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Offentliga sammanträden för utbildningsnämnden mandatperioden 2019-2022 - stängt möte 

UN § 109 Dnr UN 000006/2020 - 900 
Informationsärenden 

UN § 110 Dnr UN 000358/2020 - 600 
Budgetuppföljning tertial 2 2020 - Utbildningsnämnden 

UN § 111 Dnr UN 000357 /2020 - 905 
Budgetuppföljning tertial 2 2020 - Barn och skola 

UN § 112 Dnr UN 000187 /2020 - 600 
Driftsbudget 2021 - Barn och skola 

UN § 113 Dnr UN 000384/2020 - 600 
Driftsbudget 2021- Kulturskolan 

UN § 114 Dnr UN 000367 /2020 - 600 
Kulturskolans organisatoriska tillhörighet 

UN § 115 Dnr UN 000383/2020 - 600 
Skolpeng särskola 

UN § 116 Dnr UN 000365/2020 - 600 
Redovisning och uppföljning av resultat och måluppfyllelse för läsår 2019-2020 

UN § 117 Dnr UN 000364/2020 - 600 
Redovisning av rektorers systematiska kvalitetsarbete 

UN § 118 Dnr UN 000089/2020 - 600 
Tillsyn fristående förskolor - Lyckohällan 

UN § 119 Dnr UN 000088/2020 - 600 
Tillsyn fristående förskolor - Backabusarna 

UN § 120 Dnr UN 000060/2020 - 600 
Tillsyn fristående förskolor - Båstad Montessori, Äpplet, Pärlan, Kristallen 

UN § 121 Dnr UN 000024/2020 - 600 
Tillsyn fristående förskolor - Tuvelyckans förskola 

UN § 122 Dnr UN 000366/2020 - 600 
Utredning gällande användning av lokaler i kommunal verksamhet avseende nuvarande 
Tuvelyckans förskola 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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UN § 126 
Beslutslogg 

UN § 127 
Delgivningar 

Dnr UN 000004/2020 - 900 

Dnr UN 000005/2020 - 900 

UN § 128 Dnr UN 000007 /2020 - 600 
Anmälda kränkande behandlingar 
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UN § 106 Dnr UN 000001/2020 - 900 

Val av justeringsperson 

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

Beslut 

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

Utbildningsnämnden beslutar: 

1. Uno Johansson utses till justeringsperson. 

2. Justeringen äger rum på kommunkontoret i Båstad, fredagen den 2 oktober 
09:00. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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2020-09-29 

Dnr UN 000002/2020 - 900 

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

Beslut Utbildningsnämnden beslutar: 

Dagordningen godkänns. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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Beskrivning 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. 

Beslut 

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. 

Utbildningsnämnden beslutar: 

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 
öredragande tjänstepersoner. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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UN § 109 Dnr UN 000006/2020 - 900 

I nformationsärenden 

1. Individ- och familjeomsorgen, Lena Täringskog 
IoF-chef lämnar uppföljande information om verksamheten. 

2. Organisationsförändringar Barn och skola, Inga-Britt Henriksson 
Strandängsskolan är numera en F-9 skola med John Brogård som rektor. 
Eva Hugosson har gått in som tf. biträdande skolchef och Margaretha 
Ekelund-Svensson tjänstgör som skolexpert under skoljuristens 
föräldraledighet. Marika Forsell, tidigare utvecklingsledare, har fått jobb på 
annan ort. Denna tjänst återbesätts inte men Birgitta Berseus tar över vissa 
av arbetsuppgifterna och har numera titeln utvecklingsledare. 

3. Lägesrapport covid 19, Inga-Britt Henriksson 
Vårens åtgärder för att motverka smittspridningen kvarstår med undantag 
för fjärrutbildningen inom gymnasiet. Eleverna är nu på plats men man 
anpassar transporter, matsal och andra situationer som bedöms 
nödvändiga. Man har tagit del av för- och grundskolans erfarenheter från 
våren hur man kan jobba med anpassningar. 
Förra veckan konstaterades de första tre fallen av covid 19 på 
Strandängsskolan samt ett fall på Akademi Båstad gymnasium. Extra 
åtgärder gällande sanering och hygien vidtogs direkt. 
Stabsarbetet förändras från och med denna vecka till att vara mer 
begränsat och att inte omfatta företrädare från alla verksamheter på 
samma sätt längre. 

4. Skolinspektionens granskning delegationsordning, Inga-Britt Henriksson 
Skolinspektionen genomförde i maj en granskning av trettio kommuner 
gällande delegationsarbetet och Båstad valdes ut som en av dessa. 
Granskningen visade att man behöver arbeta med implementeringen av 
delegationsordningen och att göra den mer känd för dem som berörs. I 
övrigt var resultatet bra. 

5. Redovisning av platser inom förskola, Birgitta Berseus 
Just nu finns gott om platser. Tuvelyckans förskola kommer att stänga ner 
sin verksamhet i höst så de barn som haft plats där kommer att fördelas 
mellan andra förskolor. De kommunala förskolorna kommer troligen att bli 
fulla i vår. 

6. Allmän information - utbildning, Inga-Britt Henriksson 
Anbudsförfarandet gällande Västra Kamps skola är klart och granskas nu 
av Teknik och service. Byggnationen startar 2021. 
Förslövs skola ligger före planeringen när det gäller byggnationen. Delar av 
byggnaden kommer att tas i bruk redan i vår. Styrgruppen kallas i början 
av november. 

usterandes si naturer 
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Det systematiska kvalitetsarbetet har nu återupptagits efter ett uppehåll på 
grund av pandemin. Ambition är att en del av ledningsgruppsarbetet 
framöver ska läggas på detta. 
En utvärdering kring socioekonomisk resursfördelning kommer att 
presenteras för nämnden inom en snar framtid. 
Susanne Jung (M) ställer fråga om hur skolorna arbetar med drogtester och 
om det finns en skriftlig drogpolicy. Skolchefen informerar om att man på 
gymnasiet inte gör stickprov utan endast använder sig av prov i de fall där 
det föreligger misstanke. Tf. biträdande skolchef informerar att på 
högstadiet görs inga prover utan man vänder sig till vårdnadshavare som 
får ta med eleven för dragprov på en föräldra- och 
ungdomshälsomottagning i Helsingborg. Om det är en akut situation 
vänder sig skolan till polisen samt gör en orosanmälan. Fördjupad 
information om kommunens drogpolicy lämnas vid utbildningsnämndens 
sammanträde i oktober. 

Redovisning av platser inom förskola 
Protokoll från Skolinspektionen 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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Inledning 
Skolinspektionen har med stöd i 26 kap. 19-20 § skollagen (2010:800) genomfört 
en kvalitetsgransknlng av huvudmannens styrning genom tydlighet i delegering och 
uppföljning. Syftet är att granska att det genom huvudmannens styrning och dele
gering finns en organisationsstruktur där roller, ansvar och befogenheter är tydliga 
och förankrade inom huvudmannens organisation. 

De övergripande frågeställningarna är: 

1. i vilken utsträckning är huvudmannens delegering av uppgifter och 
återrapporteringskrav tydliggjorda? 

2. I vilken utsträckning sker implementering av delegerade uppgifter så att 
hög följsamhet främjas? 

3. I vilken utsträckning kontrollerar huvudmannen delegerade uppgifter för 
att tillförsäkra en väl genomförd delegering? 

Bedömningen görs i förhållande till de kvalitetskriterier Skolinspektionen satt upp i 
granskningen inom det granskade området. Granskningens författnlngsstöd åter
finns i bilaga 1. 

