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Sammanträdesdatum 

2020-11-24 

UN § 142 Dnr UN 000001/2020 - 900 
Val av justeringsperson 

UN § 143 Dnr UN 000002/2020 - 900 
Godkännande av dagordning 

UN § 144 Dnr UN 000010/2019 - 100 
Offentliga sammanträden för utbildningsnämnden mandatperioden 2019-2022 

UN § 145 Dnr UN 000006/2020 - 900 
Informationsärenden 

UN § 146 Dnr UN 000411/2020 - 600 

Sida 
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Hemställan från AV Media Skåne - antagande av tre nya medlemmar samt godkännande av ny 
förbundsordning 

UN § 147 Dnr UN 000395/2020 - 900 
Nämndsplan 2021 

UN § 148 Dnr UN 000137 /2018 - 600 
Socioekonomisk resursfördelning 

UN § 149 Dnr UN 000009/2020 - 905 
Ekonomisk månadsuppföljning 2020 

UN § 150 Dnr UN 000415/2020 - 600 
Redovisning av värdegrundsarbetet 

UN § 151 Dnr UN 000423/2020 - 600 
Yttrande gällande förslag om förändrat ansvar för utbildningsnämnden 

UN § 152 Dnr UN 000003/2020 - 904 
Anmälda delegationsbeslut 

UN § 153 
Beslutslogg 

UN § 154 
Delgivningar 

Dnr UN 000004/2020 - 900 

Dnr UN 000005/2020 - 900 

UN § 155 Dnr UN 000007 /2020 - 600 
Anmälda kränkande behandlingar 

UN § 156 Dnr UN 000396/2020 - 600 
Rapportering problematisk frånvaro 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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UN § 142 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 (C) utses till justeringsperson och Helena Stridh (BP) till 
ersättare. 

2. Justeringen äger rum på kommunkontoret i Båstad, fredagen den 27 
november 11:00. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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UN § 143 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-11-24 

Dnr UN 000002/2020 - 900 

Godkännande av dagordning 

Sida 

4av 18 

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 med följande tillägg: 

Handlingar har lagts till delgivningsärendet efter utskickad kallelse: 

Ekonomirapport 

Information Covid 19 från säkerhetschef 

AV Media, direktionsprotokoll samt granskningsrapport. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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UN § 144 Dnr UN 000010/2019 - 100 

Offentliga sammanträden för utbildningsnämnden 
mandatperioden 2019-2022 

5 av 18 

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. 
Utbildningsnämnden har hittills genomfört sina sammanträden med 
anpassningar i möteslokalen som möjliggjort fysiskt avstånd mellan 
närvarande personer. Man har tidigare även beslutat att stänga mötena för att 
minska antalet personer i lokalen. I och med hårdare restriktioner i samhället 
rekommenderas att om möjligt genomföra eventuella möten digitalt. Detta 
möjliggör även närvaro från andra än tjänstgörande ledamöter och de 
tjänstepersoner som omfattats av tidigare beslut. Fysisk närvaro i möteslokalen 
gäller för ordförande, justerare, skolchef och sekreterare. 

Under november och december 2020 begränsas även andra typer av 
sammankomster. Presidiemöten, utbildningar och konferenser kommer inte att 
hållas under denna period och de informationspunkter under sammanträdena 
som innehåller externa aktörer skjuts upp. 

Utbildningsnämnden beslutar: 

Sammanträdet den 24 november 2020 genomförs digitalt med tanke på 
rekommendationer i samband med pågående smittspridning av 
coronaviruset (covid-19). 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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UN § 145 Dnr UN 000006/2020 - 900 

lnformationsärenden 

1. Lägesrapport Tuvelyckans förskolas lokaler, Inga-Britt Henriksson, Jan 
Bernhardsson 
- De barn som tidigare gick på Tuvelyckans förskola är nu placerade på andra 
förskolor. Teknik och service har fått underlag efter kommunstyrelsens beslut i 
frågan. Det finns ett behov av lokaler och man tittar på olika lösningar, både 
gällande Tuvelyckan och andra alternativ. Dialog förs med fastighetsägaren. 
Nämnden understryker behovet av lokaler för förskoleverksamhet i området. 

2. Upphandling Västra Karups skola, Inga-Britt Henriksson, Jan 
Bernhardsson 
- Redogörelse för grund uppdraget och hur upphandlingsprocessen hittills sett 
ut. Anbudstiden är förlängd då kostnadsbilden för den första omgången anbud 
låg för högt. Man har analyserat vad som kunde vara kostnadsdrivande och 
gjort vissa förändringar gällande lokalerna. Tilldelnings beslut är aktuellt inom 
kort. Redogörelse för nyckeltal gällande kvm/barn. Budgeten är bibehållen för 
2021. Idrottshallen måste tas med inför 2022. 
Styrgruppen ska snart sammankallas igen då man har mer fördjupad 
information. 

3. Lägesrapport covid 19, Inga-Britt Henriksson 
- Smittläget är allvarligt i Skåne nu med en högre andel smittade än i våras. Det 
finns konstaterade fall på Barn och skolas enheter. Föregående vecka var 
förskoleverksamheten särskilt utsatt då många i personalen var frånvarande. 
Många timvikarier var inne och det fanns beredskap att gå ut med vädjan till de 
vårdnadshavare som har möjlighet att ha sina barn hemma. Detta behövdes 
aldrig då läget lättade. 
Vårdnadshavare informeras då det uppkommer fall i verksamheterna. Man har 
ledningsgruppsträffar två gånger per vecka. 

4. Redovisning av platser inom förskola, Inga-Britt Henriksson, Birgitta 
Berseus 
- I dagsläget finns platser men det kan komma att se annorlunda ut framöver. 

5. Allmän information, Inga-Britt Henriksson 
- Julsammanslagningen planeras nu, verksamheterna brukar samlas på färre 
enheter i normala fall men ledningsgruppen kan komma att besluta att hålla 
öppet fler enheter. 

- I Lärarförbundets rankning av skolkommunerna har Båstad har sjunkit från 
plats 5 under föregående år till plats 45 i år. Skolchefen redogör för de styrkor 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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och utmaningar som Båstads kommun rankas enligt. Vissa parametrar grundar 
sig på årets siffror och andra på förra årets .. 

