
 

 

 

Kallelse till sammanträde med Utbildningsnämnden  

Datum: tisdagen den 6 november 2018 

Plats och tid: Astrakanen, kl. 10:00  

 

 Ärendemening Handläggare Besluts-
instans 

Sidnr 

 Upprop    

1.  Val av justeringsperson  Ida Skoglund UN 2 

2.  Godkännande av dagordning  Ida Skoglund UN 3 

3.  Granskning av kommunens arbete kring familjehem- och 
institutionsplaceringar (underlag kompletteras senare) 

Henrik Andersson UN 4-16 

4.  Nationella prov och betyg för gymnasiet vårterminen 2018 Henrik Andersson UN 17-18 

5.  Gymnasieorganisation 2019/2020 för Akademi Båstad Gymnasium 
(underlag kompletteras senare) 

Henrik Andersson UN - 

6.  Begäran från SPF Södra Bjäre (SPF Seniorerna) gällande gratis 
tillgång lokaler på Förslövs skola 

Margareta Ekelund-
Svensson 

UN 19-24 

7.  Genomlysning av skolpeng -  fördelning (ny rapport kompletteras 
senare) 

Margareta Ekelund-
Svensson 

KF 25-68 

8.  Intern kontrollplan 2017 för utbildningsnämnden – uppföljning 
(underlag kompletteras senare) 

Henrik Andersson UN - 

9.  Anmälda kränkande behandlingar  Yasra Delpisheh UN 69-84 

10.  Anmälda delegationsbeslut Ida Skoglund UN 85-93 

11.  Beslutslogg  Ida Skoglund UN 94-96 

12.  Delgivningar  Ida Skoglund UN 97-126 

13.  Informationsärenden  Ida Skoglund UN 127-129 

 
 
Båstad den 30 oktober 2018 
 
 
 

Helena Stridh 
ordförande 

Ida Skoglund 
Sekreterare 

 

 



Tjänsteskrivelse 

181009\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (1) 

Datum: : 2018-10-24 Till: Utbildningsnämnden 

Handläggare: Ida Skoglund 

Dnr: UN 000001/2018 – 900 

Val av justeringsperson 

Förslag till beslut 

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

2. Justeringen äger rum på kommunkontoret i Båstad, tisdagen den 13 november kl. 17:00.

Sammanfattning av ärendet 
Justering av protokollet ska ske samtidigt av ordförande och justerare på dag och tid som 
nämnden beslutar vid varje sammanträde.  

Nämnden kan besluta att en paragraf ska justeras omedelbart. Paragrafen ska redovisas skrift-
ligt innan nämnden justerar den. 

Kommunkansli 
Ida Skoglund, nämndsekreterare 
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Tjänsteskrivelse 

181009\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (1) 

Datum: : 2018-10-09 Till: Utbildningsnämnden 

Handläggare: Ida Skoglund 

Dnr: UN 000002/2018 – 900 

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. 

Kommunkansli 
Ida Skoglund, nämndsekreterare 

3



4



5



6



7



8



9



10



EV 
Buildln11 a bet-ter 
working worfd 

Tabe/14 

7000 

6000 

5000 

4000 

3000 

2000 

1000 

0 

Kostnader (tkr) institutionsplaceringar 

Vuxna 

1508 

2017 2018 

- Utfall 2017 / Prognos 2018 -Budget

övriga insatser för vuxna som exempelvis mamma-barn placering, internat och familjehem, 
utgörs vid granskningstillfället av två placeringar (380 400 kronor, 2018). Budgeten för övriga 
insatser 2018 är 500 000 kronor. 