Med anledning av Covid-19 anpassar Skolinspektionen för närvarande på olika sätt 
vårt arbete. Vi följer kontinuerligt situationen och hur den påverkar skolsystemet i 
olika delar av landet. Mer information finns på www.skolinspektionen.se. 

Granskningen genomförs hos 30 kommunala huvudmän. Granskningen är avgrän
sad till grundskolan. Båstads kommun ingår i denna granskning. Skolinspektionen 
genomförde digitala Intervjuer i Båstads kommun den 7 och 8 maj 2020. Gransk
ningen genomfördes av Anna Wide och Matilda Yvede. Fem intervjuer gjordes -
med rektorer, övriga förvaltningstjänstemän, skolchef och politiker med ansvar för 
grundskolan. 

Båstads kommun är en kommun I Skåne län och har cirka 15 000 invånare. I kom
munen finns det totalt 6 kommunala grundskolor med cirka 1400 elever från för
skoleklass till årskurs 9. På-uppdrag av kommunfullmäktige ansvarar utbildnings
nämnden för grundskoleverksamheten i Båstads kommun. I kommunen finns en 
skolchef. 
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• Huvudmannen behöver försäkra sig om att de som får uppgifter på 

delegation är väl införstådda med vad uppgifterna egentligen innebär. 

Uppföljning 
Huvudmannen ska senast 2021-02-15 redovisa till Skolinspektionen vilka förbätt

ringsåtgärder som vidtagits utifrån det identifierade utvecklingsområdet och resul

tat av dessa åtgärder. Som stöd för redovisningen bör bifogad mall (bilaga 2) an

vändas. 

Redogörelsen skickas via e-post, till dokument.goteborg@skolinspektionen.se eller 

per post till, Sko/inspektionen, Box 2320, 403 15 Göteborg. Hänvisa till Skolinspekt

ionens diarienummer för granskningen (dnr 2019:9157) i de handlingar som sänds 

in. 
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Skolinspektionens bedömningar 

Huvudmannens tydlighet i arbetet med delegering 

Inom detta område bedömer Skolinspektionen I vilken utsträckning 

huvudmannens organisation är tydlig avseende delegering av uppgifter. Detta 

avseende vilket ansvar, vilka förutsättningar, befogenheter och 

återrappoteringskrav som följer på delegerade uppgifter. En del I detta är även 

vilka förutsättningar skolchefen har att arbeta aktivt för att regler i skollagen och 

andra nationella bestämmelserna för verksamheten uppfylls. 

Kompetens och möjligheter att utföra delegerade uppgifter 

Vid granskningen framkommer att Båstads kommun försäkrar sig om att medarbe
tarna har kompetens och möjlighet att utföra de delegerade uppgifterna. 

I Båstad finns en struktur som stödjer en kontinuerlig kommunikation mellan skol
chefen, tjänstemän på förvaltningen och rektorerna. Det sker dels genom regel
bundna möten men också genom mer informella vardagliga kontakter då kommu
nen är liten och det är lätt att söka upp varandra. 

Det finns också en struktur för dialogen mellan skolchefen och ansvarig nämnds ord
förande. De har tät vardaglig kontakt och i normala fall rapporterar dessutom skol
chefen till nämndens ordförande en gång i veckan vad som skett under veckan. Vid 
tillfället för granskningen pågår Coronapandemln. Därför har mötesstrukturen för
stärkts så att skolledarmöten med samtliga rektorer genomförs varje dag och skol
chefen rapporterar också dagligen till nämndens ordförande. 

Skolchefen deltar dessutom i nämndmöten varannan vecka. Samtliga intervjuade 
uppger att det är genom den täta kontakten, formellt och informellt, som huvud
mannen försäkrar sig om att medarbetarna har kompetens och möjlighet att utföra 
delegerade uppgifter. Någon egentlig arbetsbeskrivning finns Inte utan det är i dia
logerna de uppgifter som delegeras till viss del tydliggörs. Rektorerna uppger att 
skolchefen är involverad i deras arbete och vet vilket kompetens de har och vilket 
stöd de eventuellt behöver. De kan också få hjälp av skolchefen att prioritera i arbe
tet om så behövs. 

Politikerna uppger att de ser på resultaten av de uppdrag de gett skolchefen att hon 
har kompetens att utföra sitt arbete väl. Dessutom lyfter samtliga Intervjuade att det 
på alla nivåer i kommunen finns stort intresse för, och hög kompetens kring, just 
skolfrågor. De menar att en bra struktur och organisation inte skulle vara hållbar 
utan djup kompetens hos de involverade. 



Skolinspektionen 

5 (13) 

Förväntningar, ansvar, befogenheter och återrapporterlngskrav 

Vid granskningen framkommer att det är tydligt för dem som har delegerade upp
gifter vilket ansvar, vilka befogenheter och vilka återrapporteringskrav som följer 
med uppgifterna. Dock är det inte alltid lika tydligt vilka förväntningar som finns på 
hur uppgifterna ska genomföras. Detta bedöms under avsnittet om implementering 
längre fram i detta beslut. 

Såväl politiker som skolchef har höga förväntningar på dem de delegerar uppgifter 
till. Samtliga intervjuade anser att de har de befogenheter de behöver för att kunna 
genomföra delegerade uppgifter på ett relevant sätt. Varje månad ska de beslut som 
tagits på delegation återrapporteras till nämnden. Det varierar mellan olika frågor 
hur tydligt det är vilka förväntningar nämnden har på hur arbetet ska bedrivas. Till 
exempel är nämnden engagerad när det gäller kränkande behandling och har uttalat 
en policy kring hur arbetet med detta ska bedrivas och hur det ska rapporteras re
gelbundet till nämnden. I takt med att nya frågor uppstår arbetar nämnden med att 
skapa en tydlighet kring hur arbetet med den specifika frågan ska bedrivas och vilka 
förväntningarna är på dem som får frågan delegerad till sig. Ett exempel på det är 
långtidsfrånvarande elever. Nämnden har gett skolchefen i uppdrag att tillsammans 
med förvaltningstjänstemän arbeta fram en policy för hur frågan ska hanteras. 

övergripande styrningsfllosofi 

Vid granskningen framkommer att Båstad kommun strävar efter att tillämpa ett 
tillitsbaserat styrande och att de strukturer som byggts upp stödjer det. Strukturerna 
för att styra kommunen är tydliga och välmotiverade, 

Nämndens politiker uttrycker hur de utifrån en relativt kaotisk och otydlig styrning 
då de tillträdde denna mandatperiod försökt att bygga upp en tydlig styrningsstruk
tur. Denna baseras på tydlig rollfördelning och tilltro till tjänstemännen i organisat
ionen. Politikerna har i början av mandatperioden klargjort hur samspelet ska ske 
och vad tjänstemännen kan förvänta sig av dem samt hur kommunikationen ska gå 
till. De är noggranna med att ansvar ligger på "rätt nivå" och att synliggöra skillnaden 
mellan förtroendevalda politiker och tjänstemän. De arbetar för att få ett helhets
grepp om vad och hur frågor delegeras och följs upp. De menar att kommunen inte 
är helt färdig med detta arbete utan det dyker hela tiden upp nya frågor som får 
"passas in" i arbetet med delegering. Men en bärande tanke är att frågor ska ligga 
på rätt nivå i organisationen. 

Samtliga tjänstemän uttrycker att det finns höga förväntningar och hög tilltro till 
dem. Genom den organisation som finns i kommunen med ständigt pågående sam
tal om arbetet finns också en möjlighet att följa upp hur det bedrivs. Detta är en 
medveten strategi och enligt de intervjuade en förutsättning för att arbeta för ett 
tillitsbaserat styrande. Båstad kommun är relativt liten och tjänstemän och politiker 
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har lätt att nå varandra och samtala. Men det finns också, som tidigare berörts i detta 
beslut, en organisation som stödjer arbetet så att det inte blir person- eller relations
bundet Nämndpolitikerna säger att det i Båstad finns en organisation som bygger 
mycket på tillit men de kontrollerar också det som utförs. 

Skolchefens arbete för att författningarnas krav ska uppfyllas 

Vid granskningen framkommer att skolchefen i Båstad bevakar förändringar i styr
dokumenten och att det finns strukturer för henne att samverka med andra skolche
fer i regionen och i landet. Skolchefen ser till att nationella mål och beslut omsätts 
till handling I Båstads grundskolor. 

Skolchefen är en viktig länk mellan huvudmannen och rektorn. Hon för kontinuerligt 
samtal med politikerna, tjänstemännen och rektorerna. Rektorerna kan inte ringa till 
politikerna och diskutera enskilda fall-det ska gå via skolchefen. Politikerna försöker 
också säkerställa att det finns en god dialog mellan rektorerna och skolchefen bland 
annat genom att ställa frågor till skolchefen om hur ledningsgruppens möten går. 

Skolchefen deltar i ett nätverk för skolchefer i Skåneregionen. Knutet till det nätver
ket finns en vetenskaplig ledare. Dessutom ingår skolchefen i Båstad I SKR:s (Sveriges 
kommuner och regioner) skolchefsnätverk och får där information från statssekre
terare, utbildningsminister och andra relevanta aktörer. Bland annat genom nätverk, 
samverkan utanför den egna kommunen samt genom att aktivt söka information via 
media och olika webbplatser hålle·r sig skolchefen uppdaterad i nationella frågor. 

Skolchefen initierar samtal med rektorer om författningarna ändras. Ett exempel 
som rektorerna lyfter fram är när programmering fördes In tydligare i läroplanerna. 
Skolchefen initierade då samtal och arbete kring hur det skulle förverkligas I den pe
dagogiska praktiken och reflekterade tillsammans med rektorerna över behovet av 
kompetensutveckling. 

Identifierat utveckllngsområde 

Skolinspektionen har inte identifierat något utvecklingsområde inom bedömnings
området 

Huvudmannens arbete med implementering av delegerade 
uppgifter 

Inom detta område bedömer Skolinspektionen i vilken utsträckning de 
delegerade uppgifterna är implementerade i huvudmannens organisation. Det 
omfattar både hur delegerade uppgifter överlämnas och vilken samsyn som 
finns inom organisationen kring de delegerade uppgifternas ramar. 
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Förankring av delegerade uppgifter 

Vid granskningen framkommer att de delegerade uppgifterna behöver förankras så 
att det blir tydligt vad arbetet med dem innebär. 

I Båstad styrs mycket av delegeringen av en delegationsordning. i denna finns tydliga 
hänvisningar till aktuellt lagstöd för varje fråga , Kommunens skoljurist har nyligen 
gått igenom och reviderat delegationsordningen. Rektorerna och tjänstemännen sä
ger att det enkelt och tydligt går att se i delegationsordningen vad som är delegerat 
och till vem. Däremot är det inte alltid tydligt vad de olika delegerade uppgifterna 
egentligen innebär. Samtliga intervjuade menar att det skulle kunna bli tydligare om 
man gick igenom delegeringarna med jämna mellanrum för att få en gemensam 
förståelse för vad uppdraget egentligen innebär. Därmed skulle de som fått uppgif
ter delegerade till sig också få en bild av hur huvudmannen förväntar sig att de ska 
angripa frågorna. Det finns dock områden där nämnden tydligt uttalat en viljeinrikt
ning hur arbetet ska bedrivas. En av dessa frågor är, som tidigare nämnts, arbetet 
för att motverka och åtgärda kränkande behandling. Det är en fråga som har be
handlats i nämnden flera gånger och nämnden har tydligt uttalade förväntningar på 
hur arbetet ska bedrivas. De intervjuade beskriver att nämnden är mycket engagerad 
och tydlig i frågor som rör detta och att det finns tydliga riktlinjer för hur arbetet ska 
bedrivas och återrapporteras. 

Följsamhet I de förankrade arbetsuppgifterna 

Vid granskningen framkommer att när arbetsuppgifter väl är förankrade hos dem 
som fått uppgifter på delegation så är medarbetarna noggranna med att följa hu
vudmannens intentioner om hur arbetet ska bedrivas. 

Som tidigare nämnts finns det områden där politikerna i nämnden tydligt har uttalat 
hur de förväntar sig att arbetet ska bedrivas. En fråga där nämnden håller på att 
skaffa sig en samsyn för att tydliggöra hur de förväntar sig att arbetet ska bedrivas 
är frågan om långtidsfrånvarande elever. Nämnden menar att de ännu inte hunnit 
uttala förväntningar eller arbeta fram policys inom alla områden där behov finns 
utan de tar frågor efterhand som de blir aktuella. Däremot blir rektorerna ofta in
bjudna till nämnden där de får beskriva hur de implementerat förändringar eller hur 
ett visst arbete utförs. De får då också synpunkter från nämnden på hur arbetet be
drivs. Detta kan ske på förekommen anledning men det kan också vara utifrån att 
nämnd politikerna har ett stort intresse för skolfrågor. Det kan även innebära att det 
blir tydligt för nämnden om de behöver arbeta fram en policy i ytterligare någon 
fråga. 

Nämnden är tydlig gentemot skolchefen när de vill att hon utreder eller bereder en 
fråga. De anger vad hon ska göra och när det ska redovisas. De ber också om delrap
porteringar om det rör sig om längre löpande arbete. 
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Samtliga Intervjuade säger att det är genom den organisation och det pågående 
samtalet mellan och Inom olika nivåer I kommunen som följsamheten garanteras. 
Detta underlättas när det gäller ärenden där huvudmannen har uttalat förväntningar 
och krav kring hur arbetet ska bedrivas. 

Arbetet med att skapa samsyn kring de delegerade uppgifterna 

Vid granskningen framkommer att det finns en styrningsstruktur i Båstads kommun 
med kontinuerliga möten och andra tillfällen för samtal mellan och inom olika nivåer. 
Detta ger förutsättningar för att skapa en samsyn kring delegerade uppgifter. 

Rektorerna säger att de för en ständig diskussion för att skaffa sig en samsyn kring 
hur delegerade uppgifter ska genomföras. Det förekommer att om en enskild rektor 
egentligen inte håller med om hur arbetet ska bedrivas så anpassar hen sin förståelse 
för ett gemensamt beslut efter samtal I rektorsgruppen om frågan. Detta för att rek
torerna ska behandla likartade frågor på samma sätt. 

Det pågår också ett kontinuerligt samtal mellan nämndens ordförande och skolche
fen vilket gör att bägge kan vara förvissade om att det finns en samsyn kring de de
legerade uppgifterna. 

Överhuvudtaget lyfts dialoger fram som ett verktyg för att skapa samsyn kring hur 
arbetet ska bedrivas i kommunen. De intervjuade menar att de alltid frågar och får 
besked om oklarheter uppstår. Kommunen kännetecknas av närhet och lätthet att 
nå varandra. Skolchefen beskriver att politikerna vid varje möte bollar frågor med 
tjänstemännen på ett sätt som gör att de känner sig kompetenta och lyssnade på . 

Identifierat utveckllngsområde 

I syfte att ytterligare höja verksamhetens kvalitet inom området bedömer Skolin

spektionen att ett utvecklingsarbete behöver inledas Inom följande: 

• Huvudmannen behöver försäkra sig om att de som får uppgifter på dele-

gation är väl införstådda med vad uppgifterna egentligen Innebär. 

Skolinspektionen rekommenderar att Båstads kommun utvecklar arbetet med de

legering till rektorer och tjänstemän genom att regelbundet gå igenom och samtala 

om vad arbetet Inom respektive område innebär. 

Huvudmannens arbete med uppföljning och kontrol l av dele
gerade uppgifter 

Inom detta område granskas och bedömas i vilken utsträckning som 

huvudmannen följer upp och kontrollerar att delegerade uppgifter genomförs på 

ett välfungerande sätt. 
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Kontroll av arbetet med delegerade uppgifter 

Vid granskningen framkommer att huvudmannen kontrollerar att delegerade upp
gifter genomförs på förväntat sätt. 

Båstads kommun arbetar mot ett tillitsbaserat styrande och nämndens politiker ut
trycker stort förtroende för tjänstemännen och rektorerna. Men de menar också att 
kontroll, uppföljning och återkoppling är viktigt för att kunna arbeta tillitsbaserat. 
Nämnden kontrollerar att delegerade uppgifter genomförs på förväntat sätt. Dele
gerade beslut återrapporteras månadsvis och dessutom är kontakten tät mellan 
skolchef och nämndens ordförande samt mellan rektorer och skolchef. 

Utvärdering och revidering av det som reglerar delegeringen 

Vid granskningen framkommer att den delegationsordning som i stora delar styr 

delegeringsarbetet i kommunen förändras vid två tillfällen under året då författ

ningsförändringar genomförs. Dessutom revideras den vid behov då nya frågor 

uppstår. 

Delegationsordningen är ett levande dokument i kommunen. Den revideras två 

gånger per år - då forfattningsändringar kommer och dessutom då behov uppstår 

eller blir synligt. Det uppkommer frågor i det kontinuerliga arbetet som inte varit 

aktuella på länge, eller aldrig, och det finns därför inte delegation på dem. I dessa 

fall ligger besluten självklart hos nämnden men när de dyker upp identifierar tjäns

temännen och politikerna i dialog var beslutsrätten bör ligga och förändrar delegat

ionsordningen utifrån det. Ett exempel på det är frågan om vistelsetid på fritids

hem. När frågan blev aktuell fördes en dialog i kommunen om var beslut kring det 

ska ligga och rektorerna fick därefter delegation på det. 

Signalsystem vid brister I verksamheten 

Vid granskningen framkommer att systemet för styrning av kommunen är väl känt 
inom hela organisationen Där ingår att det finns ett känt system för att se till att 
signaler går till huvudmannen om det finns brister i organisationens arbete. 

Skolchefen i Båstads kommun försöker åtgärda brister inom ramen för sina befogen
heter. Men hon har också en levande dialog med nämndens ordförande och om pro
blem uppstår som hon inte kan åtgärda inom ramen för sina befogenheter för hon 
samtal med honom om det. Hon säger att nämndens politiker är mycket kunniga 
och insatta och att det är lätt att föra samtal med dem om både det som är lätt att 
åtgärda och det som kan vara svårare. Hon relaterar till att de är goda samtalspart
ner och att de oftast tillsammans kan hitta lösningar på eventuella svårigheter. 
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Identifierat utvecklingsområde 

Skolinspektionen har inte identifierat något utvecklingsområde Inom bedömnings

området. 

På Skollnspektlonens vägnar 

1-/--c. 1 \-
/ Helena Boet 

~Oc~ 
Anna Wide 

Enhetschef föredragande/undervisningsråd 

I handläggningen av ärendet har även utredare Matilda Yvede deltagit. 

Mer information om kvalitetsgranskningen finns på Skolinspektionens hemsida: 

https:ljwww.skolinspektionen.se/sv/Tillsyn--gransknlng/Kvalitetsgranskning/Skolin

spektionen-granskar-kvaliteten/huvudmannens-styrn ing-genom-tyd lighet-i-delege

ring-och-uppfoljning/ 
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Bilaga 1: Författningsstöd 

Skolinspektionens granskning avser huvudmannens arbete med styrning genom 
tydlighet i delegering och uppföljning, enligt skolförfattningarna. Nedan följer även 
en redogörelse för bestämmelser i kommunallagen som reglerar beslutanderätt 
och delegering av beslutanderätt inom den kommunala organisationen. Detta 
eftersom dessa bestämmelser sätter de juridiska ramarna för huvudmannens 
styrning inom kommunal verksamhet i allmänhet, så även inom skolområdet. 

Enligt skollagen1 är kommunen huvudman för grundskolor vars huvudman inte är 
en enskild aktör. I varje kommun ska det finnas en eller flera nämnder som ska 
fullgöra kommunens uppgifter enligt skollagen (2 kap. 2 och 5 §§ skollagen 
[2010:800]), 

Enligt kommunallagen2 finns det i varje kommun en beslutande församling, ett 
fullmäktige. Det är fullmäktige som beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet 
eller annars av större vikt för kommunen. Fullmäktige får uppdra åt en nämnd att i 
fullmäktiges ställe besluta i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. 
Nämnderna ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer 
som fullmäktige har bestämt samt de bestämmelser i lag eller annan författning 
som gäller för verksamheten. Av kommunallagen framgår att nämnderna beslutar i 
frågor som rör förvaltningen och i frågor som de enligt lag eller annan författning 
ska ha hand om och i frågor som fullmäktige har delegerat till dem (3 kap. 1 §, 5 
kap. 1 och 2 §§, 6 kap. 3-4 och 6 §§ kommunallagen [2017:725]), 

Enligt kommunallagen kan nämnden delegera exempelvis till en anställd att fatta 
beslut på nämndens vägnar i ett visst, eller i en viss grupp av ärenden. Dessutom 
får nämnden ge förvaltningschef rätt att vidaredelegera sin beslutanderätt till 
annan anställd inom kommunen. Nämnden ska besluta i vilken utsträckning beslut 
som fattats på uppdrag ska anmälas till nämnden (6 kap 37-40, 7 kap 5-6 §§ 

kommunallagen [2017:725]). 

Skollagen föreskriver att huvudmannen ansvarar för att utbildningen genomförs i 
enlighet med bestämmelserna i skollagen, föreskrifter som har meddelats med 
stöd av skollagen och de bestämmelser för utbildningen som finns I andra 
författningar samt fördelar resurser till utbildningen efter elevernas olika 
förutsättningar och behov. Huvudmannen ska utse en skolchef som ska biträda 
huvudmannen med att tillse att de föreskrifter som gäller för utbildningen följs. Det 

1 Skollag (SFS 2010:800) 
2 Kommunallag (SFS 2017:725) 
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pedagogiska arbetet vid skolenheten ska ledas och samordnas av en rektor (2 kap. 

8, 8 a, 8 b och 9 §§ skollagen (2010:800]}. 

I förarbeten3 till skollagen anges att om skolchefen finner att verksamheten inte le

ver upp till vissa författningskrav ska denne försöka åtgärda bristerna inom ramen 
för sina befogenheter. Vidare anges det att om skolchefens befogenheter inte är 

tillräckliga, t.ex. för att tillräckliga medel saknas för att adekvata åtgärder ska kunna 

genomföras, ansvarar han eller hon för att informera den del av huvudmannen 

som är ytterst ansvarig. (Prop. 2017 /18:182 s. 39}. 

I förarbeten4 till skollagen står att skollagens bestämmelser förutsätter att 

huvudmannen anställer en rektor som har kunskaper om skolans styrning och kan 

företräda huvudmannen på ett tillfredställande sätt. Vidare framgår att rektorn 

alltid fattar sina beslut om verksamheten inom de organisatoriska och ekonomiska 

ramar som huvudmannen beslutat om. Det delade ansvaret mellan huvudman och 

rektor förutsätter en kontinuerlig dialog mellan huvudmannen och rektorn 

innefattande rapportering av beslut; både de beslut som fattats med stöd av lag 

och de som rektor fattar på delegation. I förarbetena framgår även att 

huvudmannen måste ge sina rektorer utbildning och stöd för att de ska kunna fatta 

välgrundade beslut och med självförtroende kunna hävda eventuella obekväma 

beslut (Prop. 2009/10:165 s. 248}, 

3 Regeringens Proposition 2017 /18:182 Samling för skolan 
4 Regeringens proposition 2009/10:165 Den nya sko/lagen - för kunskap, valfrihet och 
trygghet 
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Bilaga 2: Mall för huvudmannens redovis-. 
n1ng 
Utvecl<llngsområde 1: 

Huvudmannen behöver försäkra sig om att de som får uppgifter på delegation 
är väl införstådda med vad uppgifterna egentligen innebär. 

Redovisa vilka åtgärder som genomförts: 

Beskriv hur verksamhetens kvalitet utvecklats avseende 
utvecklingsområdet: 

Beskriv de effekter som eventuellt förväntas på längre sikt: 

Beskriv eventuella ytterligare åtgärder som planeras: 



Gil BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Utbildningsnämnden 

UN § 110 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-09-29 

Dnr UN 000358/2020 - 600 

Budgetuppföljning tertial 2 2020 - Utbildningsnämnden 

Beskrivning av ärendet Verksamhets berättelse för utbildningsnämnden har bilagts kallelsen. 

Underlag till beslutet Verksamhets berättelse UN, delårsrapport 

Beslut Utbildningsnämnden beslutar: 

Ta till sig informationen. 

Sida 

9 av 27 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Utbildningsnämnden 2020-09-29 10 av 27 

UN § 111 Dnr UN 000357 /2020 - 905 

Budgetuppföljning tertial 2 2020 - Barn och skola 

Beskrivning av ärendet 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. 

Underlag till beslutet 

Föredragande 

Beslut 

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 biträdande rektor. För rektorsområdena inom förskolan har följande 
förändring skett, till Äppel byn 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 
sommarmånaderna och hösten kommer att inledas med fortsatta restriktioner 
och anpassningar. 
Kulturskolan ställde snabbt om till digital undervisning när pandemin var ett 
faktum. Eleverna undervisades 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. 

Tjänsteskrivelse från Inga-Britt Henriksson, skolchef, daterad 2020-09-16 med 
tillhörande bilagor. 

Inga-Britt Henriksson, skolchef, och Annica Nilsson, ekonom, föredrar ärendet. 

Utbildningsnämnden beslutar: 

1. Fastställa föreliggande delårsrapport avseende skolpeng. 

2. Fastställa föreliggande delårsrapport med åtgärdsplan för Barn och skola. 

3. Fastställa föreliggande delårsrapport avseende Kulturskolan för Bildning och 
arbete. 

4. Godkänna uppföljning av intern kontrollplan för 2020 tertial 2 samt skicka 
uppföljningen vidare till Kommunstyrelsen. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2020-09-16 

Handläggare: Inga-Britt Henriksson Skolchef 

Dnr: UN 000357 /2020-905 

Tjänsteskrivelse 

Till: Utbildningsnämnden 

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 

1 (2) 

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 te1tialvis 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 gj01ts för att ta fram en 
skolpengberäkning även för skolformerna grundsärskola och gymnasiesärskola. Genomlysningen av 
lokaler och lokalkostnader pågår. 
Under tertial 2 har organisationen genomfö1t 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 f01tsatta 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. 
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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. 



[ilJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Utbildningsnämnden 2020-09-29 11 av 27 

UN § 112 Dnr UN 000187 /2020 - 600 

Driftsbudget 2021- Barn och skola 

Beskrivning av ärendet Samtliga verksamhetsområden har inför budgetarbetet 2021 fått uppdraget att 
ta fram underlag på besparingar och effektiviseringar motsvarande en procent 
och två procent. Uppdraget har även innehållit utökning motsvarande en 
procent. 

Underlag till beslutet 

Föredragande 

Beslut 

Tjänsteskrivelse från Inga-Britt Henriksson, skolchef, daterad 2020-09-21 med 
tillhörande bilagor. 

Inga-Britt Henriksson, skolchef, och Annica Nilsson, ekonom, föredrar ärendet. 

Utbildningsnämnden beslutar: 

Ta till sig informationen. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2020-09-21 
Handläggare: Inga-Britt Henriksson 

Dnr: UN 000187 /2020 - 600 

Tj ä nstes krive I se 

Till: Utbildningsnämnden 

Driftsbudget Barn och skola år 2021 med effektiviseringar 

Förslag till beslut 

Utbildningsnämnden tar till sig informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

1 (1) 

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 



ITiJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Utbildningsnämnden 

UN § 113 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-09-29 

Dnr UN 000384/2020 - 600 

Driftsbudget 2021- Kulturskolan 

Sida 

12 av 27 

Beskrivning av ärendet Samtliga verksamhetsområden har inför budgetarbetet 2021 fått uppdraget att 
ta fram underlag på besparingar och effektiviseringar motsvarande en procent 
och två procent. Uppdraget har även innehållit utökning motsvarande en 
procent. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från Inga-Britt Henriksson, skolchef, daterad 2020-09-21 med 
tillhörande bilagor. 

Föredragande Inga-Britt Henriksson, skolchef, och Annica Nilsson, ekonom, föredrar ärendet. 

Beslut Utbildningsnämnden beslutar: 

Barn och skola kommer hantera Kulturskolans besparingsuppdrag under år 
2021. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2020-09-21 
Handläggare: Inga-Britt Henriksson 

Dnr: UN 000384/2020 - 600 

Tjänsteskrivelse 

Till: Utbildningsnämnden 

Driftsbudget Kulturskolan år 2021 med effektiviseringar 

Förslag till beslut 

Barn och skola kommer hantera Kulturskolans besparingsuppdrag under år 2021. 

Sammanfattning av ärendet 

1 (1) 

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 



[ilJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Utbildningsnämnden 

UN § 114 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-09-29 

Dnr UN 000367 /2020 - 600 

Kulturskolans organisatoriska tillhörighet 

Sida 

13 av 27 

Beskrivning 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 kommunstyrelsen. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från Inga-Britt Henriksson, skolchef, daterad 2020-09-13. 

Föredragande Inga-Britt Henriksson, skolchef, föredrar ärendet. 

Beslut Utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta: 

Utreda kulturskolans organisatoriska tillhörighet. Förslaget grundar sig på att 
det idag är ett delat uppdrag och den politiska och förvaltningsmässiga 
organisationen inte är sammanhållen. 

usterandes si naturer 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2020-09-13 

Handläggare: Inga-Britt Henriksson 

Dnr: UN 000367 /2020-600 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunstyrelsen 

Kulturskolans organisatoriska tillhörighet 

Förslag till beslut 

1 (1) 

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 Kommun direktör 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 

Samråd har skett med: 



rTiJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Utbildningsnämnden 2020-09-29 14 av 27 

UN § 115 Dnr UN 000383/2020 - 600 

Skolpeng särskola 

Beskrivning av ärendet Det har hittills funnits ett system för skolpeng där varje folkbokfört barn och 
elev ersatts per skolformerna förskola, fri tidshem, förskoleklass, grundskola 
samt gymnasieskola. Skolformerna grundsärskola samt gymnasiesärskola har 
budgeterats och bokförts av ramen. 

Underlag till beslutet 

Föredragande 

Beslut 

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. 
Detta med anledning av att den ramfinansierade verksamheten inte skulle 
påverkas vid fler eller färre särskoleelever. 

Tjänsteskrivelse från Annica Nilsson, ekonom, daterad 2020-09-16. 

Annica Nilsson, ekonom, föredrar ärendet. 

Utbildningsnämnden beslutar: 

Skolpengssystemet ska innefatta skolpeng för grundsärskola respektive 
gymnasiesärskola och ramväxling kan genomföras enligt förslag. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2020-09-16 

Handläggare: Annica Nilsson 

Dnr: UN 000383/2020-600 

Skolpeng särskola 

Förslag till beslut 

Tjänsteskrivelse 

Till: Utbildningsnämnden 

Verksamheten för barn och skola föreslår utbildningsnämnden besluta att: 

1 (2) 

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 



2 (2) 

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 Linne, Ulrika Krämer, 
ekonomichef Elisabet Ed ner, ekonomiavdelningen Ann i ca Nilsson 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Utbildningsnämnden 

UN § 116 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-09-29 

Dnr UN 000365/2020 - 600 

Sida 

15 av 27 

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

Beskrivning av ärendet Grundskolornas måluppfyllelse för läsår 2019-2020 med utgångspunkt i 
meritvärdet för årskurs 6 och 9 redovisas för utbildningsnämnden. 
Redovisningen utgör underlag för att skapa förståelse och möjliggöra dialog om 
resultatbilden i relation till resurser och krav på måluppfyllelse. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från Eva Hugosson, tf. bitr. skolchef, daterad 2020-09-14. 

Föredragande Eva Hugosson, tf. bitr. skolchef, föredrar ärendet. 

Beslut Utbildningsnämnden beslutar: 

Informationen läggs till handlingarna. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 

Vw 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2020-09-14 
Handläggare: Eva Hugosson 

Dnr: UN 000365/2020 - 600 

Tjänsteskrivelse 

Till: Utbildningsnämnden 

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

Förslag till beslut 

Informationen läggs till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

1 (1) 

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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Resultat åk 9 VT-20 

Strandängsskolan 

-
94 elever 

~ 
~ 

'\ 

' 



~ 
~ 

Stråndängs- -. 
skolan 

,,-- . -- ,,---
I 1 < .) 

L.L(~ i 

39 elever 
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Resultat åk 6 VT-20 

Förra 
läsåret 
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Betygen i poäng 
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•· Undervisning som kan möta alla elevers behov i klassrummet 
• -Skickliga pedagoger · 
• -Anpassade lokaler ■ 

• -Anpassat undervisningsmaterial ■ 

• Studiero i,, - • 

■ 

• Gott socialt klimat 

• f levernas kunskapsnivå från åk 6 
•ll Elevernas språkliga förmåga 
• Elevernas sociala utmaningar 
• Antal elever med bristande skolgång (placeringar mm) 
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Arets åk 9 -Exempel Strandängsskolan 

• årskurs 6 snittmeritpoäng 
203 

• årskurs 7 snittmeritpoäng 
191 

• Nu avslutat sin grundskola 

250 

200 - - · 

150 

och höjt sina poäng med 17% 100 

till 223 

• 88% av eleverna har höjt ett 
eller flera betyg under åk 9. 

50 

0 

Snittmeritvärd e 

~ ----
åk 6 åk 7 åk 8 åk 9 
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Årets 9 :or i hela Båstad 
snittmeritvärde 

250 - - --- -- ----

8 9 

Ökade sin meritpoäng från 206 till 223 
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Båstad matematik 

■ Minst E • 

Åk9 
Skillnader mellan ma, sv, en 

Båstad svenska 

Båstad engelska 

97% 

88% 
• Minst E s 

Gymnasiebehöriga Båstad 88% 

95% 
• Minst E s 

Gymnasiebehöriga Sverige 85% (skolverkets preliminära siffror) 
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Matematik 

■ A-E ■ Icke betyg 

0 

Ak6 
Skillnader mellan ma, sv, en 

Svenska 

Engelska 

■ A-E ■ Icke betyg 

■ A-E ■ Icke betyg 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Utbildningsnämnden 2020-09-29 16 av 27 

UN § 117 Dnr UN 000364/2020 - 600 

Redovisning av rektorers systematiska kvalitetsarbete 

Beskrivning av ärendet Den årliga nuläges beskrivningen är en sammanfattning av läsårets 
systematiska kvalitetsarbete där varje rektor analyserar sin verksamhet utifrån 
sina prioriteringar och lokala förutsättningar. 

Underlag till beslutet 

Föredragande 

Beslut 

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 specialpedagogiska kompetens. Arbetet tog sin 
utgångspunkt i Skolverkets moduler i specialpedagogik för lärande. 
Fritidsverksamheten har genomfört Skolverkets webbaserade 
kompetensutveckling Fritidshemmens uppdrag för att ge en ökad förståelse för 
uppdraget. 

Tjänsteskrivelse från Eva Hugosson, tf. bitr. skolchef, daterad 2020-09-21. 

Eva Hugosson, tf. bitr. skolchef, och Birgitta Berseus, utvecklingsledare, 
föredrar ärendet. 

Utbildningsnämnden beslutar: 

Informationen läggs till handlingarna. 

J usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2020-09-21 
Handläggare: Eva Hugosson 

Dnr: UN 000364/2020 - 600 

Tjänsteskrivelse 

Till: Utbildningsnämnden 

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

Förslag till beslut 

Informationen läggs till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

1 (2) 

Den årliga nuläges beskrivningen 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 Fri tidshemmens 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. 



2 (2) 

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 Berseus, utvecklingsledare 



~ 
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Kvalitetsarbetet 
Barn och skola i 

Båstad 
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Analys av resultat vt 19 i förskolan 
visade behov av 

Förskolornas och skolornas utvärderingar visade att det behövdes 
utvecklingsarbete kring: 

► Lpfö-18 och Barnkonventionen 

Läroplan för förskolan 
[p:l)J3, 



Analys av resultat vtl 9 i skolan 
visade behov av 
utvecklingsarbete: 

Skolornas utvärderingar visade att det behövdes utvecklingsarbete 
kring: 

► Barn och elevernas lärmiljöer 

► Höja pedagogernas kompetens inom specialpedagogik -
pedagogiska anpassningar 

► Utveckling av samarbetet över stadier och mellan fritids och skola 

► Relationsskapande på olika nivåer 









t {lv 







Utveckling av psykosocial lärmiljö 

~ 

► Rastverksamheter 

► Fritidssamarbete för en helhet över skola/fritidsdagen 

► Medvetna grupperingar av elever i olika sammanhang - tryggare 
miljö 

► Relationellt lärande skapar även trygghet 





Fortsatt utveckling 2020 - 2021 
Förskolan 

~ 

► Analys och reflektion av bedömningen i Hitta språket och Hitta 
matematik i förskoleklass 

► § 12 i Barnkonventionen. Alla barn har rätt att få uttrycka sin mening 
och få den respekterad 



Fortsatt utveckling 2020 - 2021 i 
grundskolan 

► Specialpedagogik för lärande 

► Tillgänglig lärmiljö 

► F-9:enheter 

► Riktade ämnessatsningar inom språklig förmåga och problemlösning 

► Ledningsgruppens gemensamma systematiska kvalitetsarbete 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Utbildningsnämnden 2020-09-29 17 av 27 

UN § 118 Dnr UN 000089 /2020 - 600 

Tillsyn fristående förskolor - Lyckohällan 

Beskrivning av ärendet Båstad har tillsammans med andra kommuner i Familjen Helsingborg 
uppdaterat sitt tillsynsmaterial 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 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. 
Tillsynsbesök genomfördes på Lyckohällans förskola den 5 juni 2020 av 
kommunens representanter Birgitta Berseus och Nina Linne. På grund av 
Coronapandemin har intervjuer med vårdnadshavare 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. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från Birgitta Berseus, utvecklingsledare, daterad 2020-09-01, 
med tillhörande bilagor. 