Underlag Redovisning av platser inom förskola 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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U tbildningsnämnden 2020-11-24 

UN § 146 Dnr UN 000411/2020 - 600 

Hemställan från AV Media Skåne - antagande av tre nya 
medlemmar samt godkännande av ny förbundsordning 

8 av 18 

Beskrivning av ärendet Tre kommuner, Kristianstad, Hörby och Höör, har ansökt om medlemskap i 
Kommunalförbundet AV Media Skåne. Kommunalförbundets direktion har 
enhälligt fattat beslut om att godkänna dessa kommuners ansökan. 

Underlag till beslutet 

Beslut 

Kommunalförbundet AV Media Skåne har gjort ändringar av och tillägg till 
förbundsordningen, vilket nu finns för godkännande hos alla medlemmar. Den 
nya förbundsordningen ska börja gälla från den 1 januari 2021. 

Tjänsteskrivelse från skolexpert Margaretha Ekelund Svensson, daterad 
2020-11-11, med tillhörande bilaga. 

Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Bifalla hemställan från Kommunalförbundet AV Media Skåne om att anta tre 
nya medlemmar, kommunerna Kristianstad, Hörby och Höör. 

2. Bifalla hemställan från Kommunalförbundet AV Media om att godkänna ny 
förbundsordning enligt bilaga. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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KOMMUN 

Datum:: 2020-11-11. 
Handläggare: Margareta Ekelund-Svensson 

Dnr: KS000766/2020-900 

Tjänsteskrivelse 
1 (2) 

Till: Kommunfullmäktige 

Förslag att bifalla hemställan från Kommunalförbundet AV Media 
Skåne om att anta tre nya medlemmar samt att godkänna ny förbunds
ordning 

Förslag till beslut 
Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att bifalla hemställan från 
Kommunalförbundet AV Media Skåne om att anta tre nya medlemmar, kommunerna 
Kristianstad, Hörby och Höör. 

Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att bifalla hemställan från 
Kommunalförbundet AV Media om att godkänna ny förbundsordning enligt bilaga. 

Sammanfattning av ärendet 
Tre kommuner, Kristianstad, Hörby och Höör, har ansökt om medlemskap i Kommunalförbun
det AV Media Skåne. Kommunalförbundets Direktion har enhälligt fattat beslut om att god
känna dessa kommuners ansökan. 
Kommunalförbundet AV Media Skåne har gjort ändringar av och tillägg till förbundsordningen, 
vilket nu finns för godkännande hos alla medlemmar. Den nya Förbundsordningen ska börja 
gälla från den 1 jan 2021. 

Bakgrund 
Kommunalförbundet AV Media bildades 1997 och började sin verksamhet 1998. Medlemmar 
är 12 kommuner i norra Skåne, från 1 jan 202115 kommuner under förutsättning att nuva
rande medlemmar godkänner tre nya medlemmar. Syftet med kommunalförbundet är att till
varata medlemmarnas intressen inom utbildning, förskola och annan pedagogisk verksamhet. 
Kommunalförbundets ändamål är att främja samverkan och ge medlemmarna ett brett kvalita
tivt utbud inom områdena film, ljud, litteratur, pedagogik, skol- och kompetensutveckling samt 
tillhandahållande av teknik Kommunalförbundet skall ligga i framkant avseende modern pe
dagogik och teknik. 

Aktuellt 
Direktionen i Kommunalförbundet har godkänt ansökningarna från kommunerna Kristianstad, 
Hörby och Höör samt tagit fram förslag till en ny Förbundsförordning. Se bilaga. 

Verksamhetsområde 
Barn och skola 
Margareta Ekelund Svensson 
Skolexpert 



Beslutet ska expedieras till: 
AV Media Skåne 
Inga-Britt Henriksson 
Margaretha Ekelund Svensson 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Ny Förbundsordning för Kommunalförbundet AV Media 

Samråd har skett med 
Inga-Britt Henriksson 

2 (2) 
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UN § 147 Dnr UN 000395/2020 - 900 

Nämndsplan 2021 

Beskrivning av ärendet Den föreslagna nämndsplanen innehåller, förutom nämndspecifika delar, även 
avsnitt som är kommunövergripande och gemensamma för alla nämnder. 

Underlag till beslutet 

Föredragande 

Beslut 

Efter inledande ord av ordföranden beskrivs kommunens styrmodell kortfattat 
samt syftet med nämndsplanen. Därefter följer redogörelse för nämndens 
organisation och verksamheter och eventuella större ändringar inför det 
kommande året. Utifrån omvärldsanalyser beskrivs nämndens utmaningar. 
Under avsnittet Kommunfullmäktiges inriktningsmål finns de nio 
kommunfullmäktigemål som ligger till grund för nämndernas strategiska och 
taktiska insatser vilka i sin tur beskrivs i avsnittet Nämndens prioriteringar för 
en långsiktigt hållbar utveckling. 

Uppföljning av nämndsplanen sker vid delårsrapport och årsredovisning. 
Måluppfyllelsen mäts med olika indikatorer /mätvärden. 
Internkontrollplanen ingår som en del i nämndsplanen. 
Både indikatordokumentet och internkontrollplanen kommer att finnas som 
separata bilagor till nämndsplanen. 

Tjänsteskrivelse från skolcheflnga-Britt Henriksson, daterad 2020-11-09, med 
tillhörande bilaga. 

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

Utbildningsnämnden beslutar: 

Godkänna internbudget samt nämndsplan för år 2021 som underlag för 
verksamhetsplanering inom verksamhetsområde Barn och skola. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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Datum: 2020-11-09 

Handläggare: 

Inga-Britt Henriksson skolchef 

Dnr: UN 000395/2020-900 

Tjänsteskrivelse 

Ti 11: Utbildningsnämnden 

Nämndsplan och internbudget 2021 för utbildningsnämnden 

Förslag till beslut 
Utbildningsnämnden godkänner internbudget samt nämndsplan för år 2021 
som underlag för verksamhetsplanering inom verksamhetsområde Barn och skola. 

