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§§ 69-82 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Utbildningsnämnden 

In neh å I lsförteckn i ng 

Utbildningsnämnden 2018-09-04 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-09-04 

UN § 69 Dnr UN 000001/2018 - 900 
Val av justeringsperson 

UN § 70 Dnr UN 000002/2018 - 900 
Godkännande av dagordning 

UN § 71 Dnr UN 000001/2015 - 900 
Delegationsordning för utbildningsnämnden 

UN § 72 Dnr UN 000155/2018 - 600 
Remiss av promemorian Uppföljningssamtal med personer som 

studerar med studiestartsstöd 

UN § 73 Dnr UN 000218/2018 - 600 
Aweckling av familjedaghemsverksamhet 

UN § 74 Dnr UN 000113/2018 - 600 
Systematiskt arbetsmiljöarbete 2018 - Bildning och arbete 

UN § 75 Dnr UN 000266/2015 - 600 
Optimal grundskoleorganisation - norra delen 

UN § 76 Dnr UN 000110/2018 - 600 
Systematiskt arbetsmiljöarbete 2018 - Barn och skola 

UN § 77 Dnr UN 000219 /2018 - 600 
Redovisning och uppföljning av resultat och måluppfyllelse för läsår 2017-2018 

UN § 78 Dnr UN 000007 /2018 - 600 
Anmälda kränkande behandlingar 

UN § 79 Dnr UN 000003/2018 - 904 
Anmälda delegationsbeslut 

UN § 80 
Beslutslogg 

UN § 81 
Delgivningar 

Dnr UN 000004/2018 - 900 

Dnr UN 000005/2018 - 900 

UN § 82 Dnr UN 000006/2018 - 900 
lnformationsärenden 

Justerandes signaturer 

Sida 

2 av 18 

Utdragsbes tvrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Utbildningsnämnden 

Beskrivning av ärendet 

Beslut 

2018-09-04 3 av18 

UN § 69 Dnr UN 000001/2018 - 900 

Val av justeringsperson 

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. 

Utbildningsnämnden beslutar: 

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

2. Justeringen äger rum på kommunkontoret i Båstad, måndagen den 10 
september kl. 16:00. 

Justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Utbildningsnämnden 

Beskrivning av ärendet 

Beslut 

2018-09-04 4av18 

UN § 70 Dnr UN 000002/2018 - 900 

Godkännande av dagordning 

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

Ingrid Zäther (S) tar upp ett ärende gällande skolskjuts, initierat av 
vårdnadshavare. Efter överläggning finner nämnden att behandla 
frågeställningen som en informationspunkt. 

Utbildningsnämnden beslutar: 

Dagordningen godkänns. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Utbildningsnämnden 

Beskrivning av ärendet 

Underlag till beslutet 

Beslut 

2018-09-04 5 av 18 

UN§ 71 Dnr UN 000001/2015 - 900 

Delegationsordning för utbildningsnämnden 

I samband med att den nya dataskyddsförordningen börjat gälla, har behov att 
förtydliga delegationsordningen konstaterats. 

Rätten att få tillgång till registerutdrag över personuppgifter omfattar enligt 
dataskyddsförordningen inte rätt att få ut handlingen personuppgifterna 
återfinns i. Den omfattar bland annat inte heller enligt Lag om kompletterande 
bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning rätt att få registerutdrag över 
personuppgifter vilka återfinns i handling vilken inte fått sin slutliga 
utformning när begäran gjordes eller som utgör minnesanteckning eller 
liknande. 

Då kommunjurist enligt delegationsordningen har delegation på att fatta beslut 
om avslag på begäran att få ut allmän handling, är det naturligt att 
delegationsordningens punkt utökas till att också gälla rätten att neka 
registerutdrag eller handling med registerutdrag i enlighet med 
dataskyddsförordningens reglering. 

Tjänsteskrivelse från Elin Ax, kommunjurist, daterad 2018-06-13 .. 

Utbildningsnämnden beslutar: 

Delegationsordningens punkt UN/ AOOl ändras till att också omfatta beslut 
enligt (EU) 2016/679 artikel 15 samt lag (2018:218) med kompletterande 
bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning. 

Justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2018-06-13 

Handläggare: Elin Ax 

Dnr: UN 000001/2015-900 

Tjänsteskrivelse 

Till: Utbildningsnämnden 

Ändring av utbildningsnämndens delegationsordning 

Förslag till beslut 

1 (1) 

Utbildningsnämnden beslutar att delegationsordningens punkt UN/ AOOl ändras till att också 
omfatta beslut enligt (EU) 2016/679 artikel 15 samt lag (2018:218) med kompletterande be
stämmelser till EU :s dataskyddsförordning. 

Bakgrund 
I samband med att den nya dataskyddsförordningen börjat gälla, har behov att förtydliga dele
gationsordningen konstaterats. 

Aktuellt 
Rätten att få tillgång till registerutdrag över personuppgifter omfattar enligt dataskyddsför
ordningen inte rätt att få ut handlingen personuppgifterna återfinns i. Den omfattar bland an
nat inte heller enligt Lag om kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning rätt 
att få registerutdrag över personuppgifter vilka återfinns i handling vilken inte fått sin slutliga 
utformning när begäran gjordes eller som utgör minnesanteckning eller liknande. 

Då kommunjurist enligt delegationsordningen har delegation på att fatta beslut om avslag på 
begäran att få ut allmän handling, är det naturligt att delegationsordningens punkt utökas till 
att också gälla rätten att neka registerutdrag eller handling med registerutdrag i enlighet med 
dataskyddsförordningens reglering. 

Elin Ax 
Kommunjurist 
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KOMMUN 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Utbildningsnämnden 

Beskrivning av ärendet 

Underlag till beslutet 

Föredragande 

Beslut 

2018-09-04 6 av 18 

UN § 72 Dnr UN 000155/2018 - 600 

Remiss av promemorian Uppföljningssamtal med personer som 
studerar med studiestartsstöd 

2017 infördes det så kallade studiestartsstödet för att underlätta studier för de 
som står längst från arbetsmarknaden. Båstads kommun har utsetts till 
remissinstans avseende en komplettering av denna lagstiftning. Utredningen 
föreslår att de kommuner som beviljar studiestartsstöd också ska åläggas att 
genomföra uppföljningssamtal inom de fyra första veckorna av utbildningen. 
Syftet är att förbättra möjligheterna till slutförande av studierna. Några medel 
till finansiering finns inte med i förslaget.. 

Tjänsteskrivelse från Henrik Andersson, bildningschef, daterad 2018-08-24. 
Remiss av promemorian Uppföljningssamtal med personer som studerar med 
studiestartsstöd. 

Henrik Andersson, bildningschef, föredrar ärendet.. 

Utbildningsnämnden beslutar: 

Ställa sig positiv till förslaget om uppföljningssamtal till personer som studerar 
med studiestartsstöd under förutsättningar att statliga medel till finansiering 
tillförs. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2018-08-24 

Handläggare: Henrik Andersson Bildningschef 

Dnr: UN 000155/2018 

Tjänsteskrivelse 

Till: Utbildningsnämnden 

Remissvar avseende uppföljningsamtal med personer som studerar 
med studiestartsstöd 

Förslag till beslut 

1 (2) 

Utbildningsnämnden beslutar att ställa sig positiv till förslaget om uppföljningssamtal till per
soner som studerar med studiestartsstöd under förutsättningar att statliga medel till finansie
ring tillförs. 