Förebyggande insatser 
Nämndens underskott för placeringar om -12,9 mnkr (2017) förväntas enligt prognosen att 
minska till hälften (-6, 1 mnkr). Enligt de intervjuade är detta ett resultat av en ökad kontroll och 
uppföljning i kombination med ett utökat arbete med förebyggande insatser. De minskade kost
naderna under 2018 kan även förklaras genom insatser inom öppenvården med specifik in
riktning mot vuxna med missbruk. Insatserna har bland annat resulterat i att Vuxenenheten 
numera erbjuder enskilda stödsamtal och en ökad återfallsprevention. Utöver det har en per
son inom Individ- och familj numera ett uttalat uppdrag om att enbart jobba med vuxna perso
ner och återfallsprevention. Enligt de intervjuade kan kostnaderna uppskattningsvis halveras 
ytterligare om resurserna inom öppenvården utökas med ytterligare en heltidstjänst. Fler ex
empel på förebyggande insatser som verksamheten genomfört under 2018 är: 

► Initiering av projektet "Brobyggarna", som syftar till att stödja socialsekreterarna ytterligare.
Projektet finansieras genom balanspengar ( överskott från integrationsbudgeten) och avser
två heltidstjänster som ska arbeta med förebyggande insatser vid kommunens skolor. Vid
granskningstillfället har projektet ännu inte startat.

► översyn av avtalen med Familjen Helsingborg med syfte att möjliggöra eventuella bespa
ringar.

► Nya samverkansformer mellan Individ- och familj, elevhälsan, polisen och personal från
kommunens fritidsgårdar har tydliggjorts. Enligt de intervjuade bör samverkan fortsätta och
kan stärkas ytterligare.

► lnformationsinsatser avseende anmälningsplikt kring barn som far illa har genomförts. In
satserna har riktats till personal på kommunens förskolor och skolor.

► Brukare som tillhör LSS utan missbruk har flyttats från Individ- och familjs budget då bru
karen inte omfattas av verksamhetsområdets ansvar.
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Tjänsteskrivelse 1 (2) 

Datum: 2018-10-30 Till: Utbildningsnämnden 

Handläggare: Bildningschef Henrik Andersson 

Dnr: UN 000246/2018 

Jämförelse mellan betyg och resultat på Nationella prov 

Förslag till beslut 
Utbildningsnämnden tar till sig informationen. 

Sammanfattning av ärendet 
Nedan görs en jämförelse mellan rikets och Båstad Akademi gymnasiums resultat. 

Bakgrund 
Andelen elever med gymnasieexamen på Akademi Båstad gymnasium var våren 2018 84 % på 
de högskoleförberedande programmen och 67 % på yrkesprogrammen. Här bör nämnas att 
bland Elittennis och VVS eleverna var måluppfyllelsen 100 %. Totalt tog 48 elever studenten 
från Akademi Båstad gymnasium i juni 2018. Meritvärdena för de elever som gick högskoleför-
beredande program var 14.4, vilket var något lägre än förra året. En förklaring till årets lite 
lägre meritvärde kan vara att de elever som inte nådde gymnasiebehörighet till stor del bestod 
av så kallade ”hemvändare”, det vill säga elever som gått på andra skolor tidigare. Ekonomipro-
grammet hade i våras inga avgångselever, vilket också påverkar statistiken.  
Statistik avgångsklasserna 17/18 och 16/17 
17/18 
Betygsnitt totalt: 14,0  
Yrkesprogram: 11,2 
Högskoleförberedande program: 14,4 
Examen/ program i % 
Totalt snitt: 65,2% 
Yrkesförberedande: 67 % 
Högskoleförberande: 84 % 
VVS och Fastighetsprogrammet 100 % 
Vård och omsorgsprogrammet 33 % (endast 3 elever) 
Elittennis 100 % 
Samhällsvetenskapliga programmet 86 % 
Naturvetenskapliga programmet 67 % 
16/17 
Betygsnitt: 15,3 (Riket 14,2) 
Yrkesprogram 13,9 (Riket 13,1) 
Högskoleförberedande program: 15,7 (Riket 14,8) 
Examen/ program i % 
Totalt snitt: 87 % 
Yrkesprogram: 79 % 
Högskoleförberedande: 95 % 
Handel och administrationsprogrammet 67 % 
Elittennis 100 % 
VVS och Fastighetsprogrammet 100 % 
Vård och omsorgsprogrammet 70 % 
Naturvetenskapliga programmet 90 % 
Samhällsvetenskapliga programmet 95 % 
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2 (2) 

Aktuellt 
Jämförelser mellan betyg och resultat på nationella prov 
I engelska 5 har 23 elever fått betyg på Akademi Båstad gymnasium (ABG). 
26,1% har fått ett lägre betyg än rikets 12,7% (22 088 elever). 
17,4% har fått ett högre betyg än rikets 16,4%. Större andel flickor än pojkar har fått ett högre 
betyg än vad nationella provet ger för resultat. 