Bakgrund 

1 (2) 

Enligt kommunallagens 6 kapitel 6 § ska nämnderna var och en inom sitt område 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 verksamheten. 

Aktuellt 
Den föreslagna nämndsplanen innehåller förutom nämndspecifika delar, även avsnitt som är 
kommunövergripande och gemensamma för alla nämnder. 
Efter inledande ord av ordföranden beskrivs kommunens styrmodell kortfattat samt syftet 
med nämndsplanen. Därefter följer redogörelse för nämndens organisation och verksamheter 
och eventuella större ändringar inför det kommande året. Utifrån omvärldsanalyser beskrivs 
nämndens utmaningar. Under avsnittet Kommunfullmäktiges inriktningsmål finns de nio kom
munfullmäktigemål som ligger till grund för nämndernas strategiska och taktiska insatser vilka 
i sin tur beskrivs i avsnittet Nämndens prioriteringar för en långsiktigt hållbar utveckling. 

Uppföljning av nämndsplanen sker vid delårsrapport och årsredovisning. Måluppfyllelsen 
mäts med olika indikatorer /mätvärden. 
Internkontroll planen ingår som en del i nämndsplanen. 
Både indikatordokumentet och internkontroll planen kommer att finnas som separata bilagor 
till nämndsplanen. 

Ekonomi 
Nämndsplanen innehåller även internbudget enlig fasställd rambudget utifrån 
kommunfullmäktiges beslut. 

Beslutet ska expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
Utbildningsnämndens ordförande och ledamöter 
Inga-Britt Henriksson, Skolchef 
Sari Bengtsson, Utvecklingsstrateg, Kommunledning 
Rektorer Barn och skola 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Utkast till nämndsplan 



Utkast indikatorer 

Samråd har skett med: 
Thomas Nerd, Utbildningsnämndens ordförande 
Inga-Britt Henriksson, skolchef 
Birgitta Berseus utvecklingsledare 
Eva Hugosson biträdande skolchef 
Margaretha Ekelund Svensson skolexpert 

2 (2) 
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1. Nämndens ordförande har ordet 

Utbildningsnämnden ansvarar för centrala delar av det som brukar kallas för välfärdens kärna. Vi 
ska genom det politiska arbetet skapa goda förutsättningar för unga människor att ta sig vidare i 
livet genom bra utbildning. Under rådande pandemi ställs exceptionella krav på politiken och för
valtningen. Vår gemensamma strävan är att under rådande omständigheter och inom ramarna för 
myndigheternas beslut och rekommendationer genomföra verksamten så bra det bara går. 

Nämnden är helt beroende av en professionell och kunnig förvaltning för att klara sitt uppdrag. 
Inom verksamheten pågår ständiga förändringar för att optimera och anpassa organisationen. 
Gott ledarskap och medarbetarskap baserat på kompetens och tillit är nämndens absoluta ambit
ion. Utbildningsnämnden har en mycket god och professionell dialog med såväl verksamhetsled
ning som rektorsgruppen. Tilliten från nämnden gentemot förvaltning är stor. 

Det ekonomiska läget för kommunen är och kommer vara besvärligt. Resurser står inte i sam
klang med önskemål och behov. Utbildningsnämnden är en del av kommunens helhet och därmed 
påverkas givetvis nämndens möjligheter till utbyggnad och utveckling av hur ekonomin totalt ut
vecklas och andra verksamheters resursbehov. 

Vår verksamhet uppvisar toppresultat i många nationella mätningar. Betygs- och resultatnivåerna 
är genomgående höga. Personalrekrytering med fokus på behörighet är framgångsrik. En ny skol
organisation är på plats och är under implementering. Betydande investeringar kommer att ge
nomförs under de kommande åren för att stärka möjligheterna till en fortsatt bra förskola och 
skola. Det arbetas systematiskt med värdegrundsarbete från förskolan och genom hela skolsyste
met. Utbildningsnivån höjs succesivt och samhället kan förändras i takt med den allmänna sam
hällsutvecklingen. 

Men det finns också utmaningar för framtiden. Unga kan känna oro i sin vardag. Kränkningar och 
mobbing förekommer. Språkbruket kan vara grovt och kränkande. Lär- och arbetsmiljö har bris
ter. Säkerhetssituationen runt och i våra skolbyggnader behöver utredas och förbättras. En bety
dande del av de elever som går ut grundskolan har inte Akademi Båstad som sitt förstahandsval. 
Arbetet mellan socialtjänst och skola är ett av de mest prioriterade områden för nämnden. Arbe
tet med det som kallas problematisk frånvaro är jämte arbetet mot kränkningar centrala för att 
kunna erbjuda ett bra lärande och därmed skapa förutsättningar för goda livsförutsättningar. Ett 
nytt resursfördelningssystem kommer att tas i bruk under 2021. Fördelningen av resurser ska 
stödja arbetet med barn med sociala- eller andra behov. 

Allt detta och mer därtill är vårt gemensamma ansvar. 

Thomas Nerd (S) 
Ordförande utbildningsnämnden 

201127\7e5\is 
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2. Styrmodell för Båstads kommun 

Bilden nedan illustrerar kommunens styrningsprocesser. Modellen är fortfarande under ut
veckling och kommer att vidareutvecklas under arbetets gång, vilket kan innebära eventuella 
ändringar. 