Sammanfattning av ärendet 
2017 infördes det så kallade studiestartsstödet för att underlätta studier för de som står längst 
från arbetsmarknaden. Båstads kommun har utsetts till remissinstans avseende en komplette
ring av denna lagstiftning. Utredningen föreslår att de kommuner som beviljar studiestartsstöd 
också ska åläggas att genomföra uppföljningssamtal inom de fyra första veckorna av utbild
ningen. Syftet är att förbättra möjligheterna till slutförande av studierna. Några medel till 
finansiering finns inte med i förslaget. 

Bakgrund 
Syftet med studiestartsstödet är att öka rekryteringen till studier bland personer med stort ut
bildningsbehov för att stärka dessa personers möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden. 
Detta regleras i Lagen om studiestartsstöd (2017:527) och Förordningen om vuxenutbildning 
(2011:1108). I november beslutade regeringen (dir 2017:116) att utreda om kommunerna bör 
åläggas att hålla uppföljningssamtal med personer som studerar med studiestartsstöd. 

Aktuellt 
Lagstiftningen på området är ny. Syftet är att öka rekryteringen till studier bland personer med 
stort utbildnings behov för att de ska stärka förmågan att etablera sig på arbetsmarknaden. Stö
det riktas därför till de individer som står allra längst från arbetsmarknaden och för vilka ste
get till studier kräver ett långsiktigt motivationsarbete. Det räcker dock inte att få dem att på
börja studier, det krävs också att de lyckas fullfölja dessa. Kommunerna behöver, menar utred
ningen, därför vara aktiva även i uppföljningen av studierna. 
Den enkät enkätundersökning som utredningen tillsammans med CSN gjort visar på stora vari
ationer avseende kommunernas uppföljning av de studerande som omfattas av studiestarts
stöd. Genomförs uppföljningssamtal varierar syftet med dessa. 
Utredningen föreslår därför att kommuner som väljer att beviljas studiestartsstöd ansvarar för 
att det hålls uppföljningssamtal med de studerande med undantag om perioden med stöd un
derstiger fem veckor. Samtalet ska ske senast inom fyra veckor från start och inom ramen för 
arbetet med den individuella studieplanen. I de fall den studerande har annan hemkommun 
ska rektor informera elevens hemkommun om att samtal hållits. 

Konsekvenser av beslut 



2 (2) 

Den studerande får extra vägledning och stöd i sina fortsatta studier. Därmed förbätt
ras möjligheterna till en fullföljd utbildning och etableringen på arbetsmarknaden un
derlättas liksom eventuella fortsatta studier. 

Ekonomi 
De kostnader som förslaget innebär för kommunerna menar utredningen kompenseras 
av sannolika minskningar av ekonomiskt bistånd. Att ålägga kommunerna specifika 
ökade kostnader och hänvisa till eventuellt minskade kostnader för ekonomiskt 
bistånd menar förvaltningen går att ifrågasatt utifrån en principiell ståndpunkt att 
statliga förslag om utökade kommunala åtaganden bör åtföljas av motsvarande 
finansiering. 

Beslutet ska expedieras till: 
Utbildningsdepaiiementet (pappersform) 
u.remissvar@regeringskanliet .se 
Bildningschef Henrik Andersson 
Rektor Akademi Båstad Vuxenutbildning Ewa Nilsson 

Bilagor til I tjänsteskrivelsen: 
Promemoria Uppföljningsamtal med personer studerar med studiestartsstöd 
2018-05-23 U20118/01589 /GV 

Samråd har skett med: 
Klicka här för att ange text. 
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Sammanträdesdatum Sida 
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Underlag till beslutet 

Föredragande 

Beslut 

2018-09-04 

UN § 73 Dnr UN 000218/2018 - 600 

Avveckling av familjedaghemsverksamhet 

Sedan hösten 2013 har Båstads kommun endast erbjudit 
familjedaghemsverksamhet i Förslöv. 

7 av 18 

Under 2017 och 2018 har denna verksamhet inte haft full beläggning. 
Vårdnadshavare till äldre förskolebarn väljer att flytta sina barn från 
dagbarnvårdare till förskolan för att deras barn ska lära känna sina blivande 
klasskamrater och för att det finns utbildade förskollärare på förskolorna. 

I höst står inga barn i kö till familjedaghemmen och de har inte full beläggning. 

Tjänsteskrivelse från Birgitta Berseus, förskoleutvecklare, daterad 2018-08-28. 

Birgitta Berseus, förskoleutvecklare, föredrar ärendet.. 

Utbildningsnämnden beslutar: 

Familjedaghemsverksamheten avvecklas och de aktuella dagbarnvårdarna 
erbjuds anställning i förskolans vikariepool från och med 2019-01-01. 

Justerandes signaturer Utdrags bestyrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum:: 2018-09-10. 
Handläggare: Birgitta Berseus 

Dnr: UN 000218/2018-600 

Tjänsteskrivelse 

Till: Utbildningsnämnden 

Avveckling av familjdaghemsverksamheten 

Förslag till beslut 

1 (1) 

Familjedaghemsverksamheten avvecklas och de aktuella dagbarnvårdarna erbjuds anställning 
i förskolans vikariepool från och med 2019-01-01. 

Sammanfattning av ärendet 
Sedan hösten 2013 har Båstads kommun endast erbjudit familjedaghemsverksamhet i Förslöv. 
Under 2017 och 2018 har denna verksamhet inte haft full beläggning. Vårdnadshavare till 
äldre förskolebarn väljer att flytta sina barn från dagbarnvårdare till förskolan för att deras 
barn ska lära känna sina blivande klasskamrater och för att det finns utbildade förskollärare på 
förskolorna. 

Aktuellt 
I höst står inga barn i kö till familjedaghemmen och de har inte full beläggning. Förvaltningen 
föreslår UN att avveckla familjedaghemsverksamheten och att erbjuda de aktuella dagbarnvår
darna anställning i förskolans vikariepool från och med 2019-01-01. 

Konsekvenser av beslut 

Samhälle 
Endast förskola kommer att erbjudas som alternativ till barnomsorg för barn i förskoleåldern. 

Verksamhetsområde 
Barn och skola 

Beslutet ska expedieras till: 
Tf. skolchef Margaretha Ekelund- Svensson 
Förskolechef Berit Hjalmarsson 

Samråd har skett med: 
Tf. skolchef Margaretha Ekelund- Svensson 
Förskolechef Berit Hjalmarsson 
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Sammanträdesdatum Sida 

Utbildningsnämnden 

Beskrivning av ärendet 

Underlag till beslutet 

Föredragande 

Beslut 

2018-09-04 8 avlB 

UN§ 74 Dnr UN 000113/2018 - 600 

Systematiskt arbetsmiljöarbete 2018 - Bildning och arbete 

Årlig sammanställning av det systematiska arbetsmiljöarbetet presenterades i 
den tjänsteskrivelse Henrik Andersson, bildningschef, framförde på 
utbildningsnämnden 2018-04-03. Förvaltningen fick då i uppdrag att upprätta 
åtgärdsplan med prioriteringar för arbetsmiljöarbete. 