43 elever har fått betyg i engelska 6 på ABG. 
34,9% har fått ett högre betyg än rikets 21,5%. Ingen har fått ett lägre betyg. 

I matematik finns ingen statistik inrapporterad för de olika kurserna. 

Sedan 1 januari 2018 är nationella prov endast obligatoriska att genomföra i högsta avslutande 
kurs för respektive program och inriktning. Därför publiceras från och med vårterminen 2018 
endast provresultat från högsta avslutande kurs på SIRIS, Skolverkets statistikdatabas. 
ABG genomför fortfarande alla nationella prov, inte bara det från högsta avslutande kurs. 

I svenska 1 har 10 elever skrivit nationella. 30 % av dessa har ett högre betyg än rikets 34,9% 
I svenska 3 har 32 elever skrivit nationella. 25 % av dessa har ett högre betyg än rikets 37,4%. 
12,5% har ett lägre betyg än rikets 8,9 %. 

Konsekvenser av beslut 
Akademi Båstad gymnasium ligger i fas med redovisade resultat som kan jämföras med riket i 
dagsläget. 

Beslutet ska expedieras till: 
Rektor för Akademi Båstad gymnasium 
Bildningschef Båstad kommun 

Samråd har skett med: 
Samråd har skett mellan rektor och biträdande rektor för Akademi Båstad gymnasium med 
stöd av Skolverkets statistikdatabas, SIRIS. 
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Tjänsteskrivelse 1 (2) 

Datum: 2018-10-29 Till: Utbildningsnämnden 

Handläggare: Yasra Delpisheh 

Dnr: UN000252/2018-600 samt KS000872/2018-200 

Upplåtelse av kommunens lokaler till SPF Seniorerna Södra Bjäre 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår att upplåtelse sker med krav på motprestation i form av erhållande av 
hyra. 

Bakgrund 
Den 23 september 2018 inkom en skrivelse till Kommunstyrelsen i Båstads kommun med begä-
ran om att kommunen ska upplåta sina lokaler, och då specificeras endast lokalerna på Förslövs 
skola, gratis till SPF Seniorerna Södra Bjäre vid tillfällen då de anordnar aktiviteter där såsom 
matlagning samt kortspel. Skrivelsen är författad av Christer Nordin. Som skäl uppges att före-
ningen har fått använda hemkunskapslokalen gratis tidigare, att deras användande av lokalerna 
medför mindre risk för förstörelse med anledning av deras närvaro samt att lokalerna lämnas i 
ett renare och prydligare skick än när de erhåller dem. Skrivelsen har därefter vidarebefordrats 
till Utbildningsnämnden den 25 september för vidare handläggning och ställningstagande. 

Information om SPF Seniorerna Södra Bjäre finns att finna på följande länk. 

https://www.spfseniorerna.se/distrikt/skanedistriktet/foreningslista/spf-seniorerna-sodra-
bjare/om-foreningen/ 

Där framgår bland annat att de är en seniororganisation som har ungefär 300 medlemmar samt 
att de anordnar aktiviteter såsom kortare och längre resor, studiebesök, promenader, gymnastik 
och läsecirkel i egen regi eller tillsammans med andra föreningar. 

På SPF Seniorernas hemsida går även att läsa att de har tre olika föreningar inom Båstads kom-
mun. SPF Seniorerna Södra Bjäre, SPF Seniorerna Båstad Bjäre samt SPF Seniorerna Östra 
Karup. 

Konsekvenser av beslut 
Likställighetsprincipen framgår av 2 kap. 3 § Kommunallagen. 

”Kommuner och landsting ska behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för 
något annat.” 