Styrmodell för Båstads kommun 

t-Uimnd 

FotV.!i ltlliltg 

Uppfölj ning oc h a n alrs 

2.1. Vision/ledstjärna 

1
4

Ji 1.,1 BÅSTADS 
~ KOMMUN 

Visionen beskriver ett önskat framtida tillstånd och visar färdriktning för hur vi vill att det fram
tida Båstad ska se ut. 
Båstads ledstjärna är: "Ett bättre sätt att leva". För vidare beskrivning se: 

http://www.bastad.se/kommun-och-politik/mal-ekonomi-och-budget/bastads-kommuns-vision-
2030/ 

I Båstad arbetar vi aktivt med Agenda 2030 med FN:s 17 globala mål. Arbetet har initierats under 
2019 genom kommunens deltagande i projektet Glokala Sverige. Den ekologiska, sociala och eko
nomiska hållbarheten ska vara en vägledande princip i vårt beslutsfattande och arbete. 
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2.2. Värdegrund/kärnvärden 

Kommunens värdegrund/kärnvärden beskriver vårt förhållningssätt, agerande och beteende. 
Den ska genomsyra vår organisationskultur på alla plan. Våra kärnvärden är: 

• Professionalism 
• Arbetsglädje 
• Respekt (ansvar, tydlighet, öppenhet) 

Mer information finns i Båstads kommuns personalpolitiska program. 
http://www.bastad.se/wp-content/uploads /2018/01 /Personalpolitiskt-program-f%C3 %B6r
B%C3%ASstads-kommun-popul%C3 %A4rversion.pdf 

2.3. Ekonomistyrning, målstyrning och kvalitetsstyrning 

Ett sätt att beskriva den kommunala styrningen är att dela upp den i tre parallella processer: eko
nomistyrning, målstyrning och kvalitetsstyrning. Dessa är förstås inte helt åtskilda utan överlap
par, hänger ihop och är beroende av varandra. 

Ekonomistyrning 
Ekonomistyrning handlar om att utifrån tillgängliga resurser sätta finansiella mål och fördelare
surser mellan kommunens olika verksamheter. 

Målstyrning 
Målstyrning är politikernas verktyg för att styra verksamheten. Det är de förtroendevaldas upp
gift att på övergripande nivå formulera mål som anger vad som ska levereras i form av tjänster till 
medborgarna. För att kunna följa upp måluppfyllelsen behövs mätbara resultatindikatorer. 

Kvalitetsstyrning 
Kvalitetsstyrning utgår från de uppdrag som nämnderna har tilldelats av fullmäktige samt den 
lagstiftning som styr den aktuella verksamheten. Det är den kontinuerliga utvecklingen som sker i 
organisationen genom ständiga förbättringar av verksamheter. 

2.4. Arbetsflöde: Planering - Uppföljning och analys - Åtgärder 

I Styrningsarbetet (planering-uppföljning och analys- åtgärder) har vi i vissa delar hämtat inspi
ration från SKL:s "styrsnurra". 

Planering. 
Enligt kommunallagen ska kommuner varje år upprätta en budget för nästa kalenderår (bud
getår). Budgeten ska innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret. För 
verksamheten ska anges mål och riktlinjer som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. 
Förutom budget för nästkommande år ska det också finnas en ekonomisk plan för de nästkom
mande två åren. Tjänstemannaorganisationens uppgift är att bestämma hur målen ska uppnås. 
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Uppföljning och analys. 
Systematisk uppföljning och analys är en viktig del av arbetsflödet. Månads- och delårsrapporten 
samt årsredovisningen är delar av den ekonomiska uppföljningen. Mål- och kvalitetsstyrningen 
följs upp genom mål- och kvalitetsindikatorer och nyckeltal. 

Åtgärder 
De slutsatser och förslag på åtgärder som kommit fram vid uppföljning och analys bildar underlag 
till vilka beslut som måste tas för att verksamheten ska kunna åstadkomma förbättringar och ut
veckling. Besluten bygger dels på analysen, dels på prioritering utifrån politiska överväganden. 

3. Syfte med nämndsplan 

Nämndens verksamhetsplan visar hur nämnden bidrar till att uppfylla Kommunfullmäktigens in
riktningsmål samt vilka områden nämnden kommer att prioritera under 2021. Verksamhetspla
nen visar även hur nämnden fördelar ut sina ekonomiska resurser. I samband med att nämnden 
beslutar om verksamhetsplan och budget beslutar den även om plan för intern kontroll. Nämn
dens verksamhetsplan är en del av arbetsflödet enligt punkt 2.4. och är en del av planeringsfasen. 

Kommunal/agens 6 kap. 6 § 
Nämnderna ska var och en inom sitt område 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. 

4. Nämndens organisation och ansvarsområden 

Utbildningsnämnden 

Utbildningsnämnden ansvarar för de strategiska frågorna på kort och på lång sikt för all utbild
ning och barn och unga i Båstads kommun. Nämnden har ansvar för ekonomi, myndighetsutöv
ning samt uppföljning. 

Utbildningsnämnden har följande ansvarsområden: Öppen förskola, Förskola 1 -5 år, Grundskola 
F-9, Fritidshem, Grundsärskola, Kulturskola, Gymnasium och Gymnasiesärskola. 

Utbildningsnämnden består av nio ledamöter och nio ersättare. 

Barn och Skola 

Övergripande verksamhet grundskola 
I den verksamhetsövergripande delen ingår: 

• Central ledning, juridik och administration 
• Stöd- och utvecklingsenheten 
• Skolskjutsverksamhet 
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Övergripande verksamhet gymnasieskola 
Den övergripande verksamheten handhar exempelvis skolskjutsar, lokaler och inackorderings bi
drag. I samarbete med Svenska Tennisförbundet drivs också elittennisprogrammet, ett riksid
rottsgymnasium. 

Öppen förskola 
I Båstads kommun finns två öppna förskolor där det bedrivs god pedagogisk verksamhet i syfte 
att lägga grunden för ett livslångt lärande. Den öppna förskolan utgör en del av kommunens och 
hälso- och sjukvårdens verksamhet Familjecentral. 

Grundsärskola 
Grundsärskola har som syfte att ge elever med utvecklingsstörning en individuellt anpassad ut
bildning som så långt det är möjligt motsvarar den som ges i grundskolan. Grundsärskola erbjuds 
integrerad i kommunens grundskolor. De elever som inte deltar i kommunens verksamhet fullgör 
sin skolplikt i Ängelholms kommun enligt samverkansavtal. 

Svenska som andra språk och modersmålsundervisning 
Elever med annat modersmål än svenska har rätt till undervisning efter kursplanen svenska som 
andra språk, rätt till studiehandledning på modersmål samt rätt till undervisning i modersmålet. 

Resultaten heter 

Den interna resursfördelningsmodellen bygger på en beställare/utförare organisation och de som 
utför förskole- och skolverksamhet kallas resultatenheter. Resultatenheterna erhåller varje må
nad en peng per barn/ elev. Peng som kommer från annan kommun följer barn/ elev direkt till ak
tuell verksamhet. 