Tjänsteskrivelse från Marika Forsell, utvecklingsledare, daterad 2018-08-24. 
Åtgärdsplan för arbetsmiljöarbete Bildning och arbete 2018. 

Henrik Andersson, bildningschef, föredrar ärendet. 

Utbildningsnämnden beslutar: 

Godkänna upprättad åtgärdsplan med prioriteringar för arbetsmiljöarbete, se 
bilaga 1. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: : 2018-08-24. 
Handläggare: Marika Forsell 

Dnr: UN 000113/2018 - 600 

Tjänsteskrivelse 

Till: Utbildningsnämnden 

Systematiskt arbetsmiljöarbete 2018 - Bildning och arbete 

Förslag till beslut 

Godkänna upprättad åtgärdsplan med prioriteringar för arbetsmiljöarbete, se bilaga 1 

Sammanfattning av ärendet 

1 (2) 

Årlig sammanställning av det systematiska arbetsmiljöarbetet presenterades i den tjänsteskri
velse Henrik Andersson, framförde på Utbildningsnämnden 2018-04-03. Förvaltningen fick då 
i uppdrag att upprätta åtgärdsplan med prioriteringar för arbetsmiljöarbete. 

Bakgrund 
Utbildningsnämnden fattade beslut 2018-04-03 att åtgärdsplan med prioriteringar för arbets
miljöarbete ska upprättas senast till kvartal 3. 

Aktuellt 
Sammanställning av den årliga uppföljningen visar entydigt arbetsrelaterad stress som konse
kvens av belastande förhållanden på arbetet i samtliga verksamheter. Både brister i den fysiska 
miljön och möjligheten till inflytande över den egna arbetssituationen av varierande skäl och 
omfattning, lyfts fram som orsaker till stress. En obalans som ger upphov till ohälsosam ar
bets belastning. 

Konsekvenser av beslut 

Samhälle 
Lärarbristen som råder i landet påverkar samhällsutvecklingen negativt. "Gapet mellan hög
och lågpresterande elever och mellan elever med olika socioekonomisk bakgrund är i dag 
större i Sverige än i många jämförbara länder. Detsamma gäller skillnaderna mellan elever 
med inhemsk och utländsk bakgrund. Även resultatskillnaderna mellan skolor ökar. Enligt 
Skolkommissionens ordförande Jan-Eric Gustafsson, senior professor vid institutionen för pe
dagogik och specialpedagogik vid Göteborgs universitet, har elevernas familjebakgrund fått en 
allt större betydelse för skolresultaten." 

Verksamhet 
Svårigheter att rekrytera behörig personal medför påfrestande arbetssituation för chef, rektor 
och dennes medarbetare. 

Ekonomi 
Brist på lärare och socionomer medför ökad rörlighet vilket driver på löneutvecklingen. 

Barn konsekvensanalys 
Alla barns rätt till likvärdig utbildning enligt skollagen försvåras. 

180824 \ c:\ users\ idasko 1 \ documents\ dokumentarkiv\ temp\ tjänsteskrivelse h ls.doc\is 



2 (2) 

Verksamhetsområde 
Marika Forsell, Utvecklingsledare 

Beslutet ska expedieras till: 
Henrik Andersson, Ulrika Krämer, Per Martin Boklund, Gilla Thörhagen Skiöld 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Åtgärdsplan för arbetsmiljöarbete BoA 

Samråd har skett med: 
Margaretha Ekelund Svensson, Marika Forsell 



[HJ 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Upprättad av: Marika Forsell , Margaretha Ekelund-Svensson och Henrik Andersson 
Datum: upprättad 20180822, senaste version 20180910 
Förvaltning och arbetsplats: Barn och skola, Bildning och arbete 

ARBETSRELA TERAD I Allvarligt 
STRESS ökar av olika skäl 
och leder till minskad trivsel 
som på sikt kan leda till 
psykosocial ohälsa. 

IT-relaterad stress 

;dw 

-Arbeta fram förebyggande insatser samt 
rehabiliterande insatser 

-Säkerställ goda arbetsmiljökunskaper bland 
chefer och anställda så att en bra arbetsmiljö 
kan skapas 

-Säkerställ kännedom om de egna rutinerna i 
arbetsmiljöarbetet 

-Budgetera för ökat resursanslag i form av 
högre förskolepeng med möjlighet att öka 
bemanning i förskolans verksamheter 

Verksamhetschef 

VN OOOllo / 201i 

UN ooo l 13/ Jo\~ 

2019-09-30 1 per 
tertial 



-Samverka förvaltningsövergripande med IT 
avdelningen för att arrangera och tillgodose 
ett bra och väl fungerande administrativt och 
tekniskt stöd i organisationen 

-Skapa forum för samtal och 
erfarenhets utbyte 

-Säkerställ att användarna har lagom 
arbetsbelastning 

-Skapa förutsättningar för att byta digitala 
redskap och system som är nutidsanpassade 

BEMANNING OCH Allvarlig -Arbeta fram strategier för och exempel på Verksamhetschef 2019-09-30 per 
REKRYTERINGSSVÅRIG hur arbetsgivare och huvudman kan arbeta tertial 
HETER ökar lokalt för att trygga kompetensförsörjningen. 
arbetsrelaterad stress. 

Organisatoriska svårigheter -Arbeta fram strategier för att öka och behålla 
kan på sikt påverka den antalet lärare, socionomer och rektorer m fI 
psykosociala arbetsmiljön 
negativt för gruppen såväl -Arbeta med utveckling av organisation och 
som för den enskilde arbetssätt så att kompetens används på 
arbetstagaren. bästa sätt 
Konsekvensen leder till 
minskad kvalitet i 
verksamheten och ökade 
kostnader med högre 
sjukskrivningstal, 
administration, utökade 
arbetsuppgifter för kollegor 



och eventuell rekrytering av 
vikarie som tar tid och 
kostar pengar. 

LOKALER Allvarlig Fortsätta arbeta aktivt med den framtida Verksamhetschef 2019-09-30 per Brist på möjlighet till skolstrukturen och lokalernas utformning tertial 
inflytande och möjlighet samt säkerställa god fysisk arbetsmiljö. 
att påverka brister i den 
fysiska miljön 
ex. vis 

-tillgång till ändamålsenliga 
lokaler 
i relation till skollag och 
uppdrag. 