Likställighetsprincipen, som i praxis främst har kommit att tillämpas i fråga om taxe- och bi-
dragsbeslut, innebär att det inte är tillåtet för kommuner och landsting att särbehandla vissa 
kommunmedlemmar eller grupper av kommunmedlemmar annat än på objektiv grund (se bl.a. 
RÅ 1975 Ab 313 och RÅ 1979 Ab 404). Det kan uttryckas som att rationella skäl eller sakliga 
överväganden krävs som grund för att kommunmedlemmar behandlas olika eller att kommunen 
respektive landstinget på saklig grund varit behörig att handla så. 
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2 (2) 

 

Principen har i rättspraxis förklarats innebära att det inte är tillåtet för kommuner och landsting 
att särbehandla vissa kommunmedlemmar eller grupper av kommunmedlemmar på annat än 
objektiv grund (RÅ 1975 Ab 313, 1929 Ab 404). 
 
Att hyra ut skolans lokaler kostnadsfritt till SPF Seniorerna Södra Bjäre utan att därtill ha fattat 
ett principiellt beslut härom skulle med största sannolikhet strida mot kravet på likställighet 
enligt Kommunallagen. 
 
Båstads kommun stöttar föreningslivet i kommunen på olika sätt, bl.a. genom att hyra ut sina 
lokaler till subventionerat pris. Priserna är inte marknadsmässiga utan är baserade på 
lokalernas självkostnad. Detta kan också ses som en vilja att stötta föreningslivets aktiviteter och 
ger dem därför en högre subvention. Utöver de subventionerade taxorna delar även nämnden ut 
kontanta bidrag till föreningar i kommunen – till pensionärsföreningarna har detta bidrag 
bestämts till 15 000 kr/år. Se bifogad bilaga. 
 
Utöver kostnadsfrågan torde den allmänna uppfattningen bland de flesta kommunerna vara att 
det finns risk för vissa problem vid sambruk av lokaler mellan föreningarna och skolan. Det kan 
gälla regler kring ansvarsfrågan för det fall att olyckshändelser skulle inträffa då lokalerna är 
uthyrda, men även saker såsom städning, låsning m.m. Här finns det anledning för Båstads 
kommun att överväga vilken riktlinje som bör hållas i frågan och om det finns behov samt förut-
sättningar/möjligheter för att upplåta egna lokaler till seniorföreningarna där de har fri förfo-
ganderätt över dessa. 
 
Ekonomi 
Ingen långtgående ekonimisk analys har genomförts mot bakgrund av skrivelsen. Det står klart 
att kommunen skulle få en ersättning om minst 800 kr per uthyrningstillfälle för matsalen i 
Förslövs skola. Det saknas uppgifter avseende hur många gånger per år föreningen nyttjar 
kommunens lokaler per år. Denna intäkt skulle då naturligtvis bortfalla om kommunen beslutar 
att upplåta sina lokaler gratis. Dock bör någon form av ekonomisk analys vidtas om 
Utbildningsnämnden överväger att tillmötesgå föreningens krav på att hyra lokaler utan 
kostnad. I analysen bör även faktorer såsom om andra föreningar ska erbjudas samma nyttighet, 
vilka dessa föreningar är, om de i dagsläget hyr eller nyttjar kommunens lokaler och i sådana fall 
i vilken utsträckning detta sker.   
 
 
Beslutet ska expedieras till: 

 SPF Seniorerna Södra Bjäre, Margaretha Ekelund-Svensson, Yasra Delpisheh 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 

 Prissättningslista vad gäller ersättning för hyra av skolans lokaler daterad 2014-02-14. 
 Protokollsutdrag, Regler för bidrag till pensionärsföreningar, Tjänsteskrivelse samt be-

slut om undantag för 2018 års bidrag. 
 
Samråd har skett med: 

 Samråd i frågan har inte ägt rum med någon part. 
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Tjänsteskrivelse 
1 (2) 

Datum: 2018-10-29 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Margaretha Ekelund Svensson 

Dnr: UN 000137/2018 

Förslag till resursfördelning 2019 av skolpengen inom Barn och skola 

Förslag till beslut 

Utbildningsnämnden förslår kommunfullmäktige att besluta att vid fördelning av skolpeng ta 
hänsyn till 

1. Socioekonomisk parameter vad gäller föräldrars utbildningsbakgrund i förskoleklass
och grundskola från och med 1 juli 2019.

