
 

 

 

Kallelse till sammanträde med Utbildningsnämnden  

Datum: Tisdagen den 12 februari 2019 

Plats och tid: Astrakanen, kl. 10:30  

 

 Ärendemening Handläggare Besluts-
instans 

 Upprop   

1.  Val av justeringsperson  Ida Skoglund UN 

2.  Godkännande av dagordning  Ida Skoglund UN 

3.  Informationsärenden  Ida Skoglund UN 

4.  Redovisning och uppföljning av verksamhetsberättelse 2018 - Barn 
och skola – kompletteras senare 

Marika Forsell  UN 

5.  Redovisning och uppföljning av verksamhetsberättelse 2018 - 
Bildning och arbete 

Henrik Andersson UN 

6.  Likvärdig förskole- och grundskolestruktur för norra och södra 
sidan i Båstads kommun 

Margaretha Ekelund-Svensson KF 

7.  Granskning av kommunens målstyrning – tjänsteskrivelse 
kompletteras senare 

Henrik Andersson UN 

8.  Tillsättande av skolchef - förskola/skola Margaretha Ekelund-Svensson UN 

9.  Tillsättande av skolchef - gymnasieskola Henrik Andersson UN 

10.  Anmälda delegationsbeslut Ida Skoglund UN 

11.  Beslutslogg  Ida Skoglund UN 

12.  Delgivningar  Ida Skoglund UN 

13.  Anmälda kränkande behandlingar  Yasra Delpisheh UN 

14.  Övervägande hemlighållande av vistelseadress samt övervägande 
om umgängesförbud enl 14 § andra stycket LVU – sekretess, 
omedelbar justering, handlingar på mötet 

Linda Hedman  UN 

15.  Övervägande hemlighållande av vistelseadress samt övervägande 
om umgängesförbud enl 14 § andra stycket LVU– sekretess, 
omedelbar justering, handlingar på mötet 

Linda Hedman  UN 

16.  Övervägande hemlighållande av vistelseadress, övervägande om 
umgängesbegränsning samt övervägande om umgängesförbud enl 
14 § andra stycket LVU– sekretess, omedelbar justering, 
handlingar på mötet 

Linda Hedman  UN 

 
Båstad den 5 februari 2019 
 

Thomas Nerd 
ordförande 

Ida Skoglund 
Sekreterare 
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Datum: : 2019-01-30 Till: Utbildningsnämnden 

Handläggare: Ida Skoglund 

Dnr: UN 000001/2019 – 900 
 
 

Val av justeringsperson  
 
 

Förslag till beslut 
 
1. Marie-Louise Nilsson (BP) utses till justeringsperson och Linnea Gunnarsson Elvertsson (C) 
till ersättare.  
 
2. Justeringen äger rum på kommunkontoret i Båstad, fredagen den 15 februari 11:00. 
 
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. 
 
 
 
Kommunkansliet 
Ida Skoglund, nämndsekreterare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

file:///C:/Users/idasko1/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/421AI9UQ/%5bFAM¤103702¤o¤ffe48086-0bff-49df-bf4b-6eaff3ee3a0c¤UN¤BAPP30¤Ciceron¤¤FAM%5dArkivdokument.doc%23_top


 Tjänsteskrivelse  
 

190130\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (1) 

 
Datum: : 2019-01-30 Till: Utbildningsnämnden 

Handläggare: Ida Skoglund 

Dnr: UN 000002/2019 – 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. 
 
 
 
 
Kommunkansliet 
Ida Skoglund, nämndsekreterare 
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Datum: : 2019-01-30 Till: Utbildningsnämnden 

Handläggare: Ida Skoglund 

Dnr: UN 000006/2019 – 900 
 
 

Informationsärenden  
 
 

1. Tillsyn fristående förskolor, Birgitta Berséus/Yasra Delpisheh 
2. Ansökan om start av pedagogisk barnomsorg, Birgitta Berseus/Yasra Delpisheh 
3. Kompetensutvecklingsdagar förskolan, Birgitta Berséus 
4. Allmän information, Barn och skola, Margaretha Ekelund-Svensson 
5. Allmän information, Bildning och arbete, Henrik Andersson 
6. Allmän information, Individ och familj, Henrik Andersson 

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

skolchef 
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Datum: 2019-02-05 Till: Utbildningsnämnden 

Handläggare: Henrik Andersson, Bildningschef 

Dnr: UN 000026/2019 

 
 

Redovisning av verksamhetsberättelse-bokslut 2018 
Bildning och arbete - Utbildningsnämnden 
 

Förslag till beslut 
Utbildningsnämnden antar verksamhetsberättelse – bokslut för 2018. 
 

Bakgrund 
Verksamhetsberättelsen avseende de verksamheter på Bildning och arbete som tillhör Utbild-
ningsnämndens område beslutas årligen av nämnden.  
 
Konsekvenser av beslut 
Verksamhetsberättelsen utgör ett av nämndens verktyg för uppföljning av verksamheten. 
 

Ekonomi 
Bildning och Arbete uppvisade ett underskott om -7.5 mkr. Det är framförallt Individ- och fa-
miljeomsorg som avviker från budget med -7.7  mkr till stort beroende på högre placerings-
kostnader än budgeterat för bland annat institutionsvård av vuxna, familjehemsvård för barn 
och unga samt behovsprövad öppenvård för barn.  
Resultatenheten Gymnasieskolans ramfinansierade verksamhet avvek -151 tkr mot budget 
vilket främst beror på högre kostnader för skolskjutsar än budgeterat. 
Resultatenheten Båstad gymnasium redovisade ett underskott om -1 917 tkr, vilket förklaras 
av att gymnasieskolan har ett minskat elevunderlag, främst på det individuella programmet, 
jämfört med budget. Gymnasieskolan har fått mindre statsbidrag samt fått återbetala en del 
projektpengar då färre elever har varit på utlandspraktik än beräknat. Den negativa avvikelsen 
kommer att regleras mot tidigare års överskott.  
  
 
Beslutet ska expedieras till: 

Henrik Andersson, Bildningschef 

Solveig Strebel, Ekonomikontoret 
 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Verksamhetsberättelse för Bildning och arbete avseende Utbildningsnämnden. 
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Bildning och arbete 

 

 

Resultatenheters 

ackumulerat resultat  

(tkr) 

Ingående 

ack. resultat 

Disponerat 

2018 

Över-/under- 

skott 2018 

Utgående 

ack. resultat 

 

Akademi Båstad Gymnasium 2 270 -707 -1 210 353  

 

Hänt i verksamheten 
Gymnasiesärskola 
Gymnasiesärskolans elever, totalt åtta elever, 

har utbildningsplatser på skolor i Halmstad, 

Svalöv, Hässleholm och framförallt Ängelholm. 

Elever följer såväl nationella som individuella 

program. 

Gymnasieskola 
Akademi Båstad gymnasium är en väl funge-

rande skola. Elever och personal uttrycker att de 

trivs, utmanas och utvecklas. 