Förskola 1-5 år 
I Båstads kommun finns totalt nio kommunala förskolor där det bedrivs god pedagogisk utbild
ning i syfte att lägga grunden för ett livslångt lärande. 

Grundskola, förskoleklass och fritidshem 
I Båstads kommun finns fem grundskolor; samtliga med bra utbildningsverksamhet och god 
måluppfyllelse. Fri tidshem finns i anslutning till alla skolor med årskurser F-6. 

Gymnasium 
Akademi Båstad Gymnasium erbjuder de högskoleförberedande programmen Ekonomi, Naturve
tenskap och Samhällsvetenskap samt yrkesprogrammen Vård och omsorg, Handel och Industri
programmet, VVS och fastighet samt introduktionsprogrammen. 
I samarbete med Svenska Tennisförbundet drivs också Elittennisprogrammet, ett riksidrottsgym
nasium. Det är också möjligt att komplettera de högskoleförberedande studierna med en tennis
profil. 

Gymnasiesärskola 
Båstads kommun bedriver ingen egen gymnasiesärskola utan köper utbildningsplatser från andra 
kommuner eller fristående skolor. 
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Kulturskola 
Under verksamhetsområde Bildning och arbete ingår utbildningsnämndens kulturskola. 
Kulturskolan erbjuder individuell och gruppundervisning i musik såväl ute på kommunens skolor 
som i egna lokaler i Förslöv. Drama erbjuds på kommunens förskolor och skolor men också som 
frivillig verksamhet på kvällstid från grundskolans årskurs ett till gymnasiet. 

5. Utmaningar och förutsättningar inför 2021 

Barn och skolas utmaningar under 2021 är många och stora men också spännande. Utbildnings
verksamhet är komplex, arbetet med höjda kunskapsresultat står i fokus tillsammans med ett ar
bete för ökad kvalitet och ökad likvärdighet. Perspektivet 0-19 år ska utgöra grunden för vårt ar
bete. Fokus ska vara på barnets och elevens lärande och utveckling under sin utbildningstid i Bå
stads kommun. 

Vi står inför stora förändringar när det gäller våra lärmiljöer. Under våren 2021 kommer Förslövs 
skola tas i bruk, skolan har genomgått både en ny- och ombyggnation för att möta behovet både 
vad gäller tillväxt och moderniserade lärmiljöer. Västra Karups skola och förskola kommer under 
2021 påbörja sitt arbete där första steget är en rivning av den gamla skoldelen för att sedan följas 
av en nybyggnationsprocess. Under arbetet kommer skolans elever och delar av förskolans barn 
att ha sin verksamhet i tidigare Bjärekrafts lokaler, vilka ligger intill skolfastigheten. Denna fas 
innebär stora påfrestningar för verksamheten och kräver mycket av skolledarna på enheten, där 
god planering och samverkan mellan verksamheterna och tillsammans med entreprenören är vik
tig för barn och elevers trygghet och säkerhet. 

Verksamheten kommer under 2021 fortsätta arbetet med att utveckla och förbättra arbetet kring 
kränkningsärenden. Under 2020 arbetade nämnd och ledningsgrupp i nära samarbete fram en 
plan för problematisk frånvaro. Detta kan ses som ytterligare ett steg för det systematiska arbetet 
att skapa trygghet och studiero och möjliggöra för varje barn och elev att nå sina mål. En förut
sättning för detta arbete är också att verksamheterna arbetar vidare med läroplanens värde
grundsuppdrag. 

Barn och skolas ledningsgrupp startade 2020 upp ett arbete för att ytterligare fördjupa och ut
veckla det systematiska kvalitetsarbetet. Under 2021 kommer en struktur för ledningsgruppens 
kvalitetsarbete tas fram. 

Samarbetet med individ och familj ska utvecklas ytterligare utifrån ett barn och elevperspektiv, 
inget barn ska ''falla mellan stolarna". 

6. Planerade ändringar i verksamheten 

Budget 2021 innebär en stor påfrestning för verksamheten. Under de två senaste åren 2019 och 
2020 har Barn och skola anpassat verksamheten och effektiviserat motsvarande 14, 5 miljoner 
kronor. För 2021 ska ytterligare effektiviseringar göras motsvarande två procent vilket innebär 
ca sex miljoner kronor. Principen för arbetet har varit "utifrån och in" det vill säga besparingarna 
ska ske så långt från barn och elever som det är möjligt. 
I det förberedande arbetet har hänsyn tagits till att värna de riktade statsbidragen och då framför 
allt Likvärdighets bidraget. Centralt kommer verksamheten fortsätta se över specialisttjänster och 
strategiska tjänster. 
Lokalöversyn pågår både vad gäller nyttjandegrad och användningsområden. Enligt beslut kom
mer en lokalbank att upprättas inom verksamhetsområde Teknik och service, detta kan komma 
att ha en positiv påverkan på Barn och skolas lokalkostnader, då det kommer vara möjligt att 
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ställa lokaler som inte används men också få tillgång till lämpliga lokaler när så behövs. En över
syn och genomlysning kring rapportering av statistik pågår, även detta påverkar på sikt de ekono
miska förutsättningarna för verksamheten. 

Behovet av att följa befolkningsprognosen har ökat och anpassningar till volymförändringar kom
mer vara ett kontinuerligt arbete under året. En fristående aktör i Hemmeslöv valde att avveckla 
sin förskoleverksamhet under hösten 2020, detta innebär att utbildningsnämnden och kommun
styrelsen måste ta ställning till den kommunala verksamhetens omfattning och service i förhål
lande till våra medborgare. En utredning pågår och beslut väntas under november alternativt de
cember 2020. 

Under 2020 flyttade gymnasieskolan och gymnasiesärskolan över till Barn och Skolas verksam
hetsområde. Arbetet för att skapa en sammanhållen utbildningsorganisation kommer att fortsätta 
även under 2021. 
Arbetet med det skollagsreglerade kommunala aktivitetsansvaret kommer att intensifieras och 
utvecklas i syfte att fånga upp de ungdomar i åldern 16-20 som inte studerar eller arbetar. Detta 
arbete kommer att ledas från gymnasieenheten men i nära samarbete med socialtjänst och 
arbetsmarknadsenheten. 

7. Kommunfullmäktiges lnriktningsmål 

Den 19 juni 2019 har Båstads kommunfullmäktige beslutat om 9 inriktningsmål fördelade på fyra 
fokusområden: 

Fokusområde Medborgaren: 

Mål 1: Båstads kommun är attraktiv att leva, bo och verka i 

Mål 2: Båstads kommun är välkomnande, professionell och serviceinriktad 

Mål 3: Båstads kommun erbjuder bra och likvärdiga skolor och en trygg stimulerande miljö för 
barn och vuxna 

Mål 4: Båstads kommun erbjuder vård och omsorg med god kvalite - jämlikt, tillgängligt och ef
ter den enskildes behov 

Fokusområde Hållbar samhäl/sutveckling: 

Mål 5: I Båstads kommun är alla med arbetsförmåga självförsörjande 

Mål 6: Båstads kommun erbjuder goda förutsättningar för entreprenörskap och har ett gott före
tagsklimat 

Mål 7: Båstads kommun har en rik natur- och kulturmiljö och arbetar klimatsmart för ett håll
bart samhälle. 

Fokusområde Medarbetaren: 

Mål 8: Båstads kommun är en attraktiv och utvecklande arbetsplats 

Fokusområde Hållbar ekonomi: 
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Mål 9: Båstads kommun investerar för framtiden - med god ekonomisk hushållning och ett effek
tivt resursutnyttjande 

Vid uppföljning används alltid Agenda 2030-nyckeltal när de är relevanta. Vi följer upp 12 av FN:s 
17 globala mål. 

(Rådet för kommunal analys (RKA) har tillsammans med SKL tagit fram nyckeltal som kommuner kan använda i det 
lokala arbetet för ett hållbart samhälle). 

8. Nämndens prioriteringar för en långsiktigt hållbar utveckling 
8.1 Nämndsmål/effektmål 

Nämnden har särskilt valt att fokusera på tre av fullmäktiges nio mål. 

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. 
• Följa upp problematisk frånvaro utifrån gällande plan 

Mål 5: I Båstads kommun är alla med arbetsförmåga självförsörjande 
Utbildningsnämndens bidrag 

• Tillgänglig barnomsorg 
• KommunaltAktivitetsansvar (KAA) minska andelen ungdomar utan sysselsättning 

Mål 8: Båstads kommun är en attraktiv och utvecklande arbetsplats 
Utbildningsnämndens bidrag 

• Uppföljning av indikatorer på nämndsnivå 
• Säkerställa kvalificerade, behöriga sökande till tjänster inom nämndens verksam

hetsområde. 

Bilaga: arbetsblad med indikatorer 

8.2. Uppföljning 

Uppföljning av nämndsplaner sker i samband med delårs- och årsbokslut. Uppföljning av ekonomi 
sker månadsvis i samband med utbildningsnämndens nämndsmöten. 

Uppföljning av internkontrollplaner sker samtidigt om inget annat anges i kontrollplan 
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9. Ekonomisk översikt 

9.1 Ramförändringar från KF i tabellformat 

Ramförändringar från KF 

(tkr) 
Bokslut Budget Budget Förändring 

2019 2020 2021 2020-2021 

Utbildningsnämnden -338 560 -349 304 -353 547 -4243 
- Varav förändring Löneökningar, del 2 -2 812 

- Varav förändring ramväxling/tekniska ju-
steringar 1970 

- Varav omprioritering och effektivisering 6000 

- Varav övriga tillskott -9401 

Ramväxling; idrottshallar till fritid 572 tkr, fastigheter 980 tkr 
Tillskott; moduler Östra Karup och Klockarebyn 1 066 tkr, volymjustering barnomsorg och 
grundskola 7 500 tkr, volymjustering gymnasieskola 835 tkr 

9.2 Beskriv vilka effektiviseringar och omprioriteringar som föreslås 

Uppdrag -2% 

Utbildningsnämnd 

Barn & skola ram 

Bildning och arbete, Kulturskola 

Skolpeng barnomsorg, grundskola 

Skolpeng gymnasieskola 

Summa 

(tkr) 

8 

1178 

64 

4360 

390 

6000 

Förslag effektiviseringar och besparingar 

Utbildningsnämnd 

Barn & skola ram 

Förändringar i strategiska tjänster centralt 

Vakansavdrag centrala tjänster 

Besparing fortbildning centralt 

Lägre u_nderhållskostnader för de nyinköpta skolbussarna 

Investeringsram barn och skola ram minskas med 1000 tkr år 2021 

Övriga organisatoriska förändringar 

Effektivisera skolskjutskostnader 

Effektivisering övriga kostnader centrala ansvar, ram 
Bildning och arbete, Kulturskola 

(tkr) 

8 

765 

430 

100 

100 

130 

400 

325 

1000 

0 

I 1 (12) 
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Skolpeng barnomsorg, grundskola 

Minskad skolpeng fortbildning 

Skolpeng fördelning av idrottshallarna enligt nyttjande 
Minskad skolpeng, besparingsuppdrag (ej personaltäthet undervis
ning) 

Översyn lokalkostnader ex. städtimmar, fönsterputs och entremattor 

Ställa lokaler som inte nyttjas, lokalbank 
Skolpeng gymnasieskola 

Öka antalet elever på Akademi Båstad Gymnasium 

Summa 

700 

147 

400 

500 

800 

195 

6000 
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Verksamhetens arbete med ovanstående poster kommer att pågå och arbetas aktivt med under 
hela år 2021. Vid förändringar delges utbildningsnämnden. 