-tillgång till god luft och 
ljuskvalitet i relation till 
hälsa och välbefinnande 

-tillgång till lokaler i nära 
anslutning till verksamheten 
av pedagogiska och 
organisatorisk skäl 

På sikt kan konsekvenser 
leda till avgörande 
betydelser för barn och 
skolas möjligheter att 
erbjuda likvärdig utbildning. 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Utbildningsnämnden 

Beskrivning av ärendet 

2018-09-04 9 av18 

UN § 75 Dnr UN 000266/2015 - 600 

Optimal grundskoleorganisation - norra delen 

Utbildningsnämnden diskuterade skolstrukturen på norra sidan den 3 oktober 
och den 7 november 2017. I november lades fram fyra förslag och beslutet blev 
att utbildningsnämnden tar till sig informationen, överlämnar information till 
kommunstyrelsen och förslår att kommunstyrelsen sammankallar till ett 
gemensamt möte med utbildningsnämnden i mitten av januari 2018 utifrån det 
material som hittills presenterats. Den 9 januari 2018 träffades politiker och 
tjänstemän för att diskutera angående skolorganisationen. Då gavs i uppdrag 
att även undersöka ett femte förslag på norra sidan. På utbildningsnämndens 
sammanträde den 26 april 2018 lades sex förslag fram, vilka sedan 
diskuterades på utbildningsnämndens sammanträde den 12 juni 2018. På 
grund av bristande information återremitterades ärendet. 

Vid nämndens sammanträde förelåg följande alternativ: 

1. Bygga ny F-6 skola i Hemmeslöv med upptagning Båstad och Hemmeslöv. 
Stänga Båstad F-6 och avyttra del av fastigheten. 
Båstad 7-9 renoveras och byggs ut. 
Östra Karup F-6 byggs ut då provisoriska skolmoduler avyttras. 

2. Behålla Båstad F-6 med upptagning Båstad. 
Bygga ny F-6 skola i Hemmeslöv med upptagning Hemmeslöv. 
Östra Karup F-6 byggs ut då provisoriska skolmoduler avyttras. 
Båstad 7-9 renoveras och byggs ut. 

3. Ny F-9 skola med upptagningsområde för F-6 Båstad och Hemmeslöv och 
7-9 Båstad, Hemmeslöv, Östra Karup och Torekov. 
Östra Karup F-6 byggs ut då provisoriska skolmoduler avyttras. 

4. Behålla F-6 i Båstad med upptagning Båstad. 
Ny F-6 skola i Hemmeslöv med upptagning Hemmeslöv och Östra Karup. 
Båstad 7-9 renoveras och byggs ut. 

5. Ny F-9 skola i Hemmeslöv 
Båstad F-6 flyttar till 7-9:s lokaler 
Östra Karup F-6 byggs ut då provisoriska skolmoduler avyttras. 

6. Förslaget från Optimal skolorganisation från 16-06-16 
"Två grundskolor F-9 i stationsnära områden är ur ett elev-, personal- och 
ekonomisynpunkt det mest effektiva. " 
Ny F-9 skola med upptagningsområde Båstad, Hemmeslöv, Östra Karup 
och Torekov. 

Under nämndens överläggning av ärendet framkommer ett förtydligande 
gällande Torekovs skola i alternativ 6. Det omfattar endast elever i årskurs 7-9. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



fru BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Utbildningsnämnden 

Underlag till beslutet 

Föredragande 

Yrkanden 

Propositionsordningar 

Omröstningsresultat 

2018-09-04 

Tjänsteskrivelse från Margaretha Ekelund-Svensson, tf. skolchef, daterad 
2018-08-27. 

Kostnads bedömningar för de olika alternativen 
Tjänsteskrivelse 2018-04-26 
Tjänsteskrivelse 2017-10-31 
Tjänsteskrivelse 2016-06-16 

10 av 18 

Jan Bernhardsson, teknik- och servicechef, Sofia Boivie, fastighetsstrateg samt 
Margaretha Ekelund-Svensson, tf. skolchef, föredrar ärendet. 

Ajournering: Sammanträdet ajourneras i tio minuter för överläggning. 

Helena Stridh (BP): Bjärepartiet yrkar bifall till alternativ 2 
Susanne Jung (M): Moderaterna yrkar bifall till alternativ 6 
Stefan Olsson (C): Centerpartiet yrkar bifall till alternativ 2 
Mats Lundberg (L): Liberalerna yrkar bifall till alternativ 6 
Ingrid Zäther (S): Socialdemokraterna yrkar bifall till alternativ 6 

Ordförande ställer proposition på alternativ 2 och alternativ 6. Efter framställd 
proposition finner ordförande att alternativ 2 bifallits. 

Omröstning begärs. 

Omröstningsordning: Följande omröstningsordning godkänns: 

Ledamot som vill bifalla alternativ 2 röstar JA 
Ledamot som vill bifalla alternativ 6 röstar NEJ 

Ledamot Ja Nej Avstår från att rösta 

Kerstin Johansson (BP) X 

Marie-Louise Nilsson (BP) X 

Ingrid Zäther (S) X 

Adem Qerimaj (S) X 

Stefan Olsson (C) X 

Linda Ivarsson (M) X 

Susanne Jung (M) X 

Mats Lundberg (L) X 

Helena Stridh (BP) X 

Omröstningen utfaller med 4 jaröster och 5 nejröster. Således har 
utbildningsnämnden beslutat enligt alternativ 6. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Utbildningsnämnden 

Beslut 

Reservation 

Protokollsanteckning 

2018-09-04 

Utbildningsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige: 

Att besluta enligt alternativ 6, se bilaga. 

Helena Stridh (BP) och Stefan Olsson (C): Bjärepartiet och Centerpartiet 
reserverar sig till förmån för alternativ 2. 

11 av 18 

Moderaterna, Liberalerna och Socialdemokraterna lämnar följande 
protokollsanteckning: Det långsiktiga målet för M, L och S är förslag nummer 6. 
Uppdraget blir att snarast börja med planering av en F-6 skola i Hemmeslöv. 
Den initiala planeringen av mark skall ta höjd för helheten. 

Justerandes signaturer Utdrags bestyrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2018-08-27 

Handläggare: Margaretha Ekelund Svensson 

Dnr: UN 000266/2018-600 

Skolstruktur norra sidan 

Förslag till beslut 

Tjänsteskrivelse 1 (2) 

Ti 11: Utbildningsnämnden 

Utbildningsnämnden fattar beslut om vilket förslag som ska lämnas vidare till Kommunstyrel
sen. 

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

Bakgrund 
Utbildningsnämnden diskuterade skolstrukturen på norra sidan den 3 oktober och 7 novem
ber -17. I november lades fram fyra förslag och beslutet blev att UN tar till sig informationen 
och överlämnar information till KS och förslår att kommunstyrelsen sammankallar till ett ge
mensamt möte med UN i mitten av januari utifrån det material som hittills presenterats. 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. På UN den 26 april lades 
sex förslag fram, vilka sedan diskuterades på UN den 12 juni. På grund av bristande informa
tion blev det återremiss av ärendet. 

Aktuellt 
Följande förslag föreligger: 

1. Bygga ny F-6 skola i Hemmeslöv med upptagning Båstad och Hemmeslöv. 
Stänga Båstad F-6 och avyttra del av fastigheten. 
Båstad 7-9 renoveras och byggs ut. 
Östra Karup F-6 byggs ut då provisoriska skolmoduler avyttras. 

2. Behålla Båstad F-6 med upptagning Båstad. 
Bygga ny F-6 skola i Hemmeslöv med upptagning Hemmeslöv. 
Östra Karup F-6 byggs ut då provisoriska skolmoduler avyttras. 
Båstad 7-9 renoveras och byggs ut. 