2. Barnens vistelsetid och ålder i förskolan från och med 1 juli 2019.

Sammanfattning av ärendet 
Båstads kommun fördelar i dag skolpengen utifrån antalet elever. Individuell bedömning görs 
endast vad gäller tilläggsbelopp. I Skolinspektionens ”Beslut för förskoleklass och grundskola 
efter tillsyn i Båstads kommun” från 2017-09-11 står att Båstads kommun inte uppfyller för-
fattningens krav vad gäller resursfördelningen av skolpengen. Resurser ska fördelas utifrån 
elevernas behov och förutsättningar, för att säkerställa en likvärdig utbildning. 
Genomlysningen av skolpengen som PWC påbörjade hösten 2017 har lett fram till att förvalt-
ningen föreslår att ändra fördelningen av skolpengen genom att använda socioekonomisk pa-
rameter vad gäller föräldrars utbildningsbakgrund i förskoleklass och grundskola och i försko-
lan barnens ålder och vistelsetid. 

Bakgrund 
Skollagen 2 kap 8b §; Kommunen skall fördela resurser till utbildning inom skolväsendet efter 
barnens och elevernas olika förutsättningar och behov. Båstads kommun fördelar resurser till 
utbildning inom barnomsorg och skola med en skolpeng för varje inskrivet barn och elev till 
utföraren av förskolor och skolor i egen regi samt extern regi. Tilläggsbelopp ges till utföraren 
utifrån enskilda barn och elevers extra ordinära stödbehov.      
I Skolinspektionens ”Beslut för förskola efter tillsyn i Båstads kommun” från 2017-09-15 står 
följande: 
” Skolinspektionen bedömer att kommunen inte lever upp till skollagens krav på att resurser 
ska fördelas till utbildning inom skolväsendet efter barnen och elevernas olika förutsättningar 
och behov. Utredningen visar att Båstads kommun inte fördelar resurser till utbildningen inom 
förskolan efter barns olika förutsättningar och behov. I intervjuerna med företrädare för de 
olika förskolorna i kommunen framkommer att det saknas ett behovsprövat resursfördel-
ningssystem för förskolorna, vilket bekräftas av företrädare för huvudmannen. Verksamheten 
uppfyller därmed inte författningarnas krav i dessa delar. I Skolinspektionens ”Beslut för för-
skoleklass och grundskola efter tillsyn i Båstads kommun.” Från 2017-09-11 står: 
”Skolinspektionen bedömer att Båstad kommun inte har en resursfördelning som möter alla 
elevers behov och förutsättningar. Utredningen visar att Båstad kommun resursfördelar uti-
från en rak elevpeng där alla elever oavsett förutsättningar ges samma resurser. Av utredning-
en framgår att huvudmannen saknar en modell för resursfördelning som tar hänsyn till exem-
pelvis socioekonomiska faktorer, elevernas ålder och kön eller andra faktorer som kan vara 
relevanta för elevernas måluppfyllelse. Skolinspektionen bedömer att de extra medel som 
verksamheterna kan ansöka i form av tilläggsbelopp inte ger rektorerna tillräckliga förutsätt-
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ningar för att erbjuda en likvärdig utbildning. Verksamheten uppfyller därmed inte författ-
ningens krav i denna del”. 
 
    
 
 

Aktuellt 
Hösten 2017 påbörjade PWC en genomlysning av skolpengen i syfte att ta fram ett beslutsun-
derlag för förändring, förbättring och utveckling av kommunens hantering av skolpeng. En 
rapport lämnades i maj 2018 där rekommendationerna var att ta hänsyn till socioekonomiska 
parametrar, vistelsetid och ålder/årskurs. Arbetet fortsatte under sommaren och hösten för att 
ta fram en modell för beräkning av skolpengen där hänsyn tas till olika parameterar. Arbetet 
har skett i löpande dialog med Barn och skola samt ekonomiavdelningen. En modell för beräk-
ning har tagits fram och resursfördelningen blir att del av tilläggsbeloppet fördelas utifrån den 
socioekonomiska parametern föräldrars utbildningsbakgrund. I förskolan fördelas skolpengen 
utifrån vistelsetid och ålder. 
Förändringen av resursfördelningen provas utan reell förändring under första halvåret av 
2019 för att från och med 1 juli fördelas enligt förslaget. 
 
