
 

 

 

Kallelse till sammanträde med Utbildningsnämnden  

Datum: Tisdagen den 29 september 2020 

Plats och tid: Sessionssalen, kl. 13:30  

OBS!                         Utbildning i skoljuridik hålls i Sessionssalen, kl. 08:30-12:00 

 

 Ärendemening Handläggare Besluts-
instans 

 Upprop   

1.  Val av justeringsperson  Ida Skoglund UN 

2.  Godkännande av dagordning  Ida Skoglund UN 

3.  Offentliga sammanträden för utbildningsnämnden mandatperioden 2019-
2022 

Ida Skoglund UN 

4.  Informationsärenden  

1. Individ- och familjeomsorgen, Lena Täringskog 

2. Organisationsförändringar Barn och skola, Inga-Britt Henriksson 

3. Lägesrapport covid 19, Inga-Britt Henriksson 

4. Skolinspektionens granskning delegationsordning, Inga-Britt 
Henriksson 

5. Redovisning av platser inom förskola, Birgitta Berséus 

6. Allmän information - utbildning, Inga-Britt Henriksson 

Ida Skoglund UN 

5.  Budgetuppföljning tertial 2 2020 - Utbildningsnämnden Ida Skoglund UN 

6.  Budgetuppföljning tertial 2 2020 - Barn och skola  Inga-Britt Henriksson 

Annica Nilsson 

UN 

7.  Driftsbudget 2021 - Barn och skola Inga-Britt Henriksson 

Annica Nilsson 

UN 

8.  Driftsbudget 2021- Kulturskolan Inga-Britt Henriksson 

Annica Nilsson  

UN 

9.  Kulturskolans organisatoriska tillhörighet Inga-Britt Henriksson UN 

10.  Skolpeng särskola Inga-Britt Henriksson 

Annica Nilsson 

UN 

11.  Redovisning och uppföljning av resultat och måluppfyllelse för läsår 2019-
2020 

Eva Hugosson  UN 

12.  Redovisning av rektorers systematiska kvalitetsarbete  Eva Hugosson  UN 

13.  Tillsyn fristående förskolor - Lyckohällan Birgitta Berséus UN 

14.  Tillsyn fristående förskolor - Backabusarna Birgitta Berséus UN 
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 Ärendemening Handläggare Besluts-
instans 

15.  Tillsyn fristående förskolor - Båstad Montessori, Äpplet, Pärlan, Kristallen Birgitta Berséus UN 

16.  Tillsyn fristående förskolor - Tuvelyckans förskola Birgitta Berséus UN 

17.  Utredning gällande användning av lokaler i kommunal verksamhet 
avseende nuvarande Tuvelyckans förskola  

Inga-Britt Henriksson UN 

18.  Handlingsplan problematisk frånvaro Nina Linné UN 

19.  Genomlysning av skolskjutsorganisationen Margaretha Ekelund-
Svensson 

Nina Linné 

UN 

20.  Anmälda delegationsbeslut  UN 

21.  Beslutslogg   UN 

22.  Delgivningar   UN 

23.  Anmälda kränkande behandlingar   UN 

 
 
Båstad den 22 september 2020 
 
 
 

Thomas Nerd 
Ordförande 

Johan Peterson 
Sekreterare 
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Datum: 2020-08-13 Till: Utbildningsnämnden 

Handläggare: Ida Skoglund 

Dnr: UN 000001/2020 – 900 
 
 

Val av justeringsperson  
 
 

Förslag till beslut 
 
1. Helena Stridh (BP) utses till justeringsperson och Uno Johansson (C) till ersättare.  
 
2. Justeringen äger rum på kommunkontoret i Båstad, fredagen den 2 oktober 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  
skriftligt innan nämnden justerar den. 
 
 
 
Kommunkansliet 
Ida Skoglund, nämndsekreterare 
 
 
 
 
 
 

fru BÅSTADS 
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Datum: 2020-08-13 Till: Utbildningsnämnden 

Handläggare: Ida Skoglund 

Dnr: UN 000002/2020 – 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: 2020-09-18 Till: Utbildningsnämnden 

Handläggare: Ida Skoglund 

Dnr: UN 000010/2019 – 100 
 
 

Offentliga sammanträden för utbildningsnämnden mandatperioden 2019-
2022 
 
 
Förslag till beslut 
 
Sammanträdet den 29 september 2020 stängs med tanke på rekommendationer i samband 
med pågående smittspridning av coronaviruset (covid-19). Undantaget detta beslut är  
tjänstgörande ledamöter, ersättare, verksamhetschefer, nämndsekreterare samt föredragande 
tjänstepersoner. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Vid mandatperiodens start 2019 fattade utbildningsnämnden beslut om att dess  
sammanträden ska vara offentliga i de fall det inte rör ärende som handlar om  
myndighetsutövning eller som är belagda med sekretess.   
 
I samband med händelseutvecklingen i samhället gällande covid-19 rekommenderas att  
formen för sammanträden anpassas för att minimera risk för smittspridning. Förutom  
anpassningar i möteslokalen som möjliggör fysiskt avstånd mellan ledamöter bör man  
överväga om mötet ska stängas för andra än tjänstgörande ledamöter, ersättare,  
verksamhetschefer, sekreterare och föredragande tjänstepersoner i de ärenden där det anses 
vara av särskild vikt med en muntlig föredragning. 
 
 
Kommunkansliet 
Ida Skoglund, nämndsekreterare 
 
 
Samråd har skett med: 
Thomas Nerd, ordförande 
Susanne Jung, vice ordförande 
 
 

fru BÅSTADS 
~ KOMMUN 



 Tjänsteskrivelse  
 

 

1 (1) 

 
Datum: 2020-09-17 Till: Utbildningsnämnden 

Handläggare: Ida Skoglund 

Dnr: UN 000006/2020 – 900 
 
 

Informationsärenden  
 
 
1. Organisationsförändringar Barn och skola, Inga-Britt Henriksson 
2. Lägesrapport covid 19, Inga-Britt Henriksson 
3. Skolinspektionens granskning delegationsordning, Inga-Britt Henriksson 
4. Redovisning av platser inom förskola, Birgitta Berséus 
5. Allmän information - utbildning, Inga-Britt Henriksson 
 
 
 
Kommunkansliet 
Ida Skoglund, nämndsekreterare 
 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Redovisning av platser inom förskola 
 
 
 
 

fru BÅSTADS 
~ KOMMUN 
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Barn & skola 

Barn- och skolkontoret 

Antal platser 

Område Förskola utgångsläge 

Äppelbyn 72 

Päronbyn 36 

Båstad Malen 36 

Östra Karups 

Östra Karup förskola 90 

Västra Karup Klockarebyn 66 

Torekov Fiskebyn 45 

Grevie Backabyn 33 

Skogsbyn 108 

Förslöv Ängsbyn 54 

Summa förskola 540 

Redovisning av platser inom förskola 
Avläsningsdatum 2020-09-15 

Antal barn i kö gäller endast 1:a hands valet 

KOMMUNAL 
Antal barn i kö Varav barn 

Utnyttjade Lediga med garanti- från 

plaser platser datum 210115 Tuvelyckan 

58 14 7 1 

22 14 1 0 

35 1 3 0 

84 6 11 9 

66 0 3 0 

44 1 0 0 

31 2 1 0 

87 21 2 ö 
45 9 3 0 

472 68 31 10 

Antal barn i 

kö totalt 

8 

2 

7 

13 

5 

1 

3 

5 
4 

48 

Varav barn 

från 

Tuvelyckan 

1 

0 

0 

9 

0 

0 

0 

0 

0 
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FRISTAENDE 

Utnyttjade 

Antal platser Antal platser platser Lediga 

Område Förskola utgångsläge utgångsläge nuläge Lediga platser platser 

Lägst Högst Lägst Högst 
1v1om:esson 

kristallen 30 35 27 3 8 

Båstad Tuvelyckan 80 90 16 64 74 

Backa busarna 20 24 18 2 6 
Montessori 

Äpplet 22 27 20 2 7 
1v1ontesson 

Grevie Pärlan 30 35 26 4 9 
Förslöv Lyckohällan 30 35 21 9 14 

Summa förskola 212 246 128 84 118 

Underskrift köansvarig 

Båstads kommun I Barn och skola I Box 1043, 269 21 BÄST AD I Telefon: 0431-770 00 

E-post: barnochskola@bast ad.se I www.bastad.se 
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Barn & skola Redovisning av platser inom förskola 

Avläsningsdatum 2020-11-15 

Barn- och skolkontoret 

l{OMMUNAL 

Antal platser Utnyttjade Lediga 

Område Förskola utgångsläge plaser platser 

Äppelbyn 72 61 11 
Päronbyn 36 23 13 

Båstad Malen 36 36 0 

Östra l<arups 

Östra l(arup förskola 90 86 4 
Västra l<arup l<lockarebyn 66 66 0 
Torekov Fiskebyn 45 43 2 
Grevie Backabyn 33 33 0 

Skogsbyn 108 92 16 
Förslöv Ängsbyn 54 45 9 

Summa förskola 540 485 55 

0 

FRISTAENDE 

Utnyttjade 

Antal platser Antal platser platser 

Område Förskola utgångsläge utgångsläge nuläge Lediga platser Lediga platser 

Lägst Högst Lägst Högst 
on esson 

kristallen 30 35 27 3 

Båstad Tuvelyckan 

Backa busarna 20 24 18 2 
Montessori 

Äpplet 22 27 20 2 
on esson 

Grevie Pärlan 30 35 26 4 
Förslöv Lyckohällan 30 35 21 9 

Summa förskola 132 156 112 20 

Underskrift köansvarig ? rttkr;l 
Båstads kommun I Barn och skola I Box 1043, 269 21 BÅSTAD I Telefon: 0431-77000 

E-post: barnochskola@bastad.se I www.bastad.se 

8 

6 

7 

9 
14 
44 
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Barn & skola 

Barn- och skolkontor 

Sammanställning barnantal och nettokö till kommunens förskolor 2020-09-15 och 2020-11-15 

15jan 15 feb 15mar 15 apr 15maj 15jun 
Totalt platsantal 540 540 540 540 540 540 

Utnyttjade platser 495 508 514 508 495 410 

Lediga platser 45 32 26 32 45 130 

Kö (garantidatum 5 5 5 21 5 3 
4mån) 

Platser som saknas 0 0 0 0 0 0 

15juli 25aug 15 sep 15 okt 15nov 
540 540 

472 485 

68 55 

31 

0 0 

Sammanställning av födda och placerade barn inom kommunal förskola samt fristående förskola (Montessori, Backabusarna, Lyckohällan, Tuvelyckan) 

År Födda Plac. Plac. Plac. Plac. Plac. Plac. Plac. Plac. Plac. Plac. Plac. 
15jan 15 feb 15 mar 15 apr 15maj 15jun 25 aug 15 sep 15 okt 15 nov 15 dec 

2014 142 Kl14 Kl13 K l ll K105 K91 KO KO KO 
F 27 F27 F 28 F28 F27 FO Fl Fl 

2015 134 K88 K88 K91 K91 K93 K89 K92 K93 
F37 F 37 F35 F 35 F35 F35 F 35 F 31 

2016 157 Kl18 Kl17 Kl17 Kl14 Kl16 Kl17 K124 K122 
F26 F 25 F25 F 25 F25 F25 F 26 F 22 

2017 121 K89 K88 K89 K92 K92 K91 K97 K98 
F25 F25 F24 F 23 F22 F22 F 21 F 19 

2018 138 K81 K89 K90 K95 K93 K95 K98 K97 
F 21 F 24 F22 F 23 F 24 F24 F 32 F 27 

2019 140 K6 Kll Kll Kll Kll K18 K54 K68 
FO FO FO FO Fl F4 F 13 F 10 

2020 102 

K = kommunal förskola F = fristående förskola 

15 dec 
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Datum: 2020-09-17 Till: Utbildningsnämnden 

Handläggare: Ida Skoglund 

Dnr: UN 000358/2020 – 600 
 
 

Budgetuppföljning tertial 2 2020 - Utbildningsnämnden 
 
 

Förslag till beslut 
 
Ta till sig informationen. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Verksamhetsberättelse för utbildningsnämnden biläggs kallelse och presenteras muntligt av 
ekonom under sammanträdet. 
 
 
Kommunkansliet 
Ida Skoglund, nämndsekreterare 
 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Verksamhetsberättelse UN, delårsrapport 
 
Samråd har skett med: 
Annica Nilsson, ekonom 
 
 

fru BÅSTADS 
~ KOMMUN 



VERKSAMHETS BERÄTTELSE 
Utbildningsnämnd - Utbildningsnämnd 

Utbildningsnämnd 

Driftredovisning 

Utfa ll Budget Prognos Awikelse 

(tkr) jan-aug 2020 2020 2020 

Utbi ldningsnämnd -234 -405 -375 30 

Hänt i verksamheten 
Utbildningsnämnden består av nio ledamöter. 
Nämnden har även ett arbetsutskott bestående 
av fem ledamöter. Nämnden ansvarar för de 
strategiska frågorna på kort och lång sikt för all 
utbildning av barn och unga i Båstads kommun, 
samt individ och familjeärenden för barn, unga 
och vuxna. 

Under perioden januari-augusti har nämnden 
haft sex ordinarie sammanträden. Vid dessa 
sammanträden har nämnden behandlat 105 
ärenden (103 ärenden under samma period 
2019). Nämndens sammanträden har i genom
snitt varat 2,8 timmar (2, 9 timmar under samma 
period 2019). 

Kommunfullmäktige beslutade i mars 2019 att 
nämndens ansvar som socialnämnd skulle över
föras till kommunstyrelsen. Överföringen skedde 
den fjärde maj. 

Corona 

BÅSTADS KOMMUN DELÅRSRAPPORT 2020-08-31 

Utbildningsnämnden har stängt sina samman
träden för att minska smittspridning och sam
manträtt i större lokal för att minska risken för 
smittspridning. Nämnden berett ärende till kris
ledningsnämnden för att övergå till fjärrunder
visning för gymnasieskolan och kulturskolan. 

Nämnden informeras kontinuerligt om coro
napandemins påverkan inom sina ansvarsom
råde. 

Sammanträden utbildningsnämnd 

12020 2019 
-aug -aug 

Ordinarie sammanträden 6 6 

Extra sammanträden 0 0 

Behandlade ärenden 105 103 

Sammanträdeslängd genomsnitt, timmar 2,8 2,9 

Ekonomi 
Utbildningsnämnden prognosticerar en positiv 
avvikelse om 30 tkr. Prognosen baseras på att or
ganisationsförändring och minskade utgifter till 
följd av corona 
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Datum: 2020-09-16 Till: Utbildningsnämnden 

Handläggare: Inga-Britt Henriksson Skolchef 

Dnr: UN 000357/2020-905 

 

 
Verksamhetsberättelse UN - skolpeng, delårsrapport 2020 
Verksamhetsberättelse UN - barn och skola,  delårsrapport 2020 
Verksamhetsberättelse UN – Kulturskola, delårsrapport 2020  
Uppföljning av intern kontrollplan 2020 för Utbildningsnämnden 
 
 
 

Förslag till beslut 
 

- Utbildningsnämnden fastställer föreliggande delårsrapport avseende skolpeng 
- Utbildningsnämnden fastställer föreliggande delårsrapport med åtgärdsplan för Barn 

och skola 
- Utbildningsnämnden fastställer föreliggande delårsrapport avseende Kulturskolan för 

Bildning och arbete 
- Utbildningsnämnden godkänner uppföljning av intern kontrollplan för 2020 tertial 2 

samt skickar uppföljningen vidare till Kommunstyrelsen 
 

 
Bakgrund 
Verksamhetsområde Barn och skola redovisar verksamheten tertialvis till Utbildningsnämnden. 

I föreliggande ärende ingår fyra delar 

Verksamhetsberättelse skolpeng UN 

Verksamhetsberättelse Barn och skola UN 

Verksamhetsberättelse Kulturskolan UN  

Uppföljning internkontrollplan UN     

 
Aktuellt 
 
Skolpengen omfattar idag samtliga skolformer, under perioden har ett arbete gjorts för att ta fram en 

skolpengberäkning även för skolformerna grundsärskola och gymnasiesärskola. Genomlysningen av 

lokaler och lokalkostnader pågår.  

Under tertial 2 har organisationen genomfört förändringar i rektorsområdesindelningen. Strandängs-

skolan är från och med augusti 2020 en sammanhållen enhet från förskoleklass till årskurs 9, enheten 

leds av en rektor och en biträdande rektor. För rektorsområdena inom förskolan har följande föränd-

ring skett, till Äppelbyn och Päronbyns rektorsområde tillförs även Fiskebyns förskola vilket innebär 

att rektorerna i förskolan får en något jämnare arbetssituation.  Den stora påverkan på verksamheten 

under första halvåret har varit pandemin orsakad av Covid-19. Anpassningar är gjorda för sommar-

månaderna och hösten kommer att inledas med fortsatta restriktioner och anpassningar.  

Kulturskolan ställde snabbt om till digital undervisning när pandemin var ett faktum. Eleverna un-

dervisades via zoom. En enkätundervisning visar att elever och vårdnadshavare var positiva till hur 

undervisningen fungerade mot bakgrund av omständigheterna. Gymnasieskolans omställning till 

fjärrundervisning gjordes med bibehållen kvalitet där eleverna och skolan presterat på samma nivå 

som före Corona. 
 

[IT.J BÅSTADS 
~ KOMMUN 
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Ekonomi 

Barn och skolas ramfinansierade verksamheter prognostiserar totalt en negativ avvikelse mot budget 

på -0,5 mkr. Lokaler för förskola och grundskola prognostiserar en avvikelse mot budget -1,5 mkr på 

grund av ej budgeterade kostnader för moduler i bland annat Östra Karup. Inför budget 2020 fick 

barn och skola en besparing på drygt 3 mkr, denna besparing är genomförd. Till det tillkom 1% be-

sparingskrav vilket motsvarades av 2,2 mkr för resultatenheterna och ytterligare ca 0,6 mkr gällande 

rambudgeten. Även denna besparing är genomförd främst med kortsiktiga åtgärder av engångskarak-

tär. 

 

Åtgärder/konsekvenser vid avvikelse mot budget 

Förvaltningen tillsammans med rektorsgruppen fortsätter med arbetet att  se över alla möjlig-
heter till besparingar både på kort och lång sikt. 
 

 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Ekonomiavdelningen 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Klicka här för att ange text. 
 
Samråd har skett med: 
Klicka här för att ange text. 
 



VERl(SAMHETSBERÄ TTELSE 
Utblldnlngsnämnd - Barn och skola 

Barn och skola 
Driftredovisning 

(tkr) 

Utfall Budget !Prognos! Avvikelse 

jan-aug 2020 2020! 2020 

UN-BARNOCH 
I 

Sl<OLA -42 043 -77 404 -77 921 -517 

Verksamhets-

övergripande BS -12045 -17152 -17 444 -292 

Lokaler -20 910 -29 797 -31297 -1500 

Tilläggsbelopp, 

grundsärskola -4428 -8 247 -7372 +875 

Skolskjuts -3984 -6630 -6630 0 

Svenska som 

andraspråk/ 

modersmåls-

undervisning -3263 -3977 -4327 -350 

Gymnasiesärskola -733 -1332 -882 +450 

Gymnasium 

ramfinansierad -6 375 -10 269 -9969 +300 

Summa -51 738 -77404 1-77 921 -517 

Resultatenheter 

förskola/grundskola 

Förskola 1-5 år 2962 O' I 0 0 

Grundskola F-9 

al Inklusive fritids 5 311 0 0 

Summa 8273 0 1 0 0 

Resultatenheter 

gymnasium 

Akademi Båstad 

Gymnasium 1422 0 0 0 

Summa 1422 

-7 93~ I -793~1 

0 

INVESTERING -1802 0 

Resultatenheters ackumulerade resultat förskola/grund

skola 

Ingående Disponerat Över-/ Utgående 

ack. 2020 under- ack. 

resultat skott från resultat 

(tkr) 2020 

Förskola 

1-5 år -1618 0 0 -1618 

Grundskola 

F-9 Inklusive 

fritids 3329 0 0 3329 

Summa 1711 0 0 1711 

DÅSTADS KOM1BJ\stf-A11S'~~~eJN 
Utbildningsnämnden 
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Ingående Disponerat Över-/ Utgående 

ack. 

resultat 

2020 under- ack. 

skott från resultat 

(tkr) 

Akademi 

Båstad 

Gymnasium 201 

Hänt i verksamheten 

Verksamhetsövergripande 

2020 

0 0 

Under tertial 2 har organisationen genomfört 
förändringar i rektorsområdesindelningen. 
Strandängsskolan är från och med augusti 2020 
en sammanhållen enhet från förskoleklass till 
årskurs 9, enheten leds av en rektor och en bi
trädande rektor. För rektorsområdena inom för
skolan har följande förändring skett, till Äppel
byn och Päronbyns förskolor tillförs även Fis
kebyns förskola vilket innebär att rektorerna i 
förskolan :far en något jämnare arbetssituation. 
Den stora påverkan på verksamheten under 
första halvåret har varit pandemin orsakad av 
Covid-19. Anpassningar är gjorda för sommar
månaderna och hösten kommer att inledas med 
fortsatta resh·iktioner och anpassningar. 
Utvecklingsarbetet kring det systematiska kva
litetsarbetet prioriteras ner under våren men är 
nu återupptaget och ledningsgrnppen har ägnat 
två dagar åt en fördjupning i ämnet. 

Grundskola F-9 inklusive fritidshem 
Verksamheten har fortsatt arbetet med Fritids
hemssatsningen trots att statsbidraget har upp
hört. Arbetet har förverkligat en fri tidspedagogik 
som omsätter läroplanen i praktiken. Statsbidra
get Specialpedagogik för lärande har nyttjats av 
några enheter medan övriga har följt utbild
ningen i ett lugnare tempo än Skolverket kräver. 
Detta arbete har på ett väsentligt sätt påverkat 
samsyn och samarbete till förmån för en högre 
grad av individ- och gruppanpassningar. Utveckl
ingen av tillgängliga lärmiljöer har varit i fokus 
både vad avser pedagogik, lokaler och psyko
social miljö. Värdegrundsarbetet har fortsatt hög 

201 



1/.ERl<SAMH ETSB~RÄTTELSE 
l;l tblldnlng~nämnd - Barn och skola 

prioritet på enheterna. En handlingsplan för pro
blematisk skolfrånvaro har tagits fram. Verksam

hetsåret 19 /20 har visat på en något högre 
måluppfyllelse vad gäller meritvärde i åk 6 och 9 
än föregående år. 

Förskola 1-5 år 
· Statsbidraget för Mindre barngrupper minskade 
inför hösten 2020 vilket kan påverka verksam
heternas organisationer. Enheterna har arbetat 
med Skolverkets material kring undervisning i 

förskolan. Ett fortsatt arbete kring Barnkonvent
ionen kopplat till läroplanen som på ett förtjänst
fullt sätt, sätter fokus på barns delaktighet och in

flytande i vardagen. Ledningsteamet arbetar för 
ett ökat samarbete för att säkerställa en likvärdig 

förskoleverksamhet. Verksamheten ser en fort
satt ökad vistelsetid. Nytt avtal är tecknat med 
Halmstad Högskola för övningsförskolor där två 

av fyra förskoleområde ingår. 

Gymnasium 
Gymnasieskolans stora utmaning, att från mars 
månad övergå till fjärrundervisning gick över för
väntan. Extra konferenser planerades in, elever 
fick extra stöd och anpassningar, några i skolans 
lokaler. Möjligheter skapades för att genomföra 
enstaka prov och redovisningar på skolan. Rektor 

följde elevernas upplevelse av undervisningen 
och både lärare och elevers synpunkter togs till

vara. Den 5 juni tog 67 elever studenten, 65 med 
fullständig examen. Även våra ettor och tvåor lcla
rade vårens utmaning och Akademi Båstad Gym
nasium ser inte att någon undervisning eller 
praktik behöver arbetas in eller tas igen. 
Inför hösten har 204 studenter antagit till något 
av programmen, fortfarande sker förändringar 

och elever tillkommer. 

Ekonomi 
Barn och skolas ramfinansierade verksamheter 
prognostiserar totalt en negativ avvikelse mot 
budget på -0,5 mkr. Lokaler för förskola och 
grundskola prognostiserar en avvikelse mot bud
get -1,5 mkr på grund av ej budgeterade kostna
der för moduler i bland annat Östra Kantp. Inför 

BÅSTADS KOMMUN DELÅRSRAPPORT 2020-08-31 

budget 2020 fick barn och skola en besparing på 
drygt 3 mkr, denna besparing är genomförd. Till 

det tillkom 1 % besparingskrav vilket motsvara
des av 2,2 mkr för resultatenheterna och ytterli
gare ca 0,6 mkr gällande rambudgeten. Även 

denna besparing är genomförd främst med kort
siktiga åtgärder av engångskaraktär. 

Resultatenheter förskola/grundskola 
Kommunens resultatenheter visar tillsammans 
en positiv avvikelse om +8,2, mkr per den 
31 augusti 2020. Överskottet beror på en positiv 

semesterlöneskuld om +6,8 mkr. Efter reglering 
av semesterlöneskulden som kommer att utjäm

nas under åre t, visar resulta tenheterna en positiv 
avvikelse om + 1,4 mkr. Denna avvikelse beror 
bland annat på tilldelade statsbidrag samt att 

man jobbar aktivt för att uppnå målen vad gäller 
tilldelade besparingskrav. 

Resultatenhet gymnasium 
Akademi Båstad gymnasium visar en positiv avvi
kelse om +1,4 mkr per den 31 augusti 2020. 
Överskottet beror på en positiv semesterlönes
kuld om + 1,2 mkr. Efter reglering av semesterlö

neskulden som kommer att utjämnas under året, 
visar Akademi Båstad gymnasium en positiv avvi
kelse om +0,2 mkr. Elevantalet sjunker under 
hösten, vilket gör att personaltätheten håller på 
att ses över samt att man jobbar aktivt för att 
uppnå målen vad gäller tilldelade besparingskrav. 

Investeringar 
Samtliga årets budgeterade investeringar bedöms 

utnyttjas. Investeringarna avser främst inköp av 
IT-utrustning inom förskola, grundskola och 
gymnasiet, inköp av pedagogiska läromedel, 

möbler, förbättring av arbetsmiljön för både 
barn, elever och personal samt inköp av nya skol

bussar. 

Åtgärder/konsekvenser vid awi

kelse 
Förvaltningen tillsammans med rektorsgruppen 
fortsätter med arbetet att se över alla möjligheter 
till besparingar både på kort och lång sikt. 



VERl<SAMHETSBERÄTTELSE 
Utbildningsnämnd - Skolpeng 

Skolpeng 
;"oriftredovisning 

Utfall Budget I Prognos I 
(tkr) jan-aug 2020 20201 

Skolpeng 
I 

barnomsorg/ I 
grundskola -136 620 -210 935 -209610: 

Skolpeng I 

gymnasium -31110 -57 631 1 -55 581 ! 

Hänt i verksamheten 

Avvikelse 

2020 

+1325 

+2050 

Uppdraget att säkerställa en skolpeng för varje 
skolform är nu genomförd, vilket innebär att 
även skolformerna grundsärskola och gymnasie
särskola pengberäknas. 
Verksamheten har i samarbete med Teknik och 
service arbetat vidare med genomlysning av lo
kal- och städkostnader, ett arbete som kommer 
pågå även under hösten. Arbetet syftar till att 
möjliggöra anpassningar mot budget, för åren 
2020 och 2021. 

Ekonomi 
Skolpeng för barnomsorg/grundskola 
Med hänsyn tagen till att inflyttning till kommu
nen kommer ske enligt befolkningsprognosen 
och att det under vårterminen visat färre elever 
inom fri tidshem, åk 1-6 samt åk 7-9 beräknas en 
positiv avvikelse med +1,3 mkr. Avvikelser finns 
mellan egen regi, annan kommun och fristående 
regi. Budget och kostnader för skolpeng gäl
lande grundsärskola är överflyttat från ram till 
skolpeng. 

Antal folkbokförda elever och snittpeng gymnasium 

Budget I 
antal 

Utfall I 
antal 1 

Egen regi 201 ' 142 

Fristående regi 116 1 111 

Annan kommun 197 I 198 

Summa 514 I 451 1 

UÅST/\DS l<OMMUN BMTADS2KöMMUN 
Utblldningsnämnden 

020 -09- 1 7 
Dn ... / 

Egen regi 

Fristående regi 

Annan kommun 

Summa 

Budget j Utfall I 
2489 2400 

373 385 

49 I 61 

2911 i 2046 1 

Avvikelse 

+89 

-12 

-12 

+65 

Skolpeng för gymnasium 
Med hänsyn tagen till att inflyttning till kommu
nen kommer ske enligt befolkningsprognosen 
samt att det under vårterminen visat vara färre 
elever på Akademi Båstad beräknas en positiv 
avvikelse med ca 2 mkr. Snittkostnaden i egen 
regi ökar och förväntas bli högre än budgeterat, 
detta med anledning av att andelen som går in
troduktionsprogram har ökat samtidigt som 
färre elever väljer att studera på ekonomi-, sam
hällsvetenskapliga och naturvetenskapliga pro
grammet. Andelen elever som väljer att studera i 
annan kommun och fristående verksamhet har 
ökat jämfört med samma period i fjor vilket 
medför en högre kostnad per elev. Prognosen är 
osäker eftersom det sker en justering i septem
ber för de elever som bytt mellan program och 
skolor därför är elevantalet för hösten fortfa
rande osäkert. Budget och kostnader för skol
peng gällande gymnasiesärskola är överflyttat 
från ram till skolpeng. 

Åtgärder/konsekvenser vid avvi

kelse 
Avvikelser inom skolpeng beror på elevers fria 
val av skola och program eller volymökning/vo
lymminskning. 

Avvikelse 

antal 

-59 

-5 

+1 

-63 

Budget I 
snlttpeng (kr) 

-79959 

-129 953 

-118828 

-106146 ! 

Utfall I 
snlttpeng (kr) I 

-89052 1 

-127 716 

-100 803 

Avvikelse 

snittpeng (kr) 

-9093 

+2237 

+18025 

.. .5.. .. 



VERl(SAMHETSBERÄTTELSE 

Utblldningsnämnd - Bildning och arbete 

Bildning och arbete 
: Pf iftredovisning 

Utfall Budget lPrognosl Awikelse 

(tkr) Jan-aug 2020 20201 2020 
I 

UN - BILDNING I 
OCH ARBETE -1490 -2930 -2898 +32 

I 
l<ultursl<olan -1490 -2 930 

-2 89~1 
+32 

INVESTERING -36 -so / 0 

Hänt i verksamheten 
Kulturskolan ställde snabbt om till digital under
visning när pandemin var ett faktum. Eleverna 
undervisades via zoom. Lärarna erhöll kompe
tensutveckling genom utvecklingsledaren. En en
kätundervisning visar att elever och vårdnadsha
vare är positiva mot hur undervisningen har fun
gerat mot bakgrund av omständigheterna. Inga 
konser ter har genomförts däremot har lärarna 
genom zoom genomfört samverkan i musik mel
lan eleverna. Dramapedagogerna genomförde 
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BASTADS KOMMUN 
Utbildningsnämnden 

förskolepjäsen utomhus för alla förskolebarn. 
Estetisk lärprocess genomfördes i åk. 2. Vid ter
minsslut genomfördes två utvecklingsdagar med 
bland annat utbildning i barnkonventionen. 

Ekonomi 
Verksamheten förväntas ha ett litet överskott då 
vakanser med kortare frånvaro inte återbesätts 
fullt ut. 
I nvesteri nga r 
Kulturskolan använder investeringsbudgeten till 
instrument och digitala hjälpmedel. 

Åtgärder/konsekvenser vid avvi

kelse 
Ekonomin är i balans. 