3. Ny F-9 skola med upptagningsområde för F-6 Båstad och Hemmeslöv och 7-9 Båstad, 
Hemmeslöv, Östra Karup och Torekov. 
Östra Karup F-6 byggs ut då provisoriska skolmoduler avyttras. 

4. Behålla F-6 i Båstad med upptagning Båstad. 
Ny F-6 skola i Hemmeslöv med upptagning Hemmeslöv och Östra Karup. 
Båstad 7-9 renoveras och byggs ut. 

5. Ny F-9 skola i Hemmeslöv 
Båstad F-6 flyttar till 7-9:s lokaler 
Östra Karup F-6 byggs ut då provisoriska skolmoduler avyttras. 



2 (2) 

6. Förslaget från Optimal skolorganisation från 16-06-16 
"Två grundskolor F-9 i stationsnära områden är ur ett elev-, personal- och ekonomisyn
punkt det mest effektiva. " 
Ny F-9 skola med upptagningsområde Båstad, Hemmeslöv, Östra Karup och 
Torekov 

Beslutet ska expedieras till: 
Kommunstyrelsen 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Tjänsteskrivelse från 2018-04-26 
Tjänsteskrivelse från 2017-10-31 
Tjänsteskrivelse från 2016-06-16 



Alternativ 1. (A+B+C} 
Bygga ny F-6 skola I Hemmeslöv med upptagning Båstad och Hemmeslöv. 
Stänga ner Båstad F-6 och avyttra del av fastigheten. 
Båstad 7-9 renoveras och byggs ut. 
Östra Karup F-6 byggs ut då provisoriska skolmoduler avyttras. 

Kostnader: 

A: Ny F-6 skola Hemmeslöv med upptagningsområde Båstad och Hemmeslöv 
för 450 elever. 
Byggnadsyta =6750 m2

• 

lnvesteringskostnad = 169 mkr. 
Driftkostnad ny investering= 11,4 mkr. 
Teknisk livslängd på byggnaden = 60 år. 

A: Ny idrottshall 
Byggnadsyta = 800 m2

• 

lnvesteringskostnad = 21 mkr (inkl. utemiljö idrott). 
Driftkostnad ny investering= 1,4 mkr. 
Teknisk livslängd på byggnaden = 60 år. 

B: Bygga till F-6 skola Östra Karup för 112 elever. 
Byggnadsyta = 360 m2

• 

lnvesteringskostnad = 11 mkr. 
Driftkostnad ny investering= 0, 7 mkr. 
Nuvarande driftkostnad= 2,3 mkr. 
Teknisk livslängd på byggnaden = 60 år. 

C: Renovera och bygga till Strandängsskolan 7-9 med upptagningsområde Båstad, 
Östra Karup, Hemmeslöv och Torekov för 363 elever. 
Byggnadsyta tillbyggnad = 2385 m2 

lnvesteringskostnad = 60 mkr. 
Driftkostnad ny investering= 4,0 mkr. 
Nuvarande driftkostnad= 7,1 mkr. 
Avgående driftkostnad efter rivn F-6 = - 1,1 mkr. 
Teknisk livslängd på byggnaden = 25-30 år. 

TOT antal elever: 925 st 

TOT investeringskostnad: 261 mkr. 

TOT driftskostnad: Jämförelse av alternativen 26,9 mkr/år 

Inkl avgående driftkostnad 25,8 mkr/år 



Alternativet innebär engångskostnader för rivning och nedskrivning på ca 12 Mkr. 

Intäkt blir försäljning av fastigheten. 

Kommentar: 

Strandängsskolan 7-9 
Tillbyggnad 7-9 löses inom fastigheten då F-6 rivs. Idrottshallen behålls tills vidare för 
högstadiet och föreningar. Del av fastigheten kan avyttras till bostäder. Bokfört värde på 
Strandängsskolan F-6 är ca 8 mkr. Rivning av F-6 beräknas kosta ca 4 mkr. 

7-9 har god status. Mindre delar av tak behöver bytas ut, för övrigt är fasad och tak i gott 
skick. Ventilation och värmesystem är i gott skick. Ytskikt behöver förnyas. 
Underhållsbehov 2018-2028 ca 7.5 mkr på Strandängsskolan 7-9 och Idrottshallen ca 5 mkr. 
En mer omfattande modernisering och verksamhetsanpassning till dagens nivå på lärmiljöer 
i befintlig Strandängsskolan 7-9 uppskattas till ca 40 mkr. 

Östra Karups skola 
Skolan har behov av tillbyggnad för en årskurs för att kunna avyttra moduler på fastigheten. 
Skolan är i god status. Ytskikt, belysning, tak, fönster och värmeproduktion är nyligen 
renoverade. God tillgänglighet. 

Underhållskostnader Strandängsskolan 7-9 och idrottshall 2018-2028: 12.5 mkr. 



Alternativ 2. (D+E+B+C} 
Behålla Båstad F-6 med upptagning Båstad. 
Bygga ny F-6 skola i Hemmeslöv med upptagning Hemmeslöv. 
Östra Karup F-6 byggs ut då provisoriska skolmoduler avyttras. 
Båstad 7-9 renoveras och byggs ut. 

Kostnader: 

D: Ny F-6 skola i Hemmeslöv med upptagning Hemmeslöv för 214 elever. 
Byggnadsyta = 3210 m2

• 

lnvesteringskostnad= 80 mkr. 
Driftkostnad ny investering= 5,4 mkr. 
Teknisk livslängd på byggnaden = 60 år. 

D: Ny idrottshall . 
Byggnadsyta = 800 m2

• 

lnvesteringskostnad = 21 mkr (inkl. utemiljö idrott). 
Driftkostnad ny investering= 1,4 mkr. 
Teknisk livslängd på byggnaden = 60 år. 

E: Renovera/verksamhetsanpassa F-6 skola Båstad för 231 elever. 
Byggnadsyta = 2350 m 2

• 

lnvesteringskostnad = 42 mkr. 
Driftkostnad ny investering= 2,6 mkr. 
Bef driftkostnad = 1,1 mkr. 
Teknisk livslängd på byggnaden = 25-30 år. 

B: Bygga till F-6 skola Östra Karup för 112 elever. 
Byggnadsyta = 360 m2

• 

lnvesteringskostnad = 11 mkr. 

Driftkostnad ny investering= 0, 7 mkr. 
Nuvarande driftkostnad= 2,3 mkr. 
Teknisk livslängd på byggnaden = 60 år. 

C: Renovera och bygga till Strandängsskolan 7-9 med upptagningsområde Båstad, 
Östra Karup, Hemmeslöv och Torekov för 363 elever. 
Byggnadsyta tillbyggnad = 2385 m2 

lnvesteringskostnad = 60 mkr. 
Driftkostnad ny investering= 4,0 mkr. 
Nuvarande driftkostnad= 7,1 mkr. 
Teknisk livslängd på byggnaden = 25-30 år. 

TOT antal elever: 920 

TOT investeringskostnad: 214 mkr. 

TOT driftskostnad: Jämförelse alternativen 24,6 mkr/år. 