 
 
Konsekvenser av beslut 
 
Verksamhet 
En mer likvärdig fördelning för verksamheterna 
 

Ekonomi 
Den totala budgeten för skolpengen hålls oförändrad. Det kan slå olika för de olika enheterna, 
vissa skolor och förskolor kommer att få en sänkt budget och andra en höjd budget. Det ska 
dock vara en mer rättvis fördelning utifrån förutsättningar och behov. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Med föreslaget beslut kan vi bättre erbjuda en mer likvärdig förskola/skola som tar hänsyn till 
barns och elevers förutsättningar och behov. 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Kommunfullmäktige 
Elisabet Edner 
Margaretha Ekelund Svensson 
 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Genomlysning av skolpeng (PWC:s rapport, maj 2018) 
Beslut för förskola efter tillsyn i Båstads kommun (2017-09-15) 
Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Båstads kommun (2017-09-11) 
 
Samråd har skett med 

Elisabet Edner, Fredrik Hedesand, Ewa Rhodin Nilsson, Yasra Delpisheh 
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Tjänsteskrivelse 

181009\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (1) 

Datum: : 2018-10-09. Till: Utbildningsnämnden 

Handläggare: Ida Skoglund 

Dnr: UN 000007/2018 – 600 

Anmälda kränkande behandlingar 

Förslag till beslut 

Redovisade anmälda kränkande behandlingar läggs till handlingarna. 

Sammanfattning 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 ut-
reda omständigheterna kring de upplevda kränkningarna och i förekommande fall vidta åtgär-
der som skäligen kan krävas för att förhindra kränkande behandling i framtiden. 

Barn och skola 
Yasra Delpisheh, skolexpert 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Anmälan av kränkande behandling – Strandängsskolan F-6, 2018-10-03 
Anmälan av kränkande behandling – Strandängsskolan 7-9, 2018-10-01 
Anmälan av kränkande behandling – Strandängsskolan 7-9, 2018-10-01 
Anmälan av kränkande behandling – Strandängsskolan 7-9, 2018-10-01 
Anmälan av kränkande behandling – Strandängsskolan 7-9, 2018-10-01 
Anmälan av kränkande behandling – Strandängsskolan F-6, 2018-09-28 
Anmälan av kränkande behandling – Västra Karups skola, 2018-09-18 
Anmälan av kränkande behandling – Östra Karups förskola, 2018-09-18 
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rn:J BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Besök oss på bastad.se 

Del 1 

Rapportering av diskr iminering/ 
kränkande behandling 

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

BÅSTADS KOMMUN(3) 
Utbildningsnämnden 

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

Skol-/färskoleenhet 

Rektor/förskolechef 

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

()..01 r>-01-13 &11r.-'-'-'-1i-=o~g --Y----------1 

Bedömning av händelsen 
Trakasserier (bygger på diskrimineringsgrunderna) 

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) 

IZJ Utseende D Ekonomisk situation D Begåvning 

D Övrigt nämligen: + 
Händelsens uttryck: 

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

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

D psykosociala (utfrysning eller ryktesspridning) 

D Ålder 

0 Kläder 

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: 
Kort beskrivning av händelseförlopp 

Skaderapport till Arbetsmi liöverket/Försäkringskassan: 
Gäller vid: 
allvarlig arbetsolycka (svår skada av fysisk/psykisk natur, vid hot, överfall) 
arbetsolycka (lindrigare skada av fysisk/psykisk natur, vid hot, överfall) 

0 aktuellt [XI ej aktuellt 

0 aktuellt ~ ej aktuellt 

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

BÅSTADS KOMMUN
1 

C
3J 

Utbildningsnämnden 

. 2018 -09~ 1 8 
DnrV..N. ... 0.Q.Q.'b.1r/ 
L...e[ '7 - ~ o o . '. .. ... .. ...... . .0 ....... . ........... -.-,,ec . 