Utbildningsnämnden 
Januari - Augusti 2020 

(tkr) 

Utbildningsnämnd 
- varav utbildningsnämnd 
-varav skolpeng, barnomsorg/grundskola 
-varav skolpeng, gymnasium 
-varav barn och skola ram 
-varav barn och skola resultatenheter 
-varav barn och skola resultatenheter gymnasium 
-varav bildning och arbete ram, Kulturskola 

Budget 
jan-maj 

-230 995 
0 

-140 270 
-38 390 
-50475 

0 
0 

-1860 

Utfall Awikelse 
jan-maj jan-maj 

-211264 19731 
0 0 

-136620 3650 
-31110 7280 
-51738 -1263 

8273 8273 
1422 1422 

-1491 370 

Orsak till förändring från föregående prognos: + 1157 tkr 

-

Maj 

BÅSTADS Kor~M,t:; '"-' 
Utbildningsr.ä~~~~ · • 

Helårs- Helårs- Helårs- Helårs- Helårs- Helårs- Helårs-
budget prognos awikelse awikelse awikelse awikelse awikelse 

-348898 -346008 2890 1733 -824 -313 0 
0 0 0 0 0 0 

-210 935 -209 610 1325 2145 520 520 0 
-57 631 -55 581 2050 1750 1000 1000 0 
-77 403 -77920 -517 -2194 -2344 -1833 0 

0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 

-2 930 -2898 32 32 0 0 0 

Skolpeng per skolform, flyttat budget och kostnader samt ny prognos utifrån aktuellt barn/elevantal. 

, 1% besparingsuppdrag för år 2020 (+ 2 557 tkr) 
[ + 150 tkr. Central fortbildning 
1 

+ 750 tkr. Ingen intern peng för fortbildning från maj månad. 
, + 750 tkr. Skolpeng per skolform gymnasie. 

+ 875 tkr. Skolpeng per skolform grundskola. 
1 + 32 tkr. Kulturskolan 



BARN OCH SKOLA 
Orsak till förändring från föregående prognos:+ 1 618 tkr 
1% besparingsuppdrag för år 2020. Skolpeng per skolform 
Orsak till avvikelsen:+ 983 tkr (- 635 tkr) 
+1 625 tkr. Skolpeng per skolform 
- 243 tkr Ramväxlingen ej finansierad central digitallseringsstrateg. 
O tkr (0 tkr), Ökade kostnader skolskjuts. Flertalet reparationer av de gamla bussarna innebär förutom reparationskostnader hyra av buss 
samt ökade kostnader för skolkort enligt Skånetrafikens nya prislista, De ökade kostnaderna för skolskjuts förväntas finansieras av 
försäljningen av de begagnade skolskjutsbussarna. 
- 350 tkr. Besparingsuppdraget 700 tkr med personalminskning inom SvA och modersmålsundervisnlng inför år 2020 kommer verkställas 
Inför ht 2020. Den prognosticerade avvikelsen avser dels att vårens organisation är samma som hösten 2019 men också att intäkterna 
från Migrationsverket är lägre än tidigare, Modersmålsundervlsningen för närvarande omfattar 203 elever i 12 olika språk och 
studiehandledningen omfattar 56 elever i 11 olika språk. Nytt från hösten är fjärrundervisning i engelska, polska, llttauiska samt 
thailändska, 
+ 72 tkr. Kortare vakanser av centrala tjänstemän återbesätts ej. 

Utbildningsnämnden 2020 Jan-aug 85 
Flik: Barn och skola 
2020-09-16 kl.10:51 
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Barn och skola, resultatenheter 

DRIFTBUDGET, Tl<R 

Förskola 1-5 år 
Malen/Östra Karup 
Äppelbyn/Päronbyn 
Skogsbyn/Ängsbyn 
Backabyn/Klockarebyn/Fiskebyn 
SUMMA 

Grundskola F-9, Inklusive frltldshem 
Strandängsskolan F-6 
Strandängsskolan 7-9 
Sandlyckeskolan F-6 
östra Karups skola F-6 
Förslövs skola F-9 
Västra Karups skola F-6 

SUMMA 

CentralUÖvrlgt 
Ledning/lokalvård 
Vaktmästare 
Stöd och utveckling 

SUMMA 

Gymnasium 
Akademi Båstad 

TOTALT RESULTATEN HETER 

KOMMENTARER 

MÅNADSU PPFÖLJ NI NG 
Januari - Augusti 2020 

Januari - Augusti 2020 

oeno en oer o en 
l(ostnader Intäkter 

' d I d Netto 

-9 111 9 801 690 
-7 729 8 650 921 

-11 614 12 364 750 
-11 321 12 147 826 
-39775 42962 3187 

-18 427 18 294 -133 
-17 368 17 206 -162 
-5 353 5 516 163 

-11 342 12 104 762 
-26 059 28 643 2 584 

-9 955 11 121 1166 

-88 504 92884 4380 

-10 488 10 316 -172 
-1 138 1 608 470 
-5 226 5 634 408 

-16 852 17558 706 

-13 084 14 506 1 422 

-158 215 167910 9695 

BÅSTADS KOMMUN 
Utbildningsnämnden 

2020 -09- 1 7 
Dnr ................................ . 

································· 
Helår2020 

Prognos i ser ad Föregående 
Il I prognos avv <e se 

0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 

0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 

0 0 

0 0 
0 0 
0 0 
0 0 

0 0 

0 0 

Om lagd prognos har förändrats från föregående lämnad prognos ska orsak anges till varför prognosen 
förändrats: 

Orsak: 
För information så har vi för närvarande en positiv semesterlöneskuld om 8 015 tkr. 

Ulblldnlngsnämnden 2020 jan·aug BS 

Flik: BS resultatenheter 
2020-09-16 kl. 10:52 
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l<ulturskolan 
Helene Steinlein, 6952 

DRIFTBUDGET, TKR 

MÅNADSUPPFÖLJNING 
Januari - Augusti 2020 

BÅSTADS KOMMUN 
Utbildningsnämnden 

2020 -09- 1 7 
Dnr ................................ . 

••·•·•·••························· 

Januari - Augusti 2020 Helår 2020 
Helårs 

VERKSAMHETSOMRÅDE Budget Utfall Avvikelse 
budget Prognos 

3300 
3304 
3305 
3306 
3308 
3309 
Summa 

Administration 
Lokaler och inventarier 
Undervisning 
övr ped verksamhet 
Fortbildning 
övrigt l<ulturskola 

INVESTERINGSBUDGET, TKR 

Projektnummer 
1600, Instrument Kulturskolan 

Summa 

KOMMENTARER 

Orsak till förändrad prognos: o tkr 

Kommentarer till avvikelsen: 

71 
345 

1472 
78 
27 

-133 

1860 

Helårs budget 

so 

so 

199 -128 
339 6 

1451 20 
20 58 
13 14 

-533 400 
1491 370 

AVVll<else 
Utfall tom tom 
perioden perioden 

36 -14 

36 -14 

1 % besparingskrav för år 2020, långtidssjukskriven som ersatts med lägre kostnad. 

107 
518 

2 347 
117 

41 
-200 

2930 

Helårsprognos 
0 

0 

Verksamhet 3309: Periodavvikelsen beror på bidraget för Kulturrådet är bokförd men kommer användas 
under år 2020. 

Verksamheten påverkad av Covid -19? 
Distansundervisningen kräver mycket resurser 
Undervisningen behöver fler ipads, saknar teknik till distansundervisning 

0 
0 
0 
0 
0 

32 
32 

Föregäende 
Prognos 

0 
0 
0 
0 
0 

32 

32 
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Utbildningsnämnden 
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~~ V, ,; ~~ ~ ,.., . 
Barn och skola 

1 Barn och skola Skolplikts bevakning 

2 Barn och skola 
Problematisk 
skolfrånvaro 

3 Barn och skola Återsök statsbidrag 

Kommunlednin 
Utbetalning av Kontroll av att sökt 
ersättningar till ersättning 
förtroendevalda överensstämmer med 

1 utbetald ersättning 

Kontroll av Kontroll att 
expediering av beslut expediering av beslut 

har skett till rätt 

2 personer/ 
organisationer och i 
god tid 

Intern kontrollplan återrapportering T2 2020 

Återrapporteringsdatum 2020-09-15 

~ l>)'B '"' 
~~ ~ $. 

Aktuellt G ,.,_ 
~ ~~ ~ 0 -;" !Il p. resultat 

1 gäng/ Kontroll mot 
månad Skattemyndigheten 

Administratör följt av avstämning i Ja Ja 

egnas system 

Rektor 
lgäng/ Via skolans 

Ja Ja månad frånvaros stem 
Vid ekonomi-
uppföljning 

Ekonom Varje tertial Ja Ja 

Nämnd- 2 ggr/är Stickprov på två 
sekreterare sökta ersättningar 

kontrolleras tre 
månader efter att de Ja Ja 
skickats in till HR 
Servicecenter för 
utbetalnin 

Nämnd- 2 ggr/är Stickprov på två 
sekreterare ärenden. Kontrollera 

i diariet att 
expediering har ägt 
rum, till vem och när 

Ja Ja 

BÅSTADS KOMMUN 
Utbildningsnämnden 

Symbolförteckning aktuellt resultat 

Grön - inga avvikelser 

Röd J·avvikelser - risk föreli_gger 

Återra ortetin 

Kommentar .... .... .... 
eventuella (I) (I) (I) 

"1 "1 "'l ..,. C: ..,. 
avvikelser/ E E a ,_. N w å ärder 

X X Fungerande rutin 

X X 
Under pandemin har antalet elever med 
skolfrånvaro ökat näc-ot 

Ansvarig för handläggning av statsbidrag 
är utvecklingsledaren tillsammans med BS 

X X ledningsgrupp men 1-2 gånger per månad 
träffas ekonom och utvecklingsledaren för 
att diskutera aktuella bidrag 

Kontrollen sker genom att granska att 

X X 
uppgifterna i Hypergene stämmer 
överrens med det material vi skickar till 
HR Servicecenter. 

Kontrollen sker i kommunens 

X X 
ärendehanteringssytem Ciceron där det 
tydligt står vad, när och till vem som får 
det expedierade beslutet 
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Datum: 2020-09-21 Till: Utbildningsnämnden 

Handläggare: Inga-Britt Henriksson 

Dnr: UN 000187/2020 – 600 
 
 

Driftsbudget Barn och skola år 2021 med effektiviseringar 
 
 

Förslag till beslut 
 
Utbildningsnämnden tar till sig informationen.  

 
Sammanfattning av ärendet 
 
Samtliga verksamhetsområden har inför budgetarbetet 2021 fått uppdraget att ta fram un-
derlag på besparingar och effektiviseringar motsvarande en procent och två procent. Uppdra-
get har även innehållit utökning motsvarande en procent. 
 
Bakgrund 
 
Förvaltningen har arbetat fram flera olika alternativ för att nå fram till föreliggande för-slag. 
Arbetet har utgått från att besparingarna ska ske så långt från barn och elever som det är möj-
ligt. Tidigare förslag på besparingar 32 tkr respektive 64 tkr inom Kulturskolan har strukits 
och ersatts med nytt förslag på besparing inom barn och skola. Driftsbudget år 2021 hanteras 
vidare som två separata ärenden enligt beslut utbildningsnämnden i juni år 2020. 
 
Barn och skolas andel av besparingen vid en procent utgör 2 964 tkr 
Barn och skolas andel av besparingen vid två procent utgör 5 928 tkr 
 
Siffrorna kan komma att ändras vid budgetdialoger eller i samband med uppdateringar av 
skatteprognoser och ska därför ses som preliminära. 
 
Förvaltningen bedömer i nuläget att föreliggande förslag är realistiska och möjliga att genom-
föra. Förslagen på besparingar ligger inom ramen för förvaltningens delegation. 
 
 
Barn och skola 
Inga-Britt Henriksson, Skolchef 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Ekonomiavdelningen 
Inga-Britt Henriksson, skolchef 
 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Besparingar/effektiviseringar Utbildningsnämnden. 
 
Samråd har skett med: 
Biträdande skolchef, ekonomer, ledningsgrupp barn och skola 
 

fru BÅSTADS 
~ KOMMUN 



Utbildningsnämnden - Barn och Skola 2021-2023 
OBS-= utökning av kostnadsbudget och+ är minskning av kostnadsbudget 

Utbildningsnämnden - Barn och Skola, 1% motsvarar en besparing på 2 964 tkr 

Utbildningsnämnden - Kulturskolan, 1% motsvarar en besparing på 32 tkr 

Besparingar/Effektiviseringar: UN - Barn och Sko la samt Kulturskolan 

År Mål/Förslag till åtgärd Åtgärder för att nå målet 

Förändringar i strategiska tjänser 

2021 centralt (-1,0 tj utvecklingsledare) 

Återställning ramväxling. Beslut central 

2021 B & S del av digitaliseringstjänst ledningsgrupp. 

Översyn av lokalkostnader; 

Fönsterputs endast 1 ggr per år, inga 

2021 entremattor Omförhandling av avtal med Teknik och service 

Frånvaro i tjänsteorganisationen ersätts ej under 

2021 Vakansavdrag centrala tjänster kortare perioder. 

Öka andelen folkbokförda elever och 

antal elever på Akademi Båstad Samverkan mellan grundskolor och gymnasiet. Se 

2021 Gymnasium över programutbudet. 

2021 Besparing fortbildning centralt Hitta nya mer digitala former för fortbildningen 

2021 Besparing skolpeng Översyn skolpeng exempel fördelning idrottshall 

Ställa lokaler som ej utnyttjas och göra tillgänglig 

2021 Incitament effektivisering lokaler för annan uthyrning. 

Uppdatering regler pedagogiska 

2021 måltider grundskola Höja priset för pedagogisk måltid 

Nyinköpta skolbussar=lägre underhå ll och 

2021 Lägre underhållskostnad skolbussar reparationer 

2021 

Tot alt 

Belopp Område 

Barn och 

765 utbildningskontoret 

0 

Samtliga verksamheter, 

förskolor skolor fritidshem 

400 gymnasium m.m. 

Övergripande barn och 

430 skola 

195 Gymnasieskola 

Barn och 
32 utbildningskontoret 

500 Förskola fritidshem skola 

Barn och 

399 utbildningskontoret 

243 Personal inom grundskola 

32 Skolskjuts 

2 996 
O Återstår 

Ekonomisk 
Konsekvenser för Kräver politiskt Genomförd effekt 
må luppfyllelse beslut besparing år 2021 Kommentarer 
Uppsägning av tjänst, 

högre arbetsbelastning och 

sämre kvalite Nej Ja 765 Genomförd år 2020 

Förhindra ytterligare 

uppsägningar av centrala 

tjänster.Stor påverkan på 

kommunens 

digitaliseringsarbete. Nej 243 tkr Ramväxling inför år 2020 

Nuvarande avtal gällande fönsterputs upphör våren 

2021. Därefter kommer upphandling ske av 

fönsterputs 1 ggr per år. 

Entremattor, översyn pågår att minska antal mattor 

på vissa enheter samt att endast använda 
Sämre arbetsmiljö, vintermattorna och säga upp avtal gällande 
förslitning av lokaler Nej Pågår sommarmattor. Effekt ej klar. 

Delvis tjänstledigheter, kortare sjukfrånvaro på 
Mindre påverkan Nej Ja 430 centrala tjänster, mm. 

Billigare gymnasiepeng i Studie och yrkesvägledningen utvecklas och 
egen regi än i annan förbättras. 
kommun eller fristående Uppdrag till Akademi Båstad om program eller 
verksamhet. Nej Pågår inriktningsutbudet kan utökas. 

Mindre påverkan Nej Ja 32 Genomförd år 2020 

Effektivisering på fasta Ny översyn över idrottshallarnas nyttjande pågår, 
kostnader ger besparing i därefter kommer ny% fördelning av kostnaderna 
skolpeng. Nej Pågå r ske. 

Påverkar ram och skolpeng Nej Pågår Pågår diskussion om loka lbank med teknik & service 

Mindre påverkan Nej NY Varit samma pris 12:50 kronor sedan ca år 1999 

Mindre påverkan Nej NY Två nya bussar år 2019, en ny buss år 2020 



Utbildningsnämnden - Barn och Skola 1% motsvarar en besparing på 2 964 tkr 

Bespari ngar/Effektiviseringar: UN - Barn och Skola samt Kulturskolan 
Ekonomisk 

Konsekvenser för Kräver politiskt Genomförd effekt 
År Mål/Förslag till åtgärd Åtgärder för att nå målet Belopp Område må luppfyllelse beslut besparing år 2021 Kommentarer 

Barn och 

2021 Se ovanstå ende besparingar 1% Se ovan 2 996 utbildningskontoret Se ovan 

Två moduler beslutade att aweckla under hösten år 

Likvärdigheten i antal 2020. 
Aweckla samtliga ofinansierade Barn och kvadrat meter per barn OM de ej finansierade modulerna ersätts i budget 

2021 moduler Uppsägning av avtal 1559 utbildningskontoret kan ej upprätthållas. Nej Pågår arbetar besparingsgruppen vidare för ny besparing 

Översyn av de olika budgetposterna i skolpeng 

för lokalkostnaden (städ, renhållning, 

skolvaktmästare, förbrukningsinventarier, hyra 

2021 Besparing lokalkostnader skolpeng idrottshall) 400 Skolpeng Påverkar ram och skolpeng Nej Pågå r Arbetsgruppen håller på med att ta fram underlag. 
Ställa lokaler som ej utnyttjas och göra tillgänglig Barn och 

2021 Incitament effektivisering lokaler för annan uthyrning. 330 utbildningskontoret Påverkar ram och skolpeng Nej Pågår Pågår diskussion om lokalbank med teknik & ser.,ice 

Har genomförts genomlysning av skolskjuts som 

Översyn skolskjutsregler, antal Genomlysning av nuvarande Barn och kommer presenteras för utbildningsnämnden. Finns 

2021 hemturer, minska buss m.m. skolskj utsorga nisation 325 utbildningskontoret Mindre kost nader Nej Pågå r förslag på åtgärder. 

Uppdraget till verksamheten är att hitta besparingar 

Stor risk för minskade så långt från barn och elever som möjligt och att 

2021 Besparing skolpeng Lägre personaltäthet 350 Förskola fritidshem skola statsbidrag Nej justera persona ltätheten är sista alternativet. 

Förändring strategisk organisation Barn och 

2021 centralt Översyn och diskussion med skolledning utbildningskontoret Mindre påverkan Nej NY Arbetsgruppen håller på med att ta fram underlag. 
Nyinköpta skolbussar-lägre underhåll och 

2021 Lägre underhållskostnad skolbussar reparationer 32 Skolskjuts Mindre påverkan Nej NY Två nya bussar år 2019, en ny buss år 2020 

Totalt 5 992 
O Återstår 

Utbildningsnämnden - Barn och Skola 1% motsvarar en besparing på 2 964 tkr 

Besparingar/Effektiviseringar: UN - Barn och Skola samt Kultu rskolan 

Konsekvenser för Kräver politiskt 

År Mål/Förslag till åtgärd Åtgärder för att nå målet Belopp Område måluppfyllelse beslut 

2021 
2021 Utöka antal elever RlG tennis -300 

2021 Översyn löneglidning -664 

2021 Utökad vistelsetid -2 000 

2021 Kulturskolan ledarresurs -32 

Total t -2 996 
O Aterstår 



Besparingsförslag 

År2020 
År2021 

Utbildningsnämnd 

iTI] BÅSTADS 
------ ~ KOMMUN 

Besök oss på bastad.se 



Besparingsuppdrag år 2020 

Besparingsuppdrag år 2020 

Barn och skola resultatenheter 2 024 000 

Gymnasieskolan resultatenhet 195 000 

Barn och skola rambudget 586 000 

Bildning och arbete, Kulturskolan 32 000 

2 837 000 

onsdag den 16 september 2020 

l1iJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Besök oss på bastad.se 



Besparingsförslag år 2020 

• Ca 750 tkr Sänkt intern skolpeng, ingen fortbildning från maj 

• Ca 150 tkr. Central fortbildning, ingen fortbildning från maj 

• Ca 750 tkr. Skolpeng per skolform gymnasiesärskolan. 

• Ca 875 tkr. Skolpeng per skolform grundsärskolan. 

• Ca 125 tkr återställ ramväxling av central digitaliseringstjänst. . 

• Ca 104 (62) tkr Vakanser inom STU och Kulturskolan återbesätts ej. 

• Ca 87 (125) tkr. Inställda måltider gymnasieskolan från 17 mars 
(endast livsmedel 10 kr/dag/elev) 

• NY 189 tkr, förändringar i strategiska tjänster centralt 

3 030 tkr TOTAL besparing enligt förslag 

onsdag den 16 september 2020 

ITiJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Besök oss på bastad.se 



Besparingsuppdrag år 2021 

Besparingsuppdrag år 2021 (1%) 

Barn och skola skolpengsystem 

Gymnasieskolan resultatenhet 

Barn och skola rambudget 

BA Kulturskolan 

onsdag den 16 september 2020 

2 180 000 

195 000 

589 000 

32 000 

2 996 000 

uiJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Besök oss på bastad.se 



Besparingsuppdrag år 2021- 2025 

Besparingsuppdrag år 2021- 2025 (2%) 

Barn och skola skolpengsystem 

Gymnasieskolan resultatenhet 

Barn och skola rambudget 

BA Kulturskolan 

onsdag den 16 september 2020 

4 360 000 

390 000 

1178 000 

64 000 

5 992 000 

fn] BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Besök oss på bastad.se 



Besparingsförslag år 2021 (1%) 
• 430 tkr, vakansavdrag av centrala tjänster 

• 765 tkr, förändringar i strategiska tjänster centralt 

• 400 tkr, översyn lokalkostnader ex. städtimmar, fönsterputs och 
entremattor 

• 195 tkr, öka antalet elever på Akademi Båstad Gymnasium 

• 500 tkr, översyn skolpeng bl.a. fördelning av idrottshallarna 

• 399 tkr, övriga organisatoriska förändringar 

• 0 (243) tkr, återställning ramväxling 

• 0 (32) tkr, Kulturskolan korta vakanser 

• NY 243 tkr, Höja priserna för pedagogiska måltider 

• NY 32 tkr, besparing fortbildning centralt 

• NY 32 tkr, lägre underhållskostnader för de nyinköpta skolbussarna 

TOTALT 2 996 tkr 

onsdag den 16 september 2020 

u1] BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Besök oss på bastad.se 



Besparingsförslag år 2021 (2%) 

• 2 964 tkr, se förslag 1% 

• 1559 tkr, avveckla samtliga ofinansierade moduler 

• 400 tkr, översyn lokalkostnader 

• 325 tkr, översyn skolskjutsorganisation 

• 350 tkr, besparing skolpeng lägre personaltäthet 

• 330 tkr, övriga organisatoriska förändringar/ställa lokaler 

• 0 (32) tkr, Kulturskolan korta vakanser 

• NY 32 tkr, lägre underhållskostnader för de nyinköpta skolbussarna 

TOTALT 5 992 tkr 

onsdag den 16 september 2020 

i1TI BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Besök oss på bastad.se 



Behov år 2021 (+1%) 

• 300 tkr, utöka antal elever RlG tennis 

• 664 tkr, översyn löneglidning i skolpeng 

• 2 000 tkr, kompensera utökad vistelsetid förskola 

• TOTALT 2 964 tkr 

• 32 tkr, ledarresurs till Kulturskolan 

• TOTALT 32 tkr 

onsdag den 16 september 2020 

fru BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Besök oss på bastad.se 



 Tjänsteskrivelse  
 

 

1 (1) 

 
Datum: 2020-09-21 Till: Utbildningsnämnden 

Handläggare: Inga-Britt Henriksson 

Dnr: UN 000384/2020 – 600 
 
 

Driftsbudget Kulturskolan år 2021 med effektiviseringar  
 
 

Förslag till beslut 
 
Barn och skola kommer hantera Kulturskolans besparingsuppdrag under år 2021. 

 
Sammanfattning av ärendet 
 
Samtliga verksamhetsområden har inför budgetarbetet 2021 fått uppdraget att ta fram un-
derlag på besparingar och effektiviseringar motsvarande en procent och två procent. Uppdra-
get har även innehållit utökning motsvarande en procent. 
 
Bakgrund 
 
Förvaltningen har arbetat fram flera olika alternativ för att nå fram till föreliggande förslag. 
Arbetet har utgått från att besparingarna ska ske så långt från barn och elever som det är möj-
ligt. Tidigare förslag på besparingar inom Kulturskolan har strukits och ersatts med nytt för-
slag på besparing. Driftsbudget år 2021 hanteras vidare som två separata ärenden enligt beslut 
utbildningsnämnden i juni år 2020. 
 
Bildning och arbetes andel av besparingen vid en procent utgör 32 tkr 
Bildning och arbetes andel av besparingen vid två procent utgör 64 tkr 
 
Siffrorna kan komma att ändras vid budgetdialoger eller i samband med uppdateringar av 
skatteprognoser och ska därför ses som preliminära. 
 
Förvaltningen bedömer i nuläget att föreliggande förslag är realistiska och möjliga att genom-
föra. Förslagen på besparingar ligger inom ramen för förvaltningens delegation. 
 
 
 
Barn och skola 
Inga-Britt Henriksson, skolchef 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Ekonomiavdelningen 
Inga-Britt Henriksson, skolchef 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Besparingar/effektiviseringar Utbildningsnämnden.  
 
Samråd har skett med: 
Biträdande skolchef, ekonomer, ledningsgrupp barn och skola 
 

fru BÅSTADS 
~ KOMMUN 



Utbildningsnämnden - Barn och Skola 2021-2023 
OBS-= utökning av kostnadsbudget och+ är minskning av kostnadsbudget 

Utbildningsnämnden - Barn och Skola, 1% motsvarar en besparing på 2 964 tkr 

Utbildningsnämnden - Kulturskolan, 1% motsvarar en besparing på 32 tkr 

Besparingar/Effektiviseringar: UN - Barn och Sko la samt Kulturskolan 

År Mål/Förslag till åtgärd Åtgärder för att nå målet 

Förändringar i strategiska tjänser 

2021 centralt (-1,0 tj utvecklingsledare) 

Återställning ramväxling. Beslut central 

2021 B & S del av digitaliseringstjänst ledningsgrupp. 

Översyn av lokalkostnader; 

Fönsterputs endast 1 ggr per år, inga 

2021 entremattor Omförhandling av avtal med Teknik och service 

Frånvaro i tjänsteorganisationen ersätts ej under 

2021 Vakansavdrag centrala tjänster kortare perioder. 

Öka andelen folkbokförda elever och 

antal elever på Akademi Båstad Samverkan mellan grundskolor och gymnasiet. Se 

2021 Gymnasium över programutbudet. 

2021 Besparing fortbildning centralt Hitta nya mer digitala former för fortbildningen 

2021 Besparing skolpeng Översyn skolpeng exempel fördelning idrottshall 

Ställa lokaler som ej utnyttjas och göra tillgänglig 

2021 Incitament effektivisering lokaler för annan uthyrning. 

Uppdatering regler pedagogiska 

2021 måltider grundskola Höja priset för pedagogisk måltid 

Nyinköpta skolbussar=lägre underhå ll och 

2021 Lägre underhållskostnad skolbussar reparationer 

2021 

Tot alt 

Belopp Område 

Barn och 

765 utbildningskontoret 

0 

Samtliga verksamheter, 

förskolor skolor fritidshem 

400 gymnasium m.m. 

Övergripande barn och 

430 skola 

195 Gymnasieskola 

Barn och 
32 utbildningskontoret 

500 Förskola fritidshem skola 

Barn och 

399 utbildningskontoret 

243 Personal inom grundskola 

32 Skolskjuts 

2 996 
O Återstår 

Ekonomisk 
Konsekvenser för Kräver politiskt Genomförd effekt 
må luppfyllelse beslut besparing år 2021 Kommentarer 
Uppsägning av tjänst, 

högre arbetsbelastning och 

sämre kvalite Nej Ja 765 Genomförd år 2020 

Förhindra ytterligare 

uppsägningar av centrala 

tjänster.Stor påverkan på 

kommunens 

digitaliseringsarbete. Nej 243 tkr Ramväxling inför år 2020 

Nuvarande avtal gällande fönsterputs upphör våren 

2021. Därefter kommer upphandling ske av 

fönsterputs 1 ggr per år. 

Entremattor, översyn pågår att minska antal mattor 

på vissa enheter samt att endast använda 
Sämre arbetsmiljö, vintermattorna och säga upp avtal gällande 
förslitning av lokaler Nej Pågår sommarmattor. Effekt ej klar. 

Delvis tjänstledigheter, kortare sjukfrånvaro på 
Mindre påverkan Nej Ja 430 centrala tjänster, mm. 

Billigare gymnasiepeng i Studie och yrkesvägledningen utvecklas och 
egen regi än i annan förbättras. 
kommun eller fristående Uppdrag till Akademi Båstad om program eller 
verksamhet. Nej Pågår inriktningsutbudet kan utökas. 

Mindre påverkan Nej Ja 32 Genomförd år 2020 

Effektivisering på fasta Ny översyn över idrottshallarnas nyttjande pågår, 
kostnader ger besparing i därefter kommer ny% fördelning av kostnaderna 
skolpeng. Nej Pågå r ske. 

Påverkar ram och skolpeng Nej Pågår Pågår diskussion om loka lbank med teknik & service 

Mindre påverkan Nej NY Varit samma pris 12:50 kronor sedan ca år 1999 

Mindre påverkan Nej NY Två nya bussar år 2019, en ny buss år 2020 



Utbildningsnämnden - Barn och Skola 1% motsvarar en besparing på 2 964 tkr 

Bespari ngar/Effektiviseringar: UN - Barn och Skola samt Kulturskolan 
Ekonomisk 

Konsekvenser för Kräver politiskt Genomförd effekt 
År Mål/Förslag till åtgärd Åtgärder för att nå målet Belopp Område må luppfyllelse beslut besparing år 2021 Kommentarer 

Barn och 

2021 Se ovanstå ende besparingar 1% Se ovan 2 996 utbildningskontoret Se ovan 

Två moduler beslutade att aweckla under hösten år 

Likvärdigheten i antal 2020. 
Aweckla samtliga ofinansierade Barn och kvadrat meter per barn OM de ej finansierade modulerna ersätts i budget 

2021 moduler Uppsägning av avtal 1559 utbildningskontoret kan ej upprätthållas. Nej Pågår arbetar besparingsgruppen vidare för ny besparing 

Översyn av de olika budgetposterna i skolpeng 

för lokalkostnaden (städ, renhållning, 

skolvaktmästare, förbrukningsinventarier, hyra 

2021 Besparing lokalkostnader skolpeng idrottshall) 400 Skolpeng Påverkar ram och skolpeng Nej Pågå r Arbetsgruppen håller på med att ta fram underlag. 
Ställa lokaler som ej utnyttjas och göra tillgänglig Barn och 

2021 Incitament effektivisering lokaler för annan uthyrning. 330 utbildningskontoret Påverkar ram och skolpeng Nej Pågår Pågår diskussion om lokalbank med teknik & ser.,ice 

Har genomförts genomlysning av skolskjuts som 

Översyn skolskjutsregler, antal Genomlysning av nuvarande Barn och kommer presenteras för utbildningsnämnden. Finns 

2021 hemturer, minska buss m.m. skolskj utsorga nisation 325 utbildningskontoret Mindre kost nader Nej Pågå r förslag på åtgärder. 

Uppdraget till verksamheten är att hitta besparingar 

Stor risk för minskade så långt från barn och elever som möjligt och att 

2021 Besparing skolpeng Lägre personaltäthet 350 Förskola fritidshem skola statsbidrag Nej justera persona ltätheten är sista alternativet. 