Kommentar: 

Strandängsskolan 7-9 . 
Har god status. Mindre delar av tak behöver bytas ut, för övrigt är fasad och tak i gott skick. 
Ventilation och värmesystem är i gott skick. Ytskikt behöver förnyas. 
Underhållsbehov 2018-2028 ca 7.5 mkr på Strandängsskolan 7-9 och Idrottshallen ca 5 mkr. 
Ytterligare verksamhetsanpassning i befintlig Strandängsskolan 7-9 innebär extra kostnader 
på ca 40 mkr. 

Strandängsskolan F-6 . 
Status på fastigheten: ventilation är ny, tak på två av fyra byggnader är nyligen omlaggda. 
Fönster är utbytta på stora delar av skolan. Ytskikt är slitna och behöver förnyas. Akustik och 
belysning behöver bättras. 
Kostnadsbedömningen baseras på att skapa moderna lärmiljöer inom och en bättre 
kommunikation. Utemiljön är redan idag för liten. 

Östra Karups skola. 
Skolan har behov av tillbyggnad för en årskurs för att kunna avyttra moduler på fastigheten. 
Skolan är i god status. Ytskikt, belysning, tak, fönster och värmeproduktion är nyligen 
renoverade. God tillgänglighet. 

Underhållskostnader Strandängsskolan 7-9 och idrottshall 2018-2028: 12.5 mkr. 

Underhållskostnader Strandängsskolan F-6 2018-2028: 7.6 mkr. 



Alternativ 3. (F+B) 
Ny F-9 med upptagningsområde för F-6 Båstad och Hemmeslöv och 7-9 Båstad, Hemmeslöv, 
Östra Karup och Torekov. 
Östra Karup F-6 byggs ut då provisoriska skolmoduler avyttras. 

Kostnader: 

F: Ny F-9 med upptagningsområde för F-6 Båstad och Hemmeslöv och 7-9 Båstad, 
Hemmeslöv, Östra Karup och Torekov för totalt 808 elever. 
Byggnadsyta = 12 000 m2

• 

lnvesteringskostnad = 303 mkr. 
Driftkostnad ny investering= 20,3 mkr. 
Teknisk livslängd på byggnaden= 60 år. 

F: Ny idrottshall. 
Byggnadsyta 2000 m2

• 

lnvesteringskostnad = 40 mkr 
Driftkostnad ny investering= 2,8 mkr. 
Teknisk livslängd på byggnaden= 60 år. 

B: Bygga till F-6 skola Östra Karup för 112 elever. 
Byggnadsyta = 360 m2

• 

lnvesteringskostnad = 11 mkr. 
Driftkostnad ny investering= 0, 7 mkr. 
Nuvarande driftkostnad= 2,3 mkr. 
Teknisk livslängd på byggnaden = 60 år. 

Avgående driftkostnad efter avyttring Strandängsskolan F-9 och idrottshall = - 8.2 mkr 

TOT antal elever: 920 st 

TOT investeringskostnad: 354 mkr. 

TOT driftskostnad: Jämförelse alternativen 26,1 mkr/år 

Inkl avgående driftkostnad 17,9 mkr/år. 

Alternativet innebär engångskostnader för rivning och nedskrivning på ca 65 Mkr. 

Intäkt blir försäljning av fastigheten. 



Kommentar: 

Strandängsskolan F-9 och idrottshall. 
Det bokförda värdet på hela fastigheten är ca 57 mkr som blir en nedskrivningskostnad i 
samband med att fastigheten avyttras. 
Rivningskostnad blir ca 8 mkr. 

Östra Karups skola. 
Skolan har behov av tillbyggnad för en årskurs för att kunna avyttra moduler på fastigheten. 
Skolan är i god status. Ytskikt, belysning, tak, fönster och värmeproduktion är nyligen 
renoverade. God tillgänglighet. 



Alternativ 4. (E+G+C) 

Behålla Båstad F-6 med upptagning Båstad. 
Ny F-6 i Hemmeslöv med upptagning Hemmeslöv och Östra Karup. 
Båstad 7-9 renoveras och byggs ut. 

Kostnader: 

E: Renovera/verksamhetsanpassa F-6 skola Båstad för 231 elever. 
Byggnadsyta = 2350 m2

• 

lnvesteringskostnad = 42 mkr. 
Driftkostnad ny investering= 2,6 mkr. 
Bef driftkostnad= 1,1 mkr. 
Teknisk livslängd på byggnaden= 25-30 år. 

G: Ny F-6 skola i Hemmeslöv med upptagning Hemmeslöv och Östra Karup för 326 elever. 
Byggnadsyta = 4890 m2

• 

lnvesteringskostnad = 122 mkr. 
Driftkostnad ny investering= 8,2 mkr. 
Bef driftkostnad avgående Östra Karup = -2,3 mkr. 
Teknisk livslängd på byggnaden = 60 år. 

G: Ny idrottshall. 
Byggnadsyta = 800 m2

• 

lnvesteringskostnad = 21 mkr (inkl utemiljö idrott). 
Driftkostnad ny investering= 1,4 mkr. 
Teknisk livslängd på byggnaden = 60 år. 

C: Renovera och bygga till Strandängsskolan 7-9 med upptagningsområde Båstad, 
Östra Karup, Hemmeslöv och Torekov för 363 elever. 
Byggnadsyta tillbyggnad = 2385 m2 

lnvesteringskostnad = 60 mkr. 
Driftkostnad ny investering= 4,0 mkr. 
Nuvarande driftkostnad= 7,1 mkr. 
Teknisk livslängd på byggnaden = 25-30 år. 

TOT antal elever: 920 

TOT investeringskostnad: 245 mkr. 

TOT driftskostnad: Jämförelse alternativen 24,4 mkr/år 

Inkl avgående driftkostnad 22,1 mkr/år. 



Alternativet innebär engångskostnader för rivning och nedskrivning på ca 24 Mkr. 

Intäkt blir försäljning av fastigheten. 

Kommentar: 

Strandängsskolan 7-9 . 
Har god status. Mindre delar av tak behöver bytas ut, för övrigt är fasad och tak i gott skick. 
Ventilation och värmesystem är i gott skick. Ytskikt behöver förnyas. 
Underhållsbehov 2018-2028 ca 7.5 mkr på Strandängsskolan 7-9 och Idrottshallen ca 5 mkr. 
Ytterligare verksamhetsanpassning i befintlig Strandängsskolan 7-9 innebär extra kostnader 
på ca 40 mkr. 

Strandängsskolan F-6 . 

Status på fastigheten: ventilation är ny, tak på två av fyra byggnader är nyligen omlaggda. 
Fönster är utbytta på stora delar av skolan. Ytskikt är slitna och behöver förnyas. Akustik och 
belysning behöver bättras. 
Kostnadsbedömningen baseras på att skapa moderna lärmiljöer inom och en bättre 
kommunikation. Utemiljön är redan idag för liten. 

Östra Karups skola. 
Det bokförda värdet på hela fastigheten är ca 21 mkr som blir en nedskrivningskostnad i 
samband med att fastigheten avyttras. 
Rivningskostnad blir ca 3 mkr. 

Underhållskostnader Strandängsskolan 7-9 och idrottshall 2018-2028: 12.5 mkr. 

Underhållskostnader Strandängsskolan F-6 2018-2028: 7.6 mkr. 



Alternativ 5. 

Behålla Östra Karup F-6 och bygga till för 112 elever. 
Ny F-9 i Hemmeslöv med Hemmeslöv för 577 elever. 
Båstad F- 6 flyttar till 7-9' s lokaler för 236 elever. 

F: Ny F-9 med upptagningsområde Hemmeslöv 577 elever. 
Byggnadsyta = 8700 m2

• 

lnvesteringskostnad = 217 mkr 
Driftkostnad ny investering= 14.6 mkr 
Teknisk livslängd på byggnaden = 60 år. 

F: Ny idrottshall. 
Byggnadsyta = 2000 m2

• 

lnvesteringskostnad = 40 mkr 
Driftkostnad ny investering= 2,8 mkr. 
Teknisk livslängd på byggnaden = 60 år. 

F: Båstad F-6 flyttar till nuvarande 7-9's lokaler bef idrottshall behålls. 
Byggnadsyta = 4200 m2 

lnvesteringskostnad = 10 mkr 
Driftkostnad ny investering= 0,5 mkr 
Avgående driftkostnad bef F-6 = - 1,1 mkr 
Nuvarande driftkostnad= 2,9 mkr. 

B: Bygga till F-6 skola Östra Karup för 112 elever. 
Byggnadsyta = 360 m2

• 

lnvesteringskostnad = 11 mkr. 
Driftkostnad ny investering= 0, 7 mkr. 
Nuvarande driftkostnad= 2,3 mkr. 
Teknisk livslängd på byggnaden= 60 år. 

TOT antal elever: 925 st 

TOT investeringskostnad: 278 mkr 

TOT driftskostnad: Jämförelse alternativen 23,8 mkr/år 

Inkl avgående driftkostnad 22,7 mkr/år 



Kommentar: 

Strandängsskolan 7-9 . 
Har god status. Mindre delar av tak behöver bytas ut, för övrigt är fasad och tak i gott skick. 
Ventilation och värmesystem är i gott skick. Ytskikt behöver förnyas. 
Underhållsbehov 2018-2028 ca 7.5 mkr på Strandängsskolan 7-9 och Idrottshallen ca 5 mkr. 

Östra Karups skola. 
Skolan har behov av tillbyggnad för en årskurs för att kunna avyttra moduler på fastigheten. 
Skolan är i god status. Ytskikt, belysning, tak, fönster och värmeproduktion är nyligen 
renoverade. God tillgänglighet. 



Alternativ 6. {Gällande) 

F: Ny F-9 med upptagningsområde för Båstad, Hemmeslöv, Östra Karup och Torekov för 

totalt 920 elever. 

Byggnadsyta = 14000 m2
• 

lnvesteringskostnad = 345 mkr. 

Driftkostnad ny investering =23.3 mkr. 

Avgående driftkostnad = 10,5 milj 

Teknisk livslängd på byggnaden = 60 år. 

TOT antal elever: 920 

TOT investeringskostnad: 345 mkr 

TOT driftskostnad: 

Kommentar: 

Jämförelse alternativen 23.3 mkr/år 

Inkl avgående driftkostnad 12,8 mkr/år 

Strandängsskolan F-9 och idrottshall. 

Det bokförda värdet på hela fastigheten är ca 57 mkr som blir en nedskrivningskostnad i 

samband med att fastigheten avyttras. 

Rivningskostnad blir ca 8 mkr. 

Östra Karups skola. 

Det bokförda värdet på hela fastigheten är ca 21 mkr som blir en nedskrivningskostnad i 

samband med att fastigheten avyttras. 

Rivningskostnad blir ca 3 mkr. 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Utbildningsnämnden 

Beskrivning av ärendet 

Underlag till beslutet 

Föredragande 

Beslut 

2018-09-04 12 av 18 

UN § 76 Dnr UN 000110/2018 - 600 

Systematiskt arbetsmiljöarbete 2018 - Barn och skola 

Årlig sammanställning av det systematiska arbetsmiljöarbetet presenterades i 
den tjänsteskrivelse Henrik Wagersten, dåvarande skolexpert, framförde på 
utbildningsnämnden 2018-04-03. Förvaltningen fick då i uppdrag att upprätta 
åtgärdsplan med prioriteringar för arbetsmiljöarbete. 

Tjänsteskrivelse från Marika Forsell, utvecklingsledare, daterad 2018-08-20. 
Åtgärdsplan med prioriteringar för arbetsmiljöarbete. 

Margaretha Ekelund-Svensson, tf. skolchef, föredrar ärendet. 

Utbildningsnämnden beslutar: 

Godkänna upprättad åtgärdsplan med prioriteringar för arbetsmiljöarbete, se 
bilaga 1. 

J usterandes signaturer Utdragsbestyrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: : 2018-08-20. 
Handläggare: Marika Forsell 

Dnr: UN 000110/2018 - 600 

Tjänsteskrivelse 

Till: Utbildningsnämnden 

Systematiskt arbetsmiljöarbete 2018 - Barn och skola 

Förslag till beslut 

Godkänna upprättad åtgärdsplan med prioriteringar för arbetsmiljöarbete, se bilaga 1 

Sammanfattning av ärendet 

1 (2) 

Årlig sammanställning av det systematiska arbetsmiljöarbetet presenterades i den tjänsteskri
velse Henrik Wagersten, dåvarande skolexpert, framförde på Utbildningsnämnden 2018-04-
03. Förvaltningen fick då i uppdrag att upprätta åtgärdsplan med prioriteringar för arbetsmil
jöarbete. 

Bakgrund 
Utbildningsnämnden fattade beslut 2018-04-03 att åtgärdsplan med prioriteringar för arbets
miljöarbete ska upprättas senast till kvartal 3. 

Aktuellt 
Sammanställning av den årliga uppföljningen visar entydigt arbetsrelaterad stress som konse
kvens av belastande förhållanden på arbetet i samtliga verksamheter. Både brister i den fysiska 
miljön och möjligheten till inflytande över den egna arbetssituationen av varierande skäl och 
omfattning, lyfts fram som orsaker till stress. En obalans som ger upphov till ohälsosam ar
betsbelastning. 

Konsekvenser av beslut 

Samhälle 
Lärarbristen som råder i landet påverkar samhällsutvecklingen negativt. "Gapet mellan hög
och lågpresterande elever och mellan elever med olika socioekonomisk bakgrund är i dag 
större i Sverige än i många jämförbara länder. Detsamma gäller skillnaderna mellan elever 
med inhemsk och utländsk bakgrund. Även resultatskillnaderna mellan skolor ökar. Enligt 
Skolkommissionens ordförande Jan-Eric Gustafsson, senior professor vid institutionen för pe
dagogik och specialpedagogik vid Göteborgs universitet, har elevernas familjebakgrund fått en 
allt större betydelse för skolresultaten."1 

Verksamhet 
Svårigheter att rekrytera behörig personal medför påfrestande arbetssituation för rektor och 
dennes medarbetare. 

Ekonomi 
Lärarbrist medför ökad rörlighet vilket driver på löneutvecklingen. 

1 http://skolvarlden.se/artiklar /stora-skillnader-i-andel-behoriga-larare 
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2 (2) 

Barnkonsekvensanalys 
Alla barns rätt till likvärdig utbildning enligt skollagen försvåras. 

Verksamhetsområde 
Marika Forsell, Utvecklingsledare 

Beslutet ska expedieras till: 
Barn och skolas ledningsgrupp samt Ingrid berg Brynje, Yasra Delphishe 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Åtgärdsplan med prioriteringar för arbetsmiljöarbete 

Samråd har skett med: 
Henrik Andersson, Margaretha Ekelund Svensson, Ingrid Berg brynje, Barn och skolas led
ningsgrupp 



CT1] BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Utbildningsnämnden 

Beskrivning av ärendet 

Underlag till beslutet 

Föredragande 

Beslut 

2018-09-04 13 av 18 

UN § 77 Dnr UN 000219/2018 - 600 

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

Redovisning av grundskolornas måluppfyllelse för läsår 2017-2018 med 
utgångspunkt i meritvärdet för årskurs 6 och 9. Redovisningen utgör underlag 
för att skapa förståelse och möjliggöra dialog om resultatbilden i relation till 
kraven på måluppfyllelse. 

Tjänsteskrivelse från Marika Forsell, utvecklingsledare, daterad 2018-08-20. 

Marika Forsell, utvecklingsledare, föredrar ärendet. 

Utbildningsnämnden beslutar: 

Ta till sig informationen. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



~ 
~ 

BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2018-08-20. 
Handläggare: Marika Forsell 

Dnr: UN 000219 /2018 - 600 

Tjänsteskrivelse 

Ti 11: Utbildningsnämnden 

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

Förslag till beslut 

Nämnden tar till sig information 

Sammanfattning av ärendet 

1 (1) 

Redovisning av grundskolornas måluppfyllelse för läsår 2017-2018 med utgångspunkt i merit
värdet för årskurs 6 och 9. Redovisningen utgör underlag för att skapa förståelse och möjlig
göra dialog om resultatbilden i relation till kraven på måluppfyllelse. 

Bakgrund 
Huvudmannens ansvar att fördela resurser och organisera verksamheten utifrån lokala förut
sättningar förutsätter att resultat och måluppfyllelse följs upp och utvärderas så utveckling av 
verksamheten kan ske och de nationella målen och kvalitetskraven kan uppfyllas. 

Syftet med det systematiska kvalitetsarbetet är att säkra och ge underlag för utvecklingsåtgär
der för att de nationella målen ska uppnås. 

Aktuellt 
Huvudmannens ansvar för utbildningens genomförande innebär att se till att det vidtas åtgär
der för förändring och förbättring, när brister synliggörs via det systematiska kvalitetsarbetet. 

Verksamhetsområde 
Marika Forsell, Utvecklingsledare 

Beslutet ska expedieras till: 
Ledningsgruppen för Barn och skola samt Yasra Delpisheh 

Samråd har skett med: 
Margaretha Ekelund Svensson 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Utbildningsnämnden 

Beskrivning av ärendet 

Underlag till beslutet 

Beslut 

2018-09-04 14 av 18 

UN § 78 Dnr UN 000007 /2018 - 600 

Anmälda kränkande behandlingar 

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. 

Anmälan av kränkande behandling - Strandängsskolan F-6 
Anmälan av kränkande behandling - Strandängsskolan F-6 

Utbildningsnämnden beslutar: 

Redovisade anmälda kränkande behandlingar läggs till handlingarna. 

I usterandes signaturer Utdragsbestyrkande 



uil BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Utbildningsnämnden 

Beskrivning av ärendet 

Underlag till beslutet 

Beslut 

2018-09-04 15 av 18 

UN § 79 Dnr UN 000003/2018 - 904 

Anmälda delegationsbeslut 

Delegationsbeslut ska anmälas till utbildningsnämnden. Besluten ska anmälas 
vid nämndens näs tkommande sammanträde. 

Delegations beslut Individ och familj 
Delegationsbeslut Barn och Skola 
Delegations beslut Bildning och arbete -Akademi Båstad juni 
Delegations beslut Bildning och arbete -Akademi Båstad augusti 

Utbildningsnämnden beslutar: 

Redovisade delegations beslut läggs till handlingarna. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Utbildningsnämnden 

UN § 80 

Beslutslogg 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-09-04 

Dnr UN 000004/2018 - 900 

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

Sida 

16 av 18 

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

Underlag till beslutet 

Beslut 

Beslutslogg utbildningsnämnden 2018-09-04 

Utbildningsnämnden beslutar: 

Beslutsloggen för utbildningsnämnden, 2018-09-04, godkänns. 

I usterandes signaturer Utdragsbestyrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Utbildningsnämnden 2018-09-04 17 av 18 

Beskrivning av ärendet 

Underlag till beslutet 

Beslut 

UN § 81 Dnr UN 000005/2018 - 900 

Delgivningar 

Inkomna skrivelser av särskild vikt för nämnden delges: 

1. Beslut från Skolverket - nationellt godkänd idrottsutbilding för padeltennis. 
2. Beslut från Skolverket - särskild variant och riksrekryterande estetisk 

spetsutbildning. 
3. Beslut från Skolinspektionen -Academy ofTech and Business Education 

Laholm. 

Beslut från Skolverket - nationellt godkänd idrottsutbilding för padeltennis 
Beslut från Skolverket - särskild variant och riksrekryterande estetisk 
spetsutbildning 
Beslut från Skolinspektionen -Academy ofTech and Business Education 
Laholm. 

Utbildningsnämnden beslutar: 

Redovisade delgivningar läggs till handlingarna. 

Justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 



fru BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Utbildningsnämnden 

Beskrivning av ärendet 

Notis 

2018-09-04 

UN § 82 Dnr UN 000006/2018 - 900 

I nformationsä renden 

1. Ekonomi, Individ och familj, Linda Hedman 
2. Avslag ansökan Bygga broar, Ingrid Berg Brynje 
3. Hemmasittare, uppföljning, Margaretha Ekelund-Svensson och Yasra 
Delpisheh 
4. Tidsplan implementering PwC, Margaretha Ekelund-Svensson 
5. Information om ny skolchef, Margaretha Ekelund-Svensson 
6. Allmän information, Barn och skola, Margaretha Ekelund-Svensson 
7. Redovisning av platser inom förskola och pedagogisk omsorg, Birgitta 
Berseus 
8. Allmän information, Individ och familj, Henrik Andersson 
9. Allmän information, Bildning och arbete, Henrik Andersson 
10. Ekonomi, Bildning och arbete, Henrik Andersson 
11. Ekonomi, Barn och skola, Margaretha Ekelund-Svensson 

18 av 18 

12. Svar på frågeställning gällande skolskjuts, Margaretha Ekelund-Svensson 

Under informationsärendet lämnade Linda Ivarsson sammanträdet 16.05 och 
Adem Qerimaj lämnade sammanträdet 16.20. 

J usterandes signaturer Utdragsbestvrkande 