Tjänstefördelningen har setts över och stramats 

åt med hänsyn till att elevantalet krymper på 

främst Introduktionsprogrammet. Samtidigt 

konstateras en ökning från den elevgruppen av 

antalet elever som nu blivit behöriga till gymna-

siet. Detta medför organisatoriska förändringar. 

Fyrtio procent av eleverna läser nu svenska som 

andraspråk istället för svenska. 

Grupperna har i vissa ämnen blivit större, men 

det har egentligen ett annat syfte än det rent 

ekonomiska. Att få elever att lära känna 

varandra över klassgränserna, skapa mer och 

fler ”ytor” för eleverna medför mer dynamik och 

utmaningar för eleverna. Den tidigare ”vi och 

dem” känslan kan ha minskat tack vare att vi 

jobbar mer tillsammans, att fler lärare exempel-

vis delar grupper. I den Friendsenkät som ge-

nomförts för andra året under hösten ser man 

just inget av den tidigare ”vi och dem” känslan.  

Andra saker som arbetats med  under året för att 

främja samarbete och förståelse för varandra är 

aktiviteter som besök av Amnesty och Kompis 

Sverige som var här under flera dagar under 

hösten. 

De olika programmen är aktiva och ser på värl-

den utanför Båstad genom studiebesök på före-

tag (Gekås, Bjärechips ex.) och Tingsrätten i 

Helsingborg. Teaterbesök är genomförda på 

såväl Helsingborgs Stadsteater som Malmö 

Opera. 

På plats i skolan har bland annat jobbats med 

och genomförts skolval, Agardhsgala och EU-

rollspel. 

Under våren gjorde Samhälls- och Ekonomi pro-

grammen gemensam sak och åkte på studiebe-

sök till Stockholm med besök på bland annat 

riksdagen. 

(tkr) 

Budget Bokslut Avvikelse Bokslut 

2018 2018 2018 2017 

UN - BILDNING OCH ARBETE -36 970 -44 440 -7 470 -48 780 

Gymnasiesärskola -2 994 -2 758 236 -2 161 

Gymnasium ramfinansierad  -10 496 -10 647 -151 -11 181 

Individ- och familjeomsorg -20 615 -28 292 -7677 -32 841 

Kulturskolan -2 865 -2 744 121 -2 898 

Summa -36 970 -44 440 -7 470 -49 082 

Resultatenhet     

Akademi Båstad Gymnasium 0 -1 917 -1 917 302 

Summa resultatenhet 0 -1 917 -1 917 302 

INVESTERING -350 -113 237 -38 
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Det har varit många elever som drivit UF-

företag. UF står för Ung företagsamhet. Fina 

produkter och bra driv har  gett uppmärksamhet 

i media liksom ovärderlig erfarenhet. 

Internationellt utbyte genomfördes med skolans 

vänskola i Spanien, närmare bestämt utanför 

Toledo, som ligger nära Madrid. Ett utbyte som 

pågått i många år. Tjugotalet elever, två lärare 

och rektor var på plats i Spanien under en vecka 

under våren. Spanjorerna kom sen till Båstad 

under hösten. Eleverna bor i värdfamiljer och får 

på så sätt ta del av varandras kulturer och sätt 

att leva i vardagen. 

Vård och omsorgsprogrammet fortsätter att 

jobba med såväl det patogena som hälsoper-

spektivet. Som ett led i detta arbetar ansvarar 

eleverna i årskurs två för att, under ledning av 

en sjukgymnast, träna tjugotalet pensionärer 

som är 80 år eller äldre. Eleverna har haft utö-

kad pulsträning två dagar i veckan nere på Dri-

van. En handfull elever i årskurs tre genomför 

utbildningen till personlig tränare genom Elei-

kos försorg tätt tillsammans med våra pedago-

ger. 

På det nya programmet  Gymnasial lärlingsan-

ställning mot Industritekniska programmet har 

det gått nio elever. Skolan arbetar tillsammans 

med  lokala företag så som Hammerglass, Lin-

dab, Kranpunkten, A-plåt och JTL smide. 

Elittenniseleverna når såväl goda resultat på 

tennisbanorna som i skolbänken. Eleverna har 

fått utökad resurstid och en ny skolmentor som 

hjälper till att fokusera på rätt saker. Tydligare 

roll och ansvarsfördelning mellan tränarna gör 

att eleverna upplever en ökad struktur och där-

med kan resultaten utvecklas i positiv riktning. 

Individ och familj 
Inom avdelningen genomfördes en större omor-

ganisation och som startade den 1 september. 

Innehållet i avdelningens enheter organiserades 

om för att bättre svara upp mot klienternas be-

hov av stöd och tidiga insatser. Förslaget till 

förändringen har tagits fram av en arbetsgrupp 

bestående av medarbetare från samtliga kompe-

tensområden. Arbetsmiljön har förbättrats avse-

värt. Det har uppnåtts genom dialog och delak-

tighet genom hela förändringsprocessen. Individ 

och familj hade tidigare en stor personalomsätt-

ning men idag är den låg.   

Under året har Integrationsavdelningen flyttats 

in under Individ och Familj. Avdelningens ansvar 

för integration av vuxna ligger under Vuxenen-

heten medan HVB verksamheten för ensam-

kommande ungdomar bildar en egen enhet. 

I och med den nya organisationen består Individ 

och Familj numera av fyra enheter. 

•Mottagningsenheten med mottagningsgrupp, 

öppenvård, brobyggare och boendegrupp. I bo-

endegruppen ingår boendekoordinator och bo-

endestödjare. 

•Vuxenenheten med handläggare av ekonomiskt 

bistånd, budget och skuldrådgivning, integration 

vuxna samt ansökningar och anmälningar av 

missbruk för vuxna och våld i nära relationer. 

•Barn & ungdomsenheten med handläggare av 

ansökningar och anmälningar gällande barn och 

unga samt familjerätt, familjehemssekreterare 

och barnsekreterare. 

•Enheten för HVB-verksamhet riktad till ensam-

kommande ungdomar.  I denna enhet ingår 

också avdelningens administrativa grupp. 

Den nya organisationen innehåller också en 

utvecklingschef, inom ledningsgruppen. Syftet 

med tjänsten är att få en förbättrad struktur 

över budgetuppföljning, målstyrning och kvali-

tetsmätning. 

Ansvaret för Serveringstillstånd är överfört till 

Miljöavdelningen på Samhällsbyggnad från och 

med 180101. 

Mottagningsenheten 

Syftet med att skapa en mottganingsenhet var 

bland annat att öka servicen till kommuninvå-

narna och minska arbetstrycket på handläggar-

na. Resultatet har än så länge varit positivt. Mot-

tagningssekreterarna hanterar alla ansökningar 

och anmälningar initialt om personen inte redan 

är aktuell hos en socialsekreterare. 

Boendekoordinatorn arbetar aktivt med att 

finna boenden med skäliga boendekostnader. 

Detta har medfört att vi i dag har ett fåtal privata 

hyresvärdar och i huvudsak använder oss av 

Båstadhem när vi måste ordna boende till en 
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person. Boendekoordinatorn har också organi-

serat om boendestödet så att det i dag ger ett 

tryggt stöd till de som behöver det samtidigt 

som man har en tillsyn över de boenden som vi 

hyr ut. 

