

skolans listor

Avdelningschef

V=2

R=4

V/R=8

Fånga upp elever som flyttat till kommunen och 

säkerställa så att varje barn fullgör sin skolplikt och får 

sin rätt till utbildning tillgodosedd.

1
Rutin för registrering av 
allmänna handlingar

Kontroll av korrekt 

utförd registrering i 
Ciceron

Registrator 4 ggr/år

Ett aktuellt/ pågå-

ende ärende i 

Ciceron söks fram 

och kontrolleras 
utifrån upprättad 
checklista.

Kanslichef

V=3

R=3
V/R=9

Kontrollmomentet är viktigt för säkerställande att vårt 

diarie är korrekt.

Metod Motivering till val av kontrollmoment

Intern kontrollplan 2018 för utbildningsnämnden i Båstads kommun

Rutin/System Kontrollmoment Kontrollansvar Frekvens

Bildning och arbete

Klk kansli
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Beslut KS 2017-01-11 §19

Version 2017-01-18

Rapportering V/R 

till Analys
Metod Motivering till val av kontrollmomentRutin/System Kontrollmoment Kontrollansvar Frekvens

Bildning och arbete

2
Utbetalning av 

ersättningar till 

förtroendevalda

Kontroll av att sökt 

ersättning 

överenstämmer med 

utbetald ersättning.

Nämndsekreterar

e
4 ggr/år

3 stickprov på sökt 

ersättning 

kontrolleras 3 

månader efter att 

den är inskickad till 

HR-servicecenter för 

utbetalning

Kanslichef

V=4

R=3

V/R=12

På grund av uppkomna frågeställningar kring utbetalda 

politikerarvoden togs detta kontrollmoment fram efter 

ett beslut på kommunstyrelsen 2017-01-11.

3
Skyndsamt besvarande 

av inkomna skrivelser 

till kommunen. 

Kontroll av att inkomna 

skrivelser besvarats 

skyndsamt i enlighet 

med gällande 

lagstiftning

Registrator 6 ggr/år

Stickprov 3 inkomna 

skrivelser från 

allmänheten enligt 

upprättad checklista

Kanslichef

V=4

R=3

R/V=12

Förvaltningslagen 4 §  "Frågor från enskilda skall 

besvaras så snart som möjligt". Kontroll ska ske enligt 

upprättad checklista, bilaga till kontrollplanen

sida 3 av 510
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Datum: 2017-11-24 Till: Utbildningsnämnden 

Handläggare: Marika Forsell 

Dnr: Klicka här för att ange text. 

 
 

Likabehandlingsplan 
 
 

Förslag till beslut 
 
Nämnden tar till sig information 

 
Sammanfattning av ärendet 
Ny diskrimineringslag från den 1 januari 2017 har utvidgats till att omfatta alla sju1 diskrimi-
neringsgrunder. Kravet på skriftlig likabehandlingsplan ersätts med allmänt krav på skriftlig 
dokumentation. Nytt är också skyldigheten att aktivt2 arbeta med åtgärder för att motverka 
diskriminering och på annat sätt verka för lika rättigheter, liksom skyldighet att genomföra 
arbetet med aktiva åtgärder enligt ett övergripande ramverk. Det har också införts en skyldig-
het att ha riktlinjer och rutiner för verksamheten i syfte att förhindra trakasserier och sexuella 
trakasserier.   
 
Då huvudmannen eller personalen i verksamheten får kännedom om att ett barn eller en elev 
kan ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är huvudmannen 
skyldig att utreda och vidta åtgärder mot kränkande behandling. Rutiner vid anmälningsskyl-
dighet pågår enligt tidigare överenskommelser. Under 2018 ses rutiner över i samband med 
värdegrundsenkäter som utvärderas och presenteras i januari. 
 
Bakgrund 

Tidigare likabehandlingsplan ersätt med plan mot kränkande behandling. 6 § Huvudmannen 
ska se till att det inom ramen för varje särskild verksamhet bedrivs ett målinriktat arbete för 
att motverka kränkande behandling av barn och elever. 3 
 
Aktuellt 
Sedan ny diskrimineringslag trädde i kraft har det införts en skyldighet att ha riktlinjer och 
rutiner för verksamheten i syfte att förhindra trakasserier och sexuella trakasserier. Kravet på 
en likabehandlingsplan har ersatts med ett allmänt krav på skriftlig dokumentation. Skriftlig 
dokumentation kommer att integreras i dokumentation för det systematiska kvalitetsarbetet 
från 2018. I december 2018 redovisas aktiva insatser för att förhindra diskriminering och 
kränkande behandling från respektive skolors arbete i en sammanställning till nämnden.  I 
december förs därpå dialog om lärande, motivation och delaktighet med utgångspunkt i barns 
och elevers perspektiv, enligt SKA-årshjul 2018. 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Rektors och förskolechefsgruppen samt ledningsgruppen för Barn och skola 
 

                                                           
1 http://www.do.se/lattlast/sju-diskrimineringsgrunder/ 
 
2 https://www.skolverket.se/regelverk/nya-regler-om-aktiva-atgarder-i-diskrimineringslagen-1.256400  
 
3 http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/skollag-2010800_sfs-2010-
800#K6  
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Datum: 2017-11-28  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 2017-11-28 
 
 
Bildning och arbete   Barn och skola  
Henrik Andersson, Bildningschef Sara Damber, Skolchef  
 
 
 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Anmälan av delegationsbeslut – Ulrika Krämer, 2017-11-24  
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Bildning & arbete 

Delegationsbeslut 

BÅSTADS KOMMUN 
Utbildningsnämnden 

2017 -11- 2 7 
.onr .. V.N ... ~.@.3/ 
..... 1:: .~.~ .. r. ... .-: .. 9 .Q 4 

Beslut fattade enligt delegationsbestämmelser för utbildningsnämnden 

U081 2017-11-08 220-228 Antagen GYF7:8 

U081 2017-11-08 230 Antagen GYF7:8 

U081 2017-11-08 231-232 Antagen GYF7:8 

U081 2017-11-08 233-234 Antagen GYF7:8 

U081 2017-11-08 235 Antagen GYF7:8 

U081 2017-11-08 236 Antagen GYF7:8 

U081 2017-11-08 237-238 Antagen GYF7:8 

U081 2017-11-08 239 Antagen GYF7:8 

U082 2017-09-18 240 Ändrad studieinriktning GYF7:9 

i. 

Underskrift 
Datum 

!
Underskrift 1~ _J / _ 

.. ~......- ~ 2017-11-24 
Namnförtydligande 

Ulrika Krämer 

170815 Ulrika Krämer 

170828 Ulrika Krämer 

170904 Ulrika Krämer 

170911 Ulrika Krämer 

170918 Ulrika Krämer 

170925 Ulrika Krämer 

171009 Ulrika Krämer 

171016 Ulrika Krämer 

170918 Ulrika Krämer 
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 Tjänsteskrivelse  
 

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

1 (1) 

 
Datum: 2017-11-28  Till: Utbildningsnämnden  

Handläggare: Henrik Andersson och Sara Damber  

Dnr: UN 000005/2017 – 900 
 
 

Beslutslogg utbildningsnämnden  
 
 

Förslag till beslut 
 
Beslutsloggen för utbildningsnämnden daterad 2017-11-28 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 2017-11-28 
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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 

2017-11-28 
 

 

       

Beslutsinstans, datum 
och § 

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

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

UN 
000266/ 
2015-600 

Optimal grundskoleorganisation – södra delen beslut UN 2017-06-13  
Optimal grundskoleorganisation – norra delen: Förvaltningen presenterar 
analys av fyra olika alternativ 2017-11-07. Ärendet återkommer på UN 
2017-12-05.  
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  

  

UN 2017-11-07, § 94 
Granskning av utbild-
ningsnämnden avseende 
elevhälsan  

UN 
000245/ 
2017-600 

1. Godkänna den plan i fyra punkter som Barn och skola framställt under 

”aktuellt” och som svarar mot de fyra punkter som revisorerna framlagt: 

1) Den systematiska uppföljningen av elevhälsan ska ingå i det systema-

tiska kvalitetsarbetet (SKA) på skolorna och läggas in i blanketten för SKA-

planen. På respektive skolenhet utvärderar och analyserar elevhälsoteamet 

de insatser (särskilt stöd) som man haft på enheterna. Utifrån analyserna 

kan man sedan se om det är något speciellt man kan ha behov av såsom 

fortbildning/kompetensutveckling eller andra satsningar för såväl elevhäl-

sans 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 vår-

terminen 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 individnivå genom att 

Skolchef    
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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 
 

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 bestå-

ende av rektorer, förskole- 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 behovsan-
passat. 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.  
 
2. Att under våren 2018 följa upp planen från Barn och skola.  
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 Tjänsteskrivelse  
 

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

1 (1) 

 
Datum: 2017-11-28 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 – 2017-11-15 

2. Skrivelse angående för stora barngrupper på Ängsbyns- och Skogsbyns förskolor i Förslöv 
samt Klockarebyns förskola i Västra Karup  

3. Anmälan om skolsituationen för elever vid Strandängsskolan, Skolinspektionen  

4. Inspektion efter allvarlig händelse – Östra Karups skola, Arbetsmiljöverket  

5. Beslut – anmälan om skolsituationen för elev på Förslövs skola  

6. Anmälan kränkande behandling – Strandängsskolan F-6  

7. Anmälan kränkande behandling – Strandängsskolan 7-9 

8. Anmälan av kränkande behandling – Strandängsskolan 7-9  

9. Anmälan av kränkande behandling – Strandängsskolan 7-9  

10. Protokoll Binsam, 2017-10-11 

 

 
 
Båstad 2017-11-28 
 
 
Bildning och arbete   Barn och skola  
Henrik Andersson, Bildningschef  Sara Damber, Skolchef  
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[ill BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Barn &skola 
Barn- och skolkontoret 

BÅSTADS K01\iiMUN 
Utbildningsnämnden 

2017 -11- 2 '3 
Dnr •. V.~ .. ~.~~~ / 

' .:Z.Q~3:.:: .. (9..9..S?. ... 

Redovisning av platser inom förskola och pedagogisk omsorg 

2017-11-15 

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

platser barn som ej 
platser ikö 3 nuläge börjat c 

::J 
ru Båstad 0 

- Äppelbyn 72 (68) 68 4 0 15 

Päronbyn 36 35 3 0 8 

Malen 36 36 0 0 4 

Östra Karup 
Östra Karups 

90 71 12 7 3 
förskola 

Västra Karup Klockare byn 54 (52) 51 2 1 8 

Torekov Fiske byn 46 (39) 39 3 4 7 

Grevie Backa byn 33 29 6 0 2 

Förslöv 0 
Skogs byn 108 81 7 20 4 

Ängs byn 54 so 1 3 9 

Pedagogisk 
10 6 0 4 0 

omsorg (2st) 

Summa förskola 539 466 38 39 60 

T1 Utnyttjade Placerade ., 
Antal platser Lediga Antal barn Vi' Område Förskola platser barn som ej r-1-

utgångsläge platser ikö ruo 
ro nuläge börjat ::J 
0. 

Båstad Montessori K 30 - 35 27 3 - 8 0 ro 

- Grevie Backabusar~a 20 - 24 19 1 - 5 0 

Montessori Ä 22 - 27 25 0 - 2 0 

Förslöv Montessori P 30 - 35 28 2 - 7 0 

Lyckohällan 22 - 22 27 0 - 0 0 

Summa förskola 124 - 143 126 6 - 22 0 

Margaretha Ekelund-Svensson 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Barn & skola 

Barn- och skolkontor 

Sammanställning barnantal och nettokö till kommunens förskolor och pedagogisk omsorg 2017-11-15 

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) 526(539) 
449 460 466 
57 39 (50) 26 (39) 
44 56 60 

17 (6) 34 

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 K 0 
F 21 F 21 F 21 F 21 F 21 F 0 F 0 F 0 F 0 

2012 142 K 99 K 99 K 97 K 97 K 97 K 101 K 102 K 103 K 104 
F 32 F 32 F 32 F 31 F 32 F 31 F 33 F 35 F 33 

2013 145 K 115 K 115 K 115 K 115 K 113 K 114 K 114 K 115 K 115 
F 23 F 24 F 23 F 25 F 25 F 24 F 25 F 24 F 24 

2014 129 K 90 K 91 K 91 K 91 K 92 K 97 K 98 K 99 K 99 
F 20 F 21 F 21 F 21 F 21 F 24 F 27 F 28 F 27 

2015 120 K 57 K 62 K 64 K 64 K 68 K 80 K 83 K 83 K 84 
F 22 F 25 F 27 F 28 F 28 F 29 F 30 F 29 F 31 

2016 132 K 0 K 4 K 6 K 6 K 11 K 44 K 52 K 57 K 64 
F 0 F 0 F 0 F 0 F 1 F 2 F 7 F 7 F 10 

2017 102 

K = kommunal förskola/pedagogisk omsorg F = fristående förskola 
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Bfl,.STfl.:,~, ;1;•nl:l'-l 
Utbildning .. "'rnnd.zn 

Skrivelse angående för stora barngrupper 

2017 -n- u ö 
Dnr ... V..N .. 0.9.0.~.5.s/ 
.. 2 9.J.l ....... (;09 .... . 

Vi föräldrar på Ängsbyns och Skogsbyns förskolor i Förslöv och Klockarebyns förskola i Västra 
Karup upplever en oro över de större barngrupperna på förskolorna. 

Vi är oroliga för att tryggheten och den pedagogiska verksamheten ska bli lidande på grund 

av de stora barngrupperna . Arbetssituationen för personalen upplevs emellanåt pressad då 
de gör stora ansträngningar för att tillgodose barnens behov och säkerhet, men då får den 
pedagogiska verksamhet rimligtvis stå tillbaka, vilket också delvis bekräftas av personal och 
förskolechefer . 

Den totala arbetsbördan för personalen har ökat. Fler yngre barn vistas på förskolan och fler 
barn har en längre vistelsetid. Dessutom är det fler barn som har behov av särskilt stöd. 

Trots denna ökade belastning har inte barngrupperna minskat i storlek. 

Det är en lång väg kvar till att nå upp till Skolverkets rekommendationer, där en grupp för 
små barn (1-3 år) ska vara mellan sex och tolv barn och en grupp för större barn (4-5 år) ska 

vara åtta till femton barn. Som exempel är det i skrivande stund 15 barn i 1-3 års grupperna 
och 22 barn i 4-5 års gruppen på Ängsbyn förskola i Förslöv och i Västra Karup är det 11 barn 
i 1-3 års-gruppen, 17 barn i 3-4 års-gruppen och 23 barn i 4-6 års-gruppen. 

Skolverkets rekommendationer utgår från forskning som visat att stora barngrupper kan leda 
till en sämre kvalitet på pedagogiken och att barn senare i skolan är involverad i fler 
konflikter. Att öka personaltätheten är inte heller en lösning som Skolverket 
rekommenderar, särskilt inte för de yngre barnen. Barn i stora barngrupper tvingas att ha 

relationer till många vuxna och barn vilket påverkar tryggheten. 

Vi föräldrar menar att Båstads kommun måste ta problematiken med stora barngrupper i 
kommunens förskolor på allvar. Vi tycker att barngrupperna borde bli mindre för att 
säkerställa kvaliteten i förskolan. Vi tror att en satsning på mindre barngrupper kommer att 
leda till tryggare barn och vara en investering i framtiden i Båstads kommun. 

Vi skulle gärna vilja veta hur Båstads kommun ställer sig till problematiken med för stora 
barngrupper. 

Förslöv 2017-10-25 

För föräldrarepresentanterna på förskolorna Ängsbyn och Skogsbyn i Förslöv samt 
Klockarebyn i Västra Kar 
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Båstads kommun 

Anmälan om skolsituationen för elever vid 
Strandängsskolan i Båstads kommun 

Beslut 

Beslut 
2017-10-31 

1 ( 1) 
Dnr 41-2017:9021 

Aktbilaga 2 

Skolinspektionen lämnar anmälan till Båstads kommun för utredning och eventuella 
åtgärder. 

Den utredning som görs med anledning av klagomålet och de eventuella åtgärder som 
vidtas mot bakgrund av vad utredningen visar ska senast den 30 november 2017 

redovisas till Skolinspektionen. Redovisningen ska lämnas av tjänsteman på nämndens 
vägnar, nämndordförande, utskott eller berörd nämnd. 

Ärendet 
Skolinspektionen har den 24 oktober 2017 tagit emot en anmälan som rör 
skolsituationen för elever vid Strandängsskolan. I anmälan uppges att två utomstående 
personer den 12 juni 2017 tagit sig in på skolans område och hotat elever samt slagit en 
elev. 

Motivering till beslutet 
Båstads kommun, som är huvudman för Strandängsskolan 7-9, ansvarar för att 
utbildningen genomförs i enlighet med skolförfattningarna. Båstads kommun ska 
enligt 4 kap. 7 och 8 §§ skollagen (2010:800) ha skriftliga rutiner för att ta emot och 
utreda klagomål mot utbildningen och om det framkommit brister se till att 
nödvändiga åtgärder vidtas. 

Det framkommer av ärendet att uppgifterna om trygghet och studiero nyligen har 
lämnats till huvudmannen men inte att utredningen är avslutad. Skolinspektionen 
överlämnar därför uppgifterna till Båstads kommun för utredning och eventuella 
åtgärder. 

Utredningen bör genomföras på huvudmannanivå och Båstads kommun bör under 
utredningens gång ta kontakt med anmälaren. Skolinspektionen förutsätter även att 
anmälaren får ta del av resultatet av utredningen. 

På Skolinspektionens vägnar 

L 
Jurist 

Kopia till: Anmälaren 

_, ' 

~··~fjjl!A_ 
~~Vri1eri Karlsson 
Föredragande jurist 

Skolinspektionen, Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress Gasverksgatan 1 

Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586 080 07 

www.skolinspektionen.se 
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ARBETSMILJÖ 
VERKET 

FÖRANMÄLAN 
Datum 

2017-10-12 
Vår beteckning Sid 

2017 /051032 1 (2) 

ÖSTRA KARUPS SKOLA, FRITIDSHEM OCH 
Avdelningen för inspektion 

Birgitta Sivnert, 010-730 92 78 
arbetsmiljoverket@av.se 

BIBLIOTEK 

269 80 BÅSTAD 

2 
Dm.VN .. ~9.~.':1.5J:-/ 

Föranmälan av inspektion efter allvarlig händelse 

Vi kommer att göra en inspektion hos er på Postridarens Väg 25 den 19 oktober 
2017 klockan 13:00 - 15:00. Inspektionen görs med anledning av en allvarlig 
händelse som har inträffat hos er. 

Vilka ska vara med? 

Vid inspektionen vill vi träffa arbetsgivare och skyddsombud. Det är för att vi 
vill ställa frågor till både någon från arbetsgivaren och någon som representerar 
arbetstagarna. Om det inte finns något lokalt skyddsombud så kalla fackets 
regionala skyddsombud eller en annan representant för arbetstagarna. 

Från oss kommer Birgitta Sivnert. 

Vi kommer under inspektionen att berätta vad vi ser att ni gör på rätt sätt och 
vad ni behöver förbättra. Om vi upptäcker brister i arbetsmiljön kommer vi att 
ställa krav på er att åtgärda dem. 

Varför kommer vi till er? 

Arbetsmiljöverket är en tillsynsmyndighet. I vårt uppdrag ingår att inspektera 
arbetsplatser för att kontrollera att arbetsgivare följer arbetsmiljöreglerna så att 
ingen arbetstagare blir sjuk eller skadar sig på grund av arbetet. 

Sanktionsavgift om ni bryter mot vissa regler 

Våra inspektioner kostar ingenting. Men bryter man mot vissa arbetsmiljöregler 
kan man få betala en sanktionsavgift. Vilka reglerna är och hur stora avgifterna 
kan vara ser ni på vår webbplats www.av.se. 

Postadress: 112 79 Stockholm 
Telefon: 010-730 90 00 •Telefax: 08-730 19 67 
E-post: arbetsmiljoverket@av.se •Webbplats: www.av.se 
Organisationsnummer: 202100.2148 

c 
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ARBETSMILJÖ 
VERKET 

Förbered er inför inspektionen 

FÖRANMÄLAN 
Datum Vår beteckninQ 

2017-10-12 2017 / 051032 

Ni kan förbereda er genom att göra en självskattning av ert arbetsmiljöarbete. 
Utifrån testet kan ni diskutera hur ni arbetar idag och hur ni kan förbättra 
arbetsmiljöarbetet. Gör gärna testet tillsammans med skyddsombudet. Testet 
finns på vår webbplats www.av.se. 

Läs mer om inspektionen och reglerna 

På vår webbplats kan ni läsa om hur våra inspektioner går till. Ni kan också läsa 
mer om systematiskt arbetsmiljöarbete och om de andra arbetsmiljöreglerna. 
Där finns också flera webbutbildningar. 

Om adressen till arbetsstället inte stämmer så hör av er till mig på 
birgitta.sivnert@av.se eller 010-730 92 78. Ni är också välkomna att höra av er till 
mig om ni har frågor. 

Med vänlig hälsning 

Birgitta Sivnert 
Arbetsmiljöinspektör 

Sändlista epost 
susanne.kaczmarek@bastad.se 

Sid 

2 (2) 
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ARBETSMILJÖ 
VERKET 

Avdelningen för inspektion 

Birgitta Sivnert, 010-730 92 78 
arbetsmiljoverket@av.se 

INSPEKTIONSMEDDELANDE 
Datum Vår beteckning 

2017-10-20 2017 /051032 

BÅSTADS KOMMUN 

269 80 BÅSTAD 

Resultatet av inspektionen 19 oktober 2017 

Ert organisationsnummer: 
Arbetsställe: 

Besöksplats: 
Besöksdatum: 
Deltagare i inspektionen: 

212000-0944 
ÖSTRA KARUPS SKOLA, FRITIDSHEM OCH 
BIBLIOTEK 
POSTRIDARENS VÄG 25, ÖSTRA KARUP 
19 oktober 2017 
Ingela Thorstensson, SKO 
Susanne Kaczmarek, Rektor 
Birgitta Sivnert, arbetsmiljöinspektör 

Vi var hos er den 19 oktober 2017. Inspektionen genomfördes med anledning av 
en allvarlig händelse som inträffat hos er. I det här inspektionsmeddelandet 
redovisar vi de brister vi såg och de krav vi nu ställer. 

Ni ska skicka ett svar till oss 

Ni ska före nedan angivna datum informera oss om vad ni har gjort med 
anledning av de brister och krav vi redovisar här. 

• hur ni har uppfyllt kraven 
• hur skyddsombud och arbetstagare har varit delaktiga i åtgärderna. 

Ert svar bör vara underskrivet av skyddsombudet så att vi kan se att 
skyddsombudet har läst det. Skriv vår beteckning 2017 / 051032 i svaret. 

Reglerna om att vi har rätt att få den information som vi behöver för vår tillsyn 
finns i 7 kap. 3 § arbetsmiljölagen. 

Postadress: 112 79 Stockholm 
Telefon: 010-730 90 00 •Telefax: 08-730 19 67 
E-post: arbetsmiljoverket@av.se •Webbplats: www.av.se 
Organisationsnummer: 202100.2148 

Sid 

1 (5) 
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• A RB ETSMI LJÖ tiJ VERKET 

INSPEKTIONSMEDDELANDE 
Datum Vår betecknin~ 

2017-10-20 2017 /051032 

Arbetsgivaren har alltid ansvaret för arbetsmiljön 

Ni som arbetsgivare ska göra det som behövs för att ingen av era arbetstagare 
skadar sig eller blir sjuk på grund av arbetet. Reglerna om detta finns i 3 kap. 2 § 
arbetsmiljölagen. Ert ansvar för arbetsmiljön gäller även under tiden ni har på 
er att åtgärda bristerna. 

Brister och krav 

1 Begäran om utredning 

Ni har genomfört en utredning med anledning av den olycka som inträffade på 
klätterställningen den 5 oktober 2017. 

Krav 

1.1 Arbetsmiljöverket vill ta del av er utredning och handlingsplan. 

Vägledande frågor: 

1. Plats: 
Var inträffade händelsen? 

2. Syssla: 
Vad höll personen på med när händelsen inträffade? 

3. Händelse: 
Hur gick händelsen till? Vad var det som hände? 

4. Faktor: 
Vad skadade sig personen på? 

5. Vad bidrog: 
Vilka förhållanden på platsen kan ha påverkat händelsen? 

6. Regler: 
Har lagar, föreskrifter och regler följts? 

7. Utrustning: 
Finns skyddsanordningar och underhållsinstruktioner ? 

8. Arbetssituation: 
Vilka förhållanden i arbetssituationen kan ha påverkat händelsen? 

Sid 

2 (5) 
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• ARBETSMILJÖ ti1 VERKET 

INSPEKTIONSMEDDELANDE 

Arbetsmetoden? 
Arbetsbelastningen? 
Arbetsplatsens utformning? 

9. Förebyggande: 

Datum 

2017-10-20 

Vilka brister i de förebyggande rutinerna inverkat? 

10. Policy: 
Vilka förhållanden i säkerhetsklimatet kan ha påverkat? 

11. Utbildning och information: 
Vilka utbildnings- och informationsinsatser kan ha påverkat? 

12. Avvikelser: 
Var något tillfälligt annorlunda när händelsen inträffade? 

13. Bedömning: 
Hur farlig och allvarlig var händelsen? 

14. Skadans omfattning: 
Vilka skador uppstod? Kan framtida men befaras? 

15. Slutsats: 
Vad är den troliga orsaken till tillbudet, olyckan, sjukdomsfallet? 

16. Åtgärd: 

Vår beteckninll 

2017 /051032 

Vilka åtgärder kommer att vidtas för att förhindra att liknande inträffar igen? 

17. Handlingsplan: 
Åtgärder som inte genomförs omedelbart ska föras in i en skriftlig 
handlingsplan. 

Se 9 och 10 §§ AFS 2001:01. 

Svar till Arbetsmiljöverket senast den 10 november 2017 

2 Medverkan 

Det är viktigt att arbetstagare och skyddsombud ges möjlighet att medverka i 
det systematiskt arbetsmiljöarbetet. 

Sid 
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• ARBETSMILJÖ liiJ VERKET 

INSPEKTIONSMEDDELANDE 
Datum Vår betecknini:i 

2017-10-20 2017 /051032 

Krav 

2.1 
Ni ska se till att arbetstagare och skyddsombud får möjlighet att medverka i det 
systematiska arbetsmiljöarbetet i er verksamhet. De ska beredas möjlighet att 
medverka i arbetet med samtliga de olika aktiviteter som ingår i det 
systematiska arbetsmiljöarbetet. Ni ska se till att de arbetstagare och 
skyddsombud som medverkar i arbetsmiljöarbetet får den tid, den information 
och de kunskaper som de behöver för att kunna medverka effektivt. 

Se 4 § AFS 2001:01. 

Svar till Arbetsmiljöverket senast den 10 november 2017 

Vad kan hända om ni inte åtgärdar bristerna? 

Det här inspektionsmeddelandet är en uppmaning till er att åtgärda de 
brister och risker som vi såg vid inspektionen. Kraven är ställda utifrån vår 
tillämpning av arbetsmiljöreglerna. Om ni inte åtgärdar bristerna och 
riskerna kan vi komma att besluta om ett föreläggande eller förbud. 

Vad är föreläggande och förbud? 

Ett föreläggande är ett beslut av en myndighet som innebär att den som 
beslutet gäller ska genomföra en viss åtgärd. Ett föreläggande kan förenas 
med vite, vilket betyder att den som inte följer föreläggandet kan tvingas 
betala en summa pengar. 

Ett förbud är ett beslut av en myndighet som innebär att den som beslutet 
gäller inte får lov att göra en viss handling. Ett förbud kan förenas med 
vite, vilket betyder att den som inte följer förbudet kan tvingas betala en 
summa pengar. 

Läs mer om arbetsmiljö och reglerna på www.av.se 

Läs gärna mer om oss och om arbetsmiljöreglerna på vår webbplats 
www.av.se. Där kan ni också hämta arbetsmiljölagen och våra föreskrifter. 

Har ni frågor går det bra att kontakta oss. 

Sid 
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.. ARBETSMILJÖ ti1 VERKET 

Birgitta Sivnert 
Arbetsmiljöinspektör 

INSPEKTIONSMEDDELANDE 
Datum Vår betecknin~ 

2017-10-20 2017/051032 

Sändlista epost 
ingela. thorstensson@bastad.se 
susanne.kaczmarek@bastad.se 

Sid 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Barn & skola 

2017-11-09 

Svar till Arbetesmiljöverket Dnr 2017 /051032 

1. Begäran om utredning 

Utredning av olycka 

Datum: 171005 ca kl. 10:00 

Handläggare: Susanne Kaczmarek 
rektor Östra Karups skola 

Plats: Klätterställningen Hags, Reykjavik med art nr 408 098 

1 (4) 

Händelse: Eleven lekte på klätterställningen under rasten. När det ringde in från rasten skulle 
eleven skynda sig in. Eleven halkar när hen ska hoppa ner från klätterställningen. På väg ner mot 
marken ramlar hen på den röda "slingrande" stången, fastnar/hakar i med foten/knäet i utrust
ningen vilket gör att hen snurrar runt. När eleven ramlar ner på marken slår hen i huvud, nacke, 
rygg och axel. 

Eftersom det ringde in från rast var både personal och elever på väg in vilket medförde att per
sonal som fanns i närheten hade ryggen mot klätterställningen och såg inte själva händelseför
loppet. Vid detta tillfälle fanns flera pedagoger ute på skolgården eftersom det under rasten 
också pågått flera rastaktiviteter. Personal från Teknik och Service var också i närheten av klät
terställningen vid olyckstillfället men hade ryggen mot klätterställningen. 

Personal från Teknik och Service var närmst ldätterställning och var därmed först fram till ele
ven. Efter samråd mellan de vuxna beslutades att tillkalla ambulans eftersom eleven hade ont i 
huvud, nacke, axel samt var tagen och blek. Eleven var hela tiden kontaktbar. Personal fanns 
hela tiden vid elevens sida. Personal kontaktade vårdnadshavare. En av klasslärarna tog hand 
om klasskamraterna och en kom till olycksplatsen. Vårdnadshavarens sambo var på plats innan 
ambulansen kom och följde med i ambulansen. 

Personalen informerad omgående rektor/skyddsombud om vad som hänt. Mentorn hade konti
nuerlig kontakt med vårdnadshavaren under eftermiddagen och kvällen. Informationen som 
mentorn fick lämnades vidare till rektor. Rektor hade dialog med parkingenjören från Telmik 
och Service kring hur de upplevt olyckan samt om de hade någon synpunkt på utrustningen. 
Rektor hade dialog med Arbetsmiljöverket kring när anmälan skulle göras. 

Polisen kom till platsen och dokumenterade. 

Vad skadade eleven sig på? Osäkert om det är utrustningen i fallet eller vid landningen på un
derlaget som eleven skadade sig. 

Förhållanden som kan ha påverkat händelsen? Att eleven ville skynda sig in från rasten. Vid 
händelsen var det blött på klätterställningen efter regn. Eftersom underlaget under klätterställ
ningen är "sand" fanns det också sand uppe på klätterställningen vid olyckstillfället vilket kan ha 
bidragit till att eleven halkade. 

Utrustning: Utrustningen besiktigas en gång per år. Vid föregående besiktning 2016-10-17 
fanns tre anmärkningar 
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• slutdel av rutsch 360 mm, ska vara max 300 mm 
• Plasthölje slitet på klätternät 
• Produktskylt saknas 

Alla tre felaktigheterna bedömdes som "Fel som kan medföra liten risk för mindre skada alterna
tiv Fel som kan medföra mindre risk för liten skada. (Normalåtgärd vidtagas vid periodiskt un
derhåll eller bevakas)" Utdrag ur besiktningsprotokoll för Lekplats-ID 150 daterat 2 016-10-17 

De påpekanden (skylt, slutdel vid rutsch samt nät vid hängbron) som fanns i besiktningsproto
kollet är inte av sådan art att de påverkat olyckan. Eventuella fel efter besiktning åtgärdas av 
Teknik och service. Rutiner saknas för hur rektor får del av besiktningens resultat och när ev. fel 
är åtgärdade. 

Säkerhetsk:Iimat/policy: Skolans personal har ett högt säkerhetstänk och är ständigt uppmärk
samma på eventuella brister i lekutrustningen. När fel upptäcks eller misstanke om fel uppstår 
spärras aktuell utrustning av och rektor /vaktmästare informeras. Kontakt tas med Teknik och 
Service som kontrollerar /åtgärdar innan utrustningen åter tas i bruk 

Skolan har rutiner för hur personal ska agera vid allvarliga olycksfall. All personal går vart 3:e år 
en säkerhetsutbildning. 

Vid uppstart av läsår, samt vid behov, diskuteras och förtydligas gemensamma regler och ruti
ner. Dessa regler och rutiner dokumenteras skriftligt. Ex hade vi veckan före olyckan elever som 
utförde Parkour (bland annat volter) på skolgården. Detta lyftets omgående upp av personalen 
och bedömdes som en allvarlig risk All personal och elever informerades om varför detta inte är 
tillåtet på skolan. 

Hur farlig och allvarlig var händelsen? Händelsen är allvarlig eftersom det kunde blivit en 
allvarligare utgång om eleven landat annorlunda. 

Skadans omfattning: Vid besök på sjukhuset kunde konstateras att eleven klarat sig mycket 
bra. Vid röntgen upptäckte man en liten benbit/flisa vid översta nackkotan vilket ledde till ytter
ligare röntgen för att utesluta skada. Enligt vårdnadshavaren vet man inte om denna benbit/flisa 
har kommit vid detta tillfälle eller om den funnits där tidigare. Efter ytterligare röntgen fick man 
veta att det inte var någon fara och eleven fick åka hem - mörbultat och trött. Eleven var i skolan 
dagen efter händelsen. 

Slutsats: (Vad är den troliga orsaken till tillbudet, olyckan, sjukdomsfallet?) Olyckliga omstän
digheter så som blöt väderlek, elev som vill skynda sig in. 
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Åtgärder: 
Olyckan är svår att förhindra då lek är en viktig del av elevernas vardag. Däremot finns det flera 
åtgärder vi kan göra för att förebygga och förbättra vårt arbete. 

Omedelbara åtgärder -har kommunicerats till all personal via vår gemensamma digitala 
informationskanal (Unikum) samt muntligt på arbestlagsträffar (måndag/tisdag v.41). 

• Personal ska vara den som sist lämnar området kring klätterställingen samt är sist in 
från rasten. 

• Vi behöver förtydliga uppdraget för rastvärden. Ur ett säkerhetsperspektiv (risk för all
varlig olycka) behöver vi ha uppsikt över klätterställningen vilket medför att en rastvärd 
behöver ha uppsikt över ldätterställningen. 

• Köpa in särskilda västar till de som håller i Rastaktiviteterna så att eleverna vid mindre 
frågor ex jag har fått en lmut på hopprepet, jag behöver hjälp att knyta skon vänder sig 
till övriga vuxna ute på skolgården. 

• Skolsköterskan träffar alla arbetslag för att repetera hur man agerar om en elev skadar 
sig på klätterställningen. Repetition av rutinen för "Riktigt allvarliga olycksfall". 

• Göra om en av våra mobiltelefoner till en Rastvärdstelefon. Mobiltelefon ska alltid finnas 
med när man är rastvärd. Telefonen förvaras alltid på anvisad plats i personalrummet. 
Telefonen programmeras med viktiga telefonnummer så som vårdcentral, personalrum, 
rektor osv. 

• Införskaffa en förbandsväska som finns i vårt uteförråd på skolgården för att ha närmre 
till denna typ av utrustning om olyckan inträffar. 

Åtgärder som förs över till handlingsplanen: 

2.1 

• Revidering av "Rastvärdens lilla hjälpreda" så att den även innehåller våra rutiner för 
rastvärdens agerande vid ex att en allvarlig olycka, att alltid ha med en telefon med för
programmerade telefonnummer ut (rastvärdstelefonen). Påbörjas på APT i november 
2017 för att all personal ska kunna vara delaktiga. 

• Interna rutiner i kommunen för hur rektorer får/söker information om genomförd be
siktning samt att anmärkningar i besiktningsprotokoll är åtgärdade. Föra in lekutrust
ningens id-nr på besiktningsprotokollen. 

• Ta fram rutiner för hur timvikarier får information om hur de ska agera vid en allvarlig 
olycka/rastvärd. 

Hur har personalen deltagit i arbetet? 
4 §Arbetsgivaren skall ge arbetstagarna, skyddsombuden och elevskyddsombuden möjlighet att medverka i det 
systematiska arbetsmiljöarbetet.(4§ AFS 2201 :01) 

Rektor hade dialog med berörd personal under eftermiddagen, kvällen samt pratade igenom 
olyckan dagen efter med inblandad personal. Skyddsombud och rektor pratade i anslutning till 
mötet med inblandad personal igenom händelse och det som framkommit i dialogen med berörd 
personal. 
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Information om de förslag på åtgärder som framkom i samtalet med de inblandande kommuni
cerades dagen efter olyckan via vår digitala kommunikationsplattform. 
Åtgärderna har därefter diskuterats på arbetslagskonferenser och arbetsplatsträff. 
Rektor hade dialog med en av vårdnadshavarna kring det som hänt och hur eleven mådde. 
Mentor hade uppföljning med elev och vårdnadshavare. 

Personalen deltar i åtgärderna som flyttats till handlingsplanen exempelvis på arbetsplatsträffar 
(APT) och arbetslagskonferenser. 

Östra Karups skola 2017-11-09 

:»0auu-~µ 
Susanne Kaczmarek 
Rektor 

~J., Gf-;kc(,U 
Ingela Thorstensson 
Skyddsombud 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Barn & skola 

Datum 

Uppdaterad 171025 
Upprättad av 

Riskbedömning och 
handlingsplan 

Arbetsplats 

S.Kaczmarek rektor, 1.Thorstensson skyddsombud Östra Karups skola 

Stress - upplevd tidsbrist [g!Ja 0Nej Vad är det som stressar oss? 
Kartläggning på APT och 
medarbetarsamtal. Utifrån 
kartläggning göra riktade 
insatser. 

Ventilation injustering 0Ja [g!Nej Kontinuerlig uppföljning tills 
allt är justerat. 

Hot och våld. Kan bli allvarlig [g!Ja 0Nej Revidera rutiner vid hotfulla 
om det händer något vårdnadshavare. Rutiner Hot 

och Våld - krisplanen - revidera 
kring inrymning. Uppdatera 
rutiner besökande. 
Tillgänglighet - ska alla dörrar 
vara upplåsta alltid? 
Ska alla rutiner vara samlade i 
krisplanen? 

Allergier 0Ja [g!Nej Successivt byta ut öppna hyllor 
till stängda för att minska 
dammet. 

Delegation av [g!Ja 0Nej Revidera, gå igenom - ge 
arbetsmiljöansvar i utbildning, underteckna 
Idrottshallen delegationen. 

Buller - hörsel - idrottshall. [g!Ja 0Nej Hörselkontroll och vid behov 
hörselskydd personal. 

Vikarier inte känner till skolans [g!Ja 0Nej Lyfta problematiken centralt -
rutiner exempelvis när det bör vara samma rutin i 
gäller ut- och inrymning, kommunen eftersom vi delar 
agerande vid allvar! ig olycka vikarier. 
vilket kan påverka utgången av Ta fram skriftliga rutiner hur 
en allvarlig händelse. vikarier får information kring 

exempelvis in- och 
utrymningsrutiner, agerande 
vid allvarlig olycka osv. 

Mark - risk för snubbling - [g!Ja 0Nej Fylla igen hål 
mindre hål i asfalten vid 
modulerna 

Lekutrustning som inte lever [g!Ja 0Nej Skapa kommunala rutiner för 
upp till kraven kan medföra att rektor får tillgång till 
allvarlig risk. besiktningsprotokoll samt 

återkoppling på när åtgärder 
är utförda för att kunna 
säkerställa att lekutrustning är 
godkänd/säker. 

Rektor, 
skyddsomb 
ud Feb-18 

Rektor 
Feb-18 

Rektor 
Krisgrupp 

Jan-18 

Rektor 

maj -18 

Rektor 
dec-17 

dec-17 

Rektor 

dec-17 

Rektor, 
Skyddsomb Nov-17 
ud 

Rektor, 
parkingenjö 

Jan - 18 

~ \~/ 
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Att skolan inte kan säkerställa 0Ja fg)Nej Föra in produktinformation på Parkingenj 
att lekutrustning är godkänd. besiktningsprotokoll för att ör/ Rektor 

Jan - 18 
underlätta om märkning faller 
av utrustningen. 

Personal blir osäker på rutiner. 0Ja fg)Nej Revidera "Rastvärdens lilla Rektor 
hjälpreda" så att den även Jan -18 
innehåller våra rutiner. 

0Ja 0Nej 

0Ja 0Nej 

00 cCciuu. fa<JlW.rt.. fatjkffr~ 0 
I 

N 
0 

Sl{Jannc /(d c 21114re k /h5-e l~ /hvr Jkh sS011 I 
(") 
~ 

rekhY .s0v1Mrm1 hu cl 0 
N 

35



ARBETSMILJÖ 
VERKET 

Avdelningen för inspektion 

Birgitta Sivnert,010-730 92 78 
arbetsmiljoverket@av.se 

A VSLUTSBREV 
Datum Vår beteckning 

2017-11-13 2017 /051032 

BÅSTADS KOMMUN 

269 80 BÅSTAD 

Ni bedöms uppfylla ställda krav 

Ert organisationsnurnrner: 
Arbetsställe: 

Besöksplats: 

212000-0944 
ÖSTRA KARUPS SKOLA, FRITIDSHEM OCH 
BIBLIOTEK 
POSTRIDARENS V ÄG 25, ÖSTRA KARUP 

I inspektionsmeddelande den 20 oktober 2017 ställde Arbetsmiljöverket krav 
mot er att undanröja vissa brister i arbetsmiljön. 

Arbetsmiljöverket har konstaterat att ni nu uppfyller kraven. Vi har därför 
avslutat ärendet. 

Med vänlig hälsning 

Birgitta Sivnert 
Arbetsmiljöinspektör 

Postadress: 112 79 Stockholm 
Telefon: 010-730 90 00 •Telefax: 08-730 19 67 
E-post: arbetsmiljoverket@av.se •Webbplats: www.av.se 
Organisationsnummer: 202100.2148 

Sändlista epost 
ingela. thorstensson@bastad.se 
susanne.kaczrnarek@bastad.se 

baa 

Sid 

1 (1) 
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fru BÅSTADS 
~ KOM~J1UN 
Besök oss på bastad.se 

Del 1 

Rapportering av diskriminering/ 
kränkande behandling 

Rektors/förskolechefs anmälan till huvudman Skoll kap 3 § 1 O 
Gällande: Trakassorier/kränl<ande behandling 

. Senast Inom en vecka efter händelse ska förskolechef/rektor skicka detta dokument till huvudman via epost: 
.barnocbskol;:i@lbastad.se 

Enhekn h;:ir tac it del av händelsen 
Rektör:;/för:skolecnefs kännedom om händelsen 
Rapporterat till huvudman 

bedör~min~ av~ iändelscn 

1f :aka~s~rh~r {bygger på diskrimineringsgrunderna) 
t--~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~--~~~~~~~-~ 

0 · Kön D Könsöverskridande identitet eller uttryck D Ålder 

D Etcisk t iBhbrighet D Religion eller annan trosuppfattning 

D Funktionsnedsättning D Sexuell läggning 

KränkninQar (bygger inte på diskrimineringsgrunderna) 
D Utseende D Ekonomisk situation D Begåvning D Kläder 

!'.& Övrigt nämligen: E ')( \ \ i. A ~ f> ~\IV\. f'A 

I 
Händelsens uttryck: -
D fysisk (slag, knuffar, måltavla för kastade saker etc.) 

1)9. verbala (hånad, hotad, kallad vid öknamn eller dylikt) 

lXJ psykosociala (utfrysning eller ryktesspridning) 

D text- eller blldburna (klotter, teckningar, via mobil/dator/lpad, sociala medier med mera) 

l)(I . subtila (i form av gester, kroppsspråk- eventuellt osynliga för vuxna men ej för barnen/eleverna) 

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

Kan vara aktuellt! 
Vid mindre skada eller risk för skada, Båstads kommuns incidentrapport: ID aktuellt D ej aktuellt 
Kort beskrivning ev händelseförlopp 

Skade rapport till 8rbetsmiliöverketLFörsäkringskassao: ID aktuellt 0 ej aktuellt 

Gäller vid: 

1
anvarlig arbetsolycka (svår skada av fysisk/psykisk natur, vid hot, överfall) · 

1

arbetsolycka (lindrigare skada av fysisk/psykisk natur, vid hot, överfall) 
allvarligt tillbud utan personskada (svårare fall av kränlming eller trakasseri, hot om våld, mordhot) 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Rapportering av diskriminering[, Q 

kränkande behandling t:.:· 

Besök oss på bastad.se 

Del 1 
Rektors/förskolechefs anmälan till huvudman Skoll kap 3 § 10 
Gällande: Trakasserier/kränkande behandling 

i 

Dm .. V.N ... Q9.Q~.~5/ 
.1::~J.:t ... --:..G.9.Q ... 

Senast inom en vecka efter händelse ska förskolechef/rektor skicka detta dokument till huvudman via epost: 
barnochskola@bastad.se 

Skol-/förskoleenhet 

Strandängsskolan 7 - 9 
Rektor/förskolechef 

Eva Hugosson 

Händelse 
Enheten har tagit del av händelsen 

Rektors/förskolechefs kännedom om händelsen 
Rapporterat till huvud man 

Bedömning av händelsen 
Trakasserier (bygger på diskrimineringsgrunderna) 

Datum 
2017-10-24 
2017-10-24 

D Kön D Köns överskridande identitet eller uttryck 

D Etnisk tillhörighet D Religion eller annan trosuppfattning 

D Funktionsnedsättning D Sexuell läggning 

Kränkningar (bygger inte på diskrimineringsgrunderna) 

Klockslag 
11.45 
13.00 

D Ålder 

D Utseende D Ekonomisk situation D Begåvning D Kläder 

1 (3) 

[gJ Övrigt nämligen: Eleven upplever sig kränkt över att två andra elever anklagat henne för att ska ha skickat{j 

Händelsens uttryck: 
D fysisk (slag, knuffar, måltavla för kastade saker etc.) 

[gJ verbala (hånad, hotad, kallad vid öknamn eller dylikt) 

[gJ psykosociala (utfrysning eller ryktesspridning) 

[gJ text- eller bildburna (klotter, teckningar, via mobil/dator/Ipad, sociala medier med mera) 

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

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

Kan vara aktuellt! 
Vid mindre skada eller risk för skada, Båstads kommuns incidentrapport: ID aktuellt [gJ 
Kort beskrivning av händelseförlopp 

ej aktuellt 

T åk 9 och M åk 9 konfronterar S åk 8. De anklagar S för att hon, enligt T och M, skickat utmanande bilder på sig 
själv till Ts och Ms pojkvänner. J P som är praktikant som personal på skolan, hör T prata om "push up" bilder 
som ska ha skickats. J P hör även när T avslutar konfrontationen med att säga "alla vet att du är en slyna", innan 
hon går därifrån med M. 

Skaderapport till ArbetsmiljöverketLFörsäkringskassan: ID aktuellt [gJ ej aktuellt 

Gäller vid: 
allvarlig arbetsolycka (svår skada av fysisk/psykisk natur, vid hot, överfall) 
arbetsolycka (lindrigare skada av fysisk/psykisk natur, vid hot, överfall) 
allvarligt tillbud utan personskada (svårare fall av kränkning eller trakasseri, hot om våld, mordhot) 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Besök oss på bastad.se 

Del 2 - behålls på skolan 

Utredning av trakasserier/kränkande behandling 
Skall kap 6 § 10, DL kap 2 § 7 
Behandlas enligt PUL 1998:204 
Utredning påbörjad datum Utredning avslutad datum 

2017-10-24 2017-10-

Vårdnadshavare informerade om händelse 

Vårdnadshavare informerade om utredningens result at/planerade åtgärder 

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

När 171024 klockan 11.30 - 11.45 
Var: Stora korridoren på Strandängsskolan 7-9 
Gjorda åtgärder (inkl. datum, tid, plats, personer, mål för åtgärder) 

Samtal med samtliga inblandade. Genomfört 1710 24 samt 171025. 
Planerade åtgärder - även förebyggande (inkl. datum, plats. personer, mål för åtgärder) 

Bedömning av händelsen 
Trakasserier (bygger på dis krimineringsgrunderna) 

Planerad uppföljning datum 

2017-
Klass/avdelning 

[:g] ja D nej 

D ja [:g] nej 

D Kön D Könsöverskridande identitet eller uttryck D Ålder 

D Etnisk tillhörighet D Religion eller annan trosuppfattning 

D Funktionsnedsättning D Sexuell läggning 

Kränkningar (bygger inte på diskrimineringsgrunderna) 

D Utseende D Ekonomisk situation D Begåvning 

[:g] Övrigt nämligen: Se redogörelse för händelsen. 

D Utredare be dömer att inga trakasserier /kränkningar har förekommit 
Motivering 

D Kläder 

2 (3) 

Datum 

2017-10-24 
Datum 
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UTI BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Besök oss på bastad.se 

Rapportering av diskriminering/ 
kränkande behandling BÅSTADS KOMMUN 

Utbildningsnämnden 

1 (3) 

Del 1 
Rektors/förskolechefs anmälan till huvudman Skoll kap 3 § 10 

2017 -11- 2 2 
Dnr.!J.N..Q~ .. ~'.:C?/ 
.2'9.13:.: .. ~.m. ..... 

Gällande: Trakasserier/kränkande behandling 
Senast inom en vecka efter händelse ska förskolechef/rektor skicka detta dokument till huvudman via epost: 
barnochskola@bastad.se 

Skol-/förskoleenhet 

Strandängsskolan 7 -9 
Rektor/förskolechef 

Eva Hugosson 

Händelse 
Enheten har tagit del av händelsen 
Rektors/förskolechefs kännedom om händelsen 
Rapporterat till huvudman 

Bedömning av händelsen 
Trakasserier (bygger på diskrimineringsgrunderna) 

Datum 
2017-11-21 
2017-11-21 
2017-11-22 

0 Kön 0 Könsöverskridande identitet eller uttryck 

0 Etnisk tillhörighet 0 Religion eller annan trosuppfattning 

0 Funktionsnedsättning 0 Sexuell läggning 

Kränkningar (bygger inte på diskrimineringsgrunderna) 

Klockslag 

0 Ålder 

0 Utseende 0 Ekonomisk situation 0 Begåvning 0 Kläder 

cg] Övrigt nämligen: Händelse, utredd sedan en månad tillbaka, som blossat upp på nytt 

Händelsens uttryck: 
0 fysisk (slag, knuffar, måltavla för kastade saker etc.) 

cg] verbala (hånad, hotad, kallad vid öknamn eller dylikt) 

0 psykosociala (utfrysning eller ryktesspridning) 

0 text- eller bild burna (klotter, teckningar, via mobil/ dator /Ipad, sociala medier med mera) 

0 subtila (i form av gester, kroppsspråk- eventuellt osynliga för vuxna men ej för barnen/eleverna) 

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

Kan vara aktuellt! 

Vid mindre skada eller risk för skada, Båstads kommuns incidentrapport: cg] ej aktuellt 
Kort beskrivning av händelseförlopp 

På Musteriet, på kvällen 2017 1117, står bl a tanför en låst 
dörr och väntar på att bli insläppta, varpå säger något i stil med "måste du stå så nära" till-När dörren 
öppnas och de gått in sitter de i olika rum, men~ör genom väggen att-äger att hon inte "är klar med 
.. "och att hon grälar med en pojke som ber henne låta-vara. Tidigare under dagen ska-ha knuffat 
til när de mötts i skolan och~eskriver även både blickar och kräkljud när de setts . • tillstår att 
hon sagt åt - att inte stå så nära henne, men förnekar allt annat. 
Skade rapport till Arbetsmiljöverket/Försäkringskassan: D aktuellt cg] ej aktuellt 
Gäller vid: 
allvarlig arbetsolycka (svår skada av fysisk/psykisk natur, vid hot, överfall) 
arbetsolycka (lindrigare skada av fysisk/psykisk natur, vid hot, överfall) 
allvarligt tillbud utan personskada (svårare fall av kränkning eller trakasseri, hot om våld, mordhot) 
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~ BÅSTADS 
KOMMUN 

Besök oss på bastad.se 

Del 1 

Rapportering av diskriminering/ 
kränkande behandling 

Rektors/förskolechefs anmälan till huvudman Skoll kap 3 § 10 
Gällande: Trakasserier/kränkande behandling 
Senast inom en vecka efter händelse ska förskolechef/rektor skicka detta dokument till huvudman via epost: 
barnochskola@bastad.se 

Skol-/förskoleenhel 

Strandängsskolan 7 - 9 
Rektor/förskolechef 

Eva Hugosson 

Händelse 

Enheten har tagit del av händelsen 

Rektors/förskolechefs kännedom om händelsen 
Rapporterat till huvud man 

Bedömning av händelsen 
Trakasserier (bygger på diskrimineringsgrunderna) 

Datum 

2017-10-25 
2017-10-25 

D Kön D Köns överskridande identitet eller uttryck 

D Etnisk tillhörighet D Religion eller annan trosuppfattning 

D Funktionsnedsättning D Sexuell läggning 

Kränkningar (bygger inte på diskrimineringsgrunderna) 

D Utseende D Ekonomisk situation D Begåvning 

Klockslag 

14.30 
15.00 

D Ålder 

D Kläder 

1 (4) 

J:g] Övrigt nämligen: Eleven upplever sig kränkt över att lärarvikarien vet så mycket om honom och använder if 

Händelsens uttryck: 

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

D verbala (hånad, hotad, kallad vid öknamn eller dylikt) 

D psykosociala (utfrysning eller ryktesspridning) 

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

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

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

Kan vara aktuellt! 

Vid mindre skada eller risk för skada, Båstads kommuns incidentrapport: ID aktuellt J:g] ej aktuellt 

41



Kort beskrivning av händelseförlopp 

Svårt med kort beskrivning. Bifogar elevens respektive lärarvikariens versioner. 

Kände sig ledsen över att vikarien visste så mycket om honom trotsa tt hon inte kände honom. 
För redogörelse i övrigt se bilaga 1. 

Redogörelse från lärarvikarie (inlämnad skriftligt): 

2 (4) 

Det var få som jobbade med sina uppgifter sista lektionen. Fast de pratade inte heller med varandra, d var tysta. 

-blev provocerad av att bli tillsagd flertal gånger. Han gjorde 2 uppgifter på nytt häfte. 
Jag sa till-flera gånger men han blev inte provocerad. 

13.20 går-från lektionen, elevllföljer med och kommer tillbaka 13.35 sen är alla tysta. 

Skaderapport till Arbetsmiljöverket/Försäkringskassan: D aktuellt [g] ej aktuellt 

Gäller vid: 
allvarlig arbetsolycka (svår skada av fysisk/psykisk natur, vid hot, överfall) 
arbetsolycka (lindrigare skada av fysisk/psykisk natur, vid hot, överfall) 
allvarligt tillbud utan personskada (svårare fall av kränkning eller trakasseri, hot om våld, mordhot) 

BÅSTADS 
KOMMUN 

Besök oss på bastad.se 

Del 2 - behålls på skolan 

Utredning av trakasserier/kränkande behandling 
Sko IL kap 6 § 10, DL kap 2 § 7 
Behandlas enligt PUL 1998:204 
Utredning påbörjad datum Utredning avslutad datum 

2017-10-25 2017-10-26 
Namn 

Inblandade barn/elever 

Inblandad personal 

Utredande personal 

Vårdnadshavare informerade om händelse 

Vårdnadshavare informerade om utredningens result at/planerade åtgärder 

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

När 171025 klockan 11.40 - 13.45 
Var: NO-salarna och området runtomkring på Strandängsskolan 7-9 
Gjorda åtgärder (inkl. datum, tid, plats, personer, mål för åtgärder) 

Planerad uppföljning datum 

2017-11-15 
Klass/avdelning -

[g] ja 
Datum 

2017-10-25 D nej 

D ja [g] nej 
Datum 

Samtal med samtliga inblandade. Kartläggning av övriga klassens upplevelser. Genomfört 171025 samt 17102 6. 
Planerade åtgärder - även förebyggande (inkl. datum, plats, personer, mål för åtgärder) 
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Bedömning av händelsen 
Trakasserier (bygger på diskriminerings grunderna} 

D Kön D Könsöverskridande identitet eller uttryck 

D Etnisk tillhörighet D Religion eller annan trosuppfattning 

D Funktionsnedsättning D Sexuell läggning 

Kränkningar (bygger inte på diskrimineringsgrunderna} 

D Utseende D Ekonomisk situation D Begåvning 

[:gj Övrigt nämligen: Se redogörelse för händelsen. 

D Utredare bedömer att inga trakasserier/kränkningar har förekommit 
Motivering 

3 (4) 

D Ålder 

D Kläder 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Barn & skola 

BÅSTADS KOMMUN 
Utbildningsnämnden 

2017 -11- 1 4 
Dnr •. \J.N .. Q~QQ.~/ 
... 1..QJ .. r. .. :::.~~ ..... . 

PROTOKOLL FRÅN BINSAM 2017-10-11 

Närvarande: Arbetstagarrepresentanter: 
Susanne Kaczmarek, Lärarförbundet 
Jan Nilsson, Lärarförbundet 
Lotta Söderman, Kommunal 
Anneli Ehrensvärd, Kommunal 
Jonas Appelgren, LR 
För arbetsgivaren: 
Henrik Andersson, Bildningschef 
Sara Damber, Skolchef 
Annika Overby, Administratör/sekreterare 

§ 1 Val av justerare 
J anas Appelgren utses att justera dagens protokoll. 

1 (5) 

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

§ 3 Genomgång av föregående mötesprotokoll 2017-08-30 
LR kommenterade pkt.9 "Lärarlönelyftet" 
LR kommenterade att fråga/svar var otydligt formulerat. 
Det salmas en tydlig process/rutin för hur man gör med ansökta statsbidrag när någon 
exempelvis slutar. Finns pengarna kvar, står någon på tur? Bränner pengarna inne? 
Ansökan sker 2 gånger per år. OBS sista dagen för ansökan är 1 nov. 
Arbetsgivaren svarar att ansökt bidrag för lärarlönelyftet ska följa respektive skolenhet 
enligt tidigare beslut. 

LR kommenterade pkt9 "Musiklärare i grundskolan". 
LR kommenterade att det bör förtydligas att problemet inte bara gäller små deltjänster utan 
menar att musiklärarna inte har bra villkor /förhållanden över lag. De känner sig åsidosatta. 
Arbetsgivaren svarar att framtida skolstruktur med större enheter, nybyggnation och 
renovering för att uppnå optimal grundskoleorganisation kommer ge bättre förhållanden. 

I övrigt inga synpunkter framfördes varav protokollet läggs till handlingarna. 

§ 4 Anmälan frågor till punkten 9 
Lärarförbundet: 
• Vikariebrist 
• Personalpolitik/lönepolitik 
• Bästa Skolkommunen 
• Omorganisation 
Kommunal: 
• Vikariebrist ett miljöproblem 
LR: 
• Skolans digitalisering 
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§ 5 Allmän information 
Skolskjuts: 

2 (5) 

Skolchefen informerar att man genomlyst kommunens ärende gällande skolskjuts och har 
under dagen haft möte i ärendet. Kommunens bussar är i dåligt skick, uppfyller inte 
miljöklassning. All hantering med bussar /planering kräver tid centralt, vilket skolchefen 
inte anser ligga inom Barn & skola kärnverksamhet. Det pågår analys om att lägga 
skolskjutsen på entreprenad/leasing, på förslag är Bergkvarabuss och att anlita Optiplan för 
verksamhetssystem gällande planering av skolskjuts. Det pågår en politisk debatt i ärendet 
men med den nya skolorganisationen som ännu inte är beslutad så påverkar den i sin tur 
nya upptagningsområden som i sin tur påverkar vad som ska upphandlas. 
Lärarförbundet påpekar att i dag känner busschaufförerna barnen väl och det är en 
trygghet. Skolchefen svarar att entreprenad förmodligen blir en och samma busschaufför 
och vill man kan man i upphandling begära att få byta om behov finns. 
Kommunal undrar hur det blir för förskolorna som i dag använder skolbussarna vid 
utflykt? Skolchefen svarar att det kan ingå i upphandlingen för en mindre kostnad. 

Optimal grundskoleorganisation, norra delen: 
Skolutredning pågår och har gjort i snart 2år och är fortfarande aktuell. 
Båstads kommun har en befolkningstillväxt och det förväntas flytta in barnfamiljer vilket 
ökar kapacitetsbehovet i förskola/skola. Det förväntas stor tillväxt i Hemmeslövsområdet 
och förslag har tagits fram på ny skola. Strandängsskolan F-6 har problem med sina lokaler 
både gällande miljön och då de inte är ändamålsenliga för skolverksamhet i dagsläget. 
Strandängsskolan 7-9 har bättre lokaler men renoveringsbehov men har dock ej mer 
kapacitet för fler elever än de har i dag. Östra Karup skola är nyligen renoverad och har 
bättre lokaler. Förslaget är att bygga en skola F-6 i Hemmeslöv med upptagningsområde 
Båstad och Hemmeslöv för 400 elever med möjlig utökning till 600 elever (Laholms elever). 
Förslag är att skolan hamnar vid Båstads Entre (mitt emot Willys). 
Skolchefen har tagit fram en aktuell tjänsteskrivelse med barnkonsekvensanalys men har 
fått en återremiss för att ta fram analys för olika alternativ. 

Konsekvensanalys av UN beslut av optimal grundskolestruktur sydväst: 
Utbildningsnämndens beslut som togs i juni gällande skolstrukturen i sydvästra delen av 
kommunen omfattande bla att behålla Sandlyckeskolan tsv och renovera så att den blir 
ändamålsenlig. Renovera/modernisera Västra Karups skola och skapa lokaler för slöjd etc. 
Starta byggandet av Grevie skola 2019. Utifrån detta har skolchefen i samråd med 
bildningschef, utvecklingsledare, barnrättsexpert, planchef, skyddsombud och rektorer tagit 
fram en konsekvensanalys. I den har man bla sammanfattat att färre men större skolenheter 
kan skapa bättre förutsättningar för flexibelt lärande, stabilt elevunderlag, rekrytering av 
lärare och möta framtida krav. 
Nästa KS ska konsekvensanalysen upp till beslut. 
Skolchefen och chef för Teknik & Service utreder om moduler snarast kan tas fram för akut 
behov i Västra Karup, Förslöv och förskolor i tätorten Båstad (Malen, Äppelbyn & 

Päronbyn). 

Nämndsplan för utbildningsnämnden 2018: 
Skolchefen och bildningschefen har ett mål om en gemensam plan i nämnden. 
Fortsatt samverkan mellan chefer i Barn & Skola, Bildning & Arbete Individ & Familj. 
Ett av målen är, Båstads kommun ska vara en av Sveriges 10 bästa skolkommuner. 
Prioriteringar från nämnden ner i verksamheterna. 
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3 (5) 
6 aspekter: 
1. Barnperspektivet visar vägen 
2. Systematiskt planera, analysera, dokumentera 
3. Stärka samverkan 0-19år 
4. Pedagogiskt ledarskap 
5. Värdegrunden barn/elevers rättigheter 
6. Samverkan med vårdnadshavaren från förskola till vuxenutbildning 

Finsam: 
Bildningschefen informerar om Finsam, finansiell samordning. Arbetet med fortskrider. 
Parterna i samordningsförbundet består av försäkringskassan, arbetsförmedlingen, region 
och en eller flera kommuner i detta fall Båstad, Ängelholm, Klippan, Örkelljunga och 
Perstorp. Kommunerna finansierar en fjärdedel och stat och region tillsammans resterande 
trefjärdedelar. Samordning är för individer som står långt från arbetsmarknaden, personer 
med olika former av fysiska eller psykiska besvär samt arbetsmarknadsmässiga eller sociala 
problem. Samordningen tros vara i gång till nästa år. 

Game, set & matchning: 
Ett nytt kompetensförsörjningsprojekt där företag och arbetssökande enklare ska hitta 
varandra. Ett projekt i samverkan mellan näringslivet, kommunen och arbetsförmedlingen. 
Kickoff sker på fredag 13 okt. Kordinator /projektledare är Hans Lanner som tidigare 
arbetat på Akademi Båstad. 

Familjen Helsingborg bildar nätverk mellan kommunernas förvaltningschefer. 

Det har inletts ett samarbete mellan fritidsgård och polisen i samband med att det blivit allt 
mer stökigt med vandalism i Båstad tätort 
LR kommenterar: hur jobbar ledningen med att säkerställa den yttre och inre säkerheten 
för elever och personal? 
Arbetsgivaren svarar: det finns ett behov av att träna "inrymning" likväl som utrymning. 
Krisberedskapen kommer att ses över. Nybyggnation av lokaler ska göras med avseende på 
säkerhet. Befintliga lokaler ses över gällande antal ingångar /rätt låsanordning, möjlighet att 
låsa överallt digitalt och omgående. Nära samarbete med polis och socialtjänsten. Hot och 
våld ska ingå i säkerhetsutbildning. Men framförallt jobba mer med barn/elevers relationer 
till varandra. I slutet av november kommer hela chefsgruppen ha säkerhetsutbildning. 

§ 6 Personalfrågor 
Ny kommunchef Kristina Geiger har tillträtt i september. 
Barnrättsstrateg Natalie Engdahl har startat 
Personalchefen på HR Marianne Malm slutar. 
Ekan boende för ensamkommande läggs ner, barn som varit där har blivit vuxna. Inget 
behov av att använda modulen. Personal kommer att beröras av nedläggning. 
Integrationssamordnare Fillippa Swanstein blir föräldraledig from 1 december och ersätts 
av Svjetlana Miletic. 

46



4 (5) 

§ 7 Ekonomifrågor 
Gymnasiet i balans. 
Individ & Familj underskott på 10 miljoner, orsaker är långa vårdkrävande 
placeringar av familjehemsvård för barn/ungdomar samt även vuxna. Haft dyr hyra 
av personal. Har nu byggt upp med ordinarie personal med rätt kompetens som 
därmed minskar placeringskostnaderna. 
Underskott på 600 OOOkr gällande studiehandledare och tilläggsbelopp. 

§8 lnförUN 
Flera av punkterna har redan tagits upp under mötespunkterna ovan. 

LR frågade om information gällande skolinspektionens tillsyn. 
Skolchefen informerar att 11 december ska Båstads kommuns åtgärdsplan redovisas. 
Några punkter som behandlas är: 
Skolpengens flexibilitet, resurser fördelas inte rätt 
Tilläggsbelopp skevt fördelat 
Fritidshem för små och dåliga lokaler 
Fritidshemgruppernas storlek 
Ej har systematiskt kvalitetsarbete på huvudmannanivå 
Grundsärskolan följer inte timplan 
Förskolepeng ej anpassad 
Brist på studiehandledning på modersmål 
Gymnasiet måste ha en skolpsykolog - finns nu 

§ 9 Ärenden som aktuaiiserats av facket 

Lärarförbundet: 
• Vikaribrist - Vad gör ledningen åt bristen på vikarier? 
Arbetsgivaren svarar, ärendet är högt upp på agendan. Det finns utrymme för att 
"överanställa" (acceptera underskott) högre grundbemanning än vad man behöver men 
problemet är att det finns inte behöriga pedagoger att anställa. HR ser över löneläget och 
om eventuella tillägg kan införas ex. resetillägg för att locka till sig personal. Regionalt 
samarbete pågår. 

• Personalpolitik/lönepolitik -
Se arbetsgivarens svar ovan. 

• Bästa Skolkommunen -
I Läraförbundets rankning tappar Båstads kommun från fjolårets plats fyra till plats 21. 
Arbetsgivaren svarar att nya nämndplanen 2018 innebär att samverka, fokusera och 
prioritera med gemensamma mål som regelbundet analyseras och följs upp. Från barnet 
hela vägen upp till gymnasiet. 

Observera att punkten "Bästa skolkommun " ska fortsättas att diskuteras på nästa Binsam 
2017-11-22. 

• Omorganisation - vad är status? 
Arbetsgivaren svarar att en omorganisation och ny skolstruktur ger följdeffekter vilket man 
försöker få en övergripande helhetsbild av. Man håller specifika möten med berörda. 
Grundtanken i omorganisationen kvarstår med vissa förändringar. Det finns ett behov av att 
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se över rektorer/förskolechefers ansvarsområden, förtydliga områdena. Anställa 
förskolechef om behov finns i ny skolstruktur. Se över utvecklingsområden. Se över 
grundskolans behov av biträdande rektorer. Genomlysning av skolpeng, kan leda till 
förändrade resurser. Elevhälsan, tilläggsbelopp, administratörernas arbetsuppgifter ses 
över. Förslöv och Strandängsskolan stort behov av att stärka upp. 

Lärarförbundet kommenterar att omorganisationen borde samverkats i ett tidigare skede. 
Riskanalys/konsekvensanalys borde varit med från början. Samverkan har dragits tillbaka. 

Kommunal: 
• Vikariebrist ett miljöproblem -
ordinarie personal jobbar extra och arbetar även om de är sjuka. Snart orkar inte de arbeta 
mer extra, ska vi stänga avdelningar då? Pedagogerna kan inte arbeta med de 
aktiviteter/tema de planerat då de inte finns personal. 
Arbetsgivarens svar se ovan. 

LR: 
• Skolans digitalisering -
har ledningen identifierat vad det innebär när nya läroplanens förändring träder i kraft 1 
juli 2018. Har man identifierat pedagogernas utbildningsbehov? Vet pedagogerna i berörda 
ämnen vad som förväntas av dem? 
Arbetsgivaren svarar att detta gäller från förskola till gymnasiet. IKT resurser har tillsats 
men fler behövs. Ärendet måste bevakas och drivas centralt. Riktade statsbidrag måste 
sökas. 

Vid protokollet: Justerare: 

Acf!::.~!J:j 
Administratör 
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Datum: 2017-08-28, revidering 2017-09-05 

Handläggare: Sara Damber  

Konsekvensanalys av utbildningsnämndens beslut gällande optimal 

grundskolestruktur 2017-06-13 

Sammanfattning  

Båstads kommun har som nämndsmål att utvecklas till att bli en av de tio bästa skolkommu-

nerna i landet. Några primära förutsättningar för att kunna uppnå det politiska målet är att vi 

har en adekvat grundskolestuktur där maximal nytta kan uppnås. I konsekvensanalysen beaktas 

nyttan inom en mängd olika områden som ökar likvärdigheten för eleven.  

Konsekvensbeskrivningen tar sin utgångspunkt i den Barnkonsekvensanalys som bifogas.  

”Barnets bästa ska, enligt skollagen (1 kap. 10 §) vara utgångspunkten i all utbildning och annan 

verksamhet inom skolväsendet. Denna bestämmelse har sin utgångspunkt i FN:s konvention om 

barnets rättigheter. Med barn avses i barnkonvention varje människa under 18 år. För att kunna 

bedöma barnets bästa behöver ett barnperspektiv i alla beslut. I detta ligger att en bedömning 

ska göras av vilka konsekvenser ett visst beslut eller åtgärd får för ett barn eller för en grupp av 

barn. Utifrån denna bedömning ska avgöras vad som är bäst för barnet eller barnen. Att ta 

hänsyn till barnets bästa i frågor som rör utbildning innebär att utbildningen ska vara utformad 

för att ge barnet bästa möjliga förutsättningar för utveckling (prop. 2009/10:165, s. 230). ”                                                                                                                               

Aktuellt 

Följande beslut som togs i utbildningsnämnden 13 juni ligger till grund för förvaltningens 

konsekvensanalys:  

1. Behålla Sandlyckeskolan tillsvidare och renovera så att den blir ändamålsenlig. 

2. Västra Karups skola moderniseras och det skapas lokaler för slöjd, grupprum, lärarar-

betsplatser etc.  

3. Projektering av Grevie skola sätts igång 2019  
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Konsekvenser av beslut 

Konsekvensbeskrivning med utgångspunkt av:  

 

- Elevens lärande och socialisering, se separat Barnkonsekvensanalys bilaga 1.            

- Likvärdighet 

- Kompentensförsörjning – rekrytering 

- Rektor  

- Hållbarhetsaspekter 

- Framtida elevantal 

- Ekonomi 

Likvärdighet   
För att motverka skillnaderna mellan elever, lärare och skolor krävs att kommunen strategiskt 
använder redan tillgängliga resurser1. Tre mycket små skolor kommer inte kunna erbjuda 
flexibilitet i undervisningen eller heller erbjuda eleven ämnesbehöriga lärare för kvalitetsäkrad 
undervisning och betygssättning. Tre små skolor kan inte heller erbjuda ökad tillgång till 
resurser och kommer ha svårt att möta alla elever; elever i behov av särskilt stöd, flerspråkiga 
elever, utmanande elever m fl och det kommer vara sämre förutsättningar att arbeta 
förebyggande och främjande i samverkan med elevhälsan. 
 
Små skolenheter ger inte lärarna möjlighet att dagligen utmanas och utvecklas i sin praktik. 

Forskning om framgångsfaktorer bakom skolutveckling betonar starkt det kollegiala samtalet 

där lärare tar del av, diskuterar och utvecklar sin och andras undervisningspraktiker2. Stora 

skolenheter kan erbjuda mer effektfull resursanvändning och göra fler samordningsvinster.3 

Kompetensförsörjning – attraktiv arbetsgivare 

Ökad attraktionskraft är nödvändig, då lärare i skrivande stund är det största bristyrket i Skåne, 

enligt Arbetsförmedlingen augusti 2017. Lärarbristen kommer att fortgå många år framöver. 

Tillgång till skickliga legitimerade lärare påverkar likvärdigheten, möjligheten att betygsätta 

enligt skollagskrav4, kvaliteten på utbildning och i förlängningen måluppfyllelsen för eleven. 

Svårigheterna till sambedömning av elevernas kunskap inför betygsättning försvåras i en liten 

skola. Vidare likaså möjligheterna till att ta till vara på kraften när flera personer samarbetar på 

en arbetsplats och skapar dynamik, diversitet och kunskapsspridning. Detta är en förutsättning 

för att skolan ständigt ska utvecklas.  

Arbetsmiljön är den främsta anledningen till varför lärare lämnar yrket. Det inkluderar stress 

och hög arbetsbelastning. Andra faktorer som leder till att lärare lämnar är lön och arbetstid.5  

                                                           
1
 Skollagen, kap 2, § 8 

2
 Hattie, J. A. C. 2009. Visible Learning: a synthesis of over 800 meta-analyses relating to achievement. London, 

New York: Routledge. 
3
 Sveriges Kommuner och Landsting, 2014. Klarar den lilla skolan de stora kraven? Om skolavveckling eller 

skolutveckling 
4
 Skollagen, kap 2, § 13 

5
 SCB. 2017. Lärare utanför yrket. 
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Skolverket rekommenderar därför att kommuner och skolor satser på kompetensutveckling och 

lärarförsörjning.6 

Utbildningsnämndens beslut skulle innebära mycket stora organisatoriska utmaningar för hela 

förvaltningen då legitimerade ämneslärare är och kommer att vara svåra att rekrytera. I 

förskolan ses samma problematik, då t ex Fiskebyn inte har några sökanden till utlyst tjänst 

inför hösten 2017. Små grupper/elevunderlag skapar stora svårigheter att erbjuda 

heltidsanställningar på samma enhet. Lärare behöver förflytta sig mellan skolor för att eleverna 

ska erbjudas bred lärarkompetens och ämnesbehörighet. Små skolors sårbarhet vid 

lärarfrånvaro, rekrytering, pensionsavgångar, elevers ut- och in-flyttningar mm påverkar 

organisationens möjligheter att genomföra en organisation som gagnar eleven och dennes 

måluppfyllelse. Arbetsbördan på respektive lärare blir också större i små skolenheter då det är 

färre personer som ska dela på undervisning, ikt-ansvar, rasttillsyn med mera.  

 

Ledarskapet  

Skollagen kräver känt och närvarande ledarskap på våra skolor7.  Studier pekar på närvarande 

ledarskap som stark faktor för friskare medarbetare och att skolledares behöver ägna mer tid åt 

det pedagogiska ledarskapet och chefskapet och mindre tid åt administration.8 

Utbildningsnämndens förslag förutsätter att en rektor ansvarar för flera skolor, vilket kräver 

mer tid till administrativt arbete som bemanningsplanering, budgetarbete och 

kvalitetsredovisningar arbetsmiljöarbete, skyddsrond, brandskydd, krisplan med mera. Att 

ansvara för flera skolor innebär också restid mellan skolorna.  

Att rektor har ansvar för flera skolor leder till ökad arbetsbelastning, sämre möjligheter till 

närvarande pedagogiskt ledarskap, mindre tid att genomföra skolutvecklande arbete.9 Små 

skolenheter med få medarbetare på olika skola, försämrar möjligheten till hög kvalitet på 

utbildning, möjligheter till en ledningsorganisation där ledningsstöd kan utformas med hjälp av 

befintliga resurser. Kollegialt lärande och systematiskt förbättringsarbete kan enklare 

genomföras då närheten till varandra och tidsanvändningen optimeras. Det kommer även vara 

svårt att rekrytera rektorer till vad de små skolenheterna kan erbjuda.  

 

Samhälle 

Ur ett hållbarhetsperspektiv får utbildningsnämndens beslut om tre mindre skolor både positiva 

och negativa konsekvenser. De ekonomiska konsekvenserna redovisas under rubriken 

”Ekonomi – investeringar & drift av lokaler och personal”. De sociala effekterna med en skola i 

respektive ort blir positiv i den bemärkelse att skolan har potential att vara en samlingspunkt 

för ortsbefolkningen, både dag och kvällstid om lokaler som idrottshall, slöjdsal, aula eller 

bibliotek kan nyttjas av allmänheten. De negativa konsekvenserna består i 

upptagningsområdena inte genererar möten mellan barn och föräldrar mellan orterna och 

                                                           
6
 Skolverkets lägesbedömning 2017 

7
 Skollagen kap 2 § 9-10 

8
 Skolverkets lägesbedömning 2017 

9
 Skolverkets lägesbedömning 2017 
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därmed ökar känslan av vi och dem på halvön. Då halvön har ett stort antal barn som bor utanför 

tätorterna fungerar skolorna som barnens viktigaste mötesplats och små upptagningsområden 

riskerar att inte föra barn samman utan istället öka det upplevda avståndet mellan orterna. 

Erfarenheten av sammanslagningen mellan elever från Grevie och Västra Karup visar på positiva 

sociala effekter för eleverna (framkom i samtal med elever från Grevie gåendes i Västra Karup 

vid framtagande av inriktningsdokument Grevie samt i skrivelse ”Vision för Västra Karup” från 

Västra Karup Byaråd). 

De ekologiska aspekterna får med utbildningsnämndens beslut positiva effekter sett till 

minskning av transporter då fler barn har möjlighet att gå eller cykla till skolan. Behovet av att 

bygga ut gång- cykelvägar kvarstår då upplevelsen av att cykla på sydvästra delen av 

Bjärehalvön kännetecknas av att vara otrygg. Det ska tilläggas att det är svårt att bedöma hur 

mycket transportbördan minskar då flertalet av barnen bor på landsbygden och ändå omfattas 

av skolskjuts, likaså ökar antalet transporter under skoltid förutsatt att samtliga skolor inte 

håller slöjdsalar, hemkunskapssalar eller idrottshall. Att bygga och underhålla tre fastigheter i 

stället för en får negativa konsekvenser ur ett ekologiskt perspektiv, likaså ökar 

anspråkstagandet av mark vilket ses som negativt. 

Framtida elevantal 

Konsekvenserna av beslutet som togs i utbildningsnämnden och framtida behov för invånare i 

grundskoleålder bör bedömas ur ett kommuntäckande perspektiv. Var bor eleverna idag och var 

förväntas ökning respektive minskning? Skolstrukturen bör inte brytas upp i delar enbart 

utifrån dagens behov – framtida behov bör ligga till grund för hur samhället ska använda 

tillgängliga resurser. I tabellen nedan redovisas antalet elever i kommunens tätorter samt på 

landsbygden.  

 

Tabellen visar att eleverna främst bor i Båstad, Förslöv och spritt på landsbygden (källa: FB-

webb). Upptagningsområden för kommunen visar hur elevernas bostadsadress är fördelade 

mellan de kommunala skolorna, se tabell nedan. Antal elever per upptagningsområde är inte att 

jämföra med antal elever per skola då privata skolor, elever från andra kommuner och elever 

som väljer skola i annat upptagningsområde påverkar skolans storlek. Konsekvenserna av 
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utbildningsnämndens förslag försvåras av att upptagningsområden inte finns utpekade, 

exempelvis blir storleken på en ny skola i Grevie beroende av ett nytt upptagningsområde.  

 

 

För att dimensionera antalet platser i både befintliga och föreslagna skolor bör respektive 

ort/upptagningsområde ta sin grund i kommunens befolkningsprognos och 

bostadsförsörjningsprogram som redovisar hur elevantalet förväntas öka. I tabellen nedan 

redovisas var i kommunen det planeras att bygga inom en 10 årsperiod och därmed var 

befolkningsökningen främst väntas. Konsekvenserna av utbildningsnämndens beslut är svåra att 

bedöma då det inte beskrivs hur investeringarna i Torekov, Grevie och Västra Karup påverkar 

skolorna i Förslöv, Båstad och Östra Karup. Elevantalet i just Förslöv och Båstad kan med 

prognoserna för byggandet väntas öka kraftigt, i Grevie kan en mindre ökning komma till stånd, 

mer tveksamt om det blir någon ökning alls i Torekov eller Västra Karup.  
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Ur ett ekonomiskt perspektiv är det alltid ekonomiskt mer lönsamt att ha färre skolor eftersom 

det blir färre lokaler, mindre ytor att ”hyra”, städa och servera mat i, värma upp mm. Denna 

konsekvensanalys tar inte upp några faktiska belopp eftersom det kräver en grundligare analys 

och beräkningar när alla förutsättningar är på plats. Men det är inte endast kostnader för 

lokalernas drift och investeringar som ska tas hänsyn till utan även de personalkostnader som 

förflyttningsresor för personal och/eller elever medför. Dock ska framhållas att en minskning av 

lokalkostnader och personalkostnader har ”dubbel effekt” på utbildningsnämndens ekonomi, 

eftersom den dels sänker de faktiska ”hyreskostnaderna” och personalkostnaderna samtidigt 

som det även bidrar till att minska lokal- och personaldelen av elevpengen och bidrar till att 

skapa bättre pedagogiska förutsättningar.   

Båstads kommun lägger mer pengar på lokaler än nödvändigt, vilket är en följd av stor 

överkapacitet, det vill säga att verksamheten ”hyr” mer lokalyta än vad som behövs. Att bygga en 

ny skola i Grevie leder till ännu större överkapacitet och därmed ännu högre lokalkostnader. 

Resurserna bör enligt förvaltningens mening användas till stimulerande lärmiljöer i lokaler med 

rätt utformade ljud, luft och ljusmiljöer. Miljöer där pedagogisk flexibilitet kan stödja elevens 

hälsa och lärande och bidra till ökad måluppfyllelse. 

Ekonomiska konsekvenser av utbildningsnämndens beslut: alternativ 1 

1. Ny F – 6 skola i Grevie 

2. Upprustning av Sandlyckeskolan F - 6 i Torekov 

3. Ombyggnad av Västra Karups F – 6 skola 

 

Förutsättningar för nybyggnation Grevie skola 

a. En F – 6 skola med elevantal 70 – 90 elever ca 2000 m²  

b. Skolbibliotek ska finnas i skolan (Folkbiblioteket finns kvar vid ICA) 

c. Matsal med serveringsmöjligheter – ej tillagning 

d. Några slöjdsalar byggs ej – eleverna skjutsas till Förslöv eller Västra Karups skola 

e. Några hemkunskapssalar byggs ej – eleverna skjutsas till Förslöv eller Västra Karups skola 

f. Kombinerad musik och bildsal byggs. 

g. Tillgång till idrottshall i anslutning till skolan måste finnas. Motiv: Antalet idrotts-timmar 

kommer att öka (Skolverkets förslag). Det är i högsta grad angeläget att stimulera våra elever till 

motion och rörelse varje dag och då är tillgång till idrottshall i anslutning till skolan ovärderlig 

och nödvändig. Placeras den nya skolan i anslutning till Grevieparken så kan Grevie GIKs 

idrottshall hyras. Om inte måste idrottshall byggas.  

Kostnader: 

Kostnad för nybyggnation 2000 m² = 56 mkr 
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Kostnad för ny idrottshall: Ca 850 m² = 18,7 mkr 

Kapitaltjänstkostnader – (räntor och avskrivningar) skola = 2 676 tkr 

Underhållskostnader + drift skola = 600 tkr         

Kapitaltjänstkostnader – (räntor och avskrivningar) idrottshall = 894 tkr 

Underhållskostnader + drift idrottshall = 255 tkr                                                                               

(Om vi hyr Grevie GIKs idrottshall: Driftskostnader inkl. vaktmästeri skola + idrottshall = 

1 000  tkr) 

 

Personalkostnader 

- Personalkostnader utöver nyckeltal. Lärarna överflyttas från Västra Karups skola till Grevie så 

dessa ska inte räknas med. Men eftersom skolan blir liten så måste en viss överanställning ske. 

- Lärare utöver nyckeltal   =  1367 tkr                                                    

- Lednings/rektorsfunktion bedöms öka med 0,2 tjänst = 161 tkr 

- Skolbibliotekarie 0,1 tjänst = 50 tkr 

- Personal skolbespisning – servering på två skolor istället för en kräver utökning av tjänst med 

0,4 tjänst =  162 tkr 

- Övrigt – överanställning, ambulerande lärare, skolskjuts av elever för slöjd och hemkunskap = 

95 tkr 

Upprustning av Sandlyckeskolan F-6 i Torekov 

Upprustning enligt den utredning som tekniska enheten har gjort till en kostnad av 18 mkr 

Kapitaltjänstkostnader – räntor och avskrivningar =  860 tkr (år 1)  

Några ökade driftskostnader blir det troligen inte 

Övriga kostnader är oförändrade 

 

Ombyggnad av Västra Karups F – 6 skola etapp 1 

Ombyggnad enligt det förslag som tekniska enheten har presenterat etapp 1 till en kostnad av 

16,6 mkr. 

Kapitaltjänstkostnader = 793  tkr (år 1) 

Driftskostnader (utökade ytor medför ökad drift)=  90 tkr/år 
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Ekonomiska konsekvenser av förvaltningens förslag: alternativ 2 

1. Bygga om och bygga till Västra Karups F – 6 skola så att de kan ta emot alla elever i 

västra delen av kommunen 

2. Nedläggning av Sandlyckeskolan i Torekov.  

 

Bygga om och bygga till Västra Karups F – 6  

Så att alla barn i västra delen av kommunen ryms. Dvs tekniska enhetens etapp 1 och 2 till en 

kostnad av = 40.2 mkr 

Kapitaltjänstkostnader = 1 922 tkr (år 1) 

Underhållskostnader = 55 tkr 

Driftskostnader = 165 tkr 

Övrigt 

-Utökning kökspersonal 0,25 tjänst = 150 tkr 

 

Nedläggning av Sandlyckeskolan F-6 (rivning, lokalkostnader och drift)                     

Engångskostnad     2,3 mkr 

 

Interkommunal ersättning och bidrag till enskilda verksamheter + Förändring intern 

skolpeng 

Beräkning av interkommunala ersättningar och bidrag till enskilda verksamheter för elever som 

går i andra kommuners skolor eller i friskolor utgår från kommunens genomsnittliga kostnad för 

en elev i kommunens egna skolor. Vid eventuellt beslut om nedläggning av Torekovs skola 

sjunker kommunens kostnader och vid eventuell nybyggnation av Grevie skola ökar 

kommunens kostnader. Detta leder till att den interkommunala ersättningen och bidragen till 

enskilda verksamheter påverkas/förändras. Ökad kostnad totalt per år: 

Inter. Kommunal ers/bidrag till friskolor   Alt 2. En skola i V Karup                          69 tkr 

Inter. Kommunal ers/bidrag till friskolor   Alt 1. tre skolor                                         515 tkr 

 

SUMMA ÅRLIG KOSTNADSFÖRÄNDRING  

Alt 1: 8 518 000 kr    

Alt 2: 2 361 000 kr 
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Att ha kommunala skolor i Grevie, Västra Karup och Torekov får till konsekvens att de årliga 

kostnaderna för skolverksamheten ökar med ca 5,9 miljoner kronor jämfört med en ombyggd 

skola i Västra Karup för elever från Grevie, Västra Karup, Hov och Torekov.  

OBS: Minskade lokalkostander inkl kostnad för rivning av Sandlyckeskolan (alt 2) är ej 

medräknat. Kostar rivning plus drift engångskostnad: 2,3 mkr 

Uträknade kapitaltjänstkostnader avser år 1 (kommer att sänkas med tiden).  

SUMMA KOSTNADSFÖRÄNDRING INVESTERING Alt 1: 109 300 tkr  Alt 2: 40 200 tkr 

Att ha kommunala skolor i Grevie, Västra Karup och Torekov får till konsekvens att 

investeringskostnaderna för skolverksamheten ökar med ca 69,1 miljoner kronor jämfört med 

en ombyggd skola i Västra Karup för elever från Grevie, Västra Karup, Hov och Toreko 

Bilagor till konsekvensbeskrivningen: 

Bil.1 Barnkonsekvensanalys 

 

Samråd vid konsekvensanalysen har skett med Henrik Andersson, chef för Bildning och arbete, 

Margaretha E Svensson adm. chef, Marika Forsell, utvecklingsledare, Natalie Engdahl, 

barnrättsexpert, Olof Selldén, planchef. 

Bilaga 1: Barnkonsekvensanalys gällande grundskolestruktur 

 

Sammanfattning 

Båstad Kommun bearbetar skolstrukturen i sydvästra delen av kommunen där denna 

barnkonsekvensanalys belyser olika aspekter av skolverksamheten för att analysera 

skolstrukturen från ett barnperspektiv. Forskning och studier pekar på olika faktorer som de 

mest drivande i att generera starka studieresultat för eleverna och det går inte att dra en 

generell slutsats om den optimala skolstorleken. Skolstorleken måste istället utvärderas i sin 

kontext och förutsättningar att möta olika elevers behov. Den lilla skolan är mer sårbar i 

förändringar i elevunderlag som påverkar både lärande resultat, social utveckling och 

resursfördelning. Den lite större skolan har jämnare elevunderlag men kan ändå säkerställa 

trygghet och individuellt bemötande genom personalens arbetssätt.  

Analysen lyfter även externa faktorer såsom ökande krav från skolverket i läroplanen och nya 

kunskapskrav från samhället i stort. Extra hänsyn behöver därför tas för framtida barns behov 

och bästa. En lite större skolenhet har mer flexibilitet och resurser att möta framtida krav men 

ändå kapacitet att skapa trygghet och möta de individuella elevernas behov. 

Analysen pekar på att en lite större skolenhet kan skapa bättre förutsättningar för flexibelt 

lärande, stabilitet i elevunderlaget och möta framtida krav medan skolenheten ändå inte blir så 

stor att den tappar styrkorna av en liten skola utan kan fortfarande tillgodose trygghet och 

individuellt bemötande. 

Anledning till BKA 
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Båstad Kommun bearbetar en omorganisering av skolan i sydvästra delen av kommunen. Olika 

underlag har beretts under processens gång, dock har inte en prövning av barnens bästa gjorts i 

form av en barnkonsekvensanalys. Tidigare underlag har heller inte utgått ifrån ett 

barnperspektiv eller inkluderat barnens egna perspektiv.  

En Barnkonsekvensanalys (BKA) är ett verktyg att använda som underlag för beslut som 

påverkar barn och unga. Syftet är att göra en prövning av barnets bästa i frågan, en rättighet som 

är säkrad i FN:s Konvention om Barnets Rättigheter (artikel 3) och i skollagen. 

Detta är ett beslut som påverkar barn, både idag och långt framåt, i allra högsta grad. Då barn 

inte har en politisk röst måste de få utrymme att påverka via en BKA. Dock har det inte funnits 

möjlighet att prata med barnen direkt gällande denna fråga för BKAn specifikt, då läsåret precis 

har börjat igen när denna skrivs. Barnens egna perspektiv har istället hämtats från tidigare 

elevenkäter. En BKA är en prövning av vad som är barnets bästa gällande beslutet. Andra 

aspekter av beslutet såsom arbetsmiljö för lärare och ekonomi undersöks i andra 

analysunderlag. 

Bakgrund 

Inom arbetet med skolutveckling i Båstad kommun har man valt att se över skolorganisationen 
för att adressera olika utmaningar. Det finns utmaningar gällande viktiga kärnfrågor såsom 
bristande lokaler och svårt att rekrytera kompetent personal samt en tydlig och skarp nedgång i 
studieresultat (åk9) i kommunen de senaste åren. Det finns även frågor kring närheten till 
skolor och resetider i samband med skolgången. I diskussionen nu gäller skolorganisationen i 
sydvästra Båstad, och där skolor i Torekov, Västra Karup och Grevie. Denna 
barnkonsekvensanalys belyser frågan från ett barnperspektiv. 

Vilka barn påverkas 

Kärnan i en barnkonsekvensanalys är barnen som påverkas av ett beslut. Det är viktigt att inte 

bara se barnen som en homogen generaliserbar grupp utan se unika barn med olika 

förutsättningar. Det är vanligt att enskilda barns bästa går emot varandra eller det enskilda 

barnet mot den större gruppen barn. Det är därför viktigt att belysa de olika perspektiven. I 

denna situation finns flera olika grupper av barn som behöver tas i åtanke. 

Barn i behov av särskilt stöd - Ett barn som har lätt för sig i skolan och skolmiljön påverkas i 

mindre grad av olika skolmiljöer. Det innebär att en förändring i skolorganisation och struktur 

får större konsekvenser för barn i behov av särskilt stöd. Barn med särskilda behov behöver 

tillgängliga lärmiljöer som erbjuder flexibla lösningar, extra anpassningar och individuell 

uppmärksamhet.  

Barn med olika förutsättningar – Skolan har kompensatoriskt uppdrag som innebär att 

kompensera för olika förutsättningar vilket inkluderar individuella behov och förutsättningar 

för utbildningsstöd i hemmiljön. Skolan behöver ha resurser, flexibilitet och pedagogisk närvaro 

för att tillgodose detta behov. 
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Pojkar och flickor - I generella utvärderingar av skolan, är det skillnader på pojkar och flickor i 

studieresultat. Pojkar och flickors genomsnittliga meritvärde skiljer med 20 meritpoäng.10  

Särskilt i glesbygdskommuner är denna skillnad anmärkningsvärd.11  

Avstånd till skolan - elever påverkas givetvis olika av detta beslut beroende på var de bor i 

förhållande till skolan. En elev som bor på gångavstånd från Sandlyckeskolan påverkas givetvis 

mer än en elev som bor mittemellan Sandlycke och Västra Karups skolor. Ungefär hälften av 

Sandlyckeskolans elever åker redan idag skolskjuts.  

Barn idag och barn i framtiden – Förutsättningarna i samhället ändras och därmed blir 

konsekvenserna för ett barn idag inte desamma som för ett barn om 5 eller 10 år. I ett beslut om 

skolorganisation måste det tas i beaktande både konsekvenser för barn idag och för barn i 

framtiden. Då kraven på skolans breda förmåga har ändrats och ökat, kan de förväntas fortsätta 

öka, vilket skapar vidare utmaningar för den lilla skolan att möta kraven. Detta kan alltså 

innebära att konsekvenserna kommer bli större i framtiden. Barnen som går i en skola vid en 

övergång får givetvis också uppleva lite förändringsproblem vid själva skiftet – så ett barn som 

går sista året vid övergången påverkas annorlunda än barnet som börjar efter övergången. Vid 

ett skifte av skola påverkas även reparationer och investeringar i skolan och de eleverna som går 

i skolan under tiden påverkas därför också av bristande skolmiljö och tillgänglighet.  

Översikt och kontext 

Sandlyckeskolan 

Sandlyckeskolan är belägen centralt i Torekov. Idag har skolan ca 81 elever i F-6 klasserna. Det 

är ett genomsnitt på drygt 12 elever per årskurs. Dock är några årskurser sammanslagna till en 

klass. Skolan har, relativt i kommunen, bra resultat i årskurs 6. Det finns problem med 

ventilationen i byggnaden som negativt påverkar arbetsmiljön för elever och personal. 

Skolbyggnaden består av många korridorer som skolan på kreativa sätt har ombildat till 

pedagogiska utrymmen. 

Västra Karup 

Västra Karups skola, ligger centralt på Bjärehalvön i Västra Karup. Skolan har i dagsläget 142 

elever. Upptagningsområdet täcker idag både Västra Karup och Grevie, vilket ändrades 2014 då 

Backsaskolan i Grevie hastigt fick stängas ner. Elever från Grevie har sedan dess gått i Västra 

Karups skola. 

Svensk lagstiftning och BK 

Skollagen och Konventionen om Barnets Rättigheter fastställer viktiga principer för 

skolverksamheten. 

Enligt 1:4 skollagen (2010:800) ska utbildningen ta hänsyn till elevers olika behov. Den säger 

vidare att alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande 

och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så 

                                                           
10

 https://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-
publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak
%2FBlob%2Fpdf1653.pdf%3Fk%3D1653 
11

 Sveriges Kommuner och Landsting, 2014, “Klarar den lilla skolan de stora kraven” 
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långt som möjligt enligt utbildningens mål. Skollagen betonar principen om likvärdighet och att 

alla har rätt till lika tillgång och en likvärdig utbildning.  

Barnkonventionens fyra grundprinciper påverkar även skolverksamheten. Artikel 2 befäster 

rätten till icke-diskriminering och att alla barn behandlas lika. Artikel 3 fastställer att i alla beslut 

som berör barn ska barnets bästa komma i främsta rummet. Artikel 6 beskriver barns rätt till liv, 

överlevnad och utveckling och artikel 12 ger barn rätt att uttrycka sin åsikt och att vuxna ska 

lyssna på barnet och ta deras åsikter i beaktande. Artiklar 28 och 29 ger barnet rätt till 

utbildning och säger att syftet med utbildningen är att utveckla barnets fulla möjligheter.  

Läroplan 11 

Den nya läroplanen utvecklar kraven på skolan jämfört med tidigare vilket påverkar den kraven 

på det pedagogiska arbetet i skolan. Läroplanen har ett starkt fokus på likvärdighet. 

Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska 

främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i 

elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper.12 

Var eleven än bor och oavsett sociala och ekonomiska hemförhållanden ska utbildningen ha en 

hög kvalitet. Utbildningen ska också kompensera för elevers olika bakgrund och andra 

olikartade förutsättningar.  

Krav på legitimation för lärare och förskollärare infördes i skollagen 2011. Målet med 

legitimation är att öka kvaliteten i svenska skolan. Små enheter har större svårigheter att 

rekrytera och behålla kompetent och behörig personal. I en uppdatering 2017 har läroplanen 

även förtydligat vikten av informations och kommunikationsteknik samt elevernas möjligheter 

att utveckla digital kompetens. 

Kartläggning 

Kartläggningen avser att samla in information om olika aspekter från flera perspektiv. Det ska 

innehålla både generell information från forskning och beprövad erfarenhet samt situation-

specifik information från berörda barn, vårdnadshavare och skolpersonal. För denna 

kartläggning har det inte varit möjligt att samla in åsikter frånberörda barn och 

vårdnadshavares perspektiv i den specifika frågan utan tidigare underlag har använts. Denna 

analys fokuserar på lärande och social kontext utifrån ett barnperspektiv, samt lyfter vissa 

aspekter av personal- och miljöfrågorna. 

Lärande 

Lgr11 säger tydligt att “skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att 

inhämta och utveckla kunskaper och värden”. Lärande är kärnan i skolverksamheten och måste 

därför belysas i en analys av skolsituationen. 

Många studier tittar på hur olika faktorer påverkar elevers lärande och resultat. Översiktlig 

forskning kan inte påvisa på generaliserbara slutsatser vid jämförelse av små och stora skolor 

och kunskapsresultat, utan belyser andra konsekvenser av skolstorlek som i sin tur kan påverka 

                                                           
12

 Läroplanen 11 s.8 
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lärandet såsom resurser, rekrytering, och liknande.13 Det finns en del studier som visar på att 

små skolor (färre än 300 elever) påvisar bättre resultat än stora skolor (över 800 elever).14 Men 

det finns även studier som visar att större skolor kan uppnå liknande resultat om lärare 

anpassar sin undervisning och fokuserar på de enskilda eleverna. 

I alltför små arbetslag på skolor begränsas även lärares kompetensutveckling, varierat tänkande 

i undervisningen samt lärargruppens sammantagna förmåga att anpassa undervisningen till 

varje elev. En framgångsfaktor i skolan är det kollegiala samarbetet där lärare tar del av, 

diskuterar och utvecklar sin och andras undervisningspraktiker.15  

Det har även visats på andra relevanta samband mellan olika skolor och framgång i skolan. 

Jämförelser visar att det är större skillnader mellan pojkar och flickor i glesbygdskommuner än i 

större orter. Det är också fler avhopp från gymnasiet hos elever från små skolor.16 

En förklaring till detta är att små skolor har små elevunderlag vilket innebär att gruppen är mer 

sårbar för variation. Detta har märkts på Sandlyckeskolan där Rektorn noterade att en årskurs 

nyligen inte hade någon elev med lite starkare driv vilket ledde till att hela gruppen hade lite 

mindre driv än vanligt. Det har även visats i forskning att lågpresterande elevers resultat blir 

bättre om de är i klasser med högpresterande elever. Detta gäller oavsett skolstorlek, men 

sannolikheten för en mer blandad klass är högre när klassen är större.17 Annan forskning visar 

att elever med särskilda behov får bättre resultat i en liten skola då de får mer uppmärksamhet 

från läraren. 

I den största sammanställningen av forskning om undervisning, visar John Hattie (2009) att den 

största faktorn som påverkar skolresultat är lärarens förutsättningar att anpassa 

undervisningen till varje elev. Andra metaanalyser pekar också på vikten att se till kontexten och 

förutsättningarna för undervisningen. Där till exempel läroplanens nya krav på att endast 

legitimerade lärare kan sätta betyg för ökande betydelse i skolan.18 

Skolans kompensatoriska uppdrag att tillgodose en likvärdig utbildning oavsett elevernas 

individuella förutsättningar är en central del i lärandet. Generellt i Sverige har skillnaden i 

resultat ökat beroende på socioekonomisk status.19 I Båstad kommun har skillnaden i resultat 

beroende på föräldrars utbildningsnivå ökat de senaste åren.20 För att bryta den trenden och 

                                                           
13

 Adolfsson, C-A, 2014. Skolstorlekens påverkan på elevers skolprestationer och sociala situation i skolan – en 
forskningsöversikt, Linnéuniversitetet.  
14

 Mycket av forskningen är gjord i USA, där skolorna generellt är större än i Sverige. I studierna fanns även 
skillnader mellan skolorna i andra faktorer som påverkar skolresultat såsom socioekonomisk status på 
familjerna, lärares utbildning, erfarenhet och tid lagd på pedagogik. Exempel på forskning är: Darling-
Hammond, Ancess & Ort, 2002 och Eberts et al 1990 
15

 Hattie, J. A. C. (2009). Visible Learning: a synthesis of over 800 meta-analyses relating to achievement. 
London, New York: Routledge. 
16

 ”Klarar den lilla skolan de stora kraven? Om skolavveckling eller skolutveckling”, Sveriges Kommuner och 
Landsting, 2014 
17

 Eberts, R. W., Schwartz, E. K., & Stone, J. A. (1990). School reform, school size and student achievement. 
Economic Review, 26(2), 2. 
18

 ”Klarar den lilla skolan de stora kraven? Om skolavveckling eller skolutveckling”, Sveriges Kommuner och 
Landsting, 2014 
19

 PISA, 2015, hämtat 170823 http://www.compareyourcountry.org/pisa/country/SWE?lg=en 
20

 Statistisk från Skolverket för årskurs 9 då det inte finns tillgänglig statistik för åk6. 
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tillgodose en likvärdig skola är det viktigt att skolenheterna har tillräckligt med flexibla resurser 

för att skapa med extra stöd. 

Social kontext  

Lgr11 betonar även den sociala kontexten i skolan då “skolan ska sträva efter att vara en levande 

social gemenskap som ger trygghet och vilja och lust att lära”. Den sociala kontexten är viktig 

både för elevens trygghet och lärolust men även för dennes sociala utveckling och 

identitetsutveckling.  

Forskning visar att kompisrelationen är avgörande för att ett gynnsamt identitetsskapande ska 

ske. Kamratrelationen är den som det finns många utav t.ex. klasskamrater och som behövs för 

att kunna skapa identifikation med flera och eventuellt vid behov kunna skapa nya 

kompisrelationer. Ungdomarnas socialisationsprocess gör att gruppen blir mycket betydelsefull 

för dem, här söker de, förhoppningsvis tillsammans med en kompis bekräftelse och i gruppen 

sätts betyget på om de duger eller inte.”21 Pedagoger berättar att sammanslagningen mellan 

Backaskolan och Västra Karup skola visade liknande resultat då eleverna fick större grupper av 

potentiella kompisar.  

Barnen i Båstad mådde sämre 2016 än 2012 enligt självskattning i folkhälsoenkäten som görs av 

Region Skåne. Både pojkar och flickor i årskurs 6 i Båstad anger lägre än snittet i Skåne att de 

har en riktigt nära vän, samt lägre än snittet att de trivs i skolan och har i högre grad utsatts för 

trakasserier.22  

 

Tillgänglig personal 

I de små skolenheterna är det flera tjänster som blir deltid istället för heltid. Detta har lyfts till 

exempel gällande elevhälsoteamet (EHT) som fördelas över flera skolenheter. När deras tjänst är 

delad över flera skolenheter ökas deras belastning av logistik och administration på bekostnad 

av konsultationstid med barnen. Samma personalkostnad per elev leder alltså till färre 

arbetstimmar med eleverna. Personalen har själva lyft att de kan vara mer effektiva när 

elevgruppen är samlad på en skolenhet. Det ger även en trygghet till eleverna med stabiliteten 

av konsekvent närvaro på skolan. 

Fysisk miljö 

Den fysiska miljön är både viktig som arbetsmiljö och för elevernas utveckling. Enligt enkäter 

känner sig eleverna överlag trygga i sina skolmiljöer och har goda tillgångar till fina utemiljöer 

och aktiviteter. Inomhusmiljöerna är mer begränsade med problem i ventilation och likanande 

som påverkar arbetsmiljön och arbetsförmågan. Skolorna har varit kreativa och flexibla i att 

använda sina miljöer, där till exempel Sandlyckeskolan har gjort om korridorer till 

arbetsutrymmen. Vissa perspektiv menar att små skolor har högre trygghetskänsla. Dock visar 

elevenkäterna i Båstad kommun att eleverna på den största F-6 skolan, Strandängsskolan, 

känner sig tryggare än genomsnittet och alltså att trygghet kan skapas även i större skolor.  

                                                           
21

http://www.skolporten.se/forskning/avhandling/kompisar-och-kamrater-brbarns-och-ungas-villkor-for-
relationsskapande-i-vardagen/ 
22

 Region Skåne, hämtat 170824 från ”Verktyget för folkhälsostatistik”  
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Beskrivning och analys 

Skolorganisationen påverkar olika barn på olika sätt. Forskning och erfarenhet visar på att 

elever som har goda förutsättningar att klara sig i skolan inte påverkas avsevärt av ändringar i 

skolorganisationen. Medan elever som har svagare resultat och svårare i skolan påverkas 

starkare och behöver därför tas hänsyn till. Dessa elever presterar bättre i klasser där det finns 

högpresterande elever och skulle därför gynnas av större klasser, samtidigt som de gynnas av 

individuell uppmärksamhet från läraren. Utvecklingen i skolan ställer även nya krav på 

utbildningen och pedagoger som belyses i uppdaterad läroplan där många lärare menar på 

större arbetslag underlättar utvecklingen av nya arbetssätt och pedagogers möjlighet att möta 

varje elev.  

Den snabba utvecklingen av nya pedagogiska krav och digitalisering i samhället i stort, innebär 

att behoven kommer att öka. Det betyder att det är ännu viktigare för barnen i den nära 

framtiden att ha en skola med större elevantal och lärarlag för att nå alla krav och mål i skolan. 

Den lite större skolan kommer ha med flexibilitet och kreativa impulser att utveckla och anpassa 

undervisningen mot nya krav och behov i skolan. 

Den mindre skolan som är nära eleverna kan ge ökad trygghetskänsla, men många stora skolor 

klarar av att skapa samma trygghetskänsla. De yngre eleverna i Båstad rapporterar dock låga 

nivåer av vänskap och trivsel i skolan och hög frekvens trakasserier trots små skolenheter. Det 

är en viktig aspekt att jobba med i alla skolor och särskilt vid en förändring som innebär nya 

miljöer och nya personer, både elever och lärare. 

Det finns för- och nackdelar med alla alternativ, men sammantaget ligger det i elevernas bästa 

att ha en skola med goda förutsättningar att se den enskilda eleven och förbereda dem för nya 

kunskapskrav och samhällsutveckling. I framtiden får detta en ökande grad av konsekvens och 

relevans för eleverna eftersom kraven ökar. Det ligger alltså i barnens bästa idag men även 

starkare i barnens bästa i framtiden med en resursstark och flexibel skola som kan möte varje 

elev vilket kan göras med en lite större skolenhet.  
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