E-post 

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

Skol-/förskoleenhet 

Ö Karups förskola 
Rektor/förskolechef 

Förskolechef Ann Heidenberg 

Händelse Datum 
Enheten har tagit del av händelsen 2018-09-07 
Rektors/förskolechefs kännedom om händelsen 2018-09-07 
Rapporterat till huvudman 2018-09-17 

Bedömning av händelsen 
Trakasserier (bygger på diskrimineringsgrunderna) 

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 

~ Övrigt nämligen: Sexuell kränkning 

Händelsens uttryck: 

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

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

D psykosociala (utfrysning eller ryktesspridning) 

Klockslag 

13.00 
13.00 
10.00 

D Ålder 

D Kläder 

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 ~ 
Kort beskrivning av händelseförlopp 

ej aktuellt 

Datum för kränkning okänd. Troligen under våren. Barnet har berättat om kränkningen för sin mamma först nu. 
Tre barn har varit i buskaget på förskolans gård. Två barn har hjälpts åt att dra ner byxorna på det kränkta 
barnet. Ett av barnen pussade det kränkta barnet på snippan och boxade på henne. 
Skade rapport til I Arbetsmi ljöverketLFörsäkringskassan: ID aktuellt ~ 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/förskolan 

Utredning av trakasserier/kränkande behandling 
Skoll kap 6 § 10, DL kap 2 § 7 
Behandlas enligt PUL 1998:204 
Utredning påbö~ad datum I Utredning avslutad datum 

Namn I Personnummer 

Inblandade barn/elever 

Inblandad personal 

Utredande personal 

Vårdnadshavare informerade om händelse 

Vårdnadshavare informerade om utredningens resultat/planerade åtgärder 

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

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

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

Bedömning av händelsen 
Trakasserier (bygger på diskrimineringsgrunderna) 

Planerad uppföljning datum 

Klass/avdelning 

~ ja D nej 

~ ja D 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 

~ Övrigt nämligen: 

D Utredare bedömer att inga trakasserier /kränkningar har förekommit 
Motivering 

D Kläder 

2 (3) 

Datum 

Datum 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Besök oss på bastad.se 

Del 3 - behålls på skolan/förskolan 

Uppföljning och utvärdering 

Namn på elev/barn som blivit utsatt 

Personnummer I Klass/avdelning 

Utredande personal 

Vårdnadshavare informerade om utredningens resultat/planerade åtgärder 

Resultat utifrån åtgärder 

Eventuellt nya åtgärder 

3 (3) 

I Datum 

jo ja D . I Datum ne1 
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Tjänsteskrivelse

181009\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (1) 

Datum: : 2018-10-29 Till: Utbildningsnämnden 

Handläggare: Ida Skoglund 

Dnr: UN 000003/2018 – 904 

Anmälda delegationsbeslut 

Förslag till beslut 

Redovisade delegationsbeslut läggs till handlingarna. 

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

Kommunkansli 
Ida Skoglund, nämndsekreterare 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Delegationsbeslut Individ och familj 2018.10.01 – 2018.10.31 
Delegationsbeslut Akademi Båstad  
Delegationsbeslut Barn och skola 
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Tjänsteskrivelse 

181009\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (1) 

Datum: : 2018-10-09. Till: Utbildningsnämnden 

Handläggare: Ida Skoglund 

Dnr: UN 000004/2018 – 900 

Beslutslogg 

Förslag till beslut 

Beslutsloggen för utbildningsnämnden, 2018-11-06, 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 Margaretha Ekelund-Svensson, t.f. 

skolchef 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Beslutslogg 2018-11-06 
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Beslutslogg utbildningsnämnden 2018 

* 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

2018-11-06 

Beslutsinstans, datum och 
§ 

Dnr Beskrivning av uppdraget Ansvarig Status (*1) Färdigdatum 
(*2) 

KS 2014-05-07, § 116 
Optimal grundskolestruk-
tur – norra delen 

UN 
000266/ 
2015-600 

Optimal grundskoleorganisation – norra delen: Förvaltningen presenterar 
analys av olika alternativ UN 2017-11-07 – överlämnar informationen till 
KS. 