Brobyggarna håller på att bygga upp sin verk-

samhet då den är helt ny. Målet är att det för 

barn och unga i Båstad kommun skall vara lätt 

att få hjälp och stöd i ett tidigt skede. Detta ge-

nom att skapa en god relation till barn och unga 

samt deras vårdnadshavare och på så sätt före-

bygga och främja den enskilda unges välmående 

och motverka att barn och unga far illa. Att 

sänka tröskeln och göra socialtjänsten mer lät-

tillgänglig genom nära samarbete med fritids-

gårdar, skolor och andra samarbetspartners. 

Öppenvården är kommunens alternativ till ex-

tern placering av enskilda personer. Detta är vår 

hemmaplanslösning med råd och stöd till en 

mycket lägre kostnad är externa placeringar. 

Vuxenenheten 

Arbetet inom ekonomiskt bistånd har präglats 

av utveckling och tillförsikt med en ökad fram-

tidstro och arbetsglädje i gruppen. Nya riktlinjer 

för biståndsbedömning har tagits fram och 

kommer att precenteras för politiken under 

våren 2019. Arbetsgruppen är fulltalig genom att 

vakanser har ersatts med fast anställd personal.  

Även handläggarna av ansökningar och anmäl-

ningar som rör vuxna är numera fulltaliga. En ny 

handläggare har rekryterats och utbildas nu i 

problematiken om våld i nära relationer då detta 

är en företeelse som har ökat i antal anmälning-

ar. 

Inom enheten har ett projekt startats upp som 

finansieras genom Finsam. Syftet med projektet 

är att få de som har ett långvarigt biståndsbehov 

självförsörjande genom t.ex. sjukersättning, 

utbildning eller arbetsträning. 

Barn och ungdomsenheten 

Arbetsbelastningen inom enheten har varit väl-

digt stor under året. Inflödet av ärenden har ökat 

med ca. 20% i jämfört med sista kvartalet 2017. 

Typen av ärenden har också blivit mer kompli-

cerade och svårarbetade. Annan bidragande 

orsak till att arbetsbelastningen har varit hög är 

att flera medarbetare på enheten har varit sjuk-

skrivna kortare eller längre perioder under året. 

Under året har enheten arbetat mycket för att 

anlita egna familjehem i stället för konsulent-

stödda familjehem. Detta har medfört att place-

ringskostnaden har minskat avsevärt jämfört 

med 2017. 

Enheten för HVB-verksamhet 

Under året har verksamheten genomgått en stor 

förändring till följd av den drastiskt minskade 

tillströmningen av ensamkommande barn och 

ungdomar. I kombination med att de ungdomar 

som finns här blir äldre och skrivs ut från verk-

samheten, minskar behovet av HVB-verksamhet. 

Därför har antalet anställda och boenden mins-

kats efter hand. 

IVO har gjort en tillsyn av verksamheten under 

året och förutom synpunkter på den administra-

tiva hanteringen av ärendena hade de ingen 

kritik mot verksamheten.  

HVB-verksamheten är numera ett stödboende 

vilket medför ett lägre krav på bland annat be-

manning. 

Kulturskolan 
Under hösten 2018 har alla musikundervis-

ningsgrupper varit fulltaliga. 

Detsamma gäller dramagruppernas kvällsun-

dervisning vilket innebär cirka 50 elever. Utöver 

detta har dramapedagogerna träffat alla försko-

lebarn då de spelat sin förskolepjäs. Den spelas 

varje termin och har olika teman som kopplas 

till läroplan och/eller aktuell händelse som tex 

jubileumsåret där Mim och Pim går på opera. 

Dessutom har dramapedagogerna träffat alla 

elever barn i årskurs 2.  Tillsammans med elever 

i årskurs 8 har en pjäs producerats som sedan 

spelats upp. 

Hemsidan har utvecklats och en facebooksida 

har tagits fram. 

 

Ekonomi 
Bildning och arbete redovisade ett underskott 

om -7,5 mkr. Det är framförallt individ och famil-

jeomsorg som avviker från budget med – 7,7 

mkr till stort beroende på högre placeringskost-

nader än budgeterat för bland annat institut-
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ionsvård av vuxna, familjehemsvård för barn och 

unga samt behovsprövad öppenvård för barn.  

Gymnasieskolans ramfinansierade verksamhet 

avvek -151 tkr mot budget vilket främst beror på 

högre kostnader för skolskjutsar än budgeterat. 

Resultatenhet 

Akademi Båstad gymnasium redovisade ett un-

derskott om -1 917 tkr, vilket förklaras av att 

gymnasieskolan har ett minskat elevunderlag, 

främst på det individuella programmet, jämfört 

med budget. Gymnasieskolan har fått mindre 

statsbidrag samt fått återbetala en del projekt-

pengar då färre elever har varit på utlandsprak-

tik än beräknat. Den negativa avvikelsen kom-

mer att regleras med tidigare års överskott. 

Överskottet har använts till riktade insatser 

såsom personalförstärkning, läromedel, digital 

utrustning samt förbättring av arbetsmiljön. 

Framtid 
Gymnasiesärskola 
Båstads kommun köper för närvarande utbild-
ningsplatserna externt. Det finns för närvarande 
inga planer på att förändra detta. 
 
Gymnasieskola 
Skolan har många utmaningar men går en ljus 

framtid till mötes. Det finns ett klimat som stär-

ker gemenskapen. På skolan ser man idag mer 

”blandade” grupper. Elever syns och tar plats i 

olika sammanhang och stämningen på exempel-

vis julavslutningen varm och  öppen. Ledarorga-

nisationen har utvecklats med en tjänst som 

biträdande rektor på halvtid. Det finns en speci-

alpedagog på plats, efter ett års vakans. Elevhäl-

san är därmed komplett. Elevgenomgångar är 

införda för att förhindra att elever ”faller mellan 

stolarna”. 

På Introduktionsprogrammet har som nämnts 

antalet elever på språkintroduktion sjunkit. Det 

är flera elever som fyller ut sin studietid med 

praktik, vilket kan gynna deras utveckling. Det är 

också en ökning av elever med behov av särskilt 

stöd och eventuell anpassad studiegång på In-

troduktionsprogrammet. 

Individ och familj 
Den nya organisationen som nu implementerats 

inom Individ och familj skapar förutsättningar 

att arbeta med de individer som behöver stöd 

från socialtjänsten på ett nytt sätt. Målsättningen 

är att arbeta med förebyggande insatser. Tidi-

gare har socialtjänsten ofta kommit in i det mer 

akuta skedet när problemen hunnit bli stora. 

Kostsamma lösningar har kanske varit det enda 

alternativet. Istället kommer verksamheten nu 

att fokusera på att arbeta förebyggande i sam-

verkan både inom kommunen och med externa 

samverkansparters för att komma in så tidigt 

som möjligt och hitta bra lösningar för varje 

individ.   

Kulturskolan 
Verksamheten kommer att arbeta med kvalitet 

enligt modellen Qualis.  Ett fokus kommer också 

att läggas på elevernas rätt till måluppfyllelse 

enligt kulturskoleplanen. Marknadsföring och 

deltagande i sommaraktiviteter är andra områ-

den som ska utvecklas under 2019. 

 

Tabell: Antal placeringar 2018 och 2017. Not. 1 place-

ring avser 12 månader, ej antalet enskilda individer. 

 2018 2017 

HVB-vård, Barn och Unga 2 2 

Familjehemsvård Barn och Unga 23 22 

Behovsprövad öppen vård barn 1 2 

Inst. Vård vuxna 4 9 

Övriga insatser vuxna 2 1 

Öppna ins boende, vuxna 1 1 

Totalt: 33 37 
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Datum: 2019-01-29 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Margaretha Ekelund Svensson 

Dnr: UN 000266/2015 

 
 

Likvärdig förskole- och grundskolestruktur 
 
 
Förslag till beslut 
Utbildningsnämnden beslutar att förslå Kommunfullmäktige att anta förslag till likvärdig 
förskole- och grundskolestruktur för perioden 2019-2023. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Sedan 2014 har diskussioner och utredningar gjorts för att finna lösningar för en likvärdig och 
modern förskole- och grundskolestruktur. Beslut har tagits i vissa delar, men inget 
helhetbeslut har tagits. På Kommunfullmäktige 2018-12-19 återremitterades ärendet för att 
utreda förslag till en mer likvärdig förskole- och grundskolestruktur för norra och södra sidan. 
 

Bakgrund 
Utredningarna som gjordes 2014-2017 visade att nästan alla förskolor och skolor hade 
eftersatt underhåll och stora investeringsbehov. De var inte anpassade till de lärmiljöer som 
krävs i dag. Likvärdigheten mellan förskolor och skolor fanns inte.  
 

Aktuellt 
Se sammanställning av planerad Likvärdig förskole- och grundskolestruktur. Bilaga 1 
 

Konsekvenser av beslut 
 

Samhälle 
Båstad blir en attraktiv kommun att bo i för barnfamiljer med moderna och anpassade 
lärmiljöer i förskolor och skolor. En förändrad förskole- och grundskolestruktur kan innebära 
förändrad utveckling av berörda orter.  
 

Verksamhet  
Vi lever upp till skollagens krav på anpassade lärmiljöer. Det blir lättare att rekrytera utbildad 
personal med nya förskolor och skolor med anpassade lärmiljöer. 
 

Ekonomi 
På sikt blir det billigare med nya lokaler som inte behöver renoveras och är billigare att värma 
upp. Samordningsvinster för elevhälsans personal, studiehandledare och modersmålslärare.  
Även samordningsvinster för service- och måltidstjänster. Blir färre slöjd- och 
hemkunskapsturer. 
 

Barnkonsekvensanalys 
Barn och elever får en tillgänglig, inkluderande och likvärdig lärmiljö där hänsyn tas till fysiska, 
sociala och pedagogiska aspekter. 
 

Miljökonsekvensanalys 
Byggnaderna byggs i ett hållbarhetsperspektiv med miljövänlig uppvärmning.  
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Det blir lättare att samordna skolskjutsen och därmed färre bussturer. 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Ledningsgrupp Barn och skola 
Birgitta Berséus förskoleutvecklare, 
Marika Forsell utvecklingsledare 
Jan Bernhardsson teknik och servicechef 
 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Bil. 1 En likvärdig förskole- och grundskolestruktur 
Bil. 2 Förskolestruktur, 2019-01-29 
Bil. 3 Skolstruktur, 2019-01-29 
 
Samråd har skett med: 
Birgitta Berséus förskoleutvecklare, 
Marika Forsell utvecklingsledare 
Jan Bernhardsson teknik och servicechef 
 
 
 



 

 

 

      

 

 

 

En likvärdig förskole- och 

grundskolestruktur  
för norra och södra sidan av Båstads kommun 2019-2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sammanställd av 

Margareta Ekelund Svensson Tf Skolchef  

Marika Forsell, Utvecklingsledare Barn och skola  

Birgitta Berseus, Förskoleutvecklare  
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En likvärdig förskole- och grundskolestruktur för norra och södra 

sidan av Båstads kommun 

 
Bakgrund 
2014-05-07 gav Kommunstyrelsen förvaltningen i uppdrag att ta fram underlag som belyser och 
analyserar dessa frågeställningar: 

- Likvärdig utbildning vid kommunens förskolor och skolor 
- Framtida kompetensförsörjning 
- Förskole- och skollokaler som lever upp till skollagens krav på tidsenliga lärmiljöer och 

arbetsmiljölagens krav. 
 
Flera utredningar har sedan dess utarbetats under två skolchefer (likvärdig utbildning), HR-
avdelningen (framtida kompetensförsörjning, Båstadhem och Teknik och service (förskole- och 
skollokaler). Diskussioner och beslut har vid olika tillfällen tagits i Utbildningsnämnden, 
Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige. 
 
På Kommunfullmäktige 2018-12-19 återremitteras ärendet angående skolstrukturen för att 
utreda ett förslag till en mer likvärdig Förskole- och grundskolestruktur för norra och södra 
sidan av Båstads kommun. 
 
 

Likvärdighet ur ett pedagogiskt perspektiv 
 
En likvärdig förskoleorganisation 
En viktig fråga att ha med i planeringen för en likvärdig förskoleorganisation i Båstads kommun 
är frågan om barngruppernas sammansättning och storlek. Det finns en rad faktorer att ta 
hänsyn till då beslut ska tas om barngruppernas storlek, såsom personalens kompetens, 
personaltäthet, lokalernas storlek, miljöns utformning samt barnens bakgrund, ålder, kön och 
förutsättningar i övrigt för att tillgodogöra sig utbildningen i förskolan. Med barngrupp menas 
antal barn inskrivna per avdelning. Särskilda riktlinjer för gruppstorlek presenterades av 
Skolverket år 2016. För barn mellan 1 och 3 år är riktmärket för barngruppens storlek sex till 
tolv barn, och för barn mellan 4 och 5 år nio till femton barn. I Båstad räknas ett snitt på arton 
barn på en avdelning med barn 1-5 år. På KF 2018-02-28 godkändes revideringarna i Skol-och 
utbildningsprogrammet  där det står: 
 

 Alla barn i förskolan får tillgång till en verksamhet som genomförs enligt skolverkets 
riktmärke för barngruppernas storlek. 

Budget finns inte avsatt för mindre barngrupper. 
 
Läroplanen för förskolan(2018) ställer andra krav än när ”daghemmen” i Båstad byggdes under 
1980-talet.  Idag krävs moderna och tidsenliga förskolor för att främja barnens utbildning och 
undervisning. Lokalernas utformning ska ligga till grund för barnets delaktighet och inkludering 
samt kunna ge stöd till barnets olika behov för lärande och utveckling. En öppnare planlösning 
ger flexibilitet till möblering och indelning av rummen efter varje barngrupps behov. Olika 
rumsfunktioner och god kvalitet på ljud, ljus och luftmiljö påverkar barnens  inlärningsförmåga. 
Barns möjlighet till utveckling och lärande påverkas av hur tillgänglig den fysiska miljön är. Den 
öppna planlösningen underlättar och skapar tillgänglighet för barn med olika 
funktionsnedsättning.  
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Forskningen menar att barn lär och utvecklas optimalt i miljöer som inbjuder till 
kommunikation och samspel i goda relationer till människor och miljöer. Moderna förskolor 
bjuder in barnen till att kommunicera med varandra och miljöerna genom att göra rummen 
transparenta och flexibla.  Stora rum med möjlighet att skapa mötesplatser som underlättar 
barns samspel och relationsbyggande.  ”Rum i rummen” gör det lättare att kommunicera och 
överblicka och öppnar upp för flexibla lösningar och möjlighet att dela av för avskildhet, vila och 
återhämtning när det behövs. 
Skollagen och förskolans läroplan ställer krav på en aktiv föräldrasamverkan och att 
verksamheten systematiskt dokumenteras, reflekteras och analyseras för att utveckla 
utbildningen och undervisningen. I våra äldre förskolor finns det inte tillräckligt med arbetsrum 
för detta arbete.   
 
En likvärdig grundskolestruktur 
Argument för en likvärdig, hållbar och tidsenlig skolorganisation i Båstad tar sin utgångspunkt i 
nationella riktlinjer för elevers rätt till likvärdig utbildning enligt skollagens formulering (kap.1 
2§ skollagen). Alla barn och ungdomar, oberoende av kön, geografisk hemvist samt sociala och 
ekonomiska förhållanden, ska ha lika tillgång till utbildningen i det offentliga skolväsendet. 
Lagen fastslår även att utbildningen ska vara likvärdig inom varje skolform, oberoende av var 
den anordnas i landet och alla elever erbjudas möjlighet att nå skolans mål. Likvärdighetskravet 
framställs även i läroplanerna för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen, fritidshemmet 
samt de frivilliga skolformerna.  
 
Några primära förutsättningar för att också kunna nå de politiska målen i det reviderade skol- 
och utbildningsprogrammet är att verka för en adekvat förskole- och grundskolestruktur där 
maximal nytta bidrar till: 
 

 att alla elever ges möjligheten att uppnå minst godkända betyg 
 att bättre uppfylla de nationella målen 

 bättre pedagogiskt ledarskap i och utanför klassrummet 
 att ge förutsättningar för varje elev till en så bra utbildning och social kompetens som 

möjligt inför framtidens val av utbildningar och yrken. 
 en skola för alla, som stimulerar lärande och uppmuntrar elevernas egna intressen.   

 
En likvärdig skolorganisation kan erbjuda och stödja den mängd olika områden som bidrar till 
ökad likvärdighet som till exempel tillgången till behöriga lärare, förskollärare, fritidspedagoger 
och skolledare. En sådan skolorganisation möjliggör också bättre villkor för kollegialt lärande, 
där mer verkningsfull resursfördelning går att utvinna. Vidare erbjuder en likvärdig 
skolorganisation ökad tillgänglighet till specialsalar, förenklad digital infrastruktur och mer 
flexibla lärmijöer för såväl barn, elever som för pedagoger. Dessutom bidrar en mer likvärdig 
skolstruktur till en ökad förmåga att kompetensförsörja verksamheten där Båstads 
attraktionskraft är allt mer avgörande i en tid av akuta svårigheter att rekrytera behöriga lärare. 
Behöriga lärare säkerställer barn och elevers rätt till likvärdig utbildning. Tillgången till ett 
mångfald av kamrater är nödvändig för den enskilde individens tillväxt och sociala utveckling då 
barn och elevers olikheter utgör en tillgång i undervisningen och för lärandet.  
 
Tillgången till likvärdiga resurser kan bättre säkerställa flexibilitet i undervisningen. Barn och 
elever möter fler lärare som dagligen utmanas i sin praktik, där fler samordningsvinster sker 
genom det kollegiala samtalet. Då fler lärare möts skapas goda villkor för utveckling av 
undervisningspraktiken som på sikt leder till ökad måluppfyllelse.  
 
En likvärdig skolorganisation skapar bästa förutsättningar för god resursanvändning där 
pedagogisk flexibilitet stödjer barn- elever, samt medarbetares hälsa och lärande. 
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Förskole- och skolstruktur södra delen i Båstad  
 

Förslöv 

Skogsbyns förskola 

Skogsbyns förskola stod klar i nov 2018. Här finns den lärandemiljö som beskrivs ovan och är ett 
föredömligt exempel på hur en tidsenlig förskola kan möta både skollagens och läroplanens 
krav. Förskolan har plats för 108 barn 
 

Ängsbyns förskola 

På Ängsbyns förskola gjordes en mindre renovering och ny ventilation installerades under 2017. 

Förskolan har plats för 54 barn. 

 

Fristående verksamhet  

Lyckohällan är en fristående verksamhet och finns i Bygdegården. Den drivs som ett 
personalkooperativ. Förskolan har plats för 33 barn. 
 
Förslövs skola F-9 
Kommunstyrelsen beslutade 2017-12-06 att anta ett program för om- och tillbyggnad av 
Förslövs skola. De flesta klasserna är nu i moduler. Under 2019 påbörjas rivningen och om- och 
tillbyggnaden av skolan. Inflyttning beräknas ske senast hösten 2021. Om- och tillbyggnaden 
beräknas för 350 elever (F-6).  Totalt för Förslövs skola F-9 beräknas 600 elever. Eftersom 
elevantalet på 7-9 ökar måste nuvarande bibliotek, personalutrymmen och expedition byggas 
om till klassrum och grupprum. Bibliotek, expedition och personalutrymmen kommer att finnas 
i nybyggnationen. Befintliga lokaler i E-huset (intill Samlingssalen) byggs om till musiksal.   

 

Västra Karup 

Klockarebyns förskola 
Klockarebyns förskola har fyra avdelningar varav 2 av dem är i moduler. Lokalerna är slitna och 
kök och personalutrymmen är underdimensionerade. Förskolan har plats för 60-62 barn. 
En nybyggnation av en 4 avdelningsförskola med möjlighet att bygga ut till en 6 
avdelningsförskola i Västra Karup skulle täcka befintligt och framtida behov av förskoleplatser 
för skolans upptagningsområde. En större mer tidsenlig och modern förskola kan attrahera och 
underlätta rekrytering av legitimerade förskollärare.  En större förskola kan också skapa 
förutsättningar för längre och flexiblare öppettider vilket vårdnadshavare efterfrågar.    
 
Västra Karups skola F-6 
På Kommunstyrelsen 2017-12-06 beslöts  ett program för ombyggnation av Västra Karups skola 
och att etablera och hyra in provisoriska skolmoduler. Alla klasser är nu i moduler. 
Hälsoproblemen bland personalen har ökat och ännu har man inte funnit orsaken. Eftersom det 
finns något som genererar hälsoproblem kommer hela skolan att rivas och det blir en helt ny 
skola. Ny skolan dimensioneras för 300 elever med upptagningsområde Torekov, V. Karup och 
Grevie.  
Ny skola beräknas vara klar för inflyttning 2021. 
Genom att bygga en ny förskola i anslutning till ny skola kan samordningsvinster kring 
öppettider mellan förskola och fritidshem göras. 
 

Grevie 
Backabyns förskola 

Backabyns förskola har under hösten 2017 fått en uppfräschning av lokalerna och ventilationen 
har blivit åtgärdad. Tillgängligheten är ett problem eftersom fastigheten är i två våningar och 
saknar hiss. Endast en toalett till 15 barn finns på nedervåningen. Förskolan har plats för 34 
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barn. En större förskola med ändamålsenliga lokaler som uppfyller tillgänglighetskraven 
kommer att behövas framöver. 
 

Fristående verksamheter 

Backabusarnas förskola drivs som ett föräldrakooperativ. Förskolan har plats för 16 elever. 
Montessori har två förskolor med två avdelningar vardera i Grevie kyrkby. Förskolorna har plats 
för 52 barn. 
 
Grevie skola 
En etablering av ny skola (F-6) i Grevie bedöms kunna ske först när befolkningen ökat i 
samhället.  
Montessori har en grundskola F-6 med 118 elever i Grevie kyrkby.  

 
Torekov 
Fiskebyns förskola 
Fiskebyn förskola har tre avdelningar varav en av dem är i en modul. Lokalerna är inte 
ändamålsenliga. Två avdelningar samsas om ett kapprum. Den ena avdelningen ligger avsides 
från kapprummet, vilket försvårar kontakten med vårdnadshavare vid hämtning och lämning. 
Lokalernas begränsningar försvårar ett ökat barnantal samt samverkan mellan avdelningarna. 
Förskolan har plats för 45 barn. 
Beslut är taget att förskolan ska renoveras, anpassas och byggas ut till fyra avdelningar. 
Samtidigt tas modulen bort. 
  
Sandlyckeskolan F-6 
Det är svårigheter med att rekrytera utbildad personal till Torekov och svårt att erbjuda 
heltidstjänster. Ett begränsat elevantal med små klasser minskar förutsättningarna för en 
likvärdig skola i Båstads kommun och kan innebära ett socialt utanförskap. Skolverket 
föreskriver att alla elever har rätt till en likvärdig utbildning var eleven än bor. Det är ett stort 
renoveringsbehov av lokalerna. 
Skolan läggs ner 2021 och elever och personal flyttar till V. Karups skola. 
 

 
Förskole- och skolstruktur norra delen i Båstad 
 
Båstad 
De tre förskolorna i Båstad kan trots renovering upplevas som slitna och ofunktionella. Det finns 
därför behov av nya förskoleavdelningar. Vid planering av framtida förskolor i Båstad måste 
hänsyn tas till såväl fristående verksamhet som hur underlaget utvecklas i Östra Karup. 
 
Malens förskola 
Malens förskola renoverades och fick ny ventilation under sommaren 2018. Dock är inte 
personalutrymmena på plan två tillgängliga för alla på grund av avsaknad av hiss. 
Förskolan har två avdelningar och plats för 36 barn. 
 
Äppelbyns förskola 
Förskolan har fyra avdelningar. En avdelning är i en villa från 1964 som är ombyggd till förskola. 
Denna avdelning har stort renoveringsbehov med slitna ytskikt och dålig ventilation. Dessutom  
är det svårt med tillgängligheten med personalrum och personaltoalett på ovanvåningen. Det är 
återkommande doftproblem på Äppelbyn. Köket är underdimensionerat. Lokalerna 
uppfräschades 2017  men ger fortfarande ett slitet intryck. Förskolan har plats för 72 barn. 
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Päronbyns förskola 
Päronbyns förskola uppfräschade 2017. Förskolan har två avdelningar och plats för 36 barn. 
 
Fristående verksamhet 
Montessori har en förskola på Skogsliden. Den har plats för 25 barn. 
Tuvelyckans förskola öppnade i mitten av januari och är byggd för att kunna ta emot 90 barn. 
Den fristående förskolan Tuvelyckan beräknas tillsammans med Östra Karups förskola täcka 
behovet av förskoleplatser i Hemmeslöv/Östra Karup för till fället. 
 
Strandängsskolan  
Lokalerna för F-6 är inte ändamålsenliga för dagens skolverksamhet. Elevantalet har ökat och 
planeras öka än mer i framtiden. Lokalerna är trånga och kommer inte att räcka till. Moduler 
behövs omgående och fram tills att ny skola blir klar i Hemmeslöv.  
Högstadiets lokaler har också behov av renovering och har inte kapacitet för många fler elever. 
Skolan behöver byggas ut. 
Strandängsskolan i dess nuvarande form behöver delas och omlokaliseras för att klara framtida 
behov. Hur denna delning görs behöver utredas närmare samt vilka årsklasser som ka flyttas till 
den nya skolan i Hemmeslöv och vilka som blir kvar. Detta utredningsarbete ska beakta faktorer 
som befolkningsutveckling, närhet till bibliotek, fritidsaktiviteter, det kollektivtrafiknära lägets 
betydelse, planförhållanden m.m. 
 

Östra Karup 
Östra Karups förskola 
Östra Karups förskola har fem avdelningar med möjlighet till utbyggnad av en sjätte. En 
avdelning är för närvarande stängd på grund av det låga barnantalet. Förskolan har plats för 90 
barn. 
 

Östra Karups skola 
Östra Karups skola renoverades 2016. Med utökning av två moduler ryms samtliga elever inom 
nuvarande upptagningsområde. Befolkningsprognosen i Östra Karup visar på en liten ökning av 
antalet elever. Det blir en skola om ca 100-150 elever åk F-6. Skolan är beroende av 
befolkningsutvecklingen i området. 
 
Hemmeslöv 
Med anledning av ökad inflyttning i Hemmeslöv är behovet stort av en skola i området. En skola 
som täcker upptagningsområde Båstad och Hemmeslöv. Modulerna i Östra Karup kan då 
avvecklas. Skolan i Hemmeslöv förväntas bli klar för inflyttning 2023. 
 
 

 
 
Antal grundskoleelever per 15 januari  2019 

 
Skola Antal elever 
Förslövs skola F-9  465 
Västra Karups skola 142 
Sandlyckeskolan  84 
Strandängsskolan F-6 283 
Strandängsskolan 7-9 263 
Östra Karups skola 176 
 
 
 



Förskolestruktur 
Båstads kommun  

  

2019-01-29 

 

  



Torekov 
 

Kommunala förskolor:  

Fiskebyn 
Antal platser : 

28 st + bef modul 18 st =46 st 

Västra Karup 
 
Kommunala förskolor:  
Klockarebyn 
Antal platser: 

36 st + 2 bef modul  = 62st  

Grevie 
 
Kommunala förskolor: 
Backabyn 
Antal platser : 
33-36 st  
 
Fristående förskolor: 
Antal platser: 

Backabusarna: 20-24   

 
Montessori: 55 st 
 
  

Båstad 
 
Kommunala förskolor: 
Äppelbyn, Päronbyn, Malen 
Antal platser: 
Äppelbyn: 72 st 
Päronbyn: 36 st 
Malen: 36 st + 18st 
Totalt: 162 
 
 
Fristående förskolor: 
Montessori  

Antal platser: 30-35 st 

Förslöv 
 
Kommunala förskolor: 
Skogsbyn, Ängsbyn 
 
Antal platser 
Skogsbyn: 108 st  
Ängsbyn: 54 st  
Tot: 162 
 
Fristående förskolor: 
Lyckehällan 30 st 

 

Östra Karup 
 
Kommunala förskolor: 
Östra Karups förskola 

Antal platser : 90 st 

Hemmeslöv 
 
Kommunala förskolor: 
 
Fristående förskolor: 

Tuvelyckan 2019 

Totalt antal platser 
kommunala förskolor:  
 
532+18 (550) 
PO:10 
 
Totalt antal platser 
fristående förskolor: 
 

132-156 platser 



Upptagningsområden samt var befintliga 1-5 åringar bor. 

 

Förskolestruktur - Nuläge 

 



Befolkningsprognos 2018-2023 

Enligt SKL:s befolkningsprognosen kommer 
antalet barn mellan 1-5 år att öka med 145 barn 
mellan 2018-2023  

Antal idag: 657 st 

Beräknat antal barn 2018: 683 st 

Beräknat antal barn 2023: 828 st 

 

Detta tros dock vara beräknat i underkant.  

 



Planerad förskolestruktur och byggnationer 

2019-2026 

 

• Om- tillbyggnad Klockarebyn Västra Karup – 4 avdelningar klart 2021 

•  Tillbyggnad Fiskebyn Torekov – 4 avdelningar klart 2021 

• Om- tillbyggnad förskolor i Båstad – 10 avdelningar klart 2023 

 

 Total investering 80-90 miljoner 

 

 

 

 

 



Skolstruktur 
Båstads kommun  

  

2019-01-29 

 

  



Torekov 
 
Antal barn i orten  
F-6: 43 
7-9: 16 
 
Antal barn i  
upptagningsområdet:  
F-6: 87 
7-9: 34 
 
Antal barn på  
Sandlyckeskolan:  

F-6: 88 

Västra Karup 
 
Antal barn i orten  
F-6: 20       
7-9: 15 
 
Antal barn i 
upptagningsområdet:  
F-6: 216 
7-9: 109 
 
Antal barn på V K-skolan: 

F-6: 148 

Grevie 
 
Montessori (Privat regi) - 
Grevie Kyrkby 
 
Antal barn i Grevie tätort  
F-6: 57  
7-9: 33 
 
Antal barn på Montessori-
skolan: 
F-6: 113 st 

Båstad 
 
Antal barn i orten  
F-6: 121 
7-9: 109 
 
Antal barn i 
upptagningsområdet:  
F-6: 251 
7-9: 113 
 
Antal barn på Strandängs-
skolan:  
F-6: 274 
7-9: 258 

Förslöv 
 
Antal barn i orten  
F-6: 221 
7-9: 78 
 
Antal barn i 
upptagningsområdet:  
F-6: 307 
7-9: 102 
 
Antal barn på Förslövsskola:
  
F-6: 257 

7-9: 199 

Östra Karup 
 
Antal barn i orten  
F-6: 58 
7-9: 20 
 
Antal barn i 
upptagningsområdet:  
F-6: 199 
7-9: 86 
 
Antal barn på Ö K-skola: 

F-6: 174 

Totalt:  

 

 5 st kommunala skolor 

1 st fristående skola 



 

 

Prognos 2018 

Hur förändras 

befolkningssammansättningen? 



Torekov 
Sandlyckeskolan  F-6 
Avvecklas 

Västra Karup 
Nybyggnation F-6 
300 elever 

Grevie 
Ingen ny skola. 
 
Grevie Kyrkby 
Montessori extern regi 
Ca 113 elever 
 

Båstad 

Strandängsskolan 7-9  

365 elever 
 

Förslöv 
Om- tillbyggnad F-6 
350 elever 
7-9  
300 elever 
 

Östra Karup 
Befintlig F-6 
 115 elever 

Båstad / Hemmeslöv 
Nybyggnation F-6  
445 elever 
 

Planerad 

skolstruktur 



Planerad skolstruktur och byggnationer 2019-2023 

• Om- och tillbyggnad Förslövs skola F-6 – 350 elever - klar 2021  

• Nybyggnad Västra Karups skola – 300 elever – klar 2021  

• Torekovs skola avvecklas och eleverna flyttar till V. Karups skola - 2021 

• Nybyggnad Båstad/Hemmeslöv – klar 2023  

• Strandängsskolan delas efter fördjupad utredning - 2023 

 

 

       Total investering 450-500 miljoner 
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Datum: 2019-02-04 Till: Utbildningsnämnden 

Handläggare: Margareta Ekelund Svensson 

Dnr: UN 000032/2019 

 

Utnämnande av skolchef för förskola, grundskola 
 

Förslag till beslut 
 
Utbildningsnämnden utser till och med den 17 mars 2019 tf. Skolchef Margareta Ekelund-
Svensson till Skolchef, och från och med den 18 mars Inga-Britt Henriksson till Skolchef med 
ansvar för Båstads kommuns verksamhet avseende förskola, förskoleklassen, grundskola, spe-
cialskolan och fritidshem. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Sedan årsskiftet 2018/2019 ska skolhuvudmän utse en eller flera skolchefer med ansvar att se 
till att de föreskrifter som gäller för utbildningen följs i verksamheten.  
 
Bakgrund 
Skolchef och motsvarande benämningar av tjänsteuppdrag är inte tidigare reglerat i lagstift-
ningen inom skol- och utbildningsområdet. 
 

Aktuellt 
Enligt en ny bestämmelse i skollagen (2 kap 8 a §) ska huvudmannen utse en eller flera skol-
chefer för hela eller delar av verksamheten. Skolchefen ska biträda huvudmannen med att se 
till att de föreskrifter som gäller för utbildningen följs . Med föreskrifter menas alla bestämmel-
ser i lagar, förordningar och myndighetsföreskrifter. Sådana föreskrifter finns i första hand i 
skollagen och anslutande författningar, men även till exempel i arbetsmiljölagen och diskrimi-
neringslagen. Även att följa det systematiska kvalitetsarbetet ingår i uppdraget. 
Avsikten är inte att inrätta en ny ansvarsnivå, istället inrättas en ny funktion hos huvudman-
nen. Det är frågan om en markering att det ska finnas en eller flera personer som ska se till att 
de föreskrifter som gäller för utbildningen följs. Vid eventuella brister ska skolchefen försöka 
åtgärda bristerna inom ramen för sina befogenheter. Räcker inte dessa till är det hens skyldig-
het att informera huvudmannen. Det kan handla om att det inte finns tillräckliga resurser. An-
svaret för att utbildningen inom skolväsendet genomförs enligt gällande regelverk ligger i 
slutändan alltid på huvudmannen. 
 
Konsekvenser av beslut 
Rollen som skolchef och det ansvar som åligger denne blir tydligare. 

 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 

Margareta Ekelund –Svensson tf Skolchef 
 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Klicka här för att ange text. 
 
Samråd har skett med: 
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Klicka här för att ange text. 
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Datum: 2019-02-04 Till: Utbildningsnämnden 

Handläggare: Henrik Andersson, Bildningschef 

Dnr: UN 000033/2019 

 

Utnämnande av skolchef för gymnasium och gymnasiesärskola 
 

Förslag till beslut 
 
Utbildningsnämnden utser Bildningschef, Henrik Andersson till skolchef med ansvar för Bå-
stads kommuns verksamhet avseende gymnasium och gymnasiesärskolan. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Sedan årsskiftet 2018/2019 ska skolhuvudmän utse en eller flera skolchefer med ansvar att se 
till att de föreskrifter som gäller för utbildningen följs i verksamheten.  
 

Bakgrund 
Skolchef och motsvarande benämningar av tjänsteuppdrag är inte tidigare reglerat i lagstift-
ningen inom skol- och utbildningsområdet. 
 

Aktuellt 
Enligt en ny bestämmelse i skollagen (2 kap 8 a §) ska huvudmannen utse en eller flera skol-
chefer för hela eller delar av verksamheten. Skolchefen ska biträda huvudmannen med att se 
till att de föreskrifter som gäller för utbildningen följs . Med föreskrifter menas alla bestämmel-
ser i lagar, förordningar och myndighetsföreskrifter. Sådana föreskrifter finns i första hand i 
skollagen och anslutande författningar, men även till exempel i arbetsmiljölagen och diskrimi-
neringslagen. Även att följa det systematiska kvalitetsarbetet ingår i uppdraget. 
Avsikten är inte att inrätta en ny ansvarsnivå, istället inrättas en ny funktion hos huvudman-
nen. Det är frågan om en markering att det ska finnas en eller flera personer som ska se till att 
de föreskrifter som gäller för utbildningen följs. Vid eventuella brister ska skolchefen försöka 
åtgärda bristerna inom ramen för sina befogenheter. Räcker inte dessa till är det hens skyldig-
het att informera huvudmannen. Det kan handla om att det inte finns tillräckliga resurser. An-
svaret för att utbildningen inom skolväsendet genomförs enligt gällande regelverk ligger i 
slutändan alltid på huvudmannen. 
 
Konsekvenser av beslut 
Rollen som skolchef och det ansvar som åligger denne blir tydligare. 

 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 

Henrik Andersson, Bildningschef 
Ulrika Krämer Rektor Akademi Båstad gymnasium 
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Datum: : 2019-01-30 Till: Utbildningsnämnden 

Handläggare: Ida Skoglund 

Dnr: UN 000003/2019 – 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. 
 
 
 
Kommunkansliet 
Ida Skoglund, nämndsekreterare 
 
 
 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Delegationsbeslut Individ och familj 
Delegationsbeslut Bildning och arbete – Akademi Båstad gymnasium 
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Datum: : 2019-01-30 Till: Utbildningsnämnden 

Handläggare: Ida Skoglund 

Dnr: UN 000004/2019 – 900 
 
 

Beslutslogg  
 
 

Förslag till beslut 
 
Beslutsloggen för utbildningsnämnden, 2019-02-12, 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 2019-02-12 
 
 
 



 

Beslutslogg utbildningsnämnden 2019 
 

 

* 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 

2019-01-04 
 

 

       

Beslutsinstans, datum och 
§ 

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

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 

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 



* 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 2018-05-08, § 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 Våren 2019 

UN  
2018-11-06 § 108 
Genomlysning av skol-
peng 

UN 
000137/ 
2018 

I Skolinspektionens ”Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i 

Båstads kommun” från 2017-09-11 står att Båstads kommun inte uppfyller 

författningens 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 förvaltningen föreslår att ändra fördelningen av skolpengen 

genom att använda socioekonomisk parameter. 

Skolchef/ 
skolexpert 

Ärendet åter-
remitterat 

April 2019 

KF 2018-12-19 
 § 248 
Optimal skolorganisation 
– Norra sidan 
 
(UN : Hållbar och optimal 
förskole- och grundskole-
struktur för en tidsenlig 
och likvärdig utbildning) 
 

KS 
000545/ 
2014-600 
 
UN 
000266/ 
2015-600 

Ärendet återremitteras för att utreda ett förslag till en mer likvärdig för-

skole- och grundskolestruktur för norra och södra sidan av Båstads kom-

mun.  

Skolchef Ärendet åter-
remitterat 

Mars 2019 

UN 2019-01-22 
§ 23 
Trygghets- och säkerhets-
frågor på skolor och  
förskolor 
 
 
 
 
 

UN 
000020/ 
2019-600 

Förvaltningen får i uppdrag att redogöra för vilka åtgärder man vidtagit 

och vilka man planerar för. 

Skolchef  Mars 2019 



* 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 2019-01-22 
§ 24 
Översyn socialjour  
Båstads kommun 

UN 
000021/ 
2019-600 

Förvaltningen får i uppdrag att göra en översyn av socialjouren i Båstads 

kommun. En genomlysning med syfte att det finns en mer sammanhäng-

ande socialjour med adekvat tjänstemannanstöd under dygnets alla tim-

mar.  

Primärt en justering av tiderna fredag eftermiddag då det finns ett tjänste-

mannaglapp på eftermiddagar. 

 

• Vad innebär ett utökat köp från Helsingborg? Går det att göra? 

• Vad skulle det innebära om vår egen tjänstemannaorganisation skulle ta 

hand om verksamheten 24/7 365. 

IFO-chef  2019 

UN 2019-01-22 
§ 17 
Delegationsordning för 
utbildningsnämnden 

UN 
000001/ 
2015-600 

I samband med ny mandatperiod föreslås en översyn av utbildningsnämn-

dens delegationsordning. 

Utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att se över delegations-

ordningen. Synpunkter från ledamöter och ersättare skickas till nämndsek-

reterare för vidarebefordran. Målet är att delegationsordningen ses över 

när nya skolchefen tillträtt och haft en chans att sätta sig in i det.  

Skolchef  Överenskom-
melse med nya 
skolchefen 
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Datum: : 2019-01-30 Till: Utbildningsnämnden 

Handläggare: Ida Skoglund 

Dnr: UN 000005/2019 – 900 
 
 

Delgivningar  
 
 

Förslag till beslut 
 
Redovisade delgivningar läggs till handlingarna. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Inkomna skrivelser av särskild vikt för nämnden delges: 
 

1. Granskning av intern kontroll 
2. Granskning av kommunens fordonshantering 
3. Granskning av kommunens kostnader för resor och representation 

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

skolchef 
 
 
 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Granskning av intern kontroll 
Granskning av kommunens fordonshantering 
Granskning av kommunens kostnader för resor och representation 
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Datum: : 2019-02-04 Till: Utbildningsnämnden 

Handläggare: Ida Skoglund 

Dnr: UN 000007/2019 – 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, utredare/skolexpert 
 
 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Anmälan kränkande behandling – Förslövs skola, 2019-01-15 
Anmälan kränkande behandling – Strandängsskolan 7-9, 2019-02-01 
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