Förändring strategisk organisation Barn och 

2021 centralt Översyn och diskussion med skolledning utbildningskontoret Mindre påverkan Nej NY Arbetsgruppen håller på med att ta fram underlag. 
Nyinköpta skolbussar-lägre underhåll och 

2021 Lägre underhållskostnad skolbussar reparationer 32 Skolskjuts Mindre påverkan Nej NY Två nya bussar år 2019, en ny buss år 2020 

Totalt 5 992 
O Återstår 

Utbildningsnämnden - Barn och Skola 1% motsvarar en besparing på 2 964 tkr 

Besparingar/Effektiviseringar: UN - Barn och Skola samt Kultu rskolan 

Konsekvenser för Kräver politiskt 

År Mål/Förslag till åtgärd Åtgärder för att nå målet Belopp Område måluppfyllelse beslut 

2021 
2021 Utöka antal elever RlG tennis -300 

2021 Översyn löneglidning -664 

2021 Utökad vistelsetid -2 000 

2021 Kulturskolan ledarresurs -32 

Total t -2 996 
O Aterstår 



Besparingsförslag 

År2020 
År2021 

Utbildningsnämnd 

iTI] BÅSTADS 
------ ~ KOMMUN 

Besök oss på bastad.se 



Besparingsuppdrag år 2020 

Besparingsuppdrag år 2020 

Barn och skola resultatenheter 2 024 000 

Gymnasieskolan resultatenhet 195 000 

Barn och skola rambudget 586 000 

Bildning och arbete, Kulturskolan 32 000 

2 837 000 

onsdag den 16 september 2020 

l1iJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Besök oss på bastad.se 



Besparingsförslag år 2020 

• Ca 750 tkr Sänkt intern skolpeng, ingen fortbildning från maj 

• Ca 150 tkr. Central fortbildning, ingen fortbildning från maj 

• Ca 750 tkr. Skolpeng per skolform gymnasiesärskolan. 

• Ca 875 tkr. Skolpeng per skolform grundsärskolan. 

• Ca 125 tkr återställ ramväxling av central digitaliseringstjänst. . 

• Ca 104 (62) tkr Vakanser inom STU och Kulturskolan återbesätts ej. 

• Ca 87 (125) tkr. Inställda måltider gymnasieskolan från 17 mars 
(endast livsmedel 10 kr/dag/elev) 

• NY 189 tkr, förändringar i strategiska tjänster centralt 

3 030 tkr TOTAL besparing enligt förslag 

onsdag den 16 september 2020 

ITiJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Besök oss på bastad.se 



Besparingsuppdrag år 2021 

Besparingsuppdrag år 2021 (1%) 

Barn och skola skolpengsystem 

Gymnasieskolan resultatenhet 

Barn och skola rambudget 

BA Kulturskolan 

onsdag den 16 september 2020 

2 180 000 

195 000 

589 000 

32 000 

2 996 000 

uiJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Besök oss på bastad.se 



Besparingsuppdrag år 2021- 2025 

Besparingsuppdrag år 2021- 2025 (2%) 

Barn och skola skolpengsystem 

Gymnasieskolan resultatenhet 

Barn och skola rambudget 

BA Kulturskolan 

onsdag den 16 september 2020 

4 360 000 

390 000 

1178 000 

64 000 

5 992 000 

fn] BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Besök oss på bastad.se 



Besparingsförslag år 2021 (1%) 
• 430 tkr, vakansavdrag av centrala tjänster 

• 765 tkr, förändringar i strategiska tjänster centralt 

• 400 tkr, översyn lokalkostnader ex. städtimmar, fönsterputs och 
entremattor 

• 195 tkr, öka antalet elever på Akademi Båstad Gymnasium 

• 500 tkr, översyn skolpeng bl.a. fördelning av idrottshallarna 

• 399 tkr, övriga organisatoriska förändringar 

• 0 (243) tkr, återställning ramväxling 

• 0 (32) tkr, Kulturskolan korta vakanser 

• NY 243 tkr, Höja priserna för pedagogiska måltider 

• NY 32 tkr, besparing fortbildning centralt 

• NY 32 tkr, lägre underhållskostnader för de nyinköpta skolbussarna 

TOTALT 2 996 tkr 

onsdag den 16 september 2020 

u1] BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Besök oss på bastad.se 



Besparingsförslag år 2021 (2%) 

• 2 964 tkr, se förslag 1% 

• 1559 tkr, avveckla samtliga ofinansierade moduler 

• 400 tkr, översyn lokalkostnader 

• 325 tkr, översyn skolskjutsorganisation 

• 350 tkr, besparing skolpeng lägre personaltäthet 

• 330 tkr, övriga organisatoriska förändringar/ställa lokaler 

• 0 (32) tkr, Kulturskolan korta vakanser 

• NY 32 tkr, lägre underhållskostnader för de nyinköpta skolbussarna 

TOTALT 5 992 tkr 

onsdag den 16 september 2020 

i1TI BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Besök oss på bastad.se 



Behov år 2021 (+1%) 

• 300 tkr, utöka antal elever RlG tennis 

• 664 tkr, översyn löneglidning i skolpeng 

• 2 000 tkr, kompensera utökad vistelsetid förskola 

• TOTALT 2 964 tkr 

• 32 tkr, ledarresurs till Kulturskolan 

• TOTALT 32 tkr 

onsdag den 16 september 2020 

fru BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Besök oss på bastad.se 



 Tjänsteskrivelse  
 

 

1 (1) 

 
Datum: 2020-09-13 Till: Utbildningsnämnden 

Handläggare: Inga-Britt Henriksson 

Dnr: UN 000367/2020-600 

 
 

Kulturskolans organisatoriska tillhörighet 
 
 

Förslag till beslut 
 
Att föreslå kommunstyrelsen utreda kulturskolans organisatoriska tillhörighet. Förslaget grun-
dar sig på att det idag är ett delat uppdrag och den politiska och förvaltningsmässiga organisat-
ionen inte är sammanhållen.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Idag ingår kulturskolan i Bildning och arbetes organisation medan det politiska ansvaret ligger 
hos utbildningsnämnden. Utbildningsnämnden menar att det är angeläget att den politiska och 
förvaltningsmässiga organisationen sammanfaller och önskar därför att frågan utreds av kom-
munstyrelsen.  
 

Bakgrund 
Under verksamhetsområde Bildning och arbete ingår kulturavdelningen som också ansvar för 
kommunens kulturskola. För dessa båda verksamheter ansvarar kulturchef tillika kulturskole-
chef. Uppdraget innebär att ansvarig chef svarar politiskt mot kommunstyrelsen i ärenden som 
gäller allmänkulturen och utbildningsnämnden när det gäller kulturskolan.  
 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 

Ewa Nilsson tf verksamhetsområdeschef Bildning och arbete 
Kulturskolechef Helene Steinlein  
Elisabeth Edner Ekonomichef 
Charlott Roslund Sjövall Kommundirektör 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
 
Samråd har skett med: 
 
 

[IT.J BÅSTADS 
~ KOMMUN 



 Tjänsteskrivelse  
 

 

1 (2) 

 
 

Datum: 2020-09-16 Till: Utbildningsnämnden 

Handläggare: Annica Nilsson 

Dnr: UN 000383/2020-600 

 
 

Skolpeng särskola 
 
 
Förslag till beslut 
 
Verksamheten för barn och skola föreslår utbildningsnämnden besluta att: 
 
Skolpengssystemet ska innefatta skolpeng för grundsärskola respektive gymnasiesärskola och 
att ramväxling kan genomföras enligt förslag. 
 

 
Sammanfattning av ärendet 
Det har hittills funnits ett skolpeng system där varje folkbokförd barn och elev ersatts per 
skolformerna förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskola samt gymnasieskola. 
Skolformerna grundsärskola samt gymnasiesärskola har budgeterats och bokförts av ramen.  
 
Bakgrund 
Barn och skola fick under innevarande år ett besparingsuppdrag. Ett av förslagen till 
besparingar var att budget och kostnader för skolpeng gällande grundsärskola och 
gymnasiesärskola bör överflyttas från ram till skolpeng. Det med anledning av att den 
ramfinansierade verksamheten inte skulle påverkas vid fler eller färre särskoleelever. 
 

Aktuellt 
Budgeten gällande år 2020 som föreslås ramväxlas från barn och skola till skolpeng; 
Grundsärskola  3 844 tkr 
Gymnasiesärskola  3 659 tkr  
  
 

Konsekvenser av beslut 
 

Ekonomi 
Ekonomiska konsekvenser av beslutet innebär att om inte grundsärskolan och 
gymnasiesärskolan finns i skolpengsystemet måste barn och skolas ramfinansierade 
verksamheter dra ner på kostnader i andra verksamheter för att finansiera eventuell utökning 
av antalet elever. För innevarande år fanns ett befarat underskott inom grundsärskolan som 
kan finansieras av skolpeng systemet eftersom barn och elevantalet innevarande år inte 
uppfyller befolkningsprognosen. Ingen konsekvens för någon elev eller skola. 

 
Samhälle 
Ramväxlingen säkerställer skolpeng för varje skolform.  
 
 
Barn och skola 
Inga-Britt Henriksson, skolchef 
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Beslutet ska expedieras till: 
Utbildningsnämnden, skolchef Inga-Britt Henriksson, ekonomichef Elisabet Edner, ekonom 
Annica Nilsson  
 
Samråd har skett med: 
Barn och skola; Inga-Britt Henriksson, Margaretha Ekelund-Svensson, Nina Linné, Ulrika Krämer, 

ekonomichef Elisabet Edner, ekonomiavdelningen Annica Nilsson 



 Tjänsteskrivelse  
 

 

1 (1) 

 
Datum: 2020-09-14 Till: Utbildningsnämnden 
Handläggare: Eva Hugosson 

Dnr: UN 000365/2020 – 600 
 
 

Redovisning och uppföljning av resultat och måluppfyllelse för läsår 
2019-2020 
 
 

Förslag till beslut 
 
Informationen läggs till handlingarna. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Redovisning av grundskolornas måluppfyllelse för läsår 2019-2020 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 resurser och krav 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. Huvudmannens ansvar för utbildningens genomfö-
rande innebär att se till att det vidtas åtgärder för förändring och förbättring, när brister syn-
liggörs via det systematiska kvalitetsarbetet. 
 
Officiell statistik presenteras under tredje kvartalet då BoS kommer att uppdatera nämnden 
med aktuella siffror. 

 
 
Barn och skola 
Eva Hugosson, t.f. bitr. skolchef 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Ledningsgruppen BS samt STU 
 
Samråd har skett med: 
Inga Britt Henriksson, skolchef 
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Datum: 2020-09-21 Till: Utbildningsnämnden 

Handläggare: Eva Hugosson 

Dnr: UN 000364/2020 – 600 
 
 

Redovisning av rektorers systematiska kvalitetsarbete 2019/2020 - Barn och 
skola 
 

Förslag till beslut 
 
Informationen läggs till handlingarna. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Den årliga nulägesbeskrivningen är en sammanfattning av läsårets systematiska kvalitetsar-
bete där varje rektor analyserar sin verksamhet utifrån sina prioriteringar och lokala förut-
sättningar.  
Prioriterade område för förskolan för läsåret 2019-2020 var att fortsätta utvecklingsarbetet 
med Lpfö-18, Barnkonventionen och att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet. Arbetet har 
genomförts med Skolverkets webbutbildning ”Identitet, jämställdhet och digitalisering” och 
Västra Götalands webbutbildning om Barnkonventionen som stöd.  
 
Prioriterade utvecklingsområden för skolan läsår 2019-2020 inleddes med övergripande fokus 
kring systematiskt och kollegialt lärande under läsåret med syfte att utveckla lärares special-
pedagogiska kompetens. Arbetet tog sin utgångspunkt i Skolverkets moduler i specialpedago-
gik för lärande.  Fritidsverksamheten har genomfört Skolverkets webbaserade kompetensut-
veckling Fritidshemmens uppdrag för att ge en ökad förståelse för uppdraget.   
 

Bakgrund 
Skollagen 4 kap. 3 § Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt 
och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. 
Ett systematiskt kvalitetsarbete är en förutsättning för verksamheternas möjlighet att ständigt 
förbättras och kunna erbjuda en likvärdig utbildning. Enligt skollagen ska det systematiska 
kvalitetsarbetet riktas mot att uppfylla de nationella målen för utbildningen. 
 
 

Aktuellt 
Gemensamma prioriteringar för förskola under läsåret 2019-2020 var att fortsätta utveckl-
ingsarbetet kring Lpfö-18 och Barnkonventionen som blivit svensk lag. Detta arbete säkrades 
bl.a. med Skolverkets webbutbildning ”Identitet, jämställdhet och digitalisering” och Västra 
Götalands webbutbildning om barnkonventionen. I det systematiska kvalitetsarbetet synlig-
görs en större medvetenhet kring pedagogernas förhållningssätt och lärmiljöernas betydelse 
för att skapa delaktighet och inflytande för barnen i deras utveckling och lärande. Att kunna 
dela barngruppen i fler och mindre grupper ses som en framgångsrik strategi. 
 
Grundskolans gemensamma prioriteringar var Skolverkets moduler ”Specialpedagogik för 
lärande” och ”Fritidshemmens uppdrag.” Ett tydligt fokus var tillgängliga lärmiljöer utifrån 
fysisk, pedagogisk och socialt perspektiv. 
 
Gemensamt för både förskola och grundskola är att det systematiska kvalitetsarbetet behöver 
utvecklas kring reflektion och analys på alla nivåer.  
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Förskolornas och skolornas Systematiska kvalitetsarbete stämmer väl överens med Nämnds-
plan med budget 2020, Mål 3: Båstads kommun erbjuder bra och likvärdiga skolor och en trygg 
stimulerande miljö för barn och vuxna. 
 
Utbildningsnämndens bidrag 
 
• Arbeta för att minska antalet kränkningar 
• Kvalitetssäkra ändamålsenliga lär- och arbetsmiljöer 
• Säkerställa att arbetet sker utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet 
 
 
Barn och skola 
Eva Hugosson, t.f. bitr. skolchef 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
BS Ledningsgrupp 
Stöd-och utvecklingsenheten 
 
Samråd har skett med: 
Inga Britt Henriksson, skolchef 
Birgitta Berséus, utvecklingsledare 
 
 
 



 Tjänsteskrivelse  
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Datum: 2020-09-01 Till: Utbildningsnämnden 

Handläggare: Birgitta Berséus 

Dnr: UN 000089/2020-600 

 
 

Tillsyn fristående förskola –Lyckohällans förskola 
 
Förslag till beslut 
 
Tillsynsrapport godkänns (Bilaga 1) 
 

 
Sammanfattning av ärendet 
Båstad har tillsammans med andra kommuner i Familjen Helsingborg uppdaterat sitt tillsyns-
material enligt de nya regler gällande tillsyn som trädde i kraft den 1 januari 2019. Det ställs 
numera krav på att det inom den grupp av personer som omfattas av ägar- och ledningspröv-
ningen finns en samlad kunskap om de föreskrifter som är relevanta för bedrivandet av försko-
leverksamhet, till exempel skollagstiftning, arbetsrätt, arbetsmiljörätt samt relevant ekono-
miskt regelverk. Därutöver ställs krav på att samtliga personer som ingår i ägar- och lednings-
kretsen även i övrigt ska bedömas lämpliga.  
Tillsynsbesök genomfördes på Lyckohällans förskola den 5 juni 2020 av kommunens represen-
tanter Birgitta Berséus och Nina Linné. På grund av Coronapandemin har intervjuer med vård-
nadshavare skett på telefon. Besök i förskolans lokaler och intervjuer med personal ställdes in. 
Huvudmannen och ansvarig rektor för förskolan har intervjuats och samtliga dokument som 
krävts in har inkommit. 
I ägar- och ledningsgruppen för Lyckohällans personalkooperativ finns en samlad kunskap om 
de föreskrifter som är relevanta för bedrivandet av förskoleverksamhet såsom skollagstiftning, 
arbetsrätt, arbetsmiljörätt samt relevant ekonomiskt regelverk.   
 
  
 
Bakgrund 
Enligt 26 kap. 2 § skollagen innebär tillsyn en självständig granskning som har till syfte att kon-
trollera om den verksamhet som granskas uppfyller de krav som följer av lagar och andra före-
skrifter. I tillsynen ingår att fatta de beslut om åtgärder som kan behövas för att den huvudman 
som bedriver verksamheten ska rätta fel som upptäcks vid granskningen. Det övergripande 
syftet med tillsyn är att höja kvaliteten i den verksamhet som granskas. Vid tillsynen får det all-
männa insyn i verksamheten. 
 
Enligt 26 kap. 4 § har en kommun tillsyn över fristående förskolor, vars huvudman kommunen 
tidigare har godkänt enligt 2 kap. 7 § 2 st. Tillsynen har utgått från bestämmelserna i skollagen 
och läroplanen för förskolan (Lpfö18) samt Skolverkets allmänna råd för måluppfyllelse i för-
skolan (SKOLFS 2017:6). 
 
I enlighet med 26 kap. 7 § är verksamheten skyldig att på tillsynsmyndighetens begäran lämna 
upplysningar samt tillhandahålla handlingar och annat material som behövs för tillsynen. 
 

 
Aktuellt 
Tillsynen är en viktig del av kommunens kvalitetsarbete för att alla förskolebarn i Båstads 
kommun ska få en likvärdig utbildning.  
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Tillsynsbesök genomfördes på Lyckohällans förskola den 5 juni 2020 av kommunens represen-
tanter Birgitta Berséus och Nina Linné. På grund av Coronapandemin har intervjuer med vård-
nadshavare skett på telefon. Besök i förskolans lokaler och intervjuer med personal ställdes in. 
Huvudmannen och ansvarig rektor för förskolan har intervjuats och samtliga dokument som 
krävts in har inkommit. 
I ägar- och ledningsgruppen för Lyckohällans personalkooperativ finns en samlad kunskap om 
de föreskrifter som är relevanta för bedrivandet av förskoleverksamhet såsom skollagstiftning, 
arbetsrätt, arbetsmiljörätt samt relevant ekonomiskt regelverk.   
 
 
Tillsynsrepresentanterna bedömmer utifrån intervjuer och inskickade dokument att 
verksamheten på Lyckohällans förskola håller en god kvalitet och följer läroplan och skollag. 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 

Lyckohällans förskola 

Rektor Martin Norberg 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Tillsynsrapport 
Ägar- och ledningsprövning 
 
Samråd har skett med: 
Skoljurist: Nina Linné 
Skolchef: Inga-Britt Henriksson 
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Sammanställning över bedömning 
 

 
Nr Granskat område 

Bastillsyn/fördjupad 
tillsyn 

Lever upp 
till lagens 
krav 

Avstående från 
ingripande 

Anmärkning Föreläggande Lagrum  

1 Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda 
barnen en trygg omsorg.  
Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets 
behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en 
helhet.  
Förskolan ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och 
förbereda barnen för fortsatt utbildning. 

Bas☒ 

Fdj☐ 

x 

 

 

 

SkolL  
8:2§ 
Lpfö 18   

2 
Förskolan arbetar så att barn med annat modersmål än svenska får 
möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål. 

Bas☒ 

Fdj☐ 

x 
 

 
 

SkolL 
8:10§ 
Lpfö 18   

3 
Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin 
utveckling ska ges det speciella stöd som deras speciella behov kräver  

Bas☒ 

Fdj☐ 

x 
 

 
 

SkolL  
8:9§ 
Lpfö 18   

4 Barnets och barnens utveckling och lärande följs upp, dokumenteras 
och utvärderas 

Bas☒ 

Fdj☐ 

x 
 

 
 

  
Lpfö 18   

5 
Barn och vårdnadshavare informeras om vilka mål som finns för 
verksamheten 

Bas☒ 

Fdj☐ 

x 

 

 

 

SkolL  
3:3§ 
8:11§ 
Lpfö 18 

6 Förskolan arbetar systematiskt med att grundlägga och förankra de 
värden som vårt samhälle vilar på 

Bas☒ 

Fdj☐ 

x 
 

 
 

SkolL 4:3,4§§  
Lpfö 18   

7 Barnen ska ges inflytande över utbildningen. De ska fortlöpande 
stimuleras att ta aktiv del i arbetet med att vidareutveckla 
utbildningen och hållas informerade i frågor som rör dem. 
Hur får barnen förutsättningar för att: utveckla intressen och förmåga 
att uttrycka sina tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation? 
Ta ansvar för sina handlingar och för miljön på förskolan? 
Utveckla demokratiska principer, samarbeta och fatta beslut i enlighet 
med dem? 
Hur arbetar ni med barnkonsekvensanalyser? 
 

Bas☒ 

Fdj☐ 

x 

 

 

 

SkolL  
4:9§ 
Lpfö 18    
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8 I förskolan bedrivs ett målinriktat arbete för att motverka 
diskriminering och kränkande behandling av barnen 
 

Bas☒ 

Fdj☐ 

x 
 

 
 

SkolL  
6:5-10§§ 
Lpfö 18   

9  Vh för barn i förskolan ska erbjudas möjlighet till inflytande över 
utbildningen. Vid varje förskoleenhet ska det finnas ett eller flera 
samråd med barn och vh. I samråden ska barn och vh informeras och 
lämna synpunkter om förslag till beslut innan beslut fattas. 

Bas☒ 

Fdj☐ 

x 

 

 

 

SkolL    
4:12, 13§§ 
8 § 11 
Lpfö 18   

10 Huvudmannen ska se till att barngrupperna har en lämplig 
sammansättning och storlek och att barnen i övrigt erbjuds en god 
miljö.  

Bas☒ 

Fdj☐ 

x 
 

 
 

SkolL  
8:8§ 
Lpfö 18 

11 Huvudmannen, eller företrädaren för huvudmannen, bedriver ett 
systematiskt kvalitetsarbete, såsom att planera, följa upp, utvärdera 
och kontinuerligt utveckla verksamheten, samt omsätter resultaten i 
åtgärder för att uppfylla de nationella målen. 

Bas☒ 

Fdj☐ 

x 

 

 

 

SkolL  
4:3-6§§ 
Lpfö 18   

12 
Rektor har pedagogisk insikt förvärvad genom utbildning och 
erfarenhet 

Bas☒ 

Fdj☐ 

x 
 

 
 

SkolL  
2:11§ 
 

13 
Rektor tar ansvar som pedagogisk ledare och chef, och verkar för att 
undervisningen och utbildningen utvecklas 

Bas☒ 

Fdj☐ 

x 
 

 
 

SkolL  
2:10§ 
Lpfö 18   

14 
Personalen vid förskolan har utbildning och kompetens för de 
uppgifter de ska bedriva 

Bas☒ 

Fdj☐ 

x 

 

 

 

SkolL  
2:13-15, 18-
19§§ 
 

15 Det finns tillgång till förskollärare i förskolan för att leda de målstyrda 
processerna.   

Bas☒ 

Fdj☐ 

x 
 

 
 

SkolL  
2:13§ 

16 Arbetslagets arbetssätt och arbetsformer dokumenteras och 
utvärderas regelbundet 

Bas☒ 

Fdj☐ 

x 
 

 
 

  
Lpfö 18   

17 Personalen vid förskolan ges möjlighet till kompetensutveckling och 
har nödvändiga insikter i de föreskrifter som gäller för skolväsendet 

Bas☒ 

Fdj☐ 

x 
 

 
 

SkolL  
2:34§ 

18 
För utbildningen finns nödvändiga materiella resurser för att syftet 
med utbildningen ska kunna uppnås 

Bas☒ 

Fdj☐ 

x 
 

 
 

SkolL  
8:22§ 
Lpfö 18   

19 För utbildningen ska de lokaler och den utrustning finnas som behövs 
för att syftet med utbildningen ska kunna uppfyllas. 

Bas☒ 

Fdj☐ 

x 
 

 
 

SkolL  
2:35 
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20 
Öppettiderna anpassas efter vårdnadshavarnas behov och erbjuder 
annan form av omsorg under perioder då verksamheten är stängd. 

Bas☒ 

Fdj☐ 

x 
 

 
 

SkolL  
8:3§ 
Lpfö 18  

21 
Förskolan har rutiner för tystnadsplikt och anmälningsplikt  

Bas☒ 

Fdj☐ 

x 
 

 
 

OSL 23 § 1 
SoL 14 § 1  

22 
Skriftliga rutiner för klagomålshantering finns 

Bas☒ 

Fdj☐ 

x 
 

 
 

SkolL  
4:8§ 
 

23 Rutiner för säkerhet finns, riskanalys, riskbedömningar, 
arbetsmiljöarbete (ronder etc) utförs. 

Bas☒ 

Fdj☐ 

x 
 

 
 

  

24 Inga aktiviteter arrangeras där föräldrarna får betala någon extra 
avgift 
 

Bas☒ 

Fdj☐ 

x 
 

 
 

  
  

25 Försäkringsskydd finns för personal, barn och lokaler 
 

Bas☒ 

Fdj☐ 

x 
 

 
 

 

26 
Kösystem följer gällande lagstiftning 

Ja ☒ x 
 

 
 

DL 2§5,6 
SkolL 8§19 

27 Det finns rutiner för övergång till förskoleklass Ja ☒      

28 Intervjuer  
Personal 
Vårdnadshavare 
Styrelse 
Rektor 

 

Ja ☐ 

Ja ☒ 

Ja ☒ 

Ja ☒ 

x 

 

 

 

 

 

 



Båstads kommun 
Utbildningsnämnden 
2020-09-15 
UN 000089/ 
2020-600 
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KOMMUN 
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[ D,rum 13hr XJ Dnr: 

1. UPPGIFTER OM HUVUDMANNEN 
Huvudmannen ansvarar för att utbildningen genomförs i enlighet med bestämmelserna i 
skollagen, föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen och de bestämmelser för 
utbildningen som kan finnas i andra författningar (2 kap. 8 § skollagen). 

Förskolans namn 
Lyckohällans förskola 

Huvudmannens namn (namn på fysisk eller juridisk person så som aktiebolag, förening, enskild firma) 
Lyckohällans förskola ekonomisk förening 

Huvudmannens företrädare fkontaktnersonens namn och unndra!!1 
Daniel Johansson VD 

Kontaktnersonens e-nostadress Kontaktnersonens telefonnummer 
lyckohallansforskola@gmail.com 0734444212 

Utdelnin!!sadress Postnummer Ort 
Vantingevägen 20 26973 förslöv 

Verksamhetsform (aktiebolag, ekonomisk förening etc.) Organisationsnummer 
Ekonomisk förening 7 69631-8968 

2. ALLMÄN INFORMATION 

Nya regler från den 1 januari 2019 

Mot bakgrund av de nya reglerna som infördes i skollagen den 1 januari 2019 gör Båstads 
kommun en tillsyn över samtliga fristående förskolor inom kommunen under våren 2020. 

Det ställs numera krav på att det inom den grupp av personer som omfattas av ägar- och 
ledningsprövningen finns en samlad kunskap om de föreskrifter som är relevanta för 
bedrivandet av förskoleverksamhet, till exempel skollagstiftning, arbetsrätt, arbetsmiljörätt 
samt relevant ekonomiskt regelverk. Därutöver ställs krav på att samtliga personer som 
ingår i ägar- och ledningskretsen även i övrigt ska bedömas lämpliga. 

Är huvudmannen en juridisk person omfattar ägar- och ledningskretsen den verkställande 
direktören och andra som genom en ledande ställning eller på annat sätt har ett 
bestämmande inflytande över verksamheten, styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, 
bolagsmännen i kommanditbolag eller andra handelsbolag och personer som genom ett 
direkt eller indirekt ägande har ett väsentligt inflytande över verksamheten (2 kap. 5 och 5 
a §§ skollagen). 

Efter tillsynen fattar utbildningsnämnden ett tillsynsbeslut 

Efter sista svarsdagen skriver förvaltningen en rapport där eventuella brister i 
verksamheten beskrivs. Därefter får ni möjlighet att sakgranska rapporten innan 
utbildningsnämnden fattar beslut. Beslutet beskriver avvikelser och ger inte en bild av 
verksamheterna som helhet. 

I de fall verksamheten bedöms följa gällande lagar och föreskrifter fattar nämnden beslut 
om att avsluta tillsynen. 

Båstad kom$un Barn och skol~ Box w43, 269 21 BÅSTAD telefon: 0431-770 oo 

E-post: barnochskola@bastad.se fwww.bastad.se 
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Om verksamheten inte följer de regler som gäller kan utbildningsnämnden förelägga 
huvudmannen att fullgöra sina skyldigheter. Handlar det om en mindre allvarlig 
överträdelse kan utbildningsnämnden ge huvudmannen en anmärkning. 

Utbildningsnämnden kan också låta bli att ingripa om överträdelsen är ringa, om 
huvudmannen vidtar nödvändig rättelse eller om det finns särskilda skäl för att inte 
ingripa. 

När utbildningsnämnden har beslutat att verksamheten behöver vidta åtgärder ska ni 
skicka in en redovisning över vad ni har gjort för att rätta till bristerna. Det kan därefter bli 
aktuellt med en kompletterande tillsyn i verksamheten för att följa upp de åtgärder som 
genomförts. 

Tillsynen är till för att höja kvaliteten 

Enligt 26 kap. 2 § skollagen innebär tillsyn en självständig granskning som har till syfte att 
kontrollera om den verksamhet som granskas uppfyller de krav som följer av lagar och 
andra föreskrifter. I tillsynen ingår att fatta de beslut om åtgärder som kan behövas för att 
den huvudman som bedriver verksamheten ska rätta fel som upptäcks vid granskningen. 
Det övergripande syftet med tillsyn är att höja kvaliteten i den verksamhet som granskas. 
Vid tillsynen får det allmänna insyn i verksamheten. 

Enligt 26 kap. 4 §haren kommun tillsyn över fristående förskolor, vars huvudman 
kommunen tidigare har godkänt enligt 2 kap. 7 § 2 st. Tillsynen har utgått från 
bestämmelserna i skollagen och läroplanen för förskolan (Lpfö18) samt Skolverkets 
allmänna råd för måluppfyllelse i förskolan (SKOLFS 2017:6). 

I enlighet med 26 kap. 7 § är verksamheten skyldig att på tillsynsmyndighetens begäran 
lämna upplysningar samt tillhandahålla handlingar och annat material som behövs för 
tillsynen. 

3. ÄGAR- OCH LEDNINGSKRETSEN 

Observera att myndigheten vid tillsynen kan komma att inhämta upplysningar om 
ekonomisk status för sökanden, eventuella närstående bolag samt personer inom ägar- och 
ledningskretsen hos kreditupplysningsföretag. 

Upplysningar /registeruppdrag kan också komma att inhämtas från Bolagsverket, 
Skatteverket och Kronofogdemyndigheten samt Polismyndighetens belastningsregister 
med stöd av 16 b andra stycket 2 och 18 § förordningen om belastningsregister 
(1999:1134) för personer inom ägar- och ledningskretsen. Myndigheten kan även komma 
att inhämta uppgifter om personer närstående till personer i ägar- och ledningskretsen när 
detta är påkallat och förenligt med lag. 

Båstad kom$un Barn och skol~ Box 1043, 269 21 BÅSTAD telefon: 0431-770 oo 
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Personer i ledning och styrelse 

Samtliga personer som ingår ledningen eller styrelsen ska redovisas. 

I denna krets ingår verkställande direktör och andra personer som har en ledande ställning 
eller på annat sätt har bestämmande inflytande över huvudmannen. 

Observera att personer med bestämmande inflytande avses verkställande direktör och 
andra som genom en ledande ställning eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande. 
Det kan vara en person som inte har den formella ställningen av verkställande direktör, 
men som i praktiken utövar ett motsvarande inflytande. Exempelvis person som genom 
viss tjänsteställning har inflytande över verksamheten eller har fullmakt att sköta rörelsen. 

Därutöver ingår i kretsen styrelseledamöter och styrelsesuppleanter. Om huvudmannen är 
ett kommanditbolag eller annat handelsbolag ska bolagsmännen i bolaget anges. 

Uppge i tabellen nedan samtliga personer i styrelse- och ledningskretsen. 

Namn Befattning Personnummer E-post 
Daniel Johansson VD/ orförande 7009174033 Daniel95@spray.se 
Sandra Hansson Sekreterare 8304153565 7samajo@gmail.com 

Petra Vollertsen Kassör 7608203506 
Petravollertsen9@gmail.c 
om 
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Ägare med väsentligt inflytande 

Redovisa samtliga ägare, fysiska eller juridiska personer, som genom ett direkt eller 
indirekt ägande har ett väsentligt inflytande över verksamheten. 

Om det är ett aktiebolag ska samtliga ägare som representerar mer än tio procent av det 
röstberättigade aktiekapitalet redovisas. Om verksamheten bedrivs av en fysisk person ska 
han eller hon prövas. Föreningar och stiftelser har inga ägare, varför prövningen som 
utgångspunkt omfattar styrelsen och ska därför redovisas under avsnitt Styrelse- och 
ledningspersoner. 

Observera att om ägare med väsentligt inflytande är en annan juridisk person omfattar 
prövningen även ledning och ägare hos denne oavsett om inflytandet är direkt eller 
indirekt genom andra juridiska personer. 

Uppge i tabellen nedan samtliga personer i ägarkretsen som genom direkt eller indirekt 
ägande har ett väsentligt inflytande, om det är fler än tre personer som byts ut anges dessa 
i bilaga. 

Huvudmannen har inte ägare med väsentligt inflytande: 
(Har ni kryssat i rutan behövs inga uppgifter nedan) 

Namn Befattning Personnummer 
Daniel Johansson VD/orförande 7009174033 
Sandra Hansson Sekreterare 8304153565 

Petra Vollertsen Kassör 7608203506 

E-post 
Daniel95@spray.se 
7samajo@gmail.com 
Petravollertsen9@gmail.c 
om 

Båstad komn/iun Barn och skol~ Box 1043, 269 2r BÅSTAD telefon: 043r-770 oo 
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Ägande i flera led 

Om det finns ägande i flera led ska hela ägarkedjan beskrivas. Ägarkedjan kan gärna 
illustreras med en skiss över dess struktur. Skissen kan göras i rutan nedan eller bifogas 
anmälan. 

Ange organisationsnummer och ägarandel i samtliga led. 

Ägarandelar ska anges i procent i förhållande till utgivna ägarandelar. Om antal rösträtter 
skiljer sig från ägarandelar, ska även antal röster i procent i förhållande till samtliga 
rösträtter beskrivas. 

Observera att om det i denna grupp finns personer som genom direkt eller indirekt ägande 
även har ett väsentligt inflytande över verksamheten ska uppgifter om dessa lämnas även 
under avsnittet "Ägare med väsentligt inflytande". 

Huvudmannen har inte ägande i flera led: 12'.l 
(Har ni kryssat i rutan, behövs ingen beskrivning nedan) 

Beskriv ägarkedjan här 

Båstad komJun Barn och skol~ Box 1043, 269 21 BÅSTAD telefon: 0431-770 oo 
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Övriga upplysningar om ägar- och ledningskretsen 

Lämna eventuella upplysningar om ägar- och ledningskretsen som är viktiga för 
utbildningsnämnden att känna till. 

Huvudmannen har inga upplysningar att lämna: D 

Övriga viktiga upplysningar om ägar- och ledningskretsen 

Verksamheten bedrivs som personalkooperativ. Därigenom är samtliga styrelsemedlemmar 
arbetstagare inom olika områden ( ekonomi, förskolelärare och barnskötare). 

(Har ni kryssat i rutan behövs inga upplysningar nedan) 
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4. ERFARENHET ELLER PÅ ANNAT SÄTT FÖRVÄRVAD KUNSKAP 

Kravet på genom erfarenhet eller på annat sätt förvärvad insikt innebär att det inom den 
krets av personer som omfattas av ägar- och ledningsprövning ska finnas kompetens 
gällande de föreskrifter som krävs för att bedriva förskoleverksamhet, till exempel 
skollagstiftning, arbetsrätt, arbetsmiljörätt samt relevant ekonomiskt regelverk. 

Det räcker med en samlad kompetens inom ägar- och ledningskretsen, varje enskild person 
behöver alltså inte ha den erfarenhet eller insikt som krävs. Det är emellertid inte 
tillräckligt att det finns tillgång till kompetent administrativ och ekonomisk förvaltning i 
form av personal. Det är huvudmannen ( och dess ägare och ledning) som ska ha den 
samlade kompetensen. 

Kunskap om skollagstiftning 
Beskriv den kunskap och insikt i skollagstiftning som finns inom ägar- och ledningskretsen. 
Redovisa den kunskap om och insikt som finns genom en beskrivning avseende erfarenhet 
av liknande verksamhet eller utbildning på området. Bifoga även relevanta handlingar 
som styrker de angivna kunskaperna. Ange de bilagor ni bifogar under rubriken 
"Bilagor". 

Företagets VD är tidigare förskolechef och har erfarenhet inom området. Styrelsen har vid dagens 
tillfälle bedrivit förskoleverksamhet i snart 4 år. Under denna period har styrelsen utnyttjat stöd från 
KFO, FSO och extern bokföringsfirma för att vidga sina erfarenheter och förvärva ny kunskap inom 
ovanstående områden. 

Kommentar: 
Styrelsen har nyligen tillsatt en rektor för att öka de interna kunskaperna inom skollagstiftning, allmän 
rättsäkerhet och ekonomiska regelverk. Rektor har 3 års erfarenhet som skolledare och pågår den 
statliga rektorsutbildningen och har tidigare gått kurser i arbetsrätt och organisatorisk och social 
arbetsmiljö. 
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Arbetsrättslig och arbetsmiljörättslig kompetens 
Beskriv den kompetens inom och insikt i arbetsrätt och arbetsmiljörätt som finns inom 
ägar- och ledningskretsen. Redovisa den kunskap om och insikt som finns genom en 
beskrivning avseende erfarenhet av liknande verksamhet eller utbildning på området. 
Bifoga även relevanta handlingar som styrker de angivna kunskaperna. Ange de 
bilagor ni bifogar under rubriken "Bilagor". 

Styrelsen har utvecklat viss kompetens genom stöd från KFO vid frågor och upprättandet av rutiner. 
Styrelsen använder fortfarande KFO som stöd när kunskap saknas internt. 

Se kommentar vid fråga 4. 
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Ekonomisk kompetens 
Redovisa den kunskap om och insikt i de ekonomiska regelverk som styr den 
organisationsform som är aktuell för din/er verksamhet, t.ex. reglerna i 
årsredovisningslagen (ÅRL) och aktiebolagslagen (ABL). Redovisa den kunskap om och 
insikt som finns genom en beskrivning avseende erfarenhet av liknande verksamhet eller 
utbildning på området. Bifoga även relevanta handlingar som styrker de angivna 
kunskaperna. Ange de bilagor ni bifogar under rubriken "Bilagor". 

För ÅRL och ABL använder styrelsen en extern bokföringsfirma på konsultuppdrag. 

Se kommentar vid fråga 4. 
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5. LÄMPLIGHET 

I ägar- och ledningsprövningen ingår att det ska göras en bedömning av de som ingår i 
ägar- och ledningskretsens lämplighet i övrigt. Prövningen omfattar samtliga personer som 
ingår i ägar- och ledningskretsen. 

Vid lämplighets bedömningen ska ekonomisk skötsamhet, dvs. viljan och förmåga att 
fullgöra sina skyldigheter mot det allmänna, laglydnad i övrigt och andra omständigheter 
av betydelse beaktas, andra omständigheter av betydelse kan t.ex. avse att personen har 
haft en ledande ställning i ett bolag som är eller har varit försatt i konkurs. Andra 
omständigheter av relevans kan även vara att företrädare för huvudmannen tidigare har 
drivit en verksamhet vars godkännande eller tillstånd har återkallats eller om ansvarig 
myndighet i sin tillsyn funnit allvarliga brister i verksamheten. 

Inom ramen för prövningen av anmälan kan utbildningsnämnden genom 
utbildningsförvaltningen komma att kräva in belastningsregisterutdrag för samtliga 
personer i ägar- och ledningskretsen (se 16 b och 18 §§ förordning (1999:1134) om 
belastningsregister). 

Inom ramen för prövningen av anmälan kan även en kreditupplysning avseende samtliga 
personer i ägar- och ledningskretsen beställas och inhämtas från kreditupplysningsföretag. 

Har nytillkommen person/personer varit inblandad i tidigare vitesförelägganden och/ eller 
återkallanden från någon kommunal eller statlig tillsynsmyndighet under de senaste tre 
åren. 

Ja: Nej: X 

Om ja, lämna en beskrivning/redogörelse över omständigheterna. 
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6. ÖVRIGT 

Bedömningsgrunder 
Huvudmannens beskrivning av verksamheten utifrån blankett för tillsyn av fristående 
förskola. 

Bedömning görs utifrån följande kriterier: 
Lever upp till lagens krav 
Föreläggande (26 kap. 10 §) med vite (26 kap. 27 §) 
Anmärkning (26 kap. 11 §) 
Avstående för ingripande (26 kap 12 §) 
Återkallelse (26 kap 13 §) 
Tillfälligt verksamhetsförbud (26 kap. 18 §) 
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Datum: 2020-09-01 Till: Utbildningsnämnden 

Handläggare: Birgitta Berséus 

Dnr: UN 000088/2020-600 

 
 

Tillsyn fristående förskola –Backabusarnas förskola 
 
 

Förslag till beslut 
 
Tillsynsrapport godkänns (Bilaga 1) 
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Båstad har tillsammans med andra kommuner i Familjen Helsingborg uppdaterat sitt tillsyns-
material enligt de nya regler gällande tillsyn som trädde i kraft den 1 januari 2019. Det ställs 
numera krav på att det inom den grupp av personer som omfattas av ägar- och ledningspröv-
ningen finns en samlad kunskap om de föreskrifter som är relevanta för bedrivandet av försko-
leverksamhet, till exempel skollagstiftning, arbetsrätt, arbetsmiljörätt samt relevant ekono-
miskt regelverk. Därutöver ställs krav på att samtliga personer som ingår i ägar- och lednings-
kretsen även i övrigt ska bedömas lämpliga.  
Tillsynsbesök i form av intervju med rektor genomfördes på Backabusarnas förskola den 10 
juni 2020 av kommunens representanter Birgitta Berséus och Nina Linné. På grund av Coro-
napandemin ställdes besök i förskolans lokaler och intervjuer med personal och vårdnadsha-
vare in. Samtliga dokument som har inkommit. Den pedagogiska verksamheten i form av miljö, 
material och kompentens styrks i tillsynsrapporten. I ägar- och ledningsgruppen för Backbu-
sarnas föräldrakooperativ finns en samlad kunskap om de föreskrifter som är relevanta för be-
drivandet av förskoleverksamhet såsom skollagstiftning, arbetsrätt, arbetsmiljörätt samt rele-
vant ekonomiskt regelverk.   
 
  
Bakgrund 
Enligt 26 kap. 2 § skollagen innebär tillsyn en självständig granskning som har till syfte att kon-
trollera om den verksamhet som granskas uppfyller de krav som följer av lagar och andra före-
skrifter. I tillsynen ingår att fatta de beslut om åtgärder som kan behövas för att den huvudman 
som bedriver verksamheten ska rätta fel som upptäcks vid granskningen. Det övergripande 
syftet med tillsyn är att höja kvaliteten i den verksamhet som granskas. Vid tillsynen får det all-
männa insyn i verksamheten. 
 
Enligt 26 kap. 4 § har en kommun tillsyn över fristående förskolor, vars huvudman kommunen 
tidigare har godkänt enligt 2 kap. 7 § 2 st. Tillsynen har utgått från bestämmelserna i skollagen 
och läroplanen för förskolan (Lpfö18) samt Skolverkets allmänna råd för måluppfyllelse i för-
skolan (SKOLFS 2017:6). 
 
I enlighet med 26 kap. 7 § är verksamheten skyldig att på tillsynsmyndighetens begäran lämna 
upplysningar samt tillhandahålla handlingar och annat material som behövs för tillsynen. 
 

 
Aktuellt 
Tillsynen är en viktig del av kommunens kvalitetsarbete för att alla förskolebarn i Båstads 
kommun ska få en likvärdig utbildning.  

[IT.J BÅSTADS 
~ KOMMUN 
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Tillsynsbesök i form av intervju med rektor genomfördes på Backabusarnas förskola den 10 
juni 2020 av kommunens representanter Birgitta Berséus och Nina Linné. Besök i förskolans 
lokaler och intervjuer med personal och vårdnadshavare ställdes in.  Huvudmannen och ansva-
rig rektor för förskolan har inkommit med samtliga dokument som krävts in. 
I ägar- och ledningsgruppen för Backabusarnas föräldrakooperativ  finns en samlad kunskap 
om de föreskrifter som är relevanta för bedrivandet av förskoleverksamhet såsom skollagstift-
ning, arbetsrätt, arbetsmiljörätt samt relevant ekonomiskt regelverk.   
 
Tillsynsrepresentanterna bedömmer utifrån intervjuer och inskickade dokument att 
verksamheten på Backabusarnas förskola håller en god kvalitet och följer läroplan och skollag. 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 

Backbusarnas föräldrakooperativ 

Rektor Carola Lundahl 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Tillsynsrapport (Bilaga 1) 
Ägar- och ledningsprövning 
 
Samråd har skett med: 
Skoljurist: Nina Linné 
Skolchef: Inga-Britt Henriksson 
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Sammanställning över bedömning 
 

 
Nr Granskat område 

Bastillsyn/fördjupad 
tillsyn 

Lever upp till 
lagens krav 

Avstående 
från 
ingripande 

Anmärkning Föreläggande Lagrum 

1 Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt 
erbjuda barnen en trygg omsorg. 
Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och 
barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och 
lärande bildar en helhet. 
Förskolan ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap 
och förbereda barnen för fortsatt utbildning. 

Bas☒ 

Fdj☐ 

x 

 

 

 

SkolL 
8:2§ 
Lpfö 18 

2 Förskolan arbetar så att barn med annat modersmål än 
svenska får möjlighet att utveckla både det svenska språket 
och sitt modersmål. 

Bas☒ 

Fdj☐ 

x 

 

 

 

SkolL 
8:10§ 
Lpfö 18 

3 Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt 
stöd i sin utveckling ska ges det speciella stöd som deras 
speciella behov kräver 

Bas☒ 

Fdj☐ 

x 

 

 

 

SkolL 
8:9§ 
Lpfö 18 

4 Barnets och barnens utveckling och lärande följs upp, 
dokumenteras och utvärderas 

Bas☒ 

Fdj☐ 

x 
 

 
 

 
Lpfö 18 

5 
Barn och vårdnadshavare informeras om vilka mål som finns 
för verksamheten 

Bas☒ 

Fdj☐ 

x 

 

 

 

SkolL 
3:3§ 
8:11§ 
Lpfö 18 

6 Förskolan arbetar systematiskt med att grundlägga och 
förankra de värden som vårt samhälle vilar på 

Bas☒ 

Fdj☐ 

x 
 

 
 

SkolL 
4:3,4§§ 
Lpfö 18 

7 Barnen ska ges inflytande över utbildningen. De ska 
fortlöpande stimuleras att ta aktiv del i arbetet med att 
vidareutveckla utbildningen och hållas informerade i frågor 
som rör dem. 
Hur får barnen förutsättningar för att: utveckla intressen och 
förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter så att de kan 
påverka sin situation? 
Ta ansvar för sina handlingar och för miljön på förskolan? 

Bas☒ 

Fdj☐ 

x 

 

 

 

SkolL 
4:9§ 
Lpfö 18 
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Utveckla demokratiska principer, samarbeta och fatta beslut i 
enlighet med dem? 
Hur arbetar ni med barnkonsekvensanalyser? 

8 I förskolan bedrivs ett målinriktat arbete för att motverka 
diskriminering och kränkande behandling av barnen 

Bas☒ 

Fdj☐ 

x 
 

 
 

SkolL 
6:5-10§§ 
Lpfö 18 

9 Vh för barn i förskolan ska erbjudas möjlighet till inflytande 
över utbildningen. Vid varje förskoleenhet ska det finnas ett 
eller flera samråd med barn och vh. I samråden ska barn och 
vh informeras och lämna synpunkter om förslag till beslut 
innan beslut fattas. 

Bas☒ 

Fdj☐ 

x 

 

 

 

SkolL 
4:12, 
13§§ 
8 § 11 
Lpfö 18 

10 Huvudmannen ska se till att barngrupperna har en lämplig 
sammansättning och storlek och att barnen i övrigt erbjuds en 
god miljö. 

Bas☒ 

Fdj☐ 

x 

 

 

 

SkolL 
8:8§ 
Lpfö 18 

11 Huvudmannen, eller företrädaren för huvudmannen, bedriver 
ett systematiskt kvalitetsarbete, såsom att planera, följa upp, 
utvärdera och kontinuerligt utveckla verksamheten, samt 
omsätter resultaten i åtgärder för att uppfylla de nationella 
målen. 

Bas☒ 

Fdj☐ 

x 

 

 

 

SkolL 
4:3-6§§ 
Lpfö 18 

12 Rektor har pedagogisk insikt förvärvad genom utbildning och 
erfarenhet 

Bas☒ 

Fdj☐ 

x 
 

 
 

SkolL 
2:11§ 
 

13 Rektor tar ansvar som pedagogisk ledare och chef, och verkar 
för att undervisningen och utbildningen utvecklas 

Bas☒ 

Fdj☐ 

x 
 

 
 

SkolL 
2:10§ 
Lpfö 18 

14 
Personalen vid förskolan har utbildning och kompetens för de 
uppgifter de ska bedriva 

Bas☒ 

Fdj☐ 

x 

 

 

 

SkolL 
2:13-15, 
18-19§§ 
 

15 Det finns tillgång till förskollärare i förskolan för att leda de 
målstyrda processerna. Antal barn per förskollärare. 

Bas☒ 

Fdj☐ 

x 
 

 
 

SkolL 
2:13§ 

16 Arbetslagets arbetssätt och arbetsformer dokumenteras och 
utvärderas regelbundet 

Bas☒ 

Fdj☐ 

x 
 

 
 

 
Lpfö 18 
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17 Personalen vid förskolan ges möjlighet till 
kompetensutveckling och har nödvändiga insikter i de 
föreskrifter som gäller för skolväsendet 

Bas☒ 

Fdj☐ 

x 

 

 

 

SkolL 
2:34§ 

18 För utbildningen finns nödvändiga materiella resurser för att 
syftet med utbildningen ska kunna uppnås 

Bas☒ 

Fdj☐ 

x 
 

 
 

SkolL 
8:22§ 
Lpfö 18 

19 För utbildningen ska de lokaler och den utrustning finnas som 
behövs för att syftet med utbildningen ska kunna uppfyllas. 

Bas☒ 

Fdj☐ 

x 
 

 
 

SkolL 
2:35 

20 Öppettiderna anpassas efter vårdnadshavarnas behov och 

erbjuder annan form av omsorg under perioder då 

verksamheten är stängd. 

Bas☒ 

Fdj☐ 

x 

 

 

 

SkolL 
8:3§ 
Lpfö 18 

21 Förskolan har rutiner för tystnadsplikt och anmälningsplikt 
Bas☒ 

Fdj☐ 

x 
 

 
 

OSL 23 § 1 
SoL 14 § 1 

22 
Skriftliga rutiner för klagomålshantering finns 

Bas☒ 

Fdj☐ 

x 
 

 
 

SkolL 
4:8§ 
 

23 Rutiner för säkerhet finns, riskanalys, riskbedömningar, 
arbetsmiljöarbete (ronder etc) utförs. 

Bas☒ 

Fdj☐ 

x 
 

 
 

 

24 Inga aktiviteter arrangeras där föräldrarna får betala någon 

extra avgift 

Bas☒ 

Fdj☐ 

x 
 

 
 

 
 

25 Försäkringsskydd finns för personal, barn och lokaler 

 

Bas☒ 

Fdj☐ 

x 
 

 
 

 

26 
Kösystem följer gällande lagstiftning 

Ja ☒  
 

 
 

DL 2§5,6 
SkolL 
8§19 

27 Det finns rutiner för övergång till förskoleklass Ja ☒     Lpfö 18 

28 Intervjuer 

a) Personal 
b) Vårdnadshavare 
c) Styrelse 
d) Rektor 

 

Ja ☐ 

Ja ☐ 

Ja ☐ 

Ja ☒ 
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Datum: 2020-09-01 Till: Utbildningsnämnden 

Handläggare: Birgitta Berséus 

Dnr: UN 000060/2020-600 

 
 

Tillsyn fristående förskola - Montessori 
 
 

Förslag till beslut 
 
Informationen läggs till handlingarna 
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Båstad har tillsammans med andra kommuner i Familjen Helsingborg uppdaterat sitt tillsyns-
material enligt de nya regler gällande tillsyn som trädde i kraft den 1 januari 2019. Det ställs 
numera krav på att det inom den grupp av personer som omfattas av ägar- och ledningspröv-
ningen finns en samlad kunskap om de föreskrifter som är relevanta för bedrivandet av försko-
leverksamhet, till exempel skollagstiftning, arbetsrätt, arbetsmiljörätt samt relevant ekono-
miskt regelverk. Därutöver ställs krav på att samtliga personer som ingår i ägar- och lednings-
kretsen även i övrigt ska bedömas lämpliga.  
Under våren 2020 ställdes de planerade besöken på Båstads Montessori in pga. den rådande 
Corona-pandemin. Huvudmannen och ansvarig rektor för förskolan har inkommit med samt-
liga dokument som krävts in. 
I ägar- och ledningsgruppen för Båstad Montessori ekonomiska förening  finns en samlad kun-
skap om de föreskrifter som är relevanta för bedrivandet av förskoleverksamhet såsom skol-
lagstiftning, arbetsrätt, arbetsmiljörätt samt relevant ekonomiskt regelverk.   
 

Bakgrund 
Enligt 26 kap. 2 § skollagen innebär tillsyn en självständig granskning som har till syfte att kon-
trollera om den verksamhet som granskas uppfyller de krav som följer av lagar och andra före-
skrifter. I tillsynen ingår att fatta de beslut om åtgärder som kan behövas för att den huvudman 
som bedriver verksamheten ska rätta fel som upptäcks vid granskningen. Det övergripande 
syftet med tillsyn är att höja kvaliteten i den verksamhet som granskas. Vid tillsynen får det all-
männa insyn i verksamheten. 
 
Enligt 26 kap. 4 § har en kommun tillsyn över fristående förskolor, vars huvudman kommunen 
tidigare har godkänt enligt 2 kap. 7 § 2 st. Tillsynen har utgått från bestämmelserna i skollagen 
och läroplanen för förskolan (Lpfö18) samt Skolverkets allmänna råd för måluppfyllelse i för-
skolan (SKOLFS 2017:6). 
 
I enlighet med 26 kap. 7 § är verksamheten skyldig att på tillsynsmyndighetens begäran lämna 
upplysningar samt tillhandahålla handlingar och annat material som behövs för tillsynen. 
 

 

Aktuellt 
Tillsynen är en viktig del av kommunens kvalitetsarbete för att alla förskolebarn i Båstads 
kommun ska få en likvärdig utbildning.  
Tillsynsbesök skulle ha genomförts i Båstads Montessoris förskola under våren 2020 av kom-
munens representanter Birgitta Berséus och Nina Linné. På grund av Coronapandemin ställdes 

[IT.J BÅSTADS 
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dessa in. Huvudmannen och ansvarig rektor för förskolan har inkommit med samtliga doku-
ment som krävts in. 
I ägar- och ledningsgruppen för Båstad Montessori ekonomiska förening  finns en samlad kun-
skap om de föreskrifter som är relevanta för bedrivandet av förskoleverksamhet såsom skol-
lagstiftning, arbetsrätt, arbetsmiljörätt samt relevant ekonomiskt regelverk.   
 
 
Under våren 2018 gjordes tillsynsbesök på samtliga tre montessoriförskolor i kommunen. Med 
bakgrund av detta och utifrån inskickade dokument bedömmer tillsynsrespresentanterna att 
verksamheten vid Båstads Montessori håller en god kvalitet och följer läroplan och skollag. 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Båstads Montessori förskola 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Ägar-och ledningsprövning 
Registerbevis 
 
Samråd har skett med: 
Skoljurist: Nina Linné 
Skolchef Inga-Britt Henriksson 
 



BÅSTADS 
KOMMUN 

BÅSTADS KOMMUi•~ 
Utbildningsnämndon 

Barn & skola 
D atum: 

1. UPPGIFTER OM HUVUDMANNEN 
Huvudmannen ansvarar för att utbildningen genomförs i enlighet med bestämmelserna i 
skollagen, föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen och de bestämmelser för 
utbildningen som kan finnas i andra författningar (2 kap. 8 § skollagen). 

Förskolans namn 
Båstad Montessori Äpplet, Pärlan och Kristallen 
Huvudmannens namn (namn på fysisk eller juridisk person så som aktiebolag, förening, enskild firma) 
Birqitte Dahlin Ordf/skolchef 
Huvudmannens företcädare [kontaktpecsonens namn och upcr It c/-1 --11w, 
Anneli Dahlberg rektor I IJ/43 ,//, 1%-10, 
Kontaktpersonens e-postadress Kontaktpersonens telefonnummer 
rektor. forskola@bastadmontessori .se 0725299870 
Utdelningsadress Postnummer Ort 
Nyledsvägen 6 311 65 Båstad 
Verksamhetsform (aktiebolag, ekonomisk förening etc.) Organisationsnummer 

Ekonomisk förening 716436-7695 

2. ALLMÄN INFORMATION 

Nya regler från den 1 januari 2019 

Mot bakgrund av de nya reglerna som infördes i skollagen den 1 januari 2019 gör Båstads 
kommun en tillsyn över samtliga fristående förskolor inom kommunen under våren 2020. 

Det ställs numera krav på att det inom den grupp av personer som omfattas av ägar- och 
ledningsprövningen finns en samlad kunskap om de föreskrifter som är relevanta för 
bedrivandet av förskoleverksamhet, till exempel skollagstiftning, arbetsrätt, arbetsmiljörätt 
samt relevant ekonomiskt regelverk. Därutöver ställs krav på att samtliga personer som 
ingår i ägar- och ledningskretsen även i övrigt ska bedömas lämpliga. 

Är huvudmannen en juridisk person omfattar ägar- och ledningskretsen den verkställande 
direktören och andra som genom en ledande ställning eller på annat sätt har ett 
bestämmande inflytande över verksamheten, styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, 
bolagsmännen i kommanditbolag eller andra handelsbolag och personer som genom ett 
direkt eller indirekt ägande har ett väsentligt inflytande över verksamheten (2 kap. 5 och 5 
a §§ skollagen). 

Efter tillsynen fattar utbildningsnämnden ett tillsynsbeslut 

Efter sista svarsdagen skriver förvaltningen en rapport där eventuella brister i 
verksamheten beskrivs. Därefter får ni möjlighet att sakgranska rapporten innan 
utbildningsnämnden fattar beslut. Beslutet beskriver avvikelser och ger inte en bild av 
verksamheterna som helhet. 

I de fall verksamheten bedöms följa gällande lagar och föreskrifter fattar nämnden beslut 
om att avsluta tillsynen. 

Båstad kommun I Barn och skola I Box 1043, 269 21 BÅSTAD/ Telefon: 0431-770 00 

E-post: barnochskola@bastad.se / www.bastad.se 
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KOMMUN 

Barn & skola 

Om verksamheten inte följer de regler som gäller kan utbildningsnämnden förelägga 
huvudmannen att fullgöra sina skyldigheter. Handlar det om en mindre allvarlig 
överträdelse kan utbildningsnämnden ge huvudmannen en anmärkning. 

Utbildningsnämnden kan också låta bli att ingripa om överträdelsen är ringa, om 
huvudmannen vidtar nödvändig rättelse eller om det finns särskilda skäl för att inte 
ingripa. 

När utbildningsnämnden har beslutat att verksamheten behöver vidta åtgärder ska ni 
skicka in en redovisning över vad ni har gjort för att rätta till bristerna. Det kan därefter bli 
aktuellt med en kompletterande tillsyn i verksamheten för att följa upp de åtgärder som 
genomförts. 

Tillsynen är till för att höja kvaliteten 

Enligt 26 kap. 2 § skollagen innebär tillsyn en självständig granskning som har till syfte att 
kontrollera om den verksamhet som granskas uppfyller de krav som följer av lagar och 
andra föreskrifter. I tillsynen ingår att fatta de beslut om åtgärder som kan behövas för att 
den huvudman som bedriver verksamheten ska rätta fel som upptäcks vid granskningen. 
Det övergripande syftet med tillsyn är att höja kvaliteten i den verksamhet som granskas. 
Vid tillsynen får det allmänna insyn i verksamheten. 

Enligt 26 kap. 4 §haren kommun tillsyn över fristående förskolor, vars huvudman 
kommunen tidigare har godkänt enligt 2 kap. 7 § 2 st. Tillsynen har utgått från 
bestämmelserna i skollagen och läroplanen för förskolan (Lpfö18) samt Skolverkets 
allmänna råd för måluppfyllelse i förskolan (SKOLFS 2017:6). 

I enlighet med 26 kap. 7 § är verksamheten skyldig att på tillsynsmyndighetens begäran 
lämna upplysningar samt tillhandahålla handlingar och annat material som behövs för 
tillsynen. 

3. ÄGAR- OCH LEDNINGSKRETSEN 

Observera att myndigheten vid tillsynen kan komma att inhämta upplysningar om 
ekonomisk status för sökanden, eventuella närstående bolag samt personer inom ägar- och 
ledningskretsen hos kreditupplysningsföretag. 

Upplysningar /registeruppdrag kan också komma att inhämtas från Bolagsverket, 
Skatteverket och Kronofogdemyndigheten samt Polismyndighetens belastningsregister 
med stöd av 16 b andra stycket 2 och 18 § förordningen om belastningsregister 
(1999: 1134) för personer inom ägar- och ledningskretsen. Myndigheten kan även komma 
att inhämta uppgifter om personer närstående till personer i ägar- och ledningskretsen när 
detta är påkallat och förenligt med lag. 

Båstad kommun/ Barn och skola I Box 1043, 269 21 BÅSTAD/ Telefon: 0431-77000 

E-post: barnochskola@bastad.se / www.bastad.se 
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Dnr 2019:6537 

Anmälan om ändring inom ägar- och ledningskretsen 

Underrättelse 
Ärendet avslutas utan åtgärd. 

Bakgrund 
Båstad Montessori ekonomisk förening (716436-7695} har den 20 augusti 2019 kommit in till 

Skolinspektionen med en anmälan om ändring i ägar- och ledningskretsen enligt 2 kap. 5 b § 

skollagen. 

Enligt 26 kap. 3 § 5 skollagen ska Skolinspektionen tillsyna att den enskilde fortlöpande 

uppfyller förutsättningarna enligt 2 kap. 5 § samma lag. Skolinspektionen har därför enligt 2 
kap. 5 § andra stycket 1 och tredje stycket skollagen prövat om den enskilde genom erfarenhet 

eller på annat sätt har förvärvat insikt i de föreskrifter som gäller för verksamheten samt att de 

personerna som anmälan avser i övrigt bedöms lämpliga. 

Motivering 
Det har i utredningen av ärendet inte framkommit annat än att huvudmannens ägar- och 

ledningskrets efter genomförd ändring fortsatt genom erfarenhet eller på annat sätt har 

förvärvat insikt i de föreskrifter som gäller för verksamheten. Vidare har det inte framkommit 

annat än att samtliga personer som anmälan om ändringen omfattar bedöms lämpliga. 

På Skolinspektionens vägnar, 

Beslutsfattare 

Utredare/ föredraqande 

Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besök: Sveavägen 159 

Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586 080 10 

www.skolinspektionen.se 



NAMN: Jonas Thor Olsen ------------- -
3. Erfarenhet eller på annat sätt förvärvad 

insikt 

3.1 Kunskap om skollagstiftning 
Redovisa den kunskap om sko/lagstiftning som finns inom ägar- och ledningskretsen. Både formella 
utbildningar och erfarenhet ska redovisas. 

Ingen e1farenhet med svensk sko/lagstiftning forutan det som är mottagit genom styrelses arbetet i 
montessori. Men har 3 års erfarenhet som elevrepresentant i sko/styrelse för fJstre Sko/e i Holbrek, med 
ungefär 800 elever. 

--{ Ändrad fåltkod 

tog bort: V 
'il 
'il 

-------------------------------------··,,.;;' 'il 
3.2 Arbetsrättslig och arbetsmiljörättslig kompetens ··,,.i Indrad fältkod ..._ ___________ -.:;;._ ____ ~ __ _.;_ ____ _;;_ __ __;;;._ _____ _ 

Redovisa den arbetsrättsliga och arbetsmiljörättsliga kompetens som finns inom ägar- och 
/edningskretsen. Både formella utbildningar och erfarenhet ska redovisas. 

Jl.<1rl~st5_lfT(;_:ipo_i11_! i/![~l!L5J:ä_ttpå})_<1r11r1_a_rks tekniska11niye1:sit~t (D1'U) ;?(]Q6 
Är VD för 8 anställda som är placerat i 3 olika EU länder .• 

3.3 Ekonomisk kompetens 
Redovisa, utifrån den associations/orm som verksamheten ska bedrivas i, den ekonomiska kompetens 
som finns inom ägar- och ledningskretsen gällande exempelvis årsredovisnings/agen (ÄRL}, 
aktiebolags/agen (ABL} och annan på området viktig lagstiftning. Både formella utbildningar och 
erfarenheter ska redovisas. 

J(] li_TC!>fgin! i tf!k11_is~-G,i<on<111Jifi:ä_n P'l'_ll_ . _ . . . . . . . .. . .... 
20 ETSC Point i produktionsekonom~ochproduktionsstyrningJrånDTU. 
Drivit egna (öretqg sedan 1997 och såld 3 @retag 
l'arit ansvarig för bokföringen i alla bolag., 

( formaterade: Teckenfärg: Röd 

( tog bort: arbeträtt 

· · ( tog bort: 'il 

( tog bort: 'il 
. ·( Ändrad fältkod 

( Formaterad tabell 

formaterade: Teckenfärg: Röd 

tog bort: point 

tog bort: eknomi 

tog bort: 

·. formaterade: Teckenfärg: Röd 

\ formaterade: Teckenfärg: Röd 

tog bort: 'il 
'il 
V 
'il 
11 
'il 

) 

) 

) 

) 
) 

) 

l 



NAMN:Johanna Larsson Gullander 

3. Erfarenhet eller på annat sätt förvärvad 
insikt 

3.1 Kunskap om skollagstiftning 
Redovisa den kunskap om sko/lagstiftning som finns inom ägar- och /edningskretsen. Både formella 
utbildningar och erfarenhet ska redovisas. 

Leg. förskollärare, 18 års erfarenhet av pedagogiskt arbete på fritidshem, skola och förskola. 

3.2 Arbetsrättslig och arbetsmiljörättslig kompetens 
Redovisa den arbetsrättsliga och arbetsmiljörättsliga kompetens som finns inom ägar- och /edningskretsen. 
Både formella utbildningar och erfarenhet ska redovisas. 

3.3 Ekonomisk kompetens 
Redovisa, utifrån den associations/orm som verksamheten ska bedrivas i, den ekonomiska kompetens som finns 
inom ägar- och /edningskretsen gällande exempelvis årsredovisnings/agen (ÄRLJ, aktiebolags/agen (ABL) och 
annan på området viktig lagstiftning. Både formella utbildningar och erfarenheter ska redovisas. 



NAMN: JoannaWaller ------------------

3. Erfarenhet eller på annat sätt förvärvad 
insikt 

3.1 Kunskap om skollagstiftning 
Redovisa den kunskap om sko/lagstiftning som finns inom ägar- och ledningskretsen. Både 
formella utbildningar och erfarenhet ska redovisas. 

Utbildningsvetenskap 90 hp däribland: Skolans organisation och styrfaktorer (Skolan som 
organisation, regler och ramar som styr skolans verksamhet, frågor om planering och 
utvärdering,arbetsrättsliga och lokala avtal som styr lärarnas arbete) Halmstad högskola 

Utvärdering av offentlig verksamhet, 15 hp Lunds universitet 

Behörig grundskollärare, gymnasielärare, komvuxlärare och specialpedagog som genom utbildning 
och erfarenhet är väl inläst på skollagen och LGR-11. 

Mobbing i skolan, 7,5 hp Halmstad högskola 

Skolutveckling och ledarskap utifrån ett specialpedagogiskt perspektiv, 7,5 hp Högkolan i 
Kristianstad 

3.2 Arbetsrättslig och arbetsmiljörättslig kompetens 
Redovisa den arbetsrättsliga och arbetsmiljörättsliga kompetens som finns inom ägar- och 
/edningskretsen. Både formella utbildningar och erfarenhet ska redovisas. 

Fackligt ombud för Lärarnas Riksförbund 

Utbildningsvetenskap 90 hp däribland: Skolans organisation och styrfaktorer (Skolan som 
organisation, regler och ramar som styr skolans verksamhet, frågor om planering och 
utvärdering,arbetsrättsliga och lokala avtal som styr lärarnas arbete) Halmstad högskola 

3.3 Ekonomisk kompetens 
------------------

Redovisa, utifrån den associationsform som verksamheten ska bedrivas i, den ekonomiska 
kompetens som finns inom ägar- och ledningskretsen gällande exempelvis årsredovisnings/agen 
(ARL), aktiebolags/agen (ABL) och annan på området viktig lagstiftning. Både formella 
utbildningar och erfarenheter ska redovisas. 

Manuell bokföring med introduktion till SPCS, 42 studietimmar, Medborgarskolan, 
däribland Bokföringslagen, Kontotyper, Kontering av lön och personalens skatt, 
Arbetsgivaravgift, Skattedeklaration, Inbetalning till skattekontot och Rapporter. 



NAMN:Pernilla Johansson 

3. Erfarenhet eller på annat sätt förvärvad 
insikt 

3.1 Kunskap om skollagstiftning 
Redovisa den kunskap 0111 skollagstiftning som finns inom ägar- och ledningskretsen. Både formella 
utbildningar och e1farenhet ska redovisas. 

Legitimerad förskollärare 

3.2 Arbetsrättslig och arbetsmiljörättslig kompetens 
Redovisa den arbetsrättsliga och arbetsmiljörättsliga kompetens som finns inom ägar- och ledningskretsen. 
Både formella utbildningar och e1farenhet ska redovisas. 

Arbetat som förskolechef (2013-2015) 

Har varit skyddsombud 

3.3 Ekonomisk kompetens 
Redovisa, utiji·ån den associations/orm som verksamheten ska bedrivas i, den ekonomiska kompetens som 
finns inom ägar- och ledningskretsen gällande exempelvis årsredovisnings/agen (ÅRL), aktiebolags/agen 
(ABL) och annan på området viktig lagstiftning. Både formella utbildningar och e,farenheter ska redovisas. 



NAMN: Birgitte 
Dahlin 

3. Erfarenhet eller på annat sätt förvärvad 
insikt 

3.1 Kunskap om skollagstiftning 
Rektorsutbildning. Arbetat som rektor 1985-1998 i Lysekils kommun. Arbetat som områdeschef för 
skola och barnomsorg 1999-2002 i Uddevalla kommun. Arbetat som sko/chef 2003-2017 i Båstads 
kommun. 
Kan sko/lagstiftningen, socialtjänstlagen, diskriminerings/agen och övriga styrdokumentför all 
sko/verksamhet. 

3.2 Arbetsrättslig och arbetsmiljörättslig kompetens 
Haft arbetsgivaransvar från 1985 tom 2017. Gått interna utbildningar i de kommuner där jag arbetat. 
Van att förhandla och samverka med fackliga organisationer. Van att ta fram riskbedömningar vid 
organisationsförändringar etc. Erfarenhet av att hantera övertalighet i enlighet med LAS. 
Van att anställa personal, hantera konflikter på arbetsplatser och kompetensutveckla personal. 

3.3 Ekonomisk kompetens 
Har varit budgetansvarig från 1985. Mitt budgetansvar var som högst ungefär 2 50 miljoner kr. 
Har ingen formell ekonomisk utbildning, men van att värdera ekonomirapporter och van att lägga 
budget i samarbete med ekonomer. Kan värdera och läsa bokslut, balansräkning och årsredovisning, 
men har inte kompetens att upprätta dessa handlingar själv. 
Har varit både ordförande och revisor i bostadsrättsförening. 
Är i dag egenföretagare men har en revisor som upprättar bokslut mm. Hanterar dock själv moms och 
skatt. 



NAMN: Johan Nidelius 

3. Erfarenhet eller på annat sätt förvärvad 
insikt 

3.1 Kunskap om skollagstiftning 
Redovisa den kunskap om sko/lagstiftning som finns inom ägar- och ledningskretsen. Både formella 
utbildningar och erfarenhet ska redovisas. 

Prenumererar på sko/verkets nyhetsbrev 

3.2 Arbetsrättslig och arbetsmiljörättslig kompetens 
Redovisa den arbetsrättsliga och arbetsmiljörättsliga kompetens som finns inom ägar- och 
/edningskretsen. Både formella utbildningar och erfarenhet ska redovisas. 

Jobbar som IT chef med personalansvar därav något lite erfarenhet av detta. 

3.3 Ekonomisk kompetens 
Redovisa, utifrån den associations/orm som verksamheten ska bedrivas i, den ekonomiska kompetens 
som finns inom ägar- och /edningskretsen gällande exempelvis årsredovisnings/agen (ÄRL), 
aktiebolags/agen (ABLJ och annan på området viktig lagstiftning. Både formella utbildningar och 
erfarenheter ska redovisas. 

Företagsekonomi 1-20 HP 2005/2006 
Verksam i flera styrelser, 
Delägare i 400M bolag samt driver eget handels bolag 



NAMN: 
tt&ft5% 

3. Erfarenhet eller på annat sätt förvärvad 
insikt 

Redovisa den kunskap om slwllagstlflntng som finns Inom (Jgar- och /ednlngskretsen. B6deformella 
utbildningar och erfarenhet ska redovisas, 

Redovisa den arbetsrtJttsllga och arbetsmi/jörli/lsliga kompetens som finns Inom agar- och 
ledningskretsen. B6deformella utbildningar och erfarenhet ska redovisas, 

Redovisa, ut{frlm dsn associations/orm som verksamheten ska bedrNas i, den ekonomiska kompetens 
somjinns inom tJgar- och ledntngskretsen gdllande exempelvis tlrsredovisningslagen (ÅRL), 
aktiebolags/agen (ABL) och annan på området viktig lagstiftning. Både formella utbildningar och 
e,farenheter ska redovisas. 



Ämne: Re: Viktig enkät från Skolinspektionen - vi behöver DITT svar 

Datum: fredag 16 augusti 2019 kl. 15:29:52 centraleuropeisk sommartid 

Från: oskar olsson 

Till: Båstad Montessori 

Behörig 1-6 inom slöjd båda slöjdarterna, matematik, no och teknik. Jag är legitimerad. 
Trevlig helg 

fredag 16 augusti 2019 skrev Båstad Montessori <info@bastadmontessori.se>: 

: Tack och trevlig helg! 

• Visst är du legitimerad lärare? Om ja, inom vilka ämnen och årskurser? (tänkte ta med det som formell 
, utbildnig) 
I 

i 
, Mvh 

' 
i Stephanie ~ '
l 

! 

Från: oskar olsson <oskar.olssonbm@gmail.com> 
Datum: fredag 16 augusti 2019 13:32 

! Till: Expeditionen <info@bastadmontessori.se> 
Ämne: Re: Viktig enkät från Skolinspektionen - vi behöver DITT svar 

: Korta svar från mig, trevlig helg! 

I 
i 
i 
I 

: Den fre 16 aug. 2019 kl 12:58 skrev Båstad Montessori <info@bastadmontessori.se>: 
I 
! , Hej, 
I 
I 

! 

Inom ramen för lämplighetsprövning av skolhuvudmän skall vi lämna uppgifter till Skolinspektionen (se 
bifogad enkät). 

Informationen behöver lämnas in så fort det bara är möjligt, dvs nu på måndag den 19/8! Därav 
högprioritering av detta mejl. 

OBS! Alla ledamöter OCH suppleanter och personalrepresentanter skall lämna uppgifter. Men varje ledamot 
behöver inte ha alla utbildningar/erfarenheter som efterfrågas utan Skolinspektionen gör en SAMLAD 
bedömning av HELA styrelsen. Och med Båstads kommuns f.d. skolchef som ordförande tror jag att vi är rätt 
så väl rustade, men övriga ledamöters kompetenser/erfarenheter är också viktiga! 

De kontinuerliga styrelseutbildningar som har genomförts sedan i våras kommer jag att inkludera, så dem 
behöver ni inte ta upp. 



Ämne: Re: Viktig enkät från Skolinspektionen - vi behöver DITT svar 

Datum: söndag 18 augusti 2019 kl. 22:02:02 centraleuropeisk sommartid 

Från: Jonas Hemborg 

Till: Båstad Montessori 

Hej 

Fil Kand. Pedagogik, Lunds Universitet. 
Fil Mag. Handelsrätt Huvudämne arbetsrätt, Lunds Universitet. 
VD för MT&C Sweden AB, 2001 - 2010. 

Hoppas svar på detta sätt är ok. 

MVH 
Jonas 

Den fre 16 aug. 2019 12:58Båstad Montessori <info@bastadmontessori.se> skrev: 

Hej, 

: Inom ramen för lämplighetsprövning av skolhuvudmän skall vi lämna uppgifter till Skolinspektionen (se 
' bifogad enkät). 
I 

! Informationen behöver lämnas in så fort det bara är möjligt, dvs nu på måndag den 19/8! Därav 
I 
: högprioritering av detta mejl. 
I 

i 
i 

i 
I 

: OBS! Alla ledamöter OCH suppleanter och personalrepresentanter skall lämna uppgifter. Men varje 
! ledamot behöver inte ha alla utbildningar/erfarenheter som efterfrågas utan Skolinspektionen gör en 
: SAMLAD bedömning av HELA styrelsen. Och med Båstads kommuns f.d. skolchef som ordförande tror 
l jag att vi är rätt så väl rustade, men övriga ledamöters kompetenser/erfarenheter är också viktiga! 
! 

! 

i De kontinuerliga styrelseutbildningar som har genomförts sedan i våras kommer jag att inkludera, så 
'. dem behöver ni inte ta upp. 

; Snälla hjälp mig att kunna hålla deadlinen till Skolinspektionen och besvara enkäten så att jag har den 
på måndag förmiddag senast. 

! Tack på förhand för er medverkan! 
I 

, Vänliga hälsningar 

· Stephanie 
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Firman tecknas av styrelsen 
Firman tecknas två i förening av 

Dahlin, Birgitte 
Hemborg, Jonas Fredrik 
Westerlund, Stephanie Andrea Luise 

Dokumentet skapat 
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FÖRESKRIFT OM ANTAL STYRELSELEDAMÖTER/STYRELSESUPPLEANTER 
Styrelsen skall bestå av lägst 5 och högst 10 ledamöter 
med 4 suppleanter. 

STADGAR 

Sida 

SENASTE REGISTRERINGS- OCH KUNGÖRELSEDATUM FÖR FÖRENINGENS STADGAR: 
2019-05-14, 2019-05-16 

VERKSAMHET 
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska 
och ideella intressen genom att driva de föräldrakooperativa 
förskolorna samt en grundskoleenhet i Båstads kommun enligt 
Montessoripedagogiken. Föreningen skall verka för Montessori
pedagogikens utbredning, att söka få till stånd flera Montessori
förskolor och skolor samt informera om pedagogiken. Föreningen 
skall vara medlem i Svenska Montessoriförbundet 

RÄKENSKAPSÅR 
0101 - 1231 

TID FÖR STÄMMA 
Ordinarie stämma skall hållas före april månads 
utgång. 

KALLELSE 
Kallelse till föreningsstämman skall ske tidigast fyra (4) veckor 
och senast två (2)veckor före ordinarie stämma och senast två (2) 
veckor före extra stämma. 

Kallelse skall ske skriftligen genom brev. 

Övriga meddelanden sker genom anslag på föreningens intranät 
eller hemsida. 

E-POSTADRESS 
info@bastadmontessori.se 

****Registreringsbeviset är utfärdat av Bolagsverket**** 
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~ BÅSTADS 
KOMMUN 

Barn & skola 

Personer i ledning och styrelse 

Samtliga personer som ingår ledningen eller styrelsen ska redovisas. 

I denna krets ingår verkställande direktör och andra personer som har en ledande ställning 
eller på annat sätt har bestämmande inflytande över huvudmannen. 

Observera att personer med bestämmande inflytande avses verkställande direktör och 
andra som genom en ledande ställning eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande. 
Det kan vara en person som inte har den formella ställningen av verkställande direktör, 
men som i praktiken utövar ett motsvarande inflytande. Exempelvis person som genom 
viss tjänsteställning har inflytande över verksamheten eller har fullmakt att sköta rörelsen. 

Därutöver ingår i kretsen styrelseledamöter och styrelsesuppleanter. Om huvudmannen är 
ett kommanditbolag eller annat handelsbolag ska bolagsmännen i bolaget anges. 

Uppge i tabellen nedan samtliga personer i styrelse- och ledningskretsen. 

Namn Befattnine Personnummer E-post 

Båstad kommun/ Barn och skola I Box 1043, 269 21 BÅSTAD/ Telefon: 0431-770 00 

E-post: barnochskola@bastad.se / www.bastad.se 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Barn & skola 

Ägare med väsentligt inflytande 

Redovisa samtliga ägare, fysiska eller juridiska personer, som genom ett direkt eller 
indirekt ägande har ett väsentligt inflytande över verksamheten. 

Om det är ett aktiebolag ska samtliga ägare som representerar mer än tio procent av det 
röstberättigade aktiekapitalet redovisas. Om verksamheten bedrivs av en fysisk person ska 
han eller hon prövas. Föreningar och stiftelser har inga ägare, varför prövningen som 
utgångspunkt omfattar styrelsen och ska därför redovisas under avsnitt Styrelse- och 
ledningspersoner. 

Observera att om ägare med väsentligt inflytande är en annan juridisk person omfattar 
prövningen även ledning och ägare hos denne oavsett om inflytandet är direkt eller 
indirekt genom andra juridiska personer. 

Uppge i tabellen nedan samtliga personer i ägarkretsen som genom direkt eller indirekt 
ägande har ett väsentligt inflytande, om det är fler än tre personer som byts ut anges dessa 
i bilaga. 

Huvudmannen har inte ägare med väsentligt inflytande: 181 
(Har ni kryssat i rutan behövs inga uppgifter nedan) 

Namn Befattnin2 Personnummer E-post 

Båstad kommun/ Barn och skola I Box 1043, 269 21 BÅSTAD I Telefon: 0431-770 00 

E-post: barnochskola@bastad.se / www.bastad.se 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Barn & skola 

Övriga upplysningar om ägar- och ledningskretsen 

Lämna eventuella upplysningar om ägar- och ledningskretsen som är viktiga för 
utbildningsnämnden att känna till. 

Huvudmannen har inga upplysningar att lämna: ~ 
(Har ni kryssat i rutan behövs inga upplysningar nedan) 

Övriga viktiga upplysningar om ägar- och ledningskretsen 

Båstad kommun/ Barn och skola I Box 1043, 269 21 BÅSTAD/ Telefon: 0431-77000 

E-post: barnochskola@bastad.se / www.bastad.se 



4h BÅSTADS 
KOMMUN 

Barn & skola 

Ägande i flera led 

Om det finns ägande i flera led ska hela ägarkedjan beskrivas. Ägarkedjan kan gärna 
illustreras med en skiss över dess struktur. Skissen kan göras i rutan nedan eller bifogas 
anmälan. 

Ange organisationsnummer och ägarandel i samtliga led. 

Ägarandelar ska anges i procent i förhållande till utgivna ägarandelar. Om antal rösträtter 
skiljer sig från ägarandelar, ska även antal röster i procent i förhållande till samtliga 
rösträtter beskrivas. 

Observera att om det i denna grupp finns personer som genom direkt eller indirekt ägande 
även har ett väsentligt inflytande över verksamheten ska uppgifter om dessa lämnas även 
under avsnittet "Ägare med väsentligt inflytande". 

Huvudmannen har inte ägande i flera led: ~ 
(Har ni kryssat i rutan, behövs ingen beskrivning nedan) 

Beskriv ägarkedjan här. 

Båstad kommun/ Barn och skola I Box 1043, 269 21 BÅSTAD/ Telefon: 0431-77000 

E-post: barnochskola@bastad.se / www.bastad.se 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Barn & skola 

5. LÄMPLIGHET 

I ägar- och ledningsprövningen ingår att det ska göras en bedömning av de som ingår i 
ägar- och ledningskretsens lämplighet i övrigt. Prövningen omfattar samtliga personer som 
ingår i ägar- och ledningskretsen. 

Vid lämplighetsbedömningen ska ekonomisk skötsamhet, dvs. viljan och förmåga att 
fullgöra sina skyldigheter mot det allmänna, laglydnad i övrigt och andra omständigheter 
av betydelse beaktas, andra omständigheter av betydelse kan t.ex. avse att personen har 
haft en ledande ställning i ett bolag som är eller har varit försatt i konkurs. Andra 
omständigheter av relevans kan även vara att företrädare för huvudmannen tidigare har 
drivit en verksamhet vars godkännande eller tillstånd har återkallats eller om ansvarig 
myndighet i sin tillsyn funnit allvarliga brister i verksamheten. 

Inom ramen för prövningen av anmälan kan utbildningsnämnden genom 
utbildningsförvaltningen komma att kräva in belastningsregisterutdrag för samtliga 
personer i ägar- och ledningskretsen (se 16 b och 18 §§ förordning (1999:1134) om 
belastningsregister). 

Inom ramen för prövningen av anmälan kan även en kreditupplysning avseende samtliga 
personer i ägar- och ledningskretsen beställas och inhämtas från kreditupplysningsföretag. 

Har nytillkommen person/personer varit inblandad i tidigare vitesförelägganden och/eller 
återkallanden från någon kommunal eller statlig tillsynsmyndighet under de senaste tre 
åren. 

Ja: □ Nej: 181 

Om ja, lämna en beskrivning/redogörelse över omständigheterna. 

Båstad kommun/ Barn och skola I Box 1043, 269 21 BÅSTAD/ Telefon: 0431-77000 

E-post: barnochsko la@bastad.se / www.bastad.se 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Barn & skola 

Ekonomisk kompetens 
Redovisa den kunskap om och insikt i de ekonomiska regelverk som styr den 
organisationsform som är aktuell för din/er verksamhet, t.ex. reglerna i 
årsredovisningslagen (ÅRL) och aktiebolagslagen (ABL). Redovisa den kunskap om och 
insikt som finns genom en beskrivning avseende erfarenhet av liknande verksamhet eller 
utbildning på området. Bifoga även relevanta handlingar som styrker de angivna 
kunskaperna. Ange de bilagor ni bifogar under rubriken "Bilagor". 

Vg se bifogad bilaga, handling, som styrker de angivna kunskaperna. 

Båstad kommun/ Barn och skola I Box 1043, 269 21 BÅSTAD/ Telefon: 0431-77000 

E-post: barnochsko la@bastad.se / www.bastad.se 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Barn & skola 

4. ERFARENHET ELLER PÅ ANNAT SÄTT FÖRVÄRVAD KUNSKAP 

Kravet på genom erfarenhet eller på annat sätt förvärvad insikt innebär att det inom den 
krets av personer som omfattas av ägar- och ledningsprövning ska finnas kompetens 
gällande de föreskrifter som krävs för att bedriva förskoleverksamhet, till exempel 
skollagstiftning, arbetsrätt, arbetsmiljörätt samt relevant ekonomiskt regelverk. 

Det räcker med en samlad kompetens inom ägar- och ledningskretsen, varje enskild person 
behöver alltså inte ha den erfarenhet eller insikt som krävs. Det är emellertid inte 
tillräckligt att det finns tillgång till kompetent administrativ och ekonomisk förvaltning i 
form av personal. Det är huvudmannen ( och dess ägare och ledning) som ska ha den 
samlade kompetensen. 

Kunskap om skollagstiftning 
Beskriv den kunskap och insikt i skollagstiftning som finns inom ägar- och ledningskretsen. 
Redovisa den kunskap om och insikt som finns genom en beskrivning avseende erfarenhet 
av liknande verksamhet eller utbildning på området. Bifoga även relevanta handlingar 
som styrker de angivna kunskaperna. Ange de bilagor ni bifogar under rubriken 
"Bilagor". 

Vg se bifogad Bilaga, handling, som styrker de angivna kunskaperna. 

Båstad kommun/ Barn och skola I Box 1043, 269 21 BÅSTAD I Telefon: 0431-77000 

E-post: barnochskola@bastad.se / www.bastad.se 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Barn & skola 

Arbetsrättslig och arbetsmiljörättslig kompetens 
Beskriv den kompetens inom och insikt i arbetsrätt och arbetsmiljörätt som finns inom 
ägar- och ledningskretsen. Redovisa den kunskap om och insikt som finns genom en 
beskrivning avseende erfarenhet av liknande verksamhet eller utbildning på området. 
Bifoga även relevanta handlingar som styrker de angivna kunskaperna. Ange de 
bilagor ni bifogar under rubriken "Bilagor". 

Vg se bifogad bilaga, handling, som styrker de angivna kunskaperna. 

Båstad kommun/ Barn och skola I Box 1043, 269 21 BÅSTAD/ Telefon: 0431-77000 

E-post: barnochsko la@bastad.se / www.bastad.se 



fru BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Barn & skola 

6. ÖVRIGT 

Bedömningsgrunder 
Huvudmannens beskrivning av verksamheten utifrån blankett för tillsyn av fristående 
förskola. 

Bedömning görs utifrån följande kriterier: 
Lever upp till lagens krav 
Föreläggande (26 kap. 10 §) med vite (26 kap. 27 §) 
Anmärkning (26 kap. 11 §) 
Avstående för ingripande (26 kap 12 §) 
Återkallelse (26 kap 13 §) 
Tillfälligt verksamhetsförbud (26 kap. 18 §) 

Båstad kommun/ Barn och skola I Box 1043, 269 21 BÅSTAD/ Telefon: 0431-770 00 

E-post: barnochsko la@bastad.se / www.bastad.se 
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716436-7695 

Båstad Montessori Ekonomisk förening 

Box 1098 
269 21 BÅSTAD 
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Skåne län 

STYRELSELEDAMOT, ORDFÖRANDE 

Sida 

2 

500116-2345 Dahlin, Birgitte, Vångavägen 10 A Lgh 1301, 269 37 BÅSTAD 

STYRELSELEDAMÖTER 
700209-3586 Johansson, Lisbeth Pernilla, Porfyrvägen 14, 

269 41 ÖSTRA KARUP 
TYP: Arbetstagarrepresentant 

820605-3970 Kulneff, Göran Åke Martin, Hålarpsvägen 126, 269 92 BÅSTAD 
740325-6709 Larsson Gullander, Birgitta Johanna, Veka Vekagården, 

312 96 LAHOLM 
TYP: Arbetstagarrepresentant 

930625-8923 Martinell, Sara Victoria, Sandvångsgatan 13 Lgh 1202, 
262 34 ÄNGELHOLM 
TYP: Arbetstagarrepresentant 

(3) 

860926-3614 Nidelius, Johan Peter, Östra Pilkvägen 41, 262 91 ÄNGELHOLM 
780103-3619 Olsen, Jonas Thor, Äppledalsvägen 30, 269 37 BÅSTAD 
791120-6618 Olsson, Karl Oskar, Påskaliden 1, 266 51 VEJBYSTRAND 
720322-4667 Waller, Joanna Edit Charlotte, Korrödsvägen 19, 

269 38 BÅSTAD 
TYP: Arbetstagarrepresentant 

STYRELSE SUPPLEANTER 
760229-0426 Andersson, Yvette Maria, Hirnmelstorpsvägen 61, 

269 73 FÖRSLÖV 
850207-3946 Persson, Magdalena Alexandra C, Sandbäcksvägen 50, 

2 6 9 72 FÖRS LÖV 
710312-3324 Rolander, Annika Helen, Böskedalsvägen 6, 269 62 GREVIE 
730913-2723 Runemo, Karin Ingegerd, Knösaliden 62, 269 91 BÅSTAD 

EXTERN(A) FIRMATECKNARE 
660503-3122 Westerlund, Stephanie Andrea Luise, Tältvägen 16, 

269 40 BÅSTAD 

FIRMATECKNING 
Firman tecknas av styrelsen 
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FÖRESKRIFT OM ANTAL STYRELSELEDAMÖTER/STYRELSESUPPLEANTER 
Styrelsen skall bestå av lägst 5 och högst 10 ledamöter 
med 4 suppleanter. 

STADGAR 

Sida 

SENASTE REGISTRERINGS- OCH KUNGÖRELSEDATUM FÖR FÖRENINGENS STADGAR: 
2019-05-14, 2019-05-16 

VERKSAMHET 
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska 
och ideella intressen genom att driva de föräldrakooperativa 
förskolorna samt en grundskoleenhet i Båstads kommun enligt 
Montessoripedagogiken. Föreningen skall verka för Montessori
pedagogikens utbredning, att söka få till stånd flera Montessori
förskolor och skolor samt informera om pedagogiken. Föreningen 
skall vara medlem i Svenska Montessoriförbundet 

RÄKENSKAPSÅR 
0101 - 1231 

TID FÖR STÄMMA 
Ordinarie stämma skall hållas före april månads 
utgång. 

KALLELSE 
Kallelse till föreningsstämman skall ske tidigast fyra (4) veckor 
och senast två (2)veckor före ordinarie stämma och senast två (2) 
veckor före extra stämma. 

Kallelse skall ske skriftligen genom brev. 

övriga meddelanden sker genom anslag på föreningens intranät 
eller hemsida. 

E-POSTADRESS 
info@bastadmontessori.se 

****Registreringsbeviset är utfärdat av Bolagsverket**** 
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Datum: 2020-09-01 Till: Utbildningsnämnden 

Handläggare: Birgitta Berséus 

Dnr: UN 000024/2020-600 

 
 

Tillsyn fristående förskola –Tuvelyckans förskola 
 
Förslag till beslut 
Tillsynsrapport godkännes(bilaga 1) 
 
  

Sammanfattning av ärendet 
Båstad har tillsammans med andra kommuner i Familjen Helsingborg uppdaterat sitt tillsyns-
material enligt de nya regler gällande tillsyn som trädde i kraft den 1 januari 2019. Det ställs 
numera krav på att det inom den grupp av personer som omfattas av ägar- och ledningspröv-
ningen finns en samlad kunskap om de föreskrifter som är relevanta för bedrivandet av försko-
leverksamhet, till exempel skollagstiftning, arbetsrätt, arbetsmiljörätt samt relevant ekono-
miskt regelverk. Därutöver ställs krav på att samtliga personer som ingår i ägar- och lednings-
kretsen även i övrigt ska bedömas lämpliga.  
Tillsynsbesök genomfördes på Tuvelyckans förskola den 4 mars och kompletterades via zoom-
möte 6 juni 2020 av kommunens representanter Birgitta Berséus och Nina Linné. Vid zoommö-
tet intervjuades ägare P-O Pettersson, rektor/skolchef Yvonne Florés och förskolans specialpe-
dagog. På grund av Coronapandemin har intervjuer med vårdnadshavare skett på telefon. In-
tervjuer med personal ställdes in. Samtliga dokument som krävts in har inkommit. 
I ägar- och ledningsgruppen för Tuvelyckans AB finns en samlad kunskap om de föreskrifter 
som är relevanta för bedrivandet av förskoleverksamhet såsom skollagstiftning, arbetsrätt, ar-
betsmiljörätt samt relevant ekonomiskt regelverk. Däremot visades brister kring socialtjänstla-
gen som skoljurist Nina Linné har uppmärksammat ledningen på. I samband med detta ändra-
des ett felaktigt beslut skyndsamt. 
Sedan tillsynsbesök genomfördes och rapport skrevs har Tuvelyckan AB meddelat att verk-
samheten avvecklas den 31 oktober 2020. 
 
  
 

Bakgrund 
Enligt 26 kap. 2 § skollagen innebär tillsyn en självständig granskning som har till syfte att kon-
trollera om den verksamhet som granskas uppfyller de krav som följer av lagar och andra före-
skrifter. I tillsynen ingår att fatta de beslut om åtgärder som kan behövas för att den huvudman 
som bedriver verksamheten ska rätta fel som upptäcks vid granskningen. Det övergripande 
syftet med tillsyn är att höja kvaliteten i den verksamhet som granskas. Vid tillsynen får det all-
männa insyn i verksamheten. 
 
Enligt 26 kap. 4 § har en kommun tillsyn över fristående förskolor, vars huvudman kommunen 
tidigare har godkänt enligt 2 kap. 7 § 2 st. Tillsynen har utgått från bestämmelserna i skollagen 
och läroplanen för förskolan (Lpfö18) samt Skolverkets allmänna råd för måluppfyllelse i för-
skolan (SKOLFS 2017:6). 
 
I enlighet med 26 kap. 7 § är verksamheten skyldig att på tillsynsmyndighetens begäran lämna 
upplysningar samt tillhandahålla handlingar och annat material som behövs för tillsynen. 
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Aktuellt 
Tillsynen är en viktig del av kommunens kvalitetsarbete för att alla förskolebarn i Båstads 
kommun ska få en likvärdig utbildning.  
Tillsynsbesök genomfördes på Tuvelyckans förskola den 4 mars 2020 av kommunens repre-
sentanter Birgitta Berséus och Nina Linné. På grund av Coronapandemin har intervjuer med 
vårdnadshavare skett på telefon. Besök i förskolans lokaler har gjorts men intervjuer med per-
sonal ställdes in. Huvudmannen och ansvarig rektor för förskolan har intervjuats via zoom och 
samtliga dokument som krävts in har inkommit. 
I samtal med vårdnadshavare och klagomål som kommit till förvaltningens och UN:s känne-
dom finns det en oro för förskolans kvalitet. Personalbyten, få förskollärare och flera familjer 
som byter förskola har uppmärksammats. På grund av rådande pandemi har förskolans peda-
gogiska arbete inte kunnat följas upp och utvärderas vilket hade varit önskvärt utifrån kla-
gomålen. 
I ägar- och ledningsgruppen för Tuvelyckan finns en samlad kunskap om de föreskrifter som är 
relevanta för bedrivandet av förskoleverksamhet såsom skollagstiftning, arbetsrätt, arbetsmil-
jörätt samt relevant ekonomiskt regelverk. Däremot visades brister kring socialtjänstlagen 
som skoljurist Nina Linné har uppmärksammat ledningen på. I samband med detta ändrades 
ett felaktigt beslut skyndsamt. 
 
Tillsynsrepresentanterna bedömmer utifrån intervjuer och inskickade dokument att 
verksamheten på Tuvelyckan förskola håller en godtagbar kvalitet och följer läroplan och 
skollag. 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 

Tuvelyckan AB 

Tuvelyckans förskola 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Tillsynsrapport (bilaga 1) 
Ägar- och ledningsprövning 
 
Samråd har skett med: 
Skoljurist: Nina Linné 
Skolchef: Inga-Britt Henriksson 
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Sammanställning över bedömning 
 

 
Nr Granskat område 

Bastillsyn/fördjupad 
tillsyn 

Lever upp 
till lagens 
krav 

Avstående från 
ingripande 

Anmärkning Föreläggande Lagrum  

1 Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda 
barnen en trygg omsorg.  
Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets 
behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en 
helhet.  
Förskolan ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och 
förbereda barnen för fortsatt utbildning. 

Bas☒ 

Fdj☐ 

x 

 

 

 

SkolL  
8:2§ 
Lpfö 18   

2 
Förskolan arbetar så att barn med annat modersmål än svenska får 
möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål. 

Bas☒ 

Fdj☐ 

x 
 

 
 

SkolL 
8:10§ 
Lpfö 18   

3 
Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin 
utveckling ska ges det speciella stöd som deras speciella behov kräver  

Bas☒ 

Fdj☐ 

x 
 

 
 

SkolL  
8:9§ 
Lpfö 18   

4 Barnets och barnens utveckling och lärande följs upp, dokumenteras 
och utvärderas 

Bas☒ 

Fdj☐ 

x 
 

 
 

  
Lpfö 18   

5 
Barn och vårdnadshavare informeras om vilka mål som finns för 
verksamheten 

Bas☒ 

Fdj☐ 

x 

 

 

 

SkolL  
3:3§ 
8:11§ 
Lpfö 18 

6 Förskolan arbetar systematiskt med att grundlägga och förankra de 
värden som vårt samhälle vilar på 

Bas☒ 

Fdj☐ 

x 
 

 
 

SkolL 4:3,4§§  
Lpfö 18   

7 Barnen ska ges inflytande över utbildningen. De ska fortlöpande 
stimuleras att ta aktiv del i arbetet med att vidareutveckla 
utbildningen och hållas informerade i frågor som rör dem. 
Hur får barnen förutsättningar för att: utveckla intressen och förmåga 
att uttrycka sina tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation? 
Ta ansvar för sina handlingar och för miljön på förskolan? 
Utveckla demokratiska principer, samarbeta och fatta beslut i enlighet 
med dem? 
Hur arbetar ni med barnkonsekvensanalyser? 
 

Bas☒ 

Fdj☐ 

x 

 

 

 

SkolL  
4:9§ 
Lpfö 18    
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8 I förskolan bedrivs ett målinriktat arbete för att motverka 
diskriminering och kränkande behandling av barnen 
 

Bas☒ 

Fdj☐ 

x 
 

 
 

SkolL  
6:5-10§§ 
Lpfö 18   

9  Vh för barn i förskolan ska erbjudas möjlighet till inflytande över 
utbildningen. Vid varje förskoleenhet ska det finnas ett eller flera 
samråd med barn och vh. I samråden ska barn och vh informeras och 
lämna synpunkter om förslag till beslut innan beslut fattas. 

Bas☒ 

Fdj☐ 

x 

 

 

 

SkolL    
4:12, 13§§ 
8 § 11 
Lpfö 18   

10 Huvudmannen ska se till att barngrupperna har en lämplig 
sammansättning och storlek och att barnen i övrigt erbjuds en god 
miljö.  

Bas☒ 

Fdj☐ 

x 
 

 
 

SkolL  
8:8§ 
Lpfö 18 

11 Huvudmannen, eller företrädaren för huvudmannen, bedriver ett 
systematiskt kvalitetsarbete, såsom att planera, följa upp, utvärdera 
och kontinuerligt utveckla verksamheten, samt omsätter resultaten i 
åtgärder för att uppfylla de nationella målen. 

Bas☒ 

Fdj☐ 

x 

 

 

 

SkolL  
4:3-6§§ 
Lpfö 18   

12 
Rektor har pedagogisk insikt förvärvad genom utbildning och 
erfarenhet 

Bas☒ 

Fdj☐ 

x 
 

 
 

SkolL  
2:11§ 
 

13 
Rektor tar ansvar som pedagogisk ledare och chef, och verkar för att 
undervisningen och utbildningen utvecklas 

Bas☒ 

Fdj☐ 

x 
 

 
 

SkolL  
2:10§ 
Lpfö 18   

14 
Personalen vid förskolan har utbildning och kompetens för de 
uppgifter de ska bedriva 

Bas☒ 

Fdj☐ 

x 

 

 

 

SkolL  
2:13-15, 18-
19§§ 
 

15 Det finns tillgång till förskollärare i förskolan för att leda de målstyrda 
processerna.   

Bas☒ 

Fdj☐ 

x 
 

 
 

SkolL  
2:13§ 

16 Arbetslagets arbetssätt och arbetsformer dokumenteras och 
utvärderas regelbundet 

Bas☒ 

Fdj☐ 

x 
 

 
 

  
Lpfö 18   

17 Personalen vid förskolan ges möjlighet till kompetensutveckling och 
har nödvändiga insikter i de föreskrifter som gäller för skolväsendet 

Bas☒ 

Fdj☐ 

x 
 

 
 

SkolL  
2:34§ 

18 
För utbildningen finns nödvändiga materiella resurser för att syftet 
med utbildningen ska kunna uppnås 

Bas☒ 

Fdj☐ 

x 
 

 
 

SkolL  
8:22§ 
Lpfö 18   

19 För utbildningen ska de lokaler och den utrustning finnas som behövs 
för att syftet med utbildningen ska kunna uppfyllas. 

Bas☒ 

Fdj☐ 

x 
 

 
 

SkolL  
2:35 
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20 
Öppettiderna anpassas efter vårdnadshavarnas behov och erbjuder 
annan form av omsorg under perioder då verksamheten är stängd. 

Bas☒ 

Fdj☐ 

x 
 

 
 

SkolL  
8:3§ 
Lpfö 18  

21 
Förskolan har rutiner för tystnadsplikt och anmälningsplikt  

Bas☒ 

Fdj☐ 

x 
 

 
 

OSL 23 § 1 
SoL 14 § 1  

22 
Skriftliga rutiner för klagomålshantering finns 

Bas☒ 

Fdj☐ 

x 
 

 
 

SkolL  
4:8§ 
 

23 Rutiner för säkerhet finns, riskanalys, riskbedömningar, 
arbetsmiljöarbete (ronder etc) utförs. 

Bas☒ 

Fdj☐ 

x 
 

 
 

  

24 Inga aktiviteter arrangeras där föräldrarna får betala någon extra 
avgift 
 

Bas☒ 

Fdj☐ 

x 
 

 
 

  
  

25 Försäkringsskydd finns för personal, barn och lokaler 
 

Bas☒ 

Fdj☐ 

x 
 

 
 

 

26 
Kösystem följer gällande lagstiftning 

Ja ☒ x 
 

 
 

DL 2§5,6 
SkolL 8§19 

27 Det finns rutiner för övergång till förskoleklass Ja ☒      

28 Intervjuer  
Personal 
Vårdnadshavare 
Styrelse 
Rektor 

 

Ja ☐ 

Ja ☒ 

Ja ☒ 

Ja ☒ 

x 
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1. UPPGIFTER OM HUVUDMANNEN 

Datum: 

BÅSTADS KOMMUt'~ 
Utbildningsni.imnden 

2020, -01- 2 8 
o,, 011 QQOO/!r!/ I A ............ • --1 Dnr: 2020- . ······ .. ....................... ... 9. ...... ' 

Huvudmannen ansvarar för att utbildningen genomförs i enlighet med bestämmelserna i 
skollagen, föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen och de bestämmelser för 
utbildningen som kan finnas i andra författningar (2 kap. 8 § skollagen). 

Förskolans namn 
Tuvelyckans förskola 

Huvudmannens namn (namn på fysisk eller juridisk person så som aktiebolag, förening, enskild firma) 
Tuvelyckans förskola AB 

Huvudmannens företrädare (kontaktoersonens namn och uoodrag) 
Pär-Ola Pettersson 

Kontaktoersonens e-oostadress Kontaktoersonens telefonnummer 
info@englakronan.se 070-4548900 

Utdelningsadress Postnummer Ort 
Lagmansgatan 4 262 41 Ängelholm 

Verksamhetsform (aktiebolag, ekonomisk förening etc.) Organisationsnummer 
AB 559147-2013 

2. ALLMÄN INFORMATION 

Nya regler från den 1 januari 2019 

Mot bakgrund av de nya reglerna som infördes i skollagen den 1 januari 2019 gör Båstads 
kommun en tillsyn över samtliga fristående förskolor inom kommunen under våren 2020. 

Det ställs numera krav på att det inom den grupp av personer som omfattas av ägar- och 
ledningsprövningen finns en samlad kunskap om de föreskrifter som är relevanta för 
bedrivandet av förskoleverksamhet, till exempel skollagstiftning, arbetsrätt, arbetsmiljörätt 
samt relevant ekonomiskt regelverk. Därutöver ställs krav på att samtliga personer som 
ingår i ägar- och ledningskretsen även i övrigt ska bedömas lämpliga. 

Är huvudmannen en juridisk person omfattar ägar- och ledningskretsen den verkställande 
direktören och andra som genom en ledande ställning eller på annat sätt har ett 
bestämmande inflytande över verksamheten, styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, 
bo lagsmännen i kommanditbolag eller andra handelsbolag och personer som genom ett 
direkt eller indirekt ägande har ett väsentligt inflytande över verksamheten (2 kap. 5 och 5 
a §§ skollagen). 

Efter tillsynen fattar utbildningsnämnden ett tillsynsbeslut 

Efter sista svars dagen skriver förvaltningen en rapport där eventuella brister i 
verksamheten beskrivs. Därefter får ni möjlighet att sakgranska rapporten innan 
utbildningsnämnden fattar beslut. Beslutet beskriver avvikelser och ger inte en bild av 
verksamheterna som helhet. 

I de fall verksamheten bedöms följa gällande lagar och föreskrifter fattar nämnden beslut 
om att avsluta tillsynen. 

Båstad kommun/ Barn och skola/ Box 1043, 269 21 BÅSTAD/ Telefon: 0431-770 00 

E-post: barnochskola@bastad.se / www.bastad.se 
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Om verksamheten inte följer de regler som gäller kan utbildningsnämnden förelägga 
huvudmannen att fullgöra sina skyldigheter. Handlar det om en mindre allvarlig 
överträdelse kan utbildningsnämnden ge huvudmannen en anmärkning. 

Utbildningsnämnden kan också låta bli att ingripa om överträdelsen är ringa, om 
huvudmannen vidtar nödvändig rättelse eller om det finns särskilda skäl för att inte 
ingripa. 

När utbildningsnämnden har beslutat att verksamheten behöver vidta åtgärder ska ni 
skicka in en redovisning över vad ni har gjort för att rätta till bristerna. Det kan därefter bli 
aktuellt med en kompletterande tillsyn i verksamheten för att följa upp de åtgärder som 
genomförts. 

Tillsynen är till för att höja kvaliteten 

Enligt 26 kap. 2 § skollagen innebär tillsyn en självständig granskning som har till syfte att 
kontrollera om den verksamhet som granskas uppfyller de krav som följer av lagar och 
andra föreskrifter. I tillsynen ingår att fatta de beslut om åtgärder som kan behövas för att 
den huvudman som bedriver verksamheten ska rätta fel som upptäcks vid granskningen. 
Det övergripande syftet med tillsyn är att höja kvaliteten i den verksamhet som granskas. 
Vid tillsynen får det allmänna insyn i verksamheten. 

Enligt 26 kap. 4 § har en kommun tillsyn över fristående förskolor, vars huvudman 
kommunen tidigare har godkänt enligt 2 kap. 7 § 2 st. Tillsynen har utgått från 
bestämmelserna i skollagen och läroplanen för förskolan (Lpfö18) samt Skolverkets 
allmänna råd för måluppfyllelse i förskolan (SKOLFS 2017:6). 

I enlighet med 26 kap. 7 § är verksamheten skyldig att på tillsynsmyndighetens begäran 
lämna upplysningar samt tillhandahålla handlingar och annat material som behövs för 
tillsynen. 

3. ÄGAR- OCH LEDNINGSKRETSEN 

Observera att myndigheten vid tillsynen kan komma att inhämta upplysningar om 
ekonomisk status för sökanden, eventuella närstående bolag samt personer inom ägar- och 
ledningskretsen hos kreditupplysningsföretag. 

Upplysningar /registeruppdrag kan också komma att inhämtas från Bo lagsverket, 
Skatteverket och Kronofogdemyndigheten samt Polismyndighetens belastningsregister 
med stöd av 16 b andra stycket 2 och 18 § förordningen om belastningsregister 
(1999:1134) för personer inom ägar- och ledningskretsen. Myndigheten kan även komma 
att inhämta uppgifter om personer närstående till personer i ägar- och ledningskretsen när 
detta är påkallat och förenligt med lag. 

Båstad kommun/ Barn och skola/ Box 1043, 269 21 BÅSTAD/ Telefon: 0431-77000 

E-post: barnochsko la@bastad.se / www.bastad.se 
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Personer i ledning och styrelse 

Samtliga personer som ingår ledningen eller styrelsen ska redovisas. 

I denna krets ingår verkställande direktör och andra personer som har en ledande ställning 
eller på annat sätt har bestämmande inflytande över huvudmannen. 

Observera att personer med bestämmande inflytande avses verkställande direktör och 
andra som genom en ledande ställning eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande. 
Det kan vara en person som inte har den formella ställningen av verkställande direktör, 
men som i praktiken utövar ett motsvarande inflytande. Exempelvis person som genom 
viss tjänsteställning har inflytande över verksamheten eller har fullmakt att sköta rörelsen. 

Därutöver ingår i kretsen styrelseledamöter och styrelsesuppleanter. Om huvudmannen är 
ett kommanditbolag eller annat handelsbolag ska bo lagsmännen i bolaget anges. 

Uppge i tabellen nedan samtliga personer i styrelse- och ledningskretsen. 

Namn Befattning Personnummer E-post 
Pär-Ola Pettersson VD 6611143618 info@englakronan.se 

Båstad kommun I Barn och skola I Box 1043, 269 21 BÅSTAD/ Telefon: 0431-770 00 

E-post: barnochskola@bastad.se / www.bastad.se 
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Ägare med väsentligt inflytande 

Redovisa samtliga ägare, fysiska eller juridiska personer, som genom ett direkt eller 
indirekt ägande har ett väsentligt inflytande över verksamheten. 

Om det är ett aktiebolag ska samtliga ägare som representerar mer än tio procent av det 
röstberättigade aktiekapitalet redovisas. Om verksamheten bedrivs av en fysisk person ska 
han eller hon prövas. Föreningar och stiftelser har inga ägare, varför prövningen som 
utgångspunkt omfattar styrelsen och ska därför redovisas under avsnitt Styrelse- och 
ledningspersoner. 

Observera att om ägare med väsentligt inflytande är en annan juridisk person omfattar 
prövningen även ledning och ägare hos denne oavsett om inflytandet är direkt eller 
indirekt genom andra juridiska personer. 

Uppge i tabellen nedan samtliga personer i ägarkretsen som genom direkt eller indirekt 
ägande har ett väsentligt inflytande, om det är fler än tre personer som byts ut anges dessa 
i bilaga. 

Huvudmannen har inte ägare med väsentligt inflytande: □ 
(Har ni kryssat i rutan behövs inga uppgifter nedan) 

Namn Befattning Personnummer 
Pär-Ola Pettersson VD 6611143618 

E-post 
info@englakronan.se 

Båstad kommun I Barn och skola I Box 1043, 269 21 BÅSTAD/ Telefon: 0431-770 00 

E-post: barnochskola@bastad.se / www.bastad.se 
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Ägande i flera led 

Om det finns ägande i flera led ska hela ägarkedjan beskrivas. Ägarkedjan kan gärna 
illustreras med en skiss över dess struktur. Skissen kan göras i rutan nedan eller bifogas 
anmälan. 

Ange organisationsnummer och ägarandel i samtliga led. 

Ägarandelar ska anges i procent i förhållande till utgivna ägarandelar. Om antal rösträtter 
skiljer sig från ägarandelar, ska även antal röster i procent i förhållande till samtliga 
rösträtter beskrivas. 

Observera att om det i denna grupp finns personer som genom direkt eller indirekt ägande 
även har ett väsentligt inflytande över verksamheten ska uppgifter om dessa lämnas även 
under avsnittet "Ägare med väsentligt inflytande". 

Huvudmannen har inte ägande i flera led: D 
(Har ni kryssat i rutan, behövs ingen beskrivning nedan) 

Beskriv ägarkedjan här 

Eurospace holding AB äger 100% av Tuvelyckans förskola AB. Pär-Ola Pettersson äger ensam 100% av 
aktierna i ES H AB. 
556952-4902, 559147-2013,6611143618 

Båstad kommun/ Barn och skola I Box 1043, 269 21 BÅSTAD/ Telefon: 0431-77000 

E-post: barnochskola@bastad.se / www.bastad.se 
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Övriga upplysningar om ägar- och ledningskretsen 

Lämna eventuella upplysningar om ägar- och ledningskretsen som är viktiga för 
. utbildningsnämnden att känna till. 

Övriga viktiga upplysningar om ägar- och ledningskretsen 

Driver sedan 2009 Engelholms förskola AB i Ängelholms kommun. 

Huvudmannen har inga upplysningar att lämna: D 
(Har ni kryssat i rutan behövs inga upplysningar nedan) 

Båstad kommun I Barn och skola I Box 1043, 269 21 BÅSTAD I Telefon: 0431-770 00 

E-post: barnochskola@bastad.se / www.bastad.se 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Barn & skola 

4. ERFARENHET ELLER PÅ ANNAT SÄTT FÖRVÄRVAD KUNSKAP 

Kravet på genom erfarenhet eller på annat sätt förvärvad insikt innebär att det inom den 
krets av personer som omfattas av ägar- och ledningsprövning ska finnas kompetens 
gällande de föreskrifter som krävs för att bedriva förskoleverksamhet, till exempel 
skollagstiftning, arbetsrätt, arbetsmiljörätt samt relevant ekonomiskt regelverk. 

Det räcker med en samlad kompetens inom ägar- och ledningskretsen, varje enskild person 
behöver alltså inte ha den erfarenhet eller insikt som krävs. Det är emellertid inte 
tillräckligt att det finns tillgång till kompetent administrativ och ekonomisk förvaltning i 
form av personal. Det är huvudmannen ( och dess ägare och ledning) som ska ha den 
samlade kompetensen. 

Kunskap om skollagstiftning 
Beskriv den kunskap och insikt i skollagstiftning som finns inom ägar- och ledningskretsen. 
Redovisa den kunskap om och insikt som finns genom en beskrivning avseende erfarenhet 
av liknande verksamhet eller utbildning på området. Bifoga även relevanta handlingar 
som styrker de angivna kunskaperna. Ange de bilagor ni bifogar under rubriken 
"Bilagor". 

Har en rektor samt en specialpedagog anställda, de ansvarar till 100% kring dessa frågor. 

Båstad kommun/ Barn och skola I Box 1043, 269 21 BÅSTAD/ Telefon: 0431-77000 

E-post: barnochskola@bastad.se / www.bastad.se 
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Arbetsrättslig och arbetsmiljörättslig kompetens 
Beskriv den kompetens inom och insikt i arbetsrätt och arbetsmiljörätt som finns inom 
ägar- och ledningskretsen. Redovisa den kunskap om och insikt som finns genom en 
beskrivning avseende erfarenhet av liknande verksamhet eller utbildning på området. 
Bifoga även relevanta handlingar som styrker de angivna kunskaperna. Ange de 
bilagor ni bifogar under rubriken "Bilagor". 

Har genomför ett antal mindre kurser kring arbetsrätt genom min AGO, Almega. Verksamhetschefen/ 
rektor har gått några kurser både hos VI SON & Almega. 
Jag har stöd i dessa frågor genom Almega och deras, jurister och handläggare. 

Båstad kommun/ Barn och skola/ Box 1043, 269 21 BÅSTAD/ Telefon: 0431-77000 

E-post: barnochskola@bastad.se / www.bastad.se 
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Ekonomisk kompetens 
Redovisa den kunskap om och insikt i de ekonomiska regelverk som styr den 
organisationsform som är aktuell för din/er verksamhet, t.ex. reglerna i 
årsredovisningslagen (ÅRL) och aktiebolagslagen (ABL). Redovisa den kunskap om och 
insikt som finns genom en beskrivning avseende erfarenhet av liknande verksamhet eller 
utbildning på området. Bifoga även relevanta handlingar som styrker de angivna 
kunskaperna. Ange de bilagor ni bifogar under rubriken "Bilagor". 

Är hyfsat kunnig på de fyra räknesätten!!! När det kommer till lagar och regler kring bokföring, ÅRL & 
ABL, så har jag PWC & min bokföringskonsult som kunskaps bank i eventuella frågor. 

Båstad kommun/ Barn och skola I Box 1043, 269 21 BÅSTAD/ Telefon: 0431-77000 

E-post: barnochskola@bastad.se / www.bastad.se 
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5. LÄMPLIGHET 

I ägar- och ledningsprövningen ingår att det ska göras en bedömning av de som ingår i 
ägar- och ledningskretsens lämplighet i övrigt. Prövningen omfattar samtliga personer som 
ingår i ägar- och ledningskretsen. 

Vid lämplighets bedömningen ska ekonomisk skötsamhet, dvs. viljan och förmåga att 
fullgöra sina skyldigheter mot det allmänna, laglydnad i övrigt och andra omständigheter 
av betydelse beaktas, andra omständigheter av betydelse kan tex. avse att personen har 
haft en ledande ställning i ett bolag som är eller har varit försatt i konkurs. Andra 
omständigheter av relevans kan även vara att företrädare för huvudmannen tidigare har 
drivit en verksamhet vars godkännande eller tillstånd har återkallats eller om ansvarig 
myndighet i sin tillsyn funnit allvarliga brister i verksamheten. 

Inom ramen för prövningen av anmälan kan utbildningsnämnden genom 
utbildningsförvaltningen komma att kräva in belastningsregisterutdrag för samtliga 
personer i ägar- och ledningskretsen (se 16 b och 18 §§ förordning (1999:1134) om 
belastningsregister). 

" 
Inom ramen för prövningen av anmälan kan även en kreditupplysning avseende samtliga 
personer i ägar- och ledningskretsen beställas och inhämtas från kreditupplysningsföretag. 

Har nytillkommen person/personer varit inblandad i tidigare vitesförelägganden och/eller 
återkallanden från någon kommunal eller statlig tillsynsmyndighet under de senaste tre 
åren. 

Ja: □ Nej:~ 

Om ja, lämna en beskrivning/redogörelse över omständigheterna. 

Båstad kommun/ Barn och skola / Box 1043, 269 21 BÅSTAD/ Telefon: 0431-770 00 

E-post: barnochskola@bastad.se / www.bastad.se 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Barn & skola 

6. ÖVRIGT 

Bedömningsgrunder 
Huvudmannens beskrivning av verksamheten utifrån blankett för tillsyn av fristående 
förskola. 

Bedömning görs utifrån följande kriterier: 
Lever upp till lagens krav 
Föreläggande (26 kap. 10 §) med vite (26 kap. 27 §) 
Anmärkning (26 kap. 11 §) 
Avstående för ingripande (26 kap 12 §) 
Återkallelse (26 kap 13 §) 
Tillfälligt verksamhetsförbud (26 kap. 18 §) 

Båstad kommun/ Barn och skola I Box 1043, 269 21 BÅSTAD/ Telefon: 0431-770 00 

E-post: barnochskola@bastad.se / www.bastad.se 
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Datum: 2020-09-13 Till: Utbildningsnämnden 

Handläggare: Inga-Britt Henriksson 

Dnr: UN 000366/2020-600 

 
 

Möjlighet att bedriva förskoleverksamhet i Hemmeslöv 
 
 

Förslag till beslut 
Hos kommunstyrelsen begära att frågan om användning av nuvarande Tuvelyckans förskola i 
kommunal verksamhet utreds. Barn och skola medverkar i utredningen med perspektiv på de 
framtida behov verksamheter inom utbildningsnämndens ansvarsområde kan komma att ha.   
 
Sammanfattning av ärendet 
Barn och skola önskar utreda förutsättningar för att bedriva förskola alternativt del av skola i 
nuvarande Tuvelyckans förskola. Skälet för detta är att huvudmannen för Tuvelyckans förskola 
kommer avveckla förskoleverksamheten den 31 oktober 2020. 
 
Bakgrund 
Den 26 juni 2020 meddelade huvudmannen för Tuvelyckans förskola att man avsåg att upp-
höra med verksamheten under hösten 2020. I samband med informationen erbjöds kommu-
nen överta verksamheten. Vid mailkontakt den 13 september informerades kommunen om att 
verksamheten upphör den 31 oktober.  Utifrån antalet tillgängliga platser och förskolans nor-
mala årscykel föreligger inget direkt behov av ytterligare platser i nuläget, varför ett överta-
gande inte bedöms aktuellt.  Kommunen har en skyldighet att erbjuda plats för de barn som 
idag har sin placering på Tuvelyckans förskola men som kommer att förlora den vid en av-
veckling. Dessa placeringar kommer att påverka kommunens totala tillgång på platser under 
verksamhetsåret 2021.  
Lokalerna är av strategiskt intresse i en expansiv del av kommunen. Barn och skola föreslår 
därför en utredning där flera frågor belyses, såsom Östra Karups uppkomna situation för för-
skola och skola, där båda verksamheterna har barn och elevantal som kan komma att över-
skrida lokalernas kapacitet. Kan lokalerna i Hemmeslöv utgöra en filial för verksamheterna i 
Östra Karup?  Finns det annan kommunal verksamhet som är i behov av lokaler i stationsnära 
läge? 
 
Klargöra hur Laholms kommun planerar för de barn som idag är placerade å Tuvelyckan men 
som från den 1 november måste beredas annan plats.  
Under förutsättning av att nuvarande fastighetsägare för Tuvelyckans förskola är intresserad, 
påbörja en dialog kring möjligheterna att driva verksamhet i lokalerna, där även andra verk-
samhetsgrenar än förskola kan vara aktuella. Fastighetens lokaler är av en omfattning som i 
nuläget överstiger förskole- och skolverksamhetens behov.  
Utredningen ska också visa på de kostnader som är kopplade till de olika alternativen. 
Löpande kontakter har skett från första informationstillfället i juni med både nuvarande hu-
vudman för verksamheten och fastighetsägaren samt internt med verksamhetsområde Teknik 
och Service.  
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Beslutet ska expedieras till: 
Rektorer, förskola, grundskola 
Jan Bernhardsson Teknik och service 
Ekonomichef Elisabet Edner 
Kommundirektör Charlotte Rosenlund Sjövall 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
 
Samråd har skett med: 
Jan Bernhardsson Teknik och service 
Charlotte Rosenlund Sjövall  kommundirektör  
Rektor Ann Heidenberg och Susanne Kaczmarek 
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Datum: 2020-09-16 Till: Utbildningsnämnden 

Handläggare: Nina Linné 

Dnr: UN 000120/2019 – 600 
 
 

Handlingsplan problematisk frånvaro 
 
 

Förslag till beslut 
 
Utbildningsnämnden föreslås besluta om att anta handlingsplanen för problematisk frånvaro. 
 

 
Sammanfattning av ärendet 
Vid Utbildningsnämndens sammanträde i juni 2020 beslutades att återremittera ärendet med 
motiveringen att förvaltningen skulle beakta de synpunkter som nämndens ledamöter haft på 
formuleringar i handlingsplanen, att handlingsplanen bör kommuniceras med vårdnadshavare 
samt att problematisk frånvaro ska rapporteras återkommande för nämnden framöver. 
 
Med anledning härav har formuleringar i handlingsplanen ändrats, se bilaga 1. 
 
Handlingsplanen kommuniceras till vårdnadshavare genom att planen kommer att vara till-
gänglig via Unikum samt att skolorna kommer att uppmärksamma vårdnadshavarna om att det 
finns en handlingsplan för problematisk frånvaro dels på föräldramöten och dels under ut-
vecklingssamtal. 
 
En gång i månaden kommer nämnden att få en sammanställning över antalet elever med pro-
blematisk frånvaro. Rapporteringen kommer ske genom en sammanställning där antalet elever 
presenteras i ett dokument med tre kolumner – känd orsak, process pågår samt skolpliktsä-
rende. På så vis kan nämnden ta del av antalet elever med problematisk frånvaro samt få en 
översiktlig bild av var i processen skolan och förvaltningen befinner sig i arbetet kring eleven. 
 
 
Barn och skola 
Nina Linné, skoljurist 
 
 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Bilaga 1, Båstads kommuns gemensamma handlingsplan för att förebygga frånvaro och främja 
närvaro i skolan 
 
Samråd har skett med: 
Inga-Britt Henriksson, skolchef 
Margaretha Ekelund Svensson, skolexpert 
Eva Hugosson, biträdande skolchef 
 
 

fru BÅSTADS 
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Barn och ungdomar som är bosatta i Sverige har enligt 7 kap. 2 § skollagen (2010:800) 
skolplikt under grundskoleåldern. Det innebär att alla barn och ungdomar som är bosatta i 

Sverige har rätt till, men även en skyldighet att ta del av undervisning enligt grundskolans 
läroplan. 

Skolplikten är en av hörnstenarna i det svenska utbildningsystemet och en grundläggande 

förutsättning för att en elev ska kunna fullgöra sin skolplikt och nå utbildningsmål, är elevens 
närvaro. Långvarig eller ofta återkommande frånvaro i skolan innebär att elever inte får den 
utbildning som de har rätt till. 

Ansvaret för att skolplikten uppfylls är delat mellan vårdnadshavarna, huvudmannen och 
hemkommunen. Barnets vårdnadshavare ansvarar för att barnet kommer till skolan. Båstad 
kommun ansvarar för att eleven fullgör sin skolplikt, vilket ställer krav på skolorna att ha en 

aktiv närvarokontroll, då skollagen även anger att skolorna ska informera vårdnadshavaren 
samma dag om eleven har varit frånvarande (se 7 kap. 17 § 4 st. skollagen). 

För enskilda elever kan långvarig eller återkommande frånvaro leda till stora svårigheter. En 

ofullständig grundskoleutbildning försvårar ett framtida aktivt deltagande i såväl fo1isatta 
studier som yrkes- och samhällsliv. Att klara skola är därför en viktig faktor för barn och 
ungdomars utveckling och framtid. Att öka närvaron i skolan innebär därför en vinst både för 
den enskilde eleven och för samhället. 1 

Tidig upptäckt och tidiga insatser vid frånvaro krävs för att hantera elevers frånvaro 
framgångsrikt. 2 Skolan ska arbeta för att vara en främjande och tillgänglig lärmiljö för 
eleverna. Alla barn och elever i samtliga skolformer och i fritidshemmet ska ges den ledning 
och stimulans som de behöver i sitt lärande och i sin personliga utveckling för att de utifrån 

sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildnings mål. 

I detta dokument återfinns sammanställning av Båstads kommuns gemensamma 
handlingsplan för att förebygga elevers frånvaro och främja deras närvaro i grundskolan. I de 

delar där det är möjligt, tillämpas handlingsplanen för de frivilliga skolformerna. 

Syfte med denna handlingsplan 

Att främja skolnärvaro och förebygga skolfrånvaro så att skolpliktiga elever, genom 

utbildning, får möjlighet till ett framgångsrikt framtida liv med god hälsa. 

I SQU 2016:94, S. 19. 
2 sou 2016:94, s. 20. 
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Målsättning 

• Att utveckla skolors arbete med det förebyggande arbetet kring och att tidigt 
upptäcka skolfrånvaro samt snabbt sätta in åtgärder för att på så sätt främja 
skolnärvaro. 

3 (12) 

• Att implementera ett enhetligt systematiskt arbetssätt med tydlig arbetsfördelning i 
kommunens skolor för att tydligt visa vilka åtgärder som ska användas. 

• Att kvalitetssäkra kommunens skolors arbete med skolfrånvaro. 

Uppföljning /utvärdering av plan 

Uppföljning och eventuell revidering av handlingsplanen genomförs av skolornas 
elevhälsoteam samt kommunens ledningsgrupp i mars vaije läsår. 

En elevs frånvaro kan vara giltig eller ogiltig 

En elevs frånvaro kan bero på olika saker men all frånvaro ska uppmärksammas, oavsett 
orsak. 

• Giltig frånvaro innebär att eleven är frånvarande från den obligatoriska 
undervisningen på grund av sjukdom som är intygad av vårdnadshavare, eller ledighet 
som är beviljad av rektor. 

• Ogiltig frånvaro innebär att eleven är frånvarande från den obligatoriska 
undervisningen utan giltigt skäl. En elev kan ha en problematisk frånvaro som visar 
sig på olika sätt och beror på olika saker. Frånvaron kan vara registrerad som giltig 
men ändå vara problematisk och skolan behöver arbeta med att förebygga även denna 
om den är omfattande. 

Problematisk frånvaro 

Problematisk frånvaro definieras som frånvaro i sådan omfattning att frånvaron riskerar att ha 
negativ inverkan på elevens utveckling och möjlighet att uppnå utbildningsmål. 

Båstad kommun anser att en eller flera av följande frånvaromönster kan vara exempel på 
problematisk frånvaro. 

• Eleven drar sig undan och isolerar sig, ofta i hemmet, en månad eller mer. 

• Eleven har regelbunden frånvaro från en eller flera lektioner utan giltig orsak och 
avviker från skolan. 

• Eleven är frånvarande från en eller flera lektioner, men är ändå kvar i skolan. 

• Eleven har återkommande sen ankomst. 
• Eleven har återkommande giltig frånvaro. Det kant.ex. vara regelbunden sjukdom 

eller ledighet på grund av privata angelägenheter. 
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• Vårdnadshavare uttrycker att eleven har svårt att komma iväg till skolan eller vara i 
skolan eller att vårdnadshavare sjukanmäler elever men där det finns anledning att tro 
att eleven inte är sjuk. 

2. Förebyggande arbete 

För att tidigt kunna upptäcka mönster i elevers frånvaro skall närvarorutiner och 

åtgärder följas utan undantag enligt denna handlingsplan. Rektor på respektive skola i Båstads 
kommun ansvarar för att all skolpersonal har kunskap om hur handlingsplanen ska tillämpas 
samt att den tillämpas. 

Skolan bör arbeta för att synliggöra och utveckla det redan existerande arbetet som bidrar till 
att främja närvaro och förebygga frånvaro. Frågor relaterade till närvaro och frånvaro ska 

följas upp regelbundet på möte med elevhälsoteamen. Utifrån detta arbete tas insatser fram, 
genomförs och utvärderas. Det kan handla om att se över lokaler, schemaläggning, det sociala 
klimatet samt frånvarostatistiken på skolan. 

Mentorn ska följa upp elevernas närvaro och frånvaro regelbundet. Inför varje 
utvecklingssamtal och/eller vid behov ska mentorn skriva ut en rapport över frånvaron för 
respektive elev. I utvecklingssamtalen ska det ingå en punkt gällande närvaro och frånvaro 
oavsett hur det ser ut för eleven. Det är bra att lyfta fram även god närvaro vid 
utvecklingssamtalen. 

Hälsofrämjande insatser för att förebygga frånvaro 

Närvarande vuxna på skolan och bra bemötande från skolans personal anges i Skolverkets 
rappo1i, som en av de viktigaste faktorerna för att få tillbaka och behålla en elev i skolan. Det 

är även viktigt med krav och förväntningar på eleven, liksom struktur och rutiner i elevens 
skolarbete. Andra viktiga faktorer är att skolan har en tydlig stödkedja, från huvudmannanivå 
till elev via rektor, undervisande lärare och mentor på den enskilda skolan, med målsättningar 
för elevhälsans arbete genom ett systematiskt arbetssätt, samt att rektorn förankrar 
skolnärvaroarbetet på skolan och ger det prioritet. 

F ramgångsfaktorer 

• Uppskattning och fungerande relationer betyder mycket för elevers välbefinnande i 
skolan. Vaije elev behöver bli sedd, känna sig accepterad och positivt värderad. Att 
skapa ett positivt skolklimat med bra relationer mellan lärare och elever är en 
framgångs faktor. 

• Undervisningen ska vara begriplig för att eleven ska kunna förstå och få lagom stora 

utmaningar. Vaije elev behöver bemötas utifrån sina förutsättningar för att kunna 
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växa. Undervisningen skall vara anpassad med adekvata hjälpmedel och insatser. 

Eleverna behöver snabb återkoppling på sitt arbete och konstruktiv kritik 

• Det är viktigt att vuxna på skolan tidigt uppmärksammar och bryr sig om eventuella 
tecken på psykisk ohälsa hos elever samt att de vågar ta upp detta med eleven och dess 

vårdnadshavare. Det kan handla symtom såsom oro, stress, kränkningar, mobbning, 

droganvändning samt självskadebeteende och tidiga insatser kan göra stor skillnad. 
Det är viktigt att dessa görs i samverkan mellan elev, mentor, elevhälsoteamet och 

vårdnadshavare. 

Att tidigt agera vid all skolfrånvaro, oavsett om den är giltig eller ogiltig, genom snabb 

kontakt med elev och dess vårdnadshavare är relationsskapande och visar att eleven är saknad 

i skolan. 

3. Handlingsplan vid problematisk frånvaro 

Om en elev är sjuk ansvarar vårdnadshavaren för att sjukanmäla eleven enligt skolans rutiner. 

Frånvaron ska anmälas/registreras vaije dag. Om en elev avviker från lektion p.g.a. sjukdom, 

läkarbesök eller liknande ska eleven anmäla detta till mentor. Vårdnadshavaren ansvarar för 
att ta del av frånvarorapporteringen. 

Steg 1. Elev är ogiltigt frånvarande från undervisning 

• All ogiltig frånvaro ska registreras i Skola24 vid vaije lektionstillfälle. Undervisande 

lärare info1merar mentor om frånvaron. 

Ansvarig: Undervisande lärare 

• Vid ogiltig frånvaro skickas direkt ett SMS till vårdnadshavaren med information om 

att eleven varit frånvarande. Vid fortsatt frånvaro kontaktar elevens mentor 

vårdnadshavarna per telefon för att informera om frånvaron samt hör vad frånvaron 
beror på. Mentor dokumenterar samtalet. 

Ansvarig: Mentor 

• Vid frånvaro som är sammanhängande mer än tre dagar tas kontakta med 
vårdnadshavare för att ta reda på vad frånvaron beror på. 

Ansvarig: Mentor 

Steg 2. Upprepad frånvaro på 10 %* i Skola24 under en 4 veckorsperiod eller lång 

frånvaro om 2 veckor 
* 10% motsvarar ungefär 11-12 timmars frånvaro under en 4 veckorsperiod . 

• Mentor gör en egen analys av frånvaron med hjälp av reflektionsfrågor (se bilaga 1). 
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• Om oron kvarstår efter mentors egen analys av frånvaron, ska mentor (i den mån det 

är rimligt med hänsyn till elevens ålder) samtala med elev och vårdnadshavare om 

frånvaron. Vårdnadshavare informeras om samtalet. Samtalet dokumenteras. 

• Vid oro för upprepad frånvaro ska mentor informera rektor och elevhälsoteam. 

Elevhälsoteamet kan även konsulteras vid behov. 

• Mentor kallar vårdnadshavare och elev till samtal. Frånvarorapp01ier från Skola24 

skrivs ut och används som underlag. Vid mötet diskuteras frånvarons orsaker, vilka 

konsekvenser det får för elevens kunskapsutveckling samt möjliga insatser för att 

främja närvaron. Mentor påböijar en frånvarokartläggning genom att använda 

mötesblankett (se, bilaga 3). 

• Uppföljning ska ske efter 2 veckor. 

• Om det framkommer vid uppföljningsmötet att frånvaron är fortsatt hög ska mentor, 

snarast efter uppföljningsmötet, anmäla ärendet till rektor. 

Ansvarig: Mentor 

• Rektor lyfter frånvaron i elevhälsoteamet. 

• Utredning av en elevs behov av särskilt stöd ska påböijas om det bedöms nödvändigt. 

Ansvarig: Rektor 

Steg 3. Fortsatt upprepad giltig eller ogiltig frånvaro på 10 %. 

• Rektor kallar vårdnadshavare och elev till möte med rektor, elevhälsopersonal samt 

mentor. Detta ska ske senast 1-2 veckor efter föregående möte. 

• Utredning av en elevs behov av särskilt stöd analyseras och eventuellt åtgärdsprogram 

upprättas i samråd med eleven och dess vårdnadshavare. 

• Beslut fattas av rektor om eventuell medicinsk, psykologisk och skolsocial bedömning 

ska påböijas. 

• Elevhälsoteamet diskuterar möjlig orosanmälan till socialtjänsten. 

• Skolhuvudman ska informeras för att göra en bedömning om ytterligare åtgärder 

behöver vidtas så som vitesföreläggande ( enligt 7 kap. 23 § skollagen). 

• Uppföljning ska ske vaije vecka. 

Ansvarig: Rektor 

Därutöver bör rektor överväga att besluta om en eller flera av följande insatser 

Skicka brev hem till elevens vårdnadshavare. 

Att mentor ska ha daglig kontakt med eleven. 

Kalla till elevhälsoteamsmöte där samverkande socialsekreterare kan delta. 

Ansvarig: Rektor 
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• De eventuella utredningar som gjorts analyseras och ytterligare insatser och åtgärder 
utformas i samarbete med elev och dess vårdnadshavare. 

• Vid behov tas kontakt med andra aktörer såsom Barn- och ungdomspsykiatri, 
Habilitering och Socialtjänst för samverkan. 

• Det är mycket viktigt att ytterligare möten med alla parter bokas och följs upp vaije 
vecka (eller så ofta som möjligt). 

• Orosanmälan till socialtjänsten ska göras vid f01isatt oro. 

• Socialtjänsten kallar till gemensamt möte med vårdnadshavare och skola. 
Ansvarig: rektor 

• Om eleven trots flertalet insatser, inte är närvarande i skolan och elevens 
vårdnadshavare inte lyckas få eleven att fullgöra sin skolgång kan Båstads kommun 
förelägga elevens vårdnadshavai·e att fullgöra sina skyldigheter. Ett sådant 
föreläggande kan förenas med vite (7 kap. 23 § skollagen). 

Ansvarig: Skolhuvudmannen 

4. Orosanmälan till socialtjänsten 

En orosanmälan till socialtjänsten gällande elevs höga frånvaro ska innehålla information 
kring frånvaron samt en k01i beskrivning av de insatser skolan gj01i för att få eleven till 
skolan eller till undervisning. Informationen ska baseras på frånvaroka1iläggning gjord av 
mentor, utredning av en elevs behov av särskilt stöd samt eventuella 
kaiiläggningar/utredningar gjorda av skolkurator, skolpsykolog samt elevhälsans medicinska 
insats. 

Om skolan även har oro kring eleven utifrån nedanstående punkter ska det framgå i 
orosanmälan: 

• Elevs eget beteende 

• Diagnos 

• Frågetecken kring hemförhållanden 

• Bristande föräldraförmåga 

En väl skriven orosanmälan är viktigt för att socialtjänsten ska få en tydlig bild av den 
problematik som finns kring eleven. 

Elev som far illa 
Om det fim1s anledning att misstänka att en elev far illa ska anmälan till socialtjänsten 
alltid göras. 
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Bilaga 1 
Reflektionsfrågor vid mentors egen analys av frånvaron 

• Handlar det om enstaka tillfällen som eleven varit frånvarande eller ett fle1ial? 
• Handlar det om frånvaro hela dagar eller strötimmar? 
• Finns det något mönster för frånvaron (t.ex. veckodagar, tid på dagen, särskilda 

lektioner, boende hos viss vårdnadshavare?) 
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• Tror jag mig som mentor veta orsaken till frånvaron? Är det rimligt att eleven är b01ia 
såhär mycket? Hur verkar eleven må? 

• Är det någon i skolan som du som mentor tror kan påverka elevens frånvaro (t.ex. 
svårigheter i skolarbetet, relation till kompisar och lärare?) 
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Exempel på frågeställningar för att arbeta främjande med närvaro 

Främjande arbete 

• Hur ser relationerna mellan elever och personal ut? Hur kan skolan främja goda 
relationer? 
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• Hur är det sociala klimatet i skolan? Hur organiseras rasterna för att minska konflikter 
och otrygghet? 

• Är skolans lokaler anpassade till sitt syfte och bidrar till trivsel och inlärning? 

• Är undervisningen organiserad så att den främjar elevens lärande? 

• Är syftet med undervisningen begriplig för eleven? 

• Görs eleverna delaktiga i sin studiesituation? 

Förebyggande arbete 

• Fungerar närvarorutinen som beslutat? Följs vaije frånvarotillfälle upp av personal och 
hur? Hur fungerar närvarorutinen vid schemabrytande aktiviteter eller när det är 
vikarie? 

• Har vårdnadshavare fått tydlig och relevant information om arbetet med att förebygga 
frånvaro samt skolans närvarorutin? 

• Är frånvaron högre i vissa ämnen, årskurser, veckodagar, lektionstimmar eller 
elevgrupper och i så fall varför? 

• Hur ser schemat ut? Finns ex onödiga håltimmar? Fungerar schemat för elever som 
reser till och från skolan? 

• Hur är schemabrytande aktiviteter anpassade för vaije elevs behov? 

• Genomförs relevant fo1ibildning för personal? Hur används kompetenserna från barn 

och elevhälsan? Bör man ansöka om handledning på gruppnivå? 

• Hur fungerar skolans ordningsregler för att skapa trivsel och studiero? 

Åtgärdande arbete 

• Hur fungerar det åtgärdande arbetet på skolan för enskilda elever med hög frånvaro 
utifrån ex kartläggning, samarbete elev-vårdnadshavare-skola, åtgärdsprogram, vilka 
åtgärder/insatser fungerar? 

• Hur bemöter man elever som kommer tillbaka efter lång frånvaro? 

• Har personal som arbetar med elever med hög frånvaro tillräcklig arbetstid för sitt 
uppdrag och rätt kompetens för sitt arbete? Behövs ytterligare stöd eller förbättrade 
samarbetsformer? 
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Steg 2 - Mötes blankett vid upprepad frånvaro 

Namn: Ak: 
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Datum: 

Skola: 

Hur kommer det sig att du har varit borta? (Fråga först eleven och ställ frågor om ex trivsel, motivation, 
mående, koncenh·ation/förståelse, relation elev-lärare och elev-elev, möjlighet till läxläsning, upplevelse att 
komma till skolan, upplevelse av raster mm. Leta efter mönster. Vad tror vårdnadshavaren att det beror på? Glöm 
inte det pedagogiska perspektivet.) 

Vad fungerar och varför? 

Hur kan vi hjälpas åt för full närvaro? Vad behöver förändras? 

Namn och underskrift 

Elev 

Vårdnadshavare 

Mentor 
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Flödesschema 

Rutiner för anmälan av frånvaro 

• Frånvaro ska anmälas av vårdnadshavare enligt skolans rutiner. 
• Frånvaro ska anmälas av vårdnadshavare varje dag. 
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• Om elev avviker från lektion p.g.a. sjukdom, läkarbesök mm ska eleven anmäla detta till mentor. 
• Det är vårdnadshavarens ansvar att ta del av frånvarorapporteringen. 

STEG 1 STEG 2 STEG 3 STEG 4 

Frånvaro dag 1 - Upprepad frånvaro Fortsatt frånvaro Ytterligare 
3 insats/anpassningar 

(10 % under 4 veckor (1-2 veckor 
Alla lärare noterar eller lång frånvaro 2 efter föregående ( ca 4 veckor efter 
frånvaro via veckor) steg) föregående steg) 
Skola24 vid varje 
lektionstillfälle. Vid oro för upprepad Rektor kallar till möte Om elevens situation 

frånvaro, mentor med mentor, inte förbättras behöver 
När en elev utan informerar vårdnadshavare, elev individuella 
giltigt skäl är rektor/EHT. samt lösningar hittas i 
frånvarande, elevhälsopersonal. samverkan med 
Informeras Mentor kallar elevhälsan och/eller 
vårdnadshavare vårdnadshavare och Pedagogisk utredning andra myndigheter 
direkt. elev för samtal. Vid analyseras och ev. såsom BUP och HAB. 

mötet diskuteras åtgärdsprogram 
Om en elev är frånvarons orsaker, upprättas. Ytterligare möten med 
fortsatt frånvarande konsekvenser samt rektor, mentor, 
efter 3 dagar, med insatser. Ev. påbörjas andra vårdnadshavare, elev 
eller utan giltigt kartläggningar såsom och representant för 
skäl, ringer mentor Mentor påbörjar en social, medicinsk och elevhälsan bokas. 
hem och stämmer frå nva raka rtläggni ng psykologisk. 
av. genom att använda Uppföljning sker 

sig av mötesblankett. Täta veckovisa kontinuerligt. 
utvärderingar och 

Uppföljning ska ske uppföljningar. Orosanmälan ska göras 
efter 2 veckor. Om vid fortsatt oro. 
frånvaron är Skolhuvudman ska 
fortsatt hög, anmäls informeras. Socialtjänsten kallar till 
ärendet snarast till gemensamt möte med 
rektor. Möjlig orosanmälan. vårdnadshavare och 

skola. 
Utredning av en elevs 
behov av särskilt stöd 
påbörjas. 

Ansvarig: All Ansvarig: Mentor Ansvarig: Rektor 
personal samt samt rektor Ansvarig: Rektor 

mentor 
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Datum: 2020-09-18 Till: Utbildningsnämnden 

Handläggare: Margaretha Ekelund Svensson 

Dnr: UN 000040/2018 – 460 
 
 

Genomlysning av skolskjuts  
 
 

Förslag till beslut 
 
Verksamheten för barn och skola föreslår utbildningsnämnden besluta att: 
 
1. Uppdraget med genomlysning av skolskjuts är genomfört och redovisat.  
 
2. Revidering av skolskjutsreglementet beslutas enligt förslag. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Hösten 2017 gjorde Optiplan en förstudie av skolskjutsverksamheten i Båstads kommun. Rap-
porten lämnades i november 2017 med förslag på förbättringsmöjligheter. Dessa gällde kost-
nadsjämförelse mellan skolskjuts och linjetrafik, anskaffning av nya fordon, översyn av håll-
platser, trafiksäkerhetsmodell samt att revidera skolskjutsreglementet.  
Sedan genomlysningen gjordes har tre nya bussar införskaffats, vilka har miljöklass Euro 6. 
 

Bakgrund 
Uppdraget till Optiplan var: 
 
• Förbättringsmöjligheter för skolskjutsverksamheten 
• Skolskjutsverksamhetens kostnadseffektivitet; kostnadsnivåer och orsaker till kostnader 
• Skolskjutsverksamhetens trafiksäkerhet 
 
Optiplans rapport lämnades till Barn och skola med förslag till förbättringar och på UN den 3 
mars 2018 gavs uppdraget till verksamheten att genomlysa skolskjutsorganisationen. 
 

Aktuellt 
En genomgång av förslag till förbättringar har gjorts och den visar på vilka åtgärder som behö-
ver göras. Se bilaga 1  
 
Skolskjutsreglementet är reviderat. Se bilaga 2 
 
 

Konsekvenser av beslut 
 
Samhälle 
Förändringarna i skolskjutsreglementet har uppdaterats utifrån gällande lagstiftning och 
säkerställer likställighetsprincipen om elevernas rätt till skolskjuts.  
 

Verksamhet 
Genomförda åtgärder enligt översynen kommer att leda till en effektivare 
skolskjutsorganisation med högre kvalité. 
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Ekonomi 
De ekonomiska konsekvenserna är helt beroende på om det går att förändra skolskjutsturerna 
eller upptagningsområdena utifrån ett ekonomiskt perspektiv att nyttja skolbussarna men 
ändå anpassat till skolornas behov enligt scheman. Sannolikt finns det olika kostnadsbespa-
ringar inom skolskjuts som kan uppfylla kommande besparingsuppdrag.  
 
Barnkonsekvensanalys 
Skolskjutsplaneringen utgår från skolskjutsreglementet och därmed att göra det så bra som 
möjligt för eleverna ur trafiksäkerhet och trygghet. 
 

Miljökonsekvensanalys 
De nya bussarna har miljöklass Euro 6, vilket krävs för att kunna köra i vissa områden. 
 
 
Barn och skola 
Margaretha Ekelund Svensson, skolexpert 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Utbildningsnämnden, skolchef Inga-Britt Henriksson, bitr. skolchef Eva Hugosson, skolexpert 
Margaretha Ekelund Svensson, ekonomichef Elisabet Edner, ekonom Annica Nilsson  
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Bilaga 1. Genomlysning av skolskjuts 
Bilaga 2. Reviderat skolskjutsreglemente  
 
Samråd har skett med: 
Barn och skola; Inga-Britt Henriksson, Nina Linné, ekonomiavdelningen Annica Nilsson 
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Bilaga 1 

 

2020-09-15 

 

Genomlysning av skolskjuts 

Internt göra en kostnadsjämförelse mellan att för skolskjuts utöka linjetrafik och att 
fortsätta i egen regi, samt söka utröna om matningstrafik till linjetrafik kan ske med egna 
bussar eller extern leverantör. 
Linjetrafiken kör i dag endast på de större vägarna och många elever bor mer än två km från 

närmsta hållplats. Om Skånetrafiken kan sätta in linje/linjer utan annan särskild kostnad än 

betalning med av kommunen inköpt skolkort bör detta vara en ekonomiskt hållbar lösning. 

Detta förutsatt att inga av de yngre eleverna ska åka samma sträcka då det ur 

trafiksäkerhetssynpunkt kan vara svårt med säker väg till hållplats och säker av- och 

påstigningsplats. Om eget fordon ska användas för de yngre eleverna på samma sträcka blir det 

inte någon större ekonomisk vinning. Det torde endast vara den sena hemturen som minskar 

kostnaden för det egna fordonet. 

Framkörning till linjetrafik kan ske med de egna fordonen förutsatt att skolorna kan anpassa 

sina start- och sluttider så att fordonen kan utnyttjas effektivt för både framkörning och sedan 

ordinarie skolskjutsrunda. Detta ställer då också krav på att Skånetrafikens linjer stämmer 

tidsmässigt och att lämplig och säker byteshållplats finns. Om skolorna kan anpassa sina tider 

kan det ju också medföra en kostnad i form av utökade tjänster för tillsyn av elever.  

Fördelen med egen skolskjuts/externt upphandlade linjer jämfört med linjetrafik är att de oftast 

körs av samma chaufförer vilket skapar trygghet för eleverna. Likaså styr kommunen över vilka 

tider dessa linjer ska köras.  

 
Vid anskaffning av ny fordonsflotta i första hand utveckla den egna skolskjutstrafiken och 
i andra hand vid en eventuell upphandling göra en jämförelse inte bara utifrån 
ekonomisk, utan också service- och barnkonsekvensanalys 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 
chaufförerna gör i skolans verksamhet på ”spilltid” och som idag belastar kostnaden för 
skolskjutsen. 
När Sandlyckeskolan läggs ner höstterminen 2022 kommer eleverna att köras till Västra Karup. 
Här kan eventuellt göras en effektivisering. Inför skolskjutsplaneringen 2022/2023 bör analys 
göras om det går att anpassa till fyra egna fordon i kombination med linjetrafik/extern 
entreprenör. Det innebär i så fall att den femte skolbussen inte behöver investeras under 2022. 
Översyn av upptagningsområdena bör göras i samband med detta. 
 
Mervärdet med egna bussar är att de används för slöjd-, språk-, hemkunskap- och simturer. 
Dessutom finns möjlighet för både grundskola och förskola att boka turer för utflykter, 
studiebesök m.m. De egna bussarna med samma chaufförer skapar en trygghet för eleverna, 
vilket är särskilt viktigt för elever i behov av särskilt stöd. 
 
Det finns viss så kallad spilltid mellan körningarna för bussförarna som används till framförallt 
bussvård, vilotider och visst administrativt arbete. Vid en minskning av antal egna bussar och 
bussförare kommer körtiden att öka och utrymmet för diverse andra uppgifter att minska. Som 
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en eventuell besparing bör det undersökas om det finns annan kommunal körning som kan 
använda våra fordon och bussförare. 
 
Vid den årliga skolskjutsplaneringen görs en översyn av hållplatser. 
 
Göra en varsam översyn kring var elever ska gå av och på, för att minska antalet start och 
stopp, med särskilt beaktande av trafiksäkerheten. 
Rutinen är att respektive bussförare ansvarar för att varje tur körs trafiksäkert och att 

hållplatserna är trafiksäkra för eleverna. Hållplatserna är anpassade till gällande 

skolskjutsreglemente. Vid behov kan bussföraren få vägledning av skolskjutsansvarig. 

 

Utarbeta en trafiksäkerhetsmodell 

I dag finns alla skolskjutselever registrerade i elevdatasystemet Procapita, men det är inte 

tillgängligt för alla berörda. För en bra trafiksäkerhetsmodell behövs ett särskilt 

skolskjutsprogram där man lätt kommer åt elevlistor, bussturer, hållplatser m.m. 
Trafiksäkerhetsmodellen kommer att utarbetas i dialog med bussförarna.  

Planer finns att undersöka andra kommuners lösningar.  

 

 

Revidera skolskjutsreglementet 

I bilaga 2 finns förslag till nytt skolskjutsreglemente. 

 

Planerade åtgärder: 
 Utarbeta en trafiksäkerhetsmodell 
 Inköp av ett skolskjutsprogram 
 Översyn av skolornas upptagningsområden 
 Årligen se över att skoltider är anpassade för att utnyttja skolbussarna effektivast. 
 Göra en översyn av hållplatserna med de egna fordonen 
 Undersöka om våra bussförare och fordon kan användas i annan kommunal körning 

 
 

 

 

Margaretha Ekelund Svensson 

Skolexpert 
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Antagen av bildningsnämnden den 19 maj 2009, § 46 

Reviderad av bildningsnämnden den 23 juni 2009, § 64 

Reviderad av bildningsnämnden den 13 oktober 2009, § 96 Dnr: 986/09 -623 

Reviderad av välfärdsutskottet den 27 september 2011, § 96 

 

 

SKOLSKJUTSREGLEMENTE 
 

 

Innehåll 

  1. Riktlinjer för skolskjutsverksamheten  

  2. Vad är skolskjuts? 

  3. Vem har rätt till skolskjuts? 

  4. Skolskjutshållplats 

  5. Tidtabeller 

  6. Alla måste hjälpas åt 

  7. Ansökan om skolskjuts 

  8. Växelvis boende 

10. Ytterligare information 

 

1. Riktlinjer för skolskjutsverksamheten 

Rätten till skolskjuts regleras i skollagen (2010:800). Därutöver regleras rätten av 

skolskjuts bl.a. i förordningen om skolskjutsning (SFS 1970:340), 

Trafiksäkerhetsverkets föreskrifter om skolskjutsning samt kommunalt beslutade regler 

och riktlinjer. 

 

Kommunen har rätt att fritt organisera skolskjutsen. 

 

2. Vad är skolskjuts? 

Med skolskjuts avses transport till skolan vid ett tillfälle på morgonen och hem på 

eftermiddagen vid ett tillfälle av elev i förskoleklass och grundskola samt grundsärskola 

och gymnasiesärskola. Skolskjuts till och från skolan skall ske i anslutning till 

skoldagens början respektive slut. Transporter under skoldagen till och från 

schemabrytande undervisning/aktiviteter t.ex. studiebesök, simning och slöjd är inte 

skolskjuts i skollagens mening. Elever är inte berättigade till skolskjuts till och från 

fritidshem. Skolskjutsverksamheten bedrivs med 

• Skolbussar (kommunens egna och upphandlade) 

• Skoltaxi 

• Ordinarie kollektivtrafik (skolbiljett) 

 

I extraordinära fall kan kommunen besluta om självskjuts. Självskjuts ska användas 

restriktivt och endast då den individuella prövningen ger vid handen att ordinarie 

skolskjuts inte kan anordnas. För självskjuts lämnas ersättning per kilometer 

motsvarande Skatteverkets schablonbelopp för resor i tjänst. 

 

3. Vem har rätt till skolskjuts? 

Kommunen prövar om en elev är berättigad till kostnadsfri skolskjuts. Vid den 

individuella prövningen ska hänsyn tas till färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens 

funktionsnedsättning eller annan särskild omständighet. 
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Med skolvägens längd avses gångavståndet (den kortaste användbara vägen) mellan 

hemmet och skolan i det upptagningsområde där eleven är folkbokförd. 

Skolskjutsberättigad elev kan inte kräva kortare gångavstånd mellan hemmet och 

tilldelad skolskjutshållplats. 

 

Avståndstabell 
Årskurs Minsta avstånd 

F, 1-3 2 km 

4-6 3 km 

7-9 4 km 

Gy 1-3 6 km 

 

Elever i årskurs F-9 som går på en annan skola än den anvisade kommunala skolan 

erbjuds inte skolskjuts, såvida det inte kan ske utan ekonomiska eller organisatoriska 

svårigheter för kommunen. 

 

Gymnasieelever som har rätt till studiestöd har inte rätt till skolskjuts i skollagens 

bemärkelse. Dessa elever omfattas istället av lagen (1991:1110) om kommunernas 

skyldighet att svara för vissa elevresor. I Båstads kommun har gymnasieelever rätt till 

elevresor t.o.m. vårterminen det år eleven fyller 20 år. 

 

Elever som får inackorderingsbidrag har inte rätt till elevresor. 

 

Skolskjuts för elever i grundsärskola eller gymnasiesärskola föregås av en individuell 

prövning i varje enskilt fall. 

 

4. Skolskjutshållplats (uppsamlingsplats/stoppställe) 

Det är viktigt att observera 

• att för skolskjutselever gäller generellt sett samma gångavstånd mellan hemmet 

och skolskjutshållplatsen som mellan hemmet och skolan  

• att vårdnadshavarna ansvarar för elevens förflyttning mellan hemmet och anvisad 

skolskjutshållplats och elevens vistelse på skolskjutshållplatsen under eventuell 

väntetid 

 

Skolskjutshållplatsernas exakta läge kan variera beroende på elev- eller 

trafiksituationen. Det innebär att en skolskjutshållplats kan tillkomma, försvinna eller 

flyttas under pågående läsår. En eventuell förändring meddelas alla berörda elever och 

vårdnadshavare snarast möjligt. 

 

5. Tidtabeller 

Tidtabeller upprättas i samråd mellan skolskjutsplanerarna och utförarna. Berörda 

vårdnadshavare meddelas via Unikum. Information om anvisad skolskjutshållplats 

lämnas senast vid läsårets början. 

 

6. Gemensamt ansvar 

För att skolskjutsverksamheten ska fungera är det viktigt att alla - elever, 

vårdnadshavare, skola, entreprenörer och bussförare - känner till sina rättigheter och 

skyldigheter samt ansvarar för att dessa efterlevs både på skolskjutshållplatsen och 

under färden. 
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• Vårdnadshavare och elever ska ta del av gällande skolskjutsregler som finns 

tillgängliga via den digitala lärplattformen. 

• Skolans ansvar för skolskjutselever sträcker sig fr.o.m. morgonens påstigning på 

skjutsfordonet t.o.m. avstigningen på eftermiddagen. För tiden därutöver äger 

vårdnadshavarna ansvaret. 

• Anlitade externa entreprenörer ansvarar för eleverna under den tid dessa vistas i 

fordonet samt vid av- och påstigning. 

 

7. Ansökan om skolskjuts  

(Se avsnitt 3 ”Vem har rätt till skolskjuts?”) 

Om vårdnadshavare vill att rätten till skolskjuts skall prövas på grund av 

trafikförhållanden, funktionsnedsättning hos eleven eller någon annan särskild 

omständighet skall ansökan lämnas till Utbildningsnämnden. Beslut i skolskjutsärenden 

fattas i enlighet med Utbildningsnämndens delegationsordning. 

 

Elever som går på den av kommunen anvisade skolan och som uppfyller grundkraven 

om färdvägens längd utifrån folkbokföringsadress är automatiskt berättigade till 

skolskjuts. 

 

8. Växelvis boende 

Elev till separerade föräldrar/vårdnadshavare med gemensam vårdnad om barnet har rätt 

till kostnadsfri skolskjuts om följande tre krav är uppfyllda: 

• eleven och båda föräldrarna/vårdnadshavarna är folkbokförda i Båstads kommun 

• växelvis boende i lagens mening kan intygas* 

• skolskjutsreglerna uppfylls 

 

Ansökan om skolskjuts vid växelvis boende görs på en särskild blankett på hemsidan. 

 
* Se bl.a. RÅ 2002 ref. 91 samt Högsta förvaltningsdomstolens dom 2013-11-14, mål nr 4922-13. 

 

9. Riktlinjer vid skolskjutsplanering 

Riktlinjer vid skolskjutsplanering framgår av särskild bilaga. 

 

10. Ytterligare information 

Den som önskar ytterligare skolskjutsinformation kan vända sig till respektive rektor 

eller skoljurist/skolexpert på Barn- och skolkontoret.  
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Bilaga 1 

 

RIKTLINJER VID SKOLSKJUTS 

 

1. Sittplats för samtliga elever skall finnas på bussarna. 

 

2. Tidsfristen mellan elevens ankomst till skolan och skolstarten respektive från skoldagens 

slut till avfärd från skolan bör inte understiga 10 minuter. Samordning av schematider 

mellan kommunens skolor skall ske. Väntetiden på skolan ska, i möjligaste mån, utöver 

den rekommenderade tidsfristen bli så kort som möjligt för det samlade elevkollektivet. 

 

3. Enligt skollagen har en elev som flyttar inom kommunen rätt att gå kvar läsåret ut resp. 

sista årskursen på den skola där eleven har börjat. Eventuell rätt till skolskjuts prövas i 

sådant fall individuellt. 

 

4. För elever i grundskolan och i gymnasieskolan ersätts skadat, borttappat eller stulet kort 

mot en avgift. 

 

5. För skolskjutsberättigade elever som har fritidshemsplats eller motsvarande gäller 

skolskjuts endast i anslutning till deras ordinarie skoldags början och slut. 

 

6. Gymnasieelever med längre färdväg än 6 km erhåller skolbiljett. Gymnasieelever med 

längre gångavstånd (hemmet – skolskjutshållplatsen) än 6 km kan efter individuell 

ansökan erhålla självskjutsbidrag. Bidraget för självskjuts på den aktuella sträckan gäller 

två gånger per skoldag. Ersättningen lämnas per kilometer motsvarande Skatteverkets 

schablonbelopp för resor i tjänst. 

 

7. Ansökningar om skolskjuts och elevresor handläggs i enlighet med Utbildningsnämndens 

delegationsordning. 
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Bilaga 2 

 

RIKTLINJER FÖR SÄRSKILD SKOLSKJUTS  

 

Berättigade till särskild skolskjuts  

Särskild skolskjuts gäller för elever i grundsärskolan och gymnasiesärskolan.  

 

Elev, som på grund av funktionsnedsättning eller andra särskilda omständigheter inte 

kan genomföra sina skolresor med ordinarie skoltransport skall kunna beviljas särskild 

skolskjuts.  

 

Tillstånd till särskild skolskjuts  

Kommunen beslutar om särskild skolskjuts med stöd av skollagen 11 kap. 31 § och 18 

kap. 30 § samt kommunalt fastställda regler. Beslut tas i enlighet med kommunens 

delegationsordning.  

 

Har en elev blivit beviljad särskild skolskjuts, skall kommunen tillsammans med eleven 

och dennes vårdnadshavare undersöka om eleven på sikt kan resa med ordinarie 

skoltransport.  

 

Tillståndet till särskild skolskjuts skall omprövas, ifall de omständigheter, vilka 

tillståndet baserades på, har förändrats. 

 

Anordnande av särskild skolskjuts  

Särskild skolskjuts anordnas för det antal skoldagar, som fastställs för varje skolår.  

Särskild skolskjuts utförs med buss, taxi eller specialfordon mellan elevens hem och 

skolan. 

 

 



 Tjänsteskrivelse  
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Datum: 2020-09-18 Till: Utbildningsnämnden 

Handläggare: Ida Skoglund 

Dnr: UN 000003/2020 – 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 Barn och skola 
 
 
 

fru BÅSTADS 
~ KOMMUN 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Barn & skola 

Delegationsbeslut 
BÅSTADS KOMMUN 

Utbildningsnämnden 

Beslut fattade enligt delegationsbestämmelser för utbildningsnämnden 

Nr enligt 
delega
tions
ordning 
UN/U024 

UN/U024 

UN/U024 

UN/U024 

Datum 

2020-08-07 

2020-08-07 

2020-08-17 

2020-08-17 

Underskrift 
Datum 

2020-09-17 
Namnförtydligande 

Diarienr Ärendebeskrivning 

UN000326/ Beslut om att bevilja och avslå 
2020-460 skolskjuts 

UN000328/ Beslut om att bevilja och avslå 
2020-460 skolskjuts 

UN000329/ Beslut om att bevilja och avslå 
2020-460 skolskjuts 

UN000330/ Beslut om att bevilja och avslå 
2020-460 skolskjuts 

Margaretha Ekelund Svensson 

Lagrum Beslut Delegat 

Skollagen 10 kap. Delvis Margaretha Ekelund 
32-33 §§ beviljat Svensson 

Skollagen 10 kap. Avslag Margaretha Ekelund 
32-33 §§ Svensson 

Skollagen 10 kap. Beviljad Margaretha Ekelund 
32-33 §§ Svensson 

Skollagen 10 kap. Beviljad Margaretha Ekelund 
32-33 §§ Svensson 



ITTJ BÅSTADS 
M KOMMUN 

Delegationsbeslut 
BÅSTADS KOMMUN 

Utbildningsnämnden 

2020-09-21 
Dnr.J/..N .. Q.Q. ..Q9.:V 
..... H_}J:dW. .. :::.6.0..P 

Beslut fattade enligt delegationsbestämmelser för utbildningsnämnden 

Nr enligt 

delega- Datum 
tions-
ordning 
UN/U006 2020-06-18 

UN/U006 2020-06-18 

UN/U039 2020-07-01 

UN/U039 2020-07-01 

UN/U039 2020-07-01 

UN/U039 2020-06-30 

UN/U039 2020-06-30 

UN/U046 2020-05-19 

UN/U043 2020-05-18 

UN/U011 2020-06-30 

UN/U011 2020-06-30 

UN/U037 2020-06-30 

UN/U037 2020-06-30 

UN/U039 2020-08-19 

UN/U039 2020-08-19 

UN/U039 2020-08-20 

UN/U039 2020-08-20 

UN/U039 2020-09-01 

UN/U039 2020-09-02 

UN/U039 2020-09-02 

UN/U039 2020-09-08 

UN/U039 2020-09-08 

Diarienr Ärendebeskrivning 

UN000306/ Beslut om placering i förskola 
2020-600 p.g.a. familjens situation 

UN000305/ Beslut om placering i förskola 
2020-600 p.g.a. familjens situation 

UN000235/ Beslut om skolskjuts 
2020-460 

UN000236/ Beslut om skolskjuts 
2020-460 

UN000237/ Beslut om skolskjuts 
2020-460 

UN000297/ Beslut om skolskjuts 
2020-460 

UN000307/ Beslut om skolskjuts 
2020-460 

UN000222/ Fullgörande av skolplikten på 
2020-600 annat sätt 

UN000319/ Beslut om att erbjuda 
2020-600 utbildning i fritidshem p.g.a. 

andra skäl. 

UN000162/ Beslut om tilläggsbelopp 
2020-610 

UN000316/ Beslut om tilläggsbelopp 
2020-610 

UN000314/ Beslut om tilläggsbelopp 
2020-610 

UN000134/ Beslut om tilläggsbelopp 
2020-610 

UN000325/ Beslut om skolskjuts 
2020-460 

UN000327/ Beslut om skolskjuts 
2020-460 

UN000332/ Beslut om skolskjuts 
2020-460 

UN000334/ Beslut om skolskjuts 
2020-460 

UN000339/ Beslut om skolskjuts 
2020-460 

UN000340/ Beslut om skolskjuts 
2020-460 

UN000341/ Beslut om skolskjuts 
2020-460 

UN000338/ Beslut om skolskjuts 
2020-460 

UN000195/ Beslut om skolskjuts 
2020-460 

Lagrum !Beslut !Delegat 

8 kap. 5 § Skall Beviljat Erika Wingerstad 

8 kap. 5 § Skall Beviljat Erika Wingerstad 

10 kap. 32 § Skol l Beviljat Margaretha Ekelund 
Svensson 

10 kap. 32 § Skoll Beviljat Margaretha Ekelund 
Svensson 

10 kap. 32 § Skall Beviljat Margaretha Ekelund 
Svensson 

10 kap. 32 § Skol l Beviljat Nina Linne 

10 kap. 32 § Skall Beviljat Nina Linne 

24 kap. 23 § Skol l Beviljat Inga-Britt Henriksson 

14 kap. 6 § Skall Beviljat Susanne Kaczmarek 

8 kap. 23 § Skoll Beviljat Nina Linne 

8 kap. 23 § Skoll Beviljat Nina Linne 

10 kap. 39 § Skall Beviljat Nina Linne 

10 kap. 39 § Skall Beviljat Nina Linne 

10 kap. 32 § Skall Beviljat Nina Linne 

10 kap. 32 § Skall Beviljat Nina Linne 

10 kap. 32 § Skall Avslag Nina Linne 

10 kap. 32 § Skall Beviljat Nina Linne 

10 kap. 32 § Skol l Avslag Nina Linne 

10 kap. 32 § Skoll Beviljat Nina Linne 

10 kap. 32 § Skol l Beviljat Nina Linne 

10 kap. 32 § Skall Beviljat Nina Linne 

10 kap. 32 § Sko Il Delvis Nina Linne 
beviljat 



UN/U039 2020-09-09 UN000352/ Beslut om skolskjuts 10 kap. 32 § Skall Avslag Nina Linne 
2020-460 

UN/U039 2020-09-09 UN000353/ Beslut om skolskjuts 10 kap. 32 § Skol l Avslag Nina Linne 
2020-460 

UN/ U039 2020-09-09 , UN000356/ Beslut om skolskjuts 10 kap. 32 § Skall Beviljat Nina Linne 
2020-460 

UN/U039 2020-09-18 UN000361/ Beslut om skolskjuts 10 kap. 32 § Skall Avslag Nina Linne 
2020-460 

UN/U039 2020-09-18 UN000360/ Beslut om skolskjuts 10 kap. 32 § Skol l Beviljat Nina Linne 
2020-460 

UN/U039 2020-09-18 UN000346/ Beslut om skolskjuts 10 kap. 32 § Skall Beviljat Nina Linne 
2020-460 

UN/U039 2020-09-18 UN000345/ Beslut om skolskjuts 10 kap. 32 § Skall Beviljat Nina Linne 
2020-460 

Nina Linne 

Underskrift 
I Underskrift 
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Datum: 2020-08-13 Till: Utbildningsnämnden 

Handläggare: Ida Skoglund 

Dnr: UN 000004/2020 – 900 
 
 

Beslutslogg  
 
 

Förslag till beslut 
 
Beslutsloggen för utbildningsnämnden, 2020-09-29, godkänns. 

 
Sammanfattning av ärendet 
För att säkerhetsställa verkställigheten av beslut fattade av utbildningsnämnden finns en  
beslutslogg.  
 
Vid varje sammanträde får utbildningsnämnden en förteckning över de fattade beslut som ska 
verkställas, återrapporteras eller remitterats för beredning. 
 
 
Kommunkansliet 
Ida Skoglund, nämndsekreterare 
 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Beslutslogg 2020-09-29 
 
Samråd har skett med: 
Ordförande och verksamhetschefer 
 

fru BÅSTADS 
~ KOMMUN 



 

Beslutslogg utbildningsnämnden 2020 
 

 

* 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 

2020-09-29 
 

                                                                                                                                                                                                                          

       

Beslutsinstans, datum och 
§ 

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

UN 2018-03-06, § 19 
Genomlysning skolskjuts 

UN 
000040/ 
2018-460 

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     

 

 

 

Skoljurist 
samt  
skolchef 

Arbete pågår Hösten 2020 

lll] BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunledningskontoret 



* 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. OBS! Hanteras i nytt ärende: 

UN000120/2019-600 Handlingsplan problematisk frånvaro.  

Ärendet återremitteras 200623 med motiveringen att förvaltningen ska 

beakta de synpunkter som nämndens ledamöter haft på formuleringar i 

handlingsplanen, att handlingsplanen bör kommuniceras med vårdnadsha-

vare samt att problematisk frånvaro rapporteras återkommande för nämn-

den framöver.   

Skolchef/ 
Skol-
jurist/STU-
chef 

Arbete pågår 
 
 

Hösten 2020 

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 
och säker-
hetschef 

Frågan är  
löpande med 
vid nybyggna-
tioner. 
 
 

Hösten 2020 

UN 2019-12-10  
§ 159 
Fördjupad utredning 
kring grundskolestruk-
turen på norra sidan av 
Båstads kommun 2020-
2028 
 
 

UN  
000461/ 
2019-600 

Förvaltningen får i uppdrag att ta fram och för nämnden vid kommande 

möten redovisa hur verksamheten avser att arbeta med OSA (AFS 2015:4) 

samt hur man lever upp till Arbetsmiljölagen (1972:1160) i den nya skol-

organisationen. 

Skolchef  Hösten 2020 

UN 2019-04-16 
§ 61 
Skolpeng 
 

UN 
000137/ 
2018-600 

Utvärdering av fördelning av skolpeng görs då verksamhetsåret 

2019/2020 är avslutat. 

 

 

Skolchef 
Ekonom 

Arbete pågår Efter verksam-
hetsårets slut 

UN 2020-06-23 
§95 
Driftsbudget 2021 

UN 
000187/ 
2020-600 

Förvaltningens förslag till besparingar för driftsbudget 2021 gällande  

kulturskolan återremitteras 200623. 

Ekonom 
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Datum: 2020-09-15 Till: Utbildningsnämnden 

Handläggare: Ida Skoglund 

Dnr: UN 000005/2020 – 900 
 
 

Delgivningar  
 
 

Förslag till beslut 
 
Redovisade delgivningar läggs till handlingarna. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Följande handlingar delges utbildningsnämnden: 

1. Information - Skolinspektionens granskning av gymnasieskolor utifrån den rådande 
pandemin 

 
 
 
Kommunkansliet  
Ida Skoglund, nämndsekreterare 
 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Se under ovanstående rubrik 
 
 
 
 

fru BÅSTADS 
~ KOMMUN 



Från: Båstads kommun <Bastads.K01mnun@bastad.se> 
Datum: 26 augusti 2020 13 :33:15 CEST 
Till: "huvudregistrator@bastad.se Huvudregistrator" 
<huvudregistrator@bastad.se> 
Ämne: VB: Skolinspektionens granskning [2020BÅM6078] 

Från: Maria Lundström <maria.lundstrom@skolinspektionen.se> 
Skickat: den 26 augusti 2020 12:06 

Till: bastads.kommun@bastad.se <bastads.kommun@bastad.se> 
Ämne: Skolinspektionens granskning 

Hej, 

)(\J 0000 05/201()- ~rrD 
Page 1 of 1 

Med referens till mitt samtal med rektor Ulrika Krämer tidigare, vill jag här skicka 
ytterligare information om den distansgranskning som planeras. Bifogat informationsbrev 
delas ut till berörda elever och eventuella vårdnadshavare för omyndiga elever. 

Jag avvaktar rektorns besked angående definitiva intervjutider. 

Med vänlig hälsning, 

Maria Lundström 

Utredare 

Statens skolinspektion 

Enhet: Söder 6 

Telefon: +46 (0)8 5860 8416 

E-post: maria .lundstrom@skolinspektionen.se 

Växe l: +46 (0)8-586 080 00 

Besök: Gasverksgatan 1 

Postadress: 22100 Lund 

www.skolinspektionen.se 

För information om hur Skolinspektionen behandlar personuppgifter: 

https://www.skolinspektionen.se/sv/Om-oss/integritetspo licy/ 
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Skolinspektionens granskning av 
gymnasieskolor utifrån den rådande 
pandemin 
Med anledning av covid-19-pandemin är det viktigt att skolorna planerar och vidtar 
åtgärder utifrån de risker som finns för skolverksamheten. Det gäller exempelvis 
åtgärder för att minska risken för smittspridning, planering för den händelse att elever 
och/eller lärare är frånvarande utifrån milda symptom på sjukdom eller om det skulle 
bli aktuellt att helt eller delvis stänga skolan utifrån Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer. Skolinspektionen ser därför ett behov av att granska hur 
gymnasieskolor arbetar med detta. 

Under hästterminen 2020 genomför Skolinspektionen samtal med rektorer och ett 
begränsat urval av elever för att granska gymnasieskolans arbete och utmaningar efter 
vårterminens distansundervisning. Vi kommer att titta påföljande områden: 

• Rektors uppföljning och planering framåt mot bakgrund av
distansundervisningen.

• Stöd och stimulans till elever vars kunskapsutveckling påverkats negativt av
distansundervisningen.

• Organisering och planering inför läsåret 2020/21 med anledning av pandemin.

Akademi Båstad gymnasium har blivit utvald att delta i granskningen. 

Vad innebär granskningen? 

Med anledning av covid-19 och de nya utmaningar det innebär för landets skolor ser 
Skolinspektionen ett behov av att granska skolors arbete samt ge råd där så behövs. Vi 
är lyhörda för den situation som rektorerna befinner sig i och fokuserar på 
kva I itetsförbättri ng. 

Denna granskning kan beskrivas som en förenklad variant som skiljer sig från de 
inspektioner som myndigheten normalt gör. Den genomförs utifrån den inverkan 
vårens distansundervisning haft på elevernas utbildning och det rådande läget med 
pandemin. Granskningen är framåtsyftande och sker i form av ett samtal kring 
relevanta frågor för dig som rektor och för hur skolan kan komma vidare utifrån den 
situation ni befinner er i nu. Det är också ett tillfälle för rektor att ställa eventuella 
frågor till Skolinspektionens inspektör under intervjun. Även ett begränsat urval av 
elever kommer att intervjuas. Du som rektor gör ett urval av fyra elever som gått på 
skolan sen läsåret 2019/20, gärna från elevrådet/kåren. Det är frivilligt att delta för 
eleverna. Om en elev inte vill delta eller om vårdnadshavarna inte vill att deras barn ska 
delta meddelar de det till skolans personal. 

Skolinspektionen. Telefon: vx 08-586 080 00, www.skolinspektionen.se, 

skolinspektionen@skolinspektionen.se 
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Varför är din skola utvald? 
Urvalet till granskningen baseras på en slumpmässig fördelning av gymnasieskolor. 

Hur genomförs granskningen? 
Intervjun med rektor kommer att genomföras via telefon eller Skype, beroende på vad 
du som rektor föredrar. Intervjun med elevgruppen genomförs via Skype. Det är viktigt 
att ett rum med fungerande uppkoppling har förberetts inför elevernas intervju som 
genomförs utan deltagande av personal. Efter en kort paus vidtar intervjun med 
rektorn. 

Intervjun med elevgruppen genomförs med Skype och beräknas ta cirka 45 minuter. 
Effektiv intervjutid med rektorn beräknas vara cirka 75 minuter. 

Efter överenskommelse per telefon kommer vi att genomföra intervjuerna tisdag, 
onsdag eller fredag i vecka 36 efter förslag från rektorn. 

Vad händer sedan? 
Efter intervjuerna kommer vi att sammanställa en kortare tjänsteanteckning över vad 
som framkommit under samtalen som rektor och huvudman får ta del av för 
faktagranskning. Det kommer inte att framgå vad enskilda elever har sagt. Vi 
återkommer därefter med en skriftlig återkoppling med eventuella rekommendationer 
från Skolinspektionen som förhoppningsvis kan hjälpa rektorn och skolan att komma 
vidare utifrån där sko lan befinner sig idag. Därefter avslutas granskningen efter att 
rektorn har fått en muntlig återkoppling. Hur ni väljer att arbeta med 
rekommendationerna bestämmer ni inom verksamheten. Detta är en förenklad 
granskning, men eftersom vi är en tillsynsmyndighet kan uppgifter om allvarliga 
missförhållanden bli en signa l som kan leda till att en tillsyn startas. 

Om du har frågor 
Vid frågor om vår granskning är ni välkomna att kontakta oss enligt uppgifterna nedan. 

Mer information om de områden som omfattas i granskningen finns i bilagan till detta 
informationsbrev. 

Med vänlig hälsning, 

Maria Lundström 

Utredare 

maria.lundstrom@skolinspektionen .se 

tfn: 08-586 08416 

Skolinspektionen. Telefon: vx 08-586 080 00, www.skolinspektionen.se, 
skolinspeklionen@skolinspektionen.se 
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Bilaga: Avseende vår granskning av 
gymnasieskolor 
Under hästterminen 2020 kommer Skolinspektionen att genomföra samtal med 
rektorer och ett begränsat urval av elever via telefon och Skype. Vi ser ett behov av att 
granska hur gymnasieskolor påverkas utifrån det rådande läget med pandemi inte 
minst utifrån att stora delar av vårterminens undervisning bedrevs på distans. Det är 
även viktigt att skolorna planerar och vidtar åtgärder utifrån de risker som finns för 
sko lverksamheten och de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten utfärdat och 
även eventuellt kunna ge framåtsyftande rekommendationer till sko lorna. 

Granskningen omfattar tre områden 
lnspektionssamtalet kommer att riktas mot tre områden: Rektors uppföljning och 
planering framåt mot bakgrund av distansundervisningen, Stöd och stimulans till elever 
vars kunskapsutveckling påverkats negativt av distansundervisningen samt Organisering 
och planering inför läsåret 2020/21 med anledning av pandemin. Alla tre områden 
kommer att beröras men i olika omfattning utifrån det som rektorn och eleverna tycker 
är viktigast att samta la om. 

Rektors uppföljning och planering framåt mot bakgrund av distansundervisningen 

Skolinspektionen granskar inom området rektorns uppföljningsarbete och planering 
efter perioden med distansundervisning. Det handlar om hur rektorn använder sig av 
uppföljningsarbetet för att få syn på skolans styrkor och svagheter under vårens 
distansundervisning och hur dessa kan användas för att utveckla verksamheten 
framöver. Det handlar också om hur sko lan vidtar åtgärder och kompenserar eleverna 
för utbildning som inte genomförts under våren 2020, till exempel APL, hela kurser eller 
delar av kurser. 

Stöd och stimulans till elever vars kunskapsutveckling påverkats negativt av 

distansundervisningen 

Skolinspektionen granskar inom området hur skolan tar sig an de utmaningar 
som kan finnas med anledning av distansundervisningen. Samtalet handlar 
om hur elevers kunskapsutveckling påverkats av distansundervisning, både 
som en följd av sämre möjligheter till undervisning av hög kvalitet och som en 
följd av att skolor haft sämre möjlighet att bedriva ett hälsofrämjande arbete. 
För elever i behov av stöd är kvaliteten i arbetet direkt avgörande. 
Sko linspektionen granskar om skolorna, vid återgången till ordinarie 
arbetsformer har beredskap att uppmärksamma om, och hur, elevernas 
kunskapsutveckling och mående påverkats. 

Organisering och planering inför läsåret 2020/21 med anledning av pandemin 

Skolinspektionen granskar inom området hur skolan tar sig an de utmaningar som kan 
finnas med anledning av covid-19. Det gä ller exempelvis planering för den händelse att 
elever och/eller lärare är frånvarande utifrån milda symptom på sjukdom eller om det 
skulle bli aktuellt att helt eller delvis stänga skolan utifrån Folkhälsomynd ighetens 

Skolinspektionen. Telefon: vx 08-586 080 00, www.skolinspektionen.se , 
skolinspektionen@skolinspektionen .se 
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rekommendationer. I den rådande situationen behöver rektorer och huvudman vara 
förberedda på att en skola kan behöva stängas helt eller delvis på grund av pandemin. 
Skolorna behöver också vidta åtgärder för att hindra risken för smittspridning. 

Skolinspektionen . Telefon: vx 08-586 080 00, www.skolinspeklionen.se, 
skolinspeklionen@skolinspektionen.se 
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Till dig som e lev som ska delta i 
intervju med Skolinspektionen 

Skolinspektionen genomför regelbundet inspektioner av skolverksam heter i hela 
landet. I normalfall sker detta genom skolbesök. På grund av smittrisk kopplat till 
covid-19 genomför Skolinspektionen nu istället intervjuer på distans via Skype eller 
telefon . Intervjuerna genomförs under dagen då eleverna är i skolan . 

Fokus i intervjun kommer att vara hur skolan i början av terminen hanterar de 
utmaningar som har uppstått som en följd av vårens distansarbete med anledning av 
pandemin. Samtalet kan handla om hur skolan planerar för att ta igen APL, delar av 
kurser eller hela kurser som inte kunde genomföras under våren. Det kan också handla 
om hur elever får stöd och stimulans så att de får goda förutsättningar att komma ifatt 
med skolarbetet. Intervjun kan även handla om hur skolorna informerar och vidtar 
åtgärder för att minska smittspridning. 

Hur samlar vi in fakta om skolan? 
I denna granskning intervjuar vi rektorn och ett urval av elever. Intervjuer med elever 
är viktiga för att Skolinspektionen ska få en bra bild av hur skolan fungerar. Du som 
elev behöver inte förbereda dig inför samtalet på något särskilt sätt eftersom du 
svarar på frågorna utifrån hur du själv uppfattar situationen på skolan. Detta 
informationsbrev går också till vårdnadshavarna för elever under 18 år som deltar i 
intervjun. Det är frivilligt att delta. Om du som elev inte vill delta eller om du som 
vårdnadshavare inte vill att ditt barn ska delta meddelar ni skolans personal om det. 

Varför är din skola utvald? 
Urvalet till granskningen baseras på en slumpmässig fördelning av gymnasieskolor. 

Vad händer efter granskningen? 
Efter intervjuerna kommer vi att sammanställa en kortare tjänsteanteckning över vad 
som framkommit under intervjuerna som rektorn och skolans huvudman får ta del av. 
Det kommer inte att framgå vad enskilda elever har sagt. Därefter lämnar 
Skolinspektionen en skriftlig återkoppling med eventuella rekommendationer för hur 
skolan kan utveckla sitt arbete. Sedan avslutas granskningen. Hur skolan väljer att 
arbeta med rekommendationerna bestäms inom verksamheten. 

Skolinspektionen. Te le fo n: vx 08-586 080 00, www.skolinspektionen.se, 
skolinsoeklionen@skolinsoek tionen .se 
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På vår webbplats www.sko linspektionen.se hittar du mer information om vad 
Skolinspektionen gör. Har du frågor är du välkommen att kontakta mig. 

Med vänlig hälsning, 

Maria Lundström 

Utredare 

ma ria. lu ndstrom@skoli nspektionen .se 
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Datum: 2020-08-13 Till: Utbildningsnämnden 

Handläggare: Ida Skoglund 

Dnr: UN 000007/2020 – 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 utreda omständigheterna kring de upplevda kränkningarna och i förekommande 
fall vidta  
åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra kränkande behandling i framtiden. 
 
 
 
Kommunkansliet 
Ida Skoglund, nämndsekreterare 
 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Sammanställning kränkande behandlingar 
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Ej påbörjade 

.. o 
Avslutade 
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Avklarade ärenden 
Antal avklarade ärenden: o 
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Ej kränkning 

• 0% Kränkning 
0% Ej kränkning 

Snabbutredning 

• 0% Utredning 
• 0% Snabbutredning 

Ärenden totalt 
Totalt antal ärenden: 9 

• 11.1 % Ej påbörjade 
• 88.9% Påbörjade 

0% Avslutade 

Kategorier 
Ingen vald kategori 

44.4% 

4 

KB Process Båstad Kommun 

h tips: //in loggad . d rafti I. se/kb-p rocess/kb-process-basta d-ko mm u n/Sta ti s ti cs/ 2/4 
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Fysisk 

0% 

0 

Verbal 

11.1% 

1 

Psykosocial 

33 .3% 

3 

Text/bild 

11.1% 

1 

Diskriminering 

0% 

0 

Trakasserier 

0% 

0 

Sexuella trakasserier 

0% 

0 

Verksamhetsområden 

KB Process Båstad Kommun 
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Båstad Kommun - Förskolor 

0% 

0 

Båstad Kommun - Grundskolor 

88.9% 

8 

Båstad Kommun - Gymnasiet 

11.1% 

1 
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Id Status Skapad Förskole- eller skolenhet Datum för händelse Utsättarens roll Kategori 

178103 Utredning pågår 2020-08-27 19:31 Förslöv skola F-9 (Annat) 2020-08-21 02:00 1: Elev Ingen vald kategori 

178264 Utredning pågår 2020-08-28 13:30 Förslöv skola F-9 (Annat) 2020-08-28 02:00 1: Elev Ingen vald kategori 

179060 Uppföljning 2020-09-02 15:05 Förslöv skola F-9 (Annat) 2020-09-01 02:00 1: Elev Psykosocial 

180042 Uppföljning 2020-09-07 09:26 Sandlyckeskolan F-6 (Annat) 2020-09-04 02:00 1: Elev Text/bild 

180115 Åtgärdar 2020-09-07 12:51 Västra Karups skola (Annat) 2020-09-03 02:00 1: Elev; 2: Elev Verbal 

180467 Anmälan inskickad 2020-09-08 15:35 Båstad Gymnasieskola 2020-09-07 02:00 1: Elev Ingen vald kategori 

181125 Utredning pågår 2020-09-10 17:36 Västra Karups skola (Annat) 2020-09-08 02:00 1: Elev Ingen vald kategori 

181963 Uppföljning enhet 2020-09-15 15:59 Förslöv skola F-9 (Annat) 2020-09-01 02:00 1: Elev; 2: Elev Psykosocial 

182259 Utredning pågår 2020-09-16 17:38 Västra Karups skola (Annat) 2020-09-10 02:00 
1: Elev; 2: Elev; 3: 

Psykosocial 
Elev; 4: Elev; 5: Elev 
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