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Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Politiskt organ: Utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum: 2018-05-08 

Anslaget är uppsatt: Från och med 2018-05-18 till och med 2018-06-08 

Förvaringsplats 
för protokollet: Kommunhuset i Båstad 

Undmkcift p~ 

Sida 

1av18 

§§ 36-37, 42-
54 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Utbildningsnämnden 

Innehållsförteckning 

Utbildningsnämnden 2018-05-08 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-05-08 

UN § 36 Dnr UN 000001/2018 - 900 
Val av justeringsperson 

UN § 37 Dnr UN 000002/2018 - 900 
Godkännande av dagordning 

UN § 38 Dnr UN 000072/2018 - 600 

Sida 

2 av18 

Remiss från Skolinspektionen - ansökan om etisk textildesign (Omedelbar justering, se separat 
potokoll) 

UN § 39 Dnr UN 000073/2018 - 600 
Remiss från Skolinspektionen - ansökan om nationellt godkänd idrottsutbildning för padel 
(Omedelbar justering, se separat protokoll) 

UN § 40 Dnr UN 000096/2018 - 600 
Remiss från Skolinspektionen - ansökan från Academy of Tech and Business Education Laholm 
AB om särskild variant inom teknikprogrammet (Omedelbar justering, se separat protokoll) 

UN § 41 Dnr UN 000075/2018 - 600 
Remiss från Skolinspektionen - ansökan från Academy of Tech and Business Education Laholm 
AB (Omedelbar justering, se separat protokoll) 

UN § 42 Dnr UN 000136/2018 - 600 
Budgetuppföljning januari-mars 2018 - bildning och arbete 

UN § 43 Dnr UN 000266/2015 - 600 
Optimal grundskoleorganisation - norra delen 

UN § 44 Dnr UN 000137 /2018 - 600 
Genomlysning av skolpeng 

UN § 45 Dnr UN 000138/2018 - 600 
Skolpliktsanmälan - Strandängsskolan 

UN § 46 Dnr UN 000245/2017 - 600 
Uppföljning av plan för elevhälsan 

UN § 47 Dnr UN 000001/2015 - 900 
Delegationsordning för utbildningsnämnden - tillägg gällande yttranden till Skolinspektionen 

UN § 48 Dnr UN 000117 /2018 - 900 
Instruktion för behandling av personuppgifter i utbildningsnämnden 

UN § 49 Dnr UN 000118/2018 - 900 
Beslut om dataskyddsombud i utbildningsnämnden 

UN §SO Dnr UN 000003/2018 - 904 
Anmälda delegationsbeslut 

justerandes signaturer Utdrags bestyrkande 

~ ~) 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-05-08 

UN § 51 
Beslutslogg 

Dnr UN 000004/2018 - 900 

UN § 52 
Delgivningar 

Dnr UN 000005/2018 - 900 

UN § 53 Dnr UN 000007 /2018 - 600 
Anmälda kränkande behandlingar 

UN § 54 Dnr UN 000006/2018 - 900 
Informationsärenden 

justerandes signaturer 

~ c$/;, 

Sida 

3av18 

Utdragsbestvrkande 



[i1J BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Utbildningsnämnden 

UN § 36 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-05-08 

Dnr UN 000001/2018 - 900 

Val av justeringsperson 

Sida 

4av18 

Beskrivning 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 skriftligt 
innan nämnden justerar den. 

Beslut Utbildningsnämnden beslutar: 

1. Stefan Olsson (C) utses till justeringsperson och Susanne }ung (M) till 
ersättare. 

2. Justeringen äger rum på kommunkontoret i Båstad, fredagen den 18 maj kl. 
16:30. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



lill BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Utbildningsnämnden 

UN § 37 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Samma nträdesdatu m 

2018-05-08 

Dnr UN 000002/2018 - 900 

Godkännande av dagordning 

Sida 

5av18 

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

Beslut Utbildningsnämnden beslutar: 

Dagordningen godkänns. 

)usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Utbildningsnämnden 

UN§42 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-05-08 

Dnr UN 000136/2018 - 600 

Budgetuppföljning januari-mars 2018 - bildning och arbete 

Beskrivning av ärendet Efter överläggning i nämnden beslutas att ärendet bordläggs till 
nästkommande sammanträde. 

Yrkande Ordförande Helena Stridh (BP): Ärendet bordläggs till nästkommande 
sammanträde. 

Sida 

6 av18 

Propositionsordning Ordförande ställer proposition på eget bordläggsningsyrkande. Efter framställd 
proposition finner ordförande att förslaget har bifallits. 

Beslut Utbildningsnämnden beslutar: 

Ärendet bordläggs till nästkommande utbildningsnämnd 2018-06-12. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Utbildningsnämnden 2018-05-08 7 avlB 

UN § 43 Dnr UN 000266/2015 - 600 

Optimal grundskoleorganisation - norra delen 

Beskrivning av ärendet Båstads kommun har en befolkningstillväxt och det förväntas flytta in 
barnfamiljer vilket ökar kapacitetsbehoven i skolan. Det förväntas en särskilt 
stor tillväxt i Hemmeslövsområdet och förslag har tagits fram på ny skola. 

Föredragande 

Underlag till beslutet 

Beslut 

Utbildningsnämnden diskuterade skolstrukturen på norra sidan den 3 oktober 
och 7 november -17. I november lades fram 4 förslag och beslutet blev att UN 
tar till sig informationen och överlämnar information till KS och förslår att 
kommunstyrelsen sammankallar till ett gemensamt möte med UN i mitten på 
januari utifrån det material som hittills presenterades. Den 9 januari -18 
träffades politiker och tjänstemän för att diskutera ang. skolorganisationen. Då 
gavs i uppdrag att även undersöka ett femte förslag på norra sidan. 

Fastighetsstrateg Sofia Boivie föredrar ärendet. 

Utredningen 'Optimal förskole- och grundskoleorganisation för en tidsenlig och 
likvärdig utbildning' inklusive bilagor 

Utbildningsnämnden beslutar: 

1. Ta till sig informationen i utredningen. 

2. Utbildningsnämnden fattar beslut 12 juni om vilket förslag som ska lämnas 
vidare till Kommunstyrelsen. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



WJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Utbildningsnämnden 

UN§44 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-05-08 

Dnr UN 000137 /2018 - 600 

Genomlysning av skolpeng 

Beskrivning av ärendet Underlag saknas för ärendet, varvid ordförande föreslår att det utgår och 
återkommer på nästa sammanträde. 

Yrkande Ordförande Helena Stridh (BP): Ärendet utgår och återkommer till 
Utbildningsnämndens sammanträde 2018-06-12. 

Sida 

8av18 

Propositionsordning Ordförande ställer proposition på eget yrkande. Efter framställd proposition 
finner ordförande att förslaget har bifallits 

Beslut Utbildningsnämnden beslutar: 

Ärendet utgår och återkommer till Utbildningsnämndens sammanträde 2018-
06-12. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Utbildningsnämnden 

UN §45 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-05-08 

Dnr UN 000138/2018 - 600 

Skolpliktsanmälan - Strandängsskolan 

Sida 

9av18 

Beskrivning av ärendet Förvaltningen informerar om en Skolpliktsanmälan från Strandängskolan 
Båstads kommun. Under nämndens överläggning i ärendet framkommer att 
nämndsledamöterna ser oroligt på utvecklingen med fler s.k. hemmasittare. 
Nämnden vill att förvaltningen ser över hur problemet kan stävjas. 

Föredragande T.f. skolchef Margaretha Ekelund-Svensson föredrar ärendet. 

Underlag till beslutet Skrivelse från Skolexpert Henrik Wagersten, daterad 2018-04-20. 

Yrkande Ordförande Helena Stridh (BP): Förvaltningen får i uppdrag att återkomma 
med en åtgärdsplan för hur antalet s.k. hemmasittare ska minska. 

Beslut Utbildningsnämnden beslutar: 

1. Nämnden tar till sig informationen 

2. Förvaltningen får i uppdrag att återkomma med en åtgärdsplan för hur 
antalet s.k. hemmasittare ska minska. 

Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Utbildningsnämnden 

UN§46 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-05-08 

Dnr UN 000245/2017 - 600 

Uppföljning av plan för elevhälsan 

Sida 

10av18 

Beskrivning av ärendet Barn och skolas styrning av elevhälsan har planerats med utgångspunkt i de 
åtgärdsförslag i fyra punkter som föreslagits utifrån E&Y's rapport. Barn och 
skola befinner sig mitt i ett utvecklingsarbete för att förstärka elevhälsans roll. 
Tilläggsbelopp och skolpeng hänger tätt samman med de rutiner och 
pedagogiska insatser som Barn och skola arbetar på att utforma. 

Föredragande Ingrid Berg Brynje, chef för stöd och utvecklingsenheten föredrar ärendet. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från Marika Forsell, daterad 2018-04-30 

Beslut Utbildningsnämnden beslutar: 

Nämnden tar till sig redovisningen gällande uppföljning av plan för elevhälsan. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



lllJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Utbildningsnämnden 

UN §47 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-05-08 

Dnr UN 000001/2015 - 900 

Sida 

11av18 

Delegationsordning för utbildningsnämnden - tillägg gällande 
yttranden till Skolinspektionen 

Beskrivning av ärendet Utredare/skolexpert utreder och skriver svar, på huvudmannens vägnar i 
yttranden som krävs in från Skolinspektionen. Behov av att formalisera detta 
genom en delegation enligt delegationsordningen föreligger. 

Föredragande Henrik Wagersten 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från Hernik Wagersten. 

Beslut Utbildningsnämnden beslutar: 

Utredare/skolexpert ges på nämndens vägnar delegation att avge yttrande till 
Skolinspektionen. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 

\ 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Utbildningsnämnden 

UN§48 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-05-08 

Dnr UN 000117 /2018 - 900 

Instruktion för behandling av personuppgifter i 
utbildningsnämnden 

Sida 

12av18 

Beskrivning av ärendet Från och med 25 maj 2018 börjar EU:s dataskyddsförordning (679:2016), 
kallad GDPR, att tillämpas. Med anledning av detta ska varje nämnd anpassa sin 
personuppgiftshantering till den nya lagstiftningen. Det innebär att 
Utbildningsnämnden ska fatta beslut om instruktioner om hantering av 
personuppgifter inom nämndens verksamhetsområde. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från Taina Virmalainen, daterad 2018-04-12 med tillhörande 
bilaga. 

Beslut Utbildningsnämnden beslutar: 

Anta instruktioner för behandling av personuppgifter i Båstads kommun för 
Utbildningsnämndens verksamhetsområde. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2018-04-12. 
Handläggare: Taina Virmalainen 

Dnr: UN 000117 /2018 - 900 

Tjänsteskrivelse 

Till: Utbildningsnämnden 

Instruktion för behandling av personuppgifter i Båstads kommun, utbild
ningsnämnden 

Förslag till beslut 
Utbildningsnämnden antar instruktioner för behandling av personuppgifter i Båstads kom
mun, Utbildningsnämndens verksamhetsområde. 

Sammanfattning av ärendet 

1 (1) 

Från och med 25 maj 2018 börjar EU:s dataskyddsförordning (679:2016), kallad GDPR, att 
tillämpas. Med anledning av detta ska varje nämnd anpassa sin personuppgiftshantering till 
den nya lagstiftningen. Det innebär att Utbildningsnämnden ska fatta beslut om instruktioner 
om hantering av personuppgifter inom nämndens verksamhetsområde. 

Bakgrund 
Från och med 25 maj 2018 börjar EU:s dataskyddsförordning (679:2016), kallad GDPR, 
att tillämpas. Förordningen medför att personuppgiftslagen (1998:204 ), PUL, ersätts 
och att GDPR kommer att kompletteras med Dataskyddslagen. Med anledning av detta 
ska varje personuppgiftsansvarig anpassa sin personuppgiftshantering till den nya lag
stiftningen. 

Aktuellt 
Utbildningsnämnden är personuppgiftsansvarig för de personuppgifts behandlingar som avser 
nämndens verksamhet. Ansvaret innebär en skyldighet att se till att gällande lagstiftning följs 
inom nämndens verksamhet. Instruktionerna för hantering av personuppgifter antas och kan 
ändras av Utbildningsnämnden. 

Instruktionerna avser hantering av personuppgifter som helt eller delvis företas på automatisk 
väg samt på annan än automatisk behandling av personuppgifter som ingår eller kommer att 
ingå i ett register. Med ett register avses en strukturerad samling uppgifter som är tillgängliga 
för sökning eller sammanställda enligt särskilda kriterier. Behandlingen ska ha en laglig grund 
och Utbildningsnämnden ska föra ett register över personuppgifts behandlingar som utförs 
under ansvaret. 

Kommunkontoret 
Taina Virmalainen, utredare 

Beslutet ska expedieras till: 
Kanslichef, kommunjurist 

Bilagor till tjänsteskrivelser: 
Instruktion för hantering av personuppgifter 

Samråd har skett med: 
Arbetsgruppen för GDPR 

180412\fel! talet kan inte representeras i angive t format \s 



ITiJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Utbildningsnämnden 

UN § 49 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Samma nträdesdatu m 

2018-05-08 

Dnr UN 000118/2018 - 900 

Sida 

13av18 

Beslut om dataskyddsombud i utbildningsnämnden 

Beskrivning av ärendet Från och med 25 maj 2018 börjar EU:s dataskyddsförordning (679:2016), 
kallad GDPR, att tillämpas. Förordningen medför att personuppgiftslagen, 
(1998:204) PUL ersätts och att GDPR kompletteras med Dataskyddslagen. 
Båstads kommun är skyldig enligt lag att utse ett dataskyddsombud. 
Förvaltningens förslag är att utse Ulf Dehn som dataskyddsombud och Elin Ax 
som ersättare. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från Taina Virmalainen, daterad 2018-04-12. 

Beslut Utbildningsnämnden beslutar: 

Utse Ulf Dehn som dataskyddsombud. 

Utse Elin Ax som ersättare till dataskyddsombud. 

justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 



LllJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Utbildningsnämnden 

UN § 50 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-05-08 

Dnr UN 000003/2018 - 904 

Anmälda delegationsbeslut 

Sida 

14av18 

Beskrivning av ärendet Delegationsbeslut ska anmälas till utbildningsnämnden. Besluten ska anmälas 
vid nämndens nästkommande sammanträde. 

Underlag till beslutet Delegations beslut individ och familj, 2018-02-23 - 2018-03-25 
Delegations beslut individ och familj, 2018-03-26 - 2018-04-22 
Delegations beslut Akademi Båstad, 2018-04-25 
Delegations beslut Barn och skola, 2018-04-30 

Beslut Utbildningsnämnden beslutar: 

Redovisade delegations beslut läggs till handlingarna. 

justerandes signaturer Utdrags bestyrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Utbildningsnämnden 

UN § 51 

Besluts logg 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-05-08 

Dnr UN 000004/2018 - 900 

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

Underlag till beslutet Beslutslogg för utbildningsnämnden, 2018-04-23 

Beslut Utbildningsnämnden beslutar: 

Beslutsloggen för utbildningsnämnden, 2018-04-23, godkänns. 

justerandes si naturer 

Sida 

15av18 

Utdra sbes rkande 



rTIJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Utbildningsnämnden 2018-05-08 16av18 

UN § 52 Dnr UN 000005/2018 - 900 

Delgivningar 

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

Underlag till beslutet 

Beslut 

1. Yttrande till Skolinspektionen gällande anmälan av Malens förskola. 

2. Yttrande till Förvaltningsrätten i Malmö gällande Malens förskola. 

3. Yttrande till Skolinspektionen gällande anmälan av skolsituationen för elev 
vid Strandängsskolan. 

4. Beslut av avstängning av elev på Strandängsskolan. 

5. Beslut om politisk styrgrupp för framtida investeringar i skolorganisationen 
avseende kommunstyrelsens ansvarsområden. 

Yttrande till Skolinspektionen gällande anmälan av Malens förskola. 
Yttrande till Förvaltningsrätten i Malmö gällande Malens förskola. 
Yttrande till Skolinspektionen gällande anmälan av skolsituationen för elev vid 
Strandängsskolan. 
Beslut av avstängning av elev på Strandängsskolan. 
Beslut om politisk styrgrupp för framtida investeringar i skolorganisationen 
avseende kommunstyrelsens ansvarsområden. 

Utbildningsnämnden beslutar: 

Redovisade delgivningar läggs till handlingarna. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



[iil BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Utbildningsnämnden 

UN § 53 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-05-08 

Dnr UN 000007 /2018 - 600 

Anmälda kränkande behandlingar 

Sida 

17av18 

Beskrivning av ärendet Enligt skollagen 6 kap. 10 § ska en lärare, förskollärare eller annan personal 
som får kännedom om att ett barn eller elev anser sig har blivit utsatt för 
kränkande behandling i samband med verksamheten anmäla detta till 
förskolechef/rektor. En förskolechef/rektor som får kännedom om detta är 
skyldig att anmäla till huvudmannen. Huvudmannen är skyldig att skyndsamt 
utreda omständigheterna kring de upplevda kränkningarna och i 
förekommande fall vidta åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra 
kränkande behandling i framtiden. 

Underlag till beslutet Anmälan av kränkande behandling - Östra Karups skola 
Anmälan av kränkande behandling - Östra Karups skola 
Anmälan av kränkande behandling - Östra Karups skola 
Anmälan av kränkande behandling - Förslövs skola 

Beslut Utbildningsnämnden beslutar: 

Redovisade anmälda kränkande behandlingar läggs till handlingarna. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



Uil BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Utbildningsnämnden 2018-05-08 18av18 

UN § 54 Dnr UN 000006/2018 - 900 

lnformationsärenden 

Beskrivning av ärendet 1. Budgetuppföljning januari-mars 2018 - barn och skola, ekonom Ewa Rhodin
Nilsson och ekonom Jonas Olsson 

2. Åtgärder utifrån värdegrundsarbetet, tf. skolchef Margaretha Ekelund
Svensson 

3. Avstängning av elever - åtgärdstrappa, tf. skolchef Margaretha Ekelund
Svensson 

4. Information om läget i förskolorna, förskoleutvecklare Birgitta Berseus 

5. Allmän information från barn och skola, tf. skolchef Margaretha Ekelund
Svensson 

6. Allmän information från gymnasiet, bildnings chef Henrik Andersson 

7. Allmän information från individ och familj, bildningschef Henrik Andersson 

j usterandes si naturer Utdra sbes rkande 