Föredragande Birgitta Berseus, utvecklingsledare, föredrar ärendet. 

Beslut Utbildningsnämnden beslutar: 

Godkänna tillsynsrapporten. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2020-09-01 

Handläggare: Birgitta Berseus 

Dnr: UN 000089 /2020-600 

Tjänsteskrivelse 

Till: Utbildningsnämnden 

Tillsyn fristående förskola -Lyckohällans förskola 

Förslag till beslut 

Tillsynsrapport godkänns (Bilaga 1) 

Sammanfattning av ärendet 

1 (2) 

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 Berseus och Nina Linne. 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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Tillsyns besök genomfördes på Lyckohällans förskola den 5 juni 2020 av kommunens represen
tanter Birgitta Berseus och Nina Linne. 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 Linne 
Skolchef: Inga-Britt Henriksson 



Llil BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Utbildningsnämnden 2020-09-29 18 av 27 

UN § 119 Dnr UN 000088/2020 - 600 

Tillsyn fristående förskolor - Backa busarna 

Beskrivning av ärendet Båstad har tillsammans med andra kommuner i Familjen Helsingborg 
uppdaterat sitt tillsynsmaterial 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 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. 
Tillsynsbesök i form av intervju med rektor genomfördes på Backabusarnas 
förskola den 10 juni 2020 av kommunens representanter Birgitta Berseus och 
Nina Linne. På grund av Coronapandemin ställdes besök i förskolans lokaler 
och intervjuer med personal och vårdnadshavare in. Samtliga dokument som 
har inkommit. Den pedagogiska verksamheten i form av miljö, material och 
kompentens styrks i tillsynsrapporten. I ägar- och ledningsgruppen för 
Backbusarnas föräldrakooperativ finns en samlad kunskap om de föreskrifter 
som är relevanta för bedrivandet av förskoleverksamhet såsom skollagstiftning, 
arbetsrätt, arbetsmiljörätt samt relevant ekonomiskt regelverk. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från Birgitta Berseus, utvecklingsledare, daterad 2020-09-01, 
med tillhörande bilaga. 

Föredragande Birgitta Berseus, utvecklingsledare, föredrar ärendet. 

Beslut Utbildningsnämnden beslutar: 

Godkänna tillsynsrapporten. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2020-09-01 

Handläggare: Birgitta Berseus 

Dnr: UN 000088/2020-600 

Tjänsteskrivelse 

Till: Utbildningsnämnden 

Tillsyn fristående förskola -Backabusarnas förskola 

Förslag till beslut 

Tillsynsrapport godkänns (Bilaga 1) 

Sammanfattning av ärendet 

1 (2) 

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. 
Tillsyns besök i form av intervju med rektor genomfördes på Backabusarnas förskola den 10 
juni 2020 av kommunens representanter Birgitta Berseus och Nina Linne. 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 §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 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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Tillsyns besök i form av intervju med rektor genomfördes på Backabusarnas förskola den 10 
juni 2020 av kommunens representanter Birgitta Berseus och Nina Linne. 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 Backa busarnas förskola håller en god kvalitet och följer läroplan och skollag. 

Beslutet ska expedieras till: 
Backbusamas föräldrakooperativ 
Rektor Carola Lundahl 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Tillsynsrapport (Bilaga 1) 
Ägar- och ledningsprövning 

Samråd har skett med: 
Skoljurist: Nina Linne 
Skolchef: Inga-Britt Henriksson 



[riJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

U tbildningsnämnden 2020-09-29 19 av 27 

UN § 120 Dnr UN 000060/2020 - 600 

Tillsyn fristående förskolor - Båstad Montessori 

Beskrivning av ärendet Båstad har tillsammans med andra kommuner i Familjen Helsingborg 
uppdaterat sitt tillsynsmaterial 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 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. 
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 samtliga dokument som krävts in. 
I ägar- och ledningsgruppen för Båstad Montessori ekonomiska förening finns 
en samlad kunskap om de föreskrifter som är relevanta för bedrivandet av 
förskoleverksamhet såsom skollagstiftning, arbetsrätt, arbetsmiljörätt samt 
relevant ekonomiskt regelverk. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från Birgitta Berseus, utvecklingsledare, daterad 2020-09-01, 
med tillhörande bilagor. 

Föredragande Birgitta Berseus, utvecklingsledare, föredrar ärendet. 

Beslut Utbildningsnämnden beslutar: 

Informationen läggs till handlingarna. 

Justerandes si naturer 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2020-09-01 

Handläggare: Birgitta Berseus 

Dnr: UN 000060/2020-600 

Tjänsteskrivelse 

Till: Utbildningsnämnden 

Tillsyn fristående förskola - Montessori 

Förslag till beslut 

Informationen läggs till handlingarna 

Sammanfattning av ärendet 

1 (2) 

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 Berseus och Nina Linne. På grund av Coronapandemin ställdes 
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dessa in. Huvudmannen och ansvarig rektor för förskolan har inkommit med samtliga dolm
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 tillsyns besök 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 Linne 
Skolchef Inga-Britt Henriksson 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Utbildningsnämnden 2020-09-29 20 av 27 

UN § 121 Dnr UN 000024/ 2020 - 600 

Tillsyn fristående förskolor - Tuvelyckans förskola 

Beskrivning av ärendet Båstad har tillsammans med andra kommuner i Familjen Helsingborg 
uppdaterat sitt tillsynsmaterial 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 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. 
Tillsynsbesök genomfördes på Tuvelyckans förskola den 4 mars och 
kompletterades via zoommöte 6 juni 2020 av kommunens representanter 
Birgitta Berseus och Nina Linne. Vid zoommötet intervjuades ägare P-0 
Pettersson, rektor /skolchef Yvonne Flores och förskolans specialpedagog. På 
grund av Coronapandemin har intervjuer med vårdnadshavare skett på telefon. 
Intervjuer 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, arbetsmiljörätt samt relevant ekonomiskt 
regelverk. Däremot visades brister kring socialtjänstlagen som skoljurist Nina 
Linne har uppmärksammat ledningen på. I samband med detta ändrades ett 
felaktigt beslut skyndsamt. 
Sedan tillsynsbesök genomfördes och rapport skrevs har Tuvelyckan AB 
meddelat att verksamheten avvecklas den 31 oktober 2020. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från Birgitta Berseus, utvecklingsledare, daterad 2020-09-01, 
med tillhörande bilagor. 

Föredragande Birgitta Berseus, utvecklingsledare, föredrar ärendet. 

Beslut Utbildningsnämnden beslutar: 

Godkänna tillsynsrapporten. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2020-09-01 

Handläggare: Birgitta Berseus 

Dnr: UN 000024/2020-600 

Tj ä nstes krive I se 

Till: Utbildningsnämnden 

Tillsyn fristående förskola - Tuvelyckans förskola 

Förslag till beslut 
Tillsynsrapport godkännes(bilaga 1) 

Sammanfattning av ärendet 

1 (2) 

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. 
Tillsyns besök genomfördes på Tuvelyckans förskola den 4 mars och kompletterades via zoom
möte 6 juni 2020 av kommunens representanter Birgitta Berseus och Nina Linne. Vid zoommö
tet intervjuades ägare P-O Pettersson, rektor /skolchef Yvonne Flores 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 Linne har uppmärksammat ledningen på. I samband med detta ändra
des ett felaktigt beslut skyndsamt. 
Sedan tillsyns besök genomfördes och rapport skrevs har Tuvelyckan AB meddelat att verk
samheten awecklas 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 §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 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. 



2 (2) 

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 Berseus och Nina Linne. 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 lda
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 Linne 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 Linne 
Skolchef: Inga-Britt Henriksson 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Utbildningsnämnden 

UN § 122 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-09-29 

Dnr UN 000366/2020 - 600 

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

Sida 

21 av 27 

Beskrivning 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. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från Inga-Britt Henriksson, skolchef, daterad 2020-09-13. 

Föredragande Inga-Britt Henriksson, skolchef, föredrar ärendet. 

Yrkanden Thomas Nerd (S) yrkar som tillägg till förvaltningens förslag att man hos 
kommunstyrelsen begär medel för utökade lokalkostnader avseende 
Tuvelyckans förskola om utredningen visar på ett framtida behov. 

Propositionsordningar Ordförande ställer proposition på eget tilläggsyrkande och finner att detta 
bifalls. 

Beslut Utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta: 

1. Utreda frågan om användning av nuvarande Tuvelyckans förskola i 
kommunal verksamhet. Barn och skola medverkar i utredningen med 
perspektiv på de framtida behov verksamheter inom utbildningsnämndens 
ansvarsområde kan komma att ha. 

2. Bevilja medel för utökade lokalkostnader avseende Tuvelyckans förskola 
om utredningen visar på ett framtida behov. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2020-09-13 

Handläggare: Inga-Britt Henriksson 

Dnr: UN 000366/2020-600 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunstyrelsen 

Möjlighet att bedriva förskoleverksamhet i Hemmeslöv 

Förslag till beslut 

1 (2) 

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. 



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 

2 (2) 



[ilJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Utbildningsnämnden 2020-09-29 22 av 27 

UN § 123 DnrUN 000120/2019- 600 

Handlingsplan problematisk frånvaro 

Beskrivning 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. 

Underlag till beslutet 

Föredragande 

Yrkanden 

Propositionsordningar 

Beslut 

Med anledning härav har formuleringar i handlingsplanen ändrats. 

Handlingsplanen kommuniceras till vårdnadshavare genom att planen kommer 
att vara tillgänglig via Unikum samt att skolorna kommer att uppmärksamma 
vårdnadshavarna om att det finns en handlingsplan för problematisk frånvaro 
dels på föräldramöten och dels under utvecklingssamtal. 

En gång i månaden kommer nämnden att få en sammanställning över antalet 
elever med problematisk frånvaro. Rapporteringen kommer ske genom en 
sammanställning där antalet elever presenteras i ett dokument med tre 
kolumner - känd orsak, process pågår samt skolpliktsärende. 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. 

Tjänsteskrivelse från Nina Linne, skoljurist, daterad 2020-09-16, med 
tillhörande bilaga. 

Nina Linne, skoljurist, skolchef, föredrar ärendet. 

Thomas Nerd (S) yrkar som tillägg till förvaltningens förslag att beslutet 
skickas till kommunfullmäktige för kännedom. 

Ordförande ställer proposition på eget tilläggsyrkande och finner att detta 
bifalls. 

Utbildningsnämnden beslutar: 

1. Anta handlingsplanen för problematisk frånvaro. 

2. Beslutet skickas för kännedom till kommunfullmäktige. 

J usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2020-09-16 
Handläggare: Nina Linne 

Dnr: UN 000120/2019 - 600 

Tjänsteskrivelse 

Till: Utbildningsnämnden 

Handlingsplan problematisk frånvaro 

Förslag till beslut 

1 (1) 

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 Linne, 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 



[iil BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Utbildningsnämnden 

UN § 124 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-09-29 

Dnr UN 000040/2018 - 460 

Genomlysning av skolskjutsorganisationen 

Sida 

23 av 27 

Beskrivning av ärendet Hösten 2017 gjorde Optiplan en förstudie av skolskjutsverksamheten i Båstads 
kommun. Rapporten lämnades i november 2017 med förslag på 
förbättringsmöjligheter. Dessa gällde kostnadsjämförelse mellan skolskjuts och 
linjetrafik, anskaffning av nya fordon, översyn av hållplatser, 
trafiksäkerhetsmodell samt att revidera skolskjutsreglementet. 
Sedan genomlysningen gjordes har tre nya bussar införskaffats, vilka har 
miljöklass Euro 6. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från Margaretha Ekelund Svensson, skolexpert, daterad 
2020-09-18, med tillhörande bilagor. 

Föredragande Margaretha Ekelund Svensson, skolexpert, föredrar ärendet. 

Beslut Utbildningsnämnden beslutar: 

1. Uppdraget med genomlysning av skolskjuts är genomfört och redovisat. 

2. Revidering av skolskjutsreglementet beslutas enligt förslag. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Tjänsteskrivelse 

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 

1 (2) 

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 kvalite. 



2 (2) 

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 kostnads bespa
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 Linne, ekonomiavdelningen Annica Nilsson 



wJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Utbildningsnämnden 

UN § 125 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-09-29 

Dnr UN 000003/2020 - 904 

Anmälda delegationsbeslut 

Sida 

24 av 27 

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

Underlag till beslutet Delegations beslut Barn och skola 

Beslut Utbildningsnämnden beslutar: 

Redovisade delegationsbeslut läggs till handlingarna. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



fru BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Utbildningsnämnden 2020-09-29 25 av 27 

UN § 126 Dnr UN 000004/2020 - 900 

Beslutslogg 

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

Underlag till beslutet 

Beslut 

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

Beslutslogg 2020-09-29 

Utbildningsnämnden beslutar: 

Beslutsloggen för utbildningsnämnden, 2020-09-29, godkänns med följande 
tillägg: 

Punkterna Genomlysning skolskjuts, Handlingsplan problematisk frånvaro och 
Driftsbudget 2021 utgår härmed från beslutsloggen då de behandlats under 
dagens sammanträde .. 

J usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



[ilJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Utbildningsnämnden 

UN § 127 

Delgivningar 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-09-29 

Dnr UN 000005/2020 - 900 

Beskrivning av ärendet Följande handlingar delges utbildningsnämnden: 

Sida 

26 av 27 

Information - Skolinspektionens granskning av gymnasieskolor utifrån den 
rådande pandemin. 

Underlag till beslutet Se under ovanstående rubrik 

Beslut Utbildningsnämnden beslutar: 

Redovisade delgivningar läggs till handlingarna. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



ITil BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Utbildningsnämnden 

UN § 128 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-09-29 

Dnr UN 000007 /2020 - 600 

Anmälda kränkande behandlingar 

Sida 

27 av 27 

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

Underlag till beslutet Sammanställning kränkande behandlingar 

Beslut Utbildningsnämnden beslutar: 

Redovisade anmälda kränkande behandlingar läggs till handlingarna. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 