Skolchef Överlämnat till 
KS/KF 

Överlämnat till 
KS/KF 

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 

Pågående December 2019 
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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

Beslutsinstans, datum och 
§ 

Dnr Beskrivning av uppdraget Ansvarig Status (*1) Färdigdatum 
(*2) 

UN 2018-03-06, § 19 
Genomlysning skolskjuts 

UN 
000040/2
018-460

2. Internt göra en kostnadsjämförelse mellan att för skolskjuts utöka linje-

trafik och att fortsätta i egen regi, samt söka utröna om matningstrafik till

linjetrafik kan ske med egna bussar eller extern leverantör.

3. Vid anskaffning av ny fordonsflotta i första hand utveckla den egna skol-

skjutstrafiken och i andra hand vid en eventuell upphandling göra en jäm-

förelse inte bara utifrån ekonomisk, utan också service- och barnkonse-

kvensanalys av alternativet egna bussar versus extern entreprenör.

Särskild hänsyn bör vägas in för elever med omfattande behov av särskilt

stöd. Dessutom bör tas i beaktande de övriga uppgifter som de egna chauf-

förerna gör i skolans verksamhet på ”spilltid” och som idag belastar kost-

naden för skolskjutsen.

4. Göra en varsam översyn kring var elever ska gå av och på, för att minska

antalet start och stopp, med särskilt beaktande av trafiksäkerheten.

5. Utarbeta en trafiksäkerhetsmodell

6. Revidera skolskjutsreglementet

Utre-
dare/skol
expert 
samt skol-
chef 

Bemannings-
brist 

Hösten 2019 

UN 2018-05-08, § 45 
Skolpliktsanmälan - 
Strandängsskolan 

UN 
000138/ 
2018-600 

Förvaltningen får i uppdrag att återkomma med en åtgärdsplan för hur 

antalet s.k. hemmasittare ska minska. 

Skolchef/ 
Skolex-
pert/STU-
chef 

Planerad Januari 2019 
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Tjänsteskrivelse 

181009\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (1) 

Datum: : 2018-10-09. Till: Utbildningsnämnden 

Handläggare: Ida Skoglund 

Dnr: UN 000005/2018 – 900 

Delgivningar 

Förslag till beslut 

Redovisade delgivningar läggs till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Inkomna skrivelser av särskild vikt för nämnden delges: 
1. Beslut från Skolinspektionen - Academy of Tech and Business Laholm
2. Beslut från Skolinspektionen - nationellt godkänd idrottsutbildning för padeltennis
Apelrydsskolan
3. Beslut från Skolinspektionen - särskild variant riksrekryterande estetisk spetsutbildning
Apelrydsskolan
4. Uppföljning av kvalitetsgranskning av undervisning i idrott och hälsa vid Strandängsskolan

Bildning och arbete Barn och skola 
Henrik Andersson, bildningschef Margaretha Ekelund-Svensson, t.f. 

skolchef 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Beslut från Skolinspektionen - Academy of Tech and Business Laholm 
Beslut från Skolinspektionen - nationellt godkänd idrottsutbildning för padeltennis  
Apelrydsskolan 
Beslut från Skolinspektionen - särskild variant riksrekryterande estetisk spetsutbildning  
Apelrydsskolan 
Uppföljning av kvalitetsgranskning av undervisning i idrott och hälsa vid Strandängsskolan 
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Tjänsteskrivelse 

181009\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (1) 

Datum: : 2018-10-24 Till: Utbildningsnämnden 
Handläggare: Ida Skoglund 
Dnr: UN 000006/2018 – 900 

Informationsärenden 2018 

Sammanfattning av ärendet 
1. Redovisning av platser inom förskola och pedagogisk omsorg, Birgitta Berséus
2. Information om ny skolchef, Margaretha Ekelund-Svensson
3. Allmän information, Barn och skola, Margaretha Ekelund-Svensson
4. Allmän information, Bildning och arbete, Henrik Andersson
5. Allmän information, Individ och familj, Henrik Andersson

Bildning och arbete Barn och skola 
Henrik Andersson, bildningschef Margaretha Ekelund-Svensson, t.f. 

skolchef 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Redovisning av platser inom förskola och pedagogisk omsorg 2018-10-23 
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