9.3 Sammanställning driftbudget 

Driftbudget 

Bokslut 

{tkr) 2019 

Utbildningsnämnd -483 

Skolpeng, barnomsorg/grundskola -197 866 

Skolpeng, gymnasium -49 039 

Barn och skola ram -74 702 

Barn och skola resultatenheter 2224 

Barn och skola resultatenheter gymnasium -152 

Bildning och arbete ram, kulturskola -18 542 

Summa -338 560 

Budget 

2020 

-405 

-210 935 

-57 631 

-77 403 

0 

0 

-2 930 

-349 304 

Budget l 
2021 

-406 

-218 017 

-58 654 

-73 558 

0 

0 

-2 912 

-353 547 

Förändring 

2020-2021 

-1 

-7082 

-1023 

3845 

0 

0 

18 

-4243 

Vid eventuella behov av ramväxlingar är det utbildningsnämnden som fattar beslut. 

9.4 Sammanställning investerings budget 
lnvesteringsbudget 

Bokslut 

(tkr) 2019 

lnvesteringsram Barn och Skola 

Inventarier om- tillbyggnad Förs lövs skola F-9 

Budget 

2020 

IT standard Förslöv, exempel bildskärm, ljudanläggning m.m. 

Skolbuss 

Budget I Totalbudget 
2021 projekt 

5 975 

2000 

1100 

2100 

Summa 10588 7985 11175 0 
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Beskrivning av ärendet Vid utbildningsnämndens sammanträde den 20 oktober 2020 utvärderades 
den socioekonomiska resursfördelningen för läsåret 2019-2020. Förvaltningen 
fick samtidigt i uppdrag att återkomma med ett reviderat förslag om 
socioekonomisk resursfördelning. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från ekonom Annica Nilsson, daterad 2020-11-06. 

Föredragande Annica Nilsson, ekonom, föredrar ärendet. 

Beslut Utbildningsnämnden beslutar: 

1. Revidering av socioekonomisk resursfördelning beslutas enligt förslag att 
börja gälla från år 2021. 

2. Delge kommunstyrelsen för kännedom. 
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Handläggare: Annica Nilsson 
Dnr: UN 000137 /2018-600 

Tjänsteskrivelse 

Till: Utbildningsnämnden 

Förslag revidering av socioekonomisk resursfördelning 

Förslag till beslut 

Verksamheten för barn och skola föreslår utbildningsnämnden besluta att: 
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1. Revidering av socioekonomisk resursfördelning beslutas enligt förslag att börja gälla 
från år 2021. 

2. Delge Kommunstyrelsen för kännedom. 

Sammanfattning av ärendet 
Hänvisning till uppföljning av socioekonomisk resursfördelning läsåret 2019-2020. Beslut att 
förvaltningen ska återkomma med reviderat förslag om socioekonomisk resursfördelning. 

Bakgrund 
För förskolan beslutades parametrarna som hade störst påverkan var barnens ålder samt vis
telsetid. Det finns fyra nivåer på skolpeng 

• 
• 
• 
• 

Ålder 1-2 år med vistelsetid mindre än 15 timmar 
Ålder 1-2 år med vistelsetid mer än 15 timmar 
Ålder 3-5 år med vistelsetid mindre än 15 timmar 
Ålder 3-5 år med vistelsetid mer än 15 timmar 

Förskolans resursfördelningsmodell bedöms fungerat väl men med reaktion på att fristående 
verksamheter och annan kommun har betydligt färre barn med scheman under 15 timmar 
jämfört med egna kommunala förskolor. Det har medfört ekonomisk konsekvens för de kom
munala förskolorna som fått lägre skolpeng för de barnen med schematid mindre än 15 tim
mar. Statistik visar att barn med vistelsetider mer än 35 timmar fortsätter öka. Barn med långa 
vistelsetider medför oftare ekonomisk påverkan än antal barn med vistelsetid mindre än 15 
timmar som vistas mitt på dagen. 

Viktningen av skolpeng utifrån schematid har medfört mycket stor ökad administration vid 
varje månads avstämning. Synpunkter från rektorerna i förskolan är att de upplever att det är 
svårt att påverka storleken på sin organisation utifrån ändrade schematider samt förskoleper
sonal vill inte jaga vårdnadshavare med scheman (mer eller mindre än 15 timmar). De föreslår 
endast uppdelning år 1-2 år samt 3-5 år. 

Ålder 1-2 egen verksamhet 
Ålder 1-2 fristående verksamhet 
Ålder 1-2 år annan kommun 

Ålder 3-5 egen verksamhet 
Ålder 3-5 fristående verksamhet 
Ålder 3-5 år annan kommun 

16% av barnen 
2% av barnen 
0% av barnen 

17% av barnen 
7% av barnen 
0% av barnen 
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För grundskolan beslutades parametern att det var vårdnadshavare med eftergymnasial ut
bildning skulle ha störst påverkan för elevernas måluppfyllelse. En pott skapades med att ett 
belopp räknades bort från undervisningsdelen i skolpengen och viktades utifrån andel elever 
med föräldrar med eftergymnasial utbildning. Det innebar att skolpengen justeras uppåt eller 
nedåt utifrån respektive skolenhets socioekonomiska faktor. 

Totalt sett över ett helt läsår har skillnaderna mellan enheterna varit för små för att få någon 
speciell effekt, från -85 tkr från den enhet som blivit av med mest resurs till+ 118 tkr till den 
enhet som fått mest resurs. Utfallet visade att de kommunala skolenheterna inte har haft någon 
enhet som socioekonomiskt avviker. 

Synpunkter från rektorerna är att det varit svårare att beräkna och svårt att reglera tjänster 
både för de enheter som fått mindre resurs men även för de som fått mera resurs. Rektorerna 
har framfört ett önskemål att istället få en tydligare socioekonomisk resurs som de kan planera 
och organisera sin organisation utifrån. Grundskolans resursfördelningsmodell har medfört 
ökad administration för hanteringen av att skolpengen vid varje avstämning varierar för samt
liga enheter. 

Skolenheter som fick mindre resurs 

Strandängsskolan 7-9 -84 653 

Strandängsskolan 1-6 -65 695 

Strandängsskolan F -7 702 

Östra Karup 1-6 -3 209 

Östra Karup F -413 

Västra Karup 1-6 -3 022 

Västra Karup F -615 

Skolenheter som fick utökad resurs 

Förslövs skola 1-6 118 234 

Förslövs skola 7-9 
Förslövs skola F 
Sandlyckelyckeskolan 1-6 
Sandlyckelyckeskolan F 

TOTALT 

86 908 
22 515 
29 661 
3 222 

260 540 

TOTALT -165 309 

Förslag revidering socioekonomisk resursfördelning 

Gällande förskolans resursfördelningsmodell upptäcktes en stor skillnad i att större andel 
barn inom egna förskolor har anmält vistelsetid mindre än 15 timmar jämfört med fristående 
förskolor. Därmed föreslås att plocka bort viktning av skolpeng för mindre vistelsetid än 15 
timmar. För budget 2021 skulle skillnaden ca 40-45 tkr per barn och år i ålder 1-2 samt skill
nad ca 48-53 tkr per barn och år i ålder 3-5 år få följande ekonomiska konsekvenser om samt
liga barn ersätts med mer än 15 timmar; 

Ålder 1-2 egen verksamhet 
Ålder 1-2 fristående verksamhet 
Ålder 1-2 år annan kommun 

Ålder 3-5 egen verksamhet 
Ålder 3-5 fristående verksamhet 
Ålder 3-5 år annan kommun 

ökad kostnad 1145 tkr 
ökad kostnad 45 tkr 

ingen kostnadsökning 

ökad kostnad 2 453 tkr 
ökad kostnad 371 tkr 
ingen kostnadsökning 

• Förslag revidering förskolans resursfördelningsmodell; Ta bort vistelsetid mindre 
än 15 timmar. Skolpengen fördelas inom tilldelad budgetram men viktas mellan ålder 
1-2 och ålder 3-5. 
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Gällande grundskolans resursfördelningsmodell har verksamheten för grundskolan 
framfört att de inte kunnat göra någon socioekonomisk anpassning då utfallet fått för liten 
effekt mellan skolenheterna. Deras önskemål är istället en tydligare socioekonomisk resurs 
som rektorerna kan planera och organisera sin organisation utifrån. 

Skolverkets statsbidrag likvärdig skola är ett bidrag som både kommunala skolenheter och fri
stående skolenheter kan ansöka om. För år 2021 har Båstad kommun beviljats 7 010 123 kro
nor och Båstad Montessori beviljats 471 761 kronor. Statsbidraget ska gå till att utöka huvud
mannens resurser för att stärka likvärdigheten och kunskapsutvecklingen i förskoleklassen, 
grundskolan och fritidshemmet. 

Varje skolenhet i landet har fått ett index utifrån åtta sammanvägda faktorer; 
• Vårdnadshavarnas utbildningsnivå 
• Året då eleven invandrade till Sverige 
• Vårdnadshavarnas inkomst 
• Elevens kön 
• Ekonomiskt bistånd till vårdnadshavare 
• Om eleven är folkbokförd på samma adress som båda vårdnadshavarna 
• Antal syskon folkbokförda i hemmet 
• Socioekonomiskt status på bostadsområdet där eleven är folkbokförd 

För Båstad kommun har skolenheterna följande index (100 är snitt i riket); 
Östra Karup 83 
Strandängskolan åk 7-9 86 
Strandängskolan åk F-6 93 
Förslöv 109 
Västra Karup 114 
Sandlyckeskolan 119 

Det är huvudmannens ansvar att analysera sina resultat, identifiera behoven och prioritera 
vilka insatser som statsbidraget ska finansiera. Det är också huvudmannen som bestämmer 
hur bidraget ska fördelas inom organisationen förutsatt de villkor som gäller för bidraget. 

Att avsätta en resurs av bidraget för likvärdig skola att viktas socioekonomiskt utifrån de index 
som Skolverket tagit fram tillför skolenheterna en resurs utöver skolpeng att använda till yt
terligare insatser på den egna enheten utifrån sina förutsättningar. Det skulle medföra att den 
beslutade skolpengen blir samma belopp per elev till alla skolor (både kommunala och fri
stående skolor) utifrån antal elever i årskurserna förskoleklass, årskurs 1-3, årskurs 4-6, års
kurs 7-9. Skolpengen är beräknad utifrån timplan, personaltäthet, ledning, elevhälsa m.m. 

I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges stöd och stimulans 
så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas 
förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Skollagen 1 kap 4§ 

Kommunen ska fördela resurser till sko/väsendet efter barnens och elevernas olika förutsättningar och be
hov. Skollagen 2 kap 8b§ 

Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga ut
veckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbild
ningens mål. Elever som till följd av funktionsnedsättning har svårt att uppfylla de olika kunskaps krav som 
finns ska ges stöd som syftar till att så långt som möjligt motverkafunktionsnedsättningens konsekvenser. 
Elever som lätt når de kunskapskrav som minst ska uppnås ska ges ledning och stimulans för att kunna nå 
längre i sin kunskapsutveckling. Skollagen 3 kap 3§ 
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Statsbidragsresursen för likvärdig skola får användas till; 
LÖN (ex. mindre grupper, utökning av specialpedagog, speciallärare, språkutvecklande arbets
sätt, elevassistenter) 
LÄRVERKTYG (ex. individuell teknisk utrustning eller licenser) 
HÄLSO FRÄMJANDE SKOLUTVECKLING 
INSATSER SOM TIDIGARE FINANSIERATS AV STATSBIDRAG (ex. lågstadiesatsning, fritids
hemsatsning) 

Alternativ 1: (varje elev viktas lika) OBS! storleken på resursen är endast ett exempel. 
Vid en simulering att vikta socioekonomiskt utifrån Skolverkets index skulle de egna skolen
heterna få följande resurs för år 2021; 

Förslöv F-9 
Strandängskolan F-9 
Västra Karup F-6 
Östra Karup F-6 
Sandlyckeskolan F-6 
TOTALT 

RESURS (kr) 
1675 760 
1560 778 

622 899 
470 416 
302 897 

4 632 750 

RESURS(kr per elev) 
3 699 
3 037 
3 869 
2 817 
4 039 

Alternativ 2: ( elever i åk F-3 viktas dubbelt) OBS! storleken på resursen är endast ett exempel. 
Genom att lägga en viktning på elever i de lägre årskurserna kan insatser som tidigare finansie
rats med hjälp av lågstadiesatsningen och fritidshemssatsningen fortsätta trots att de här stats
bidragen upphört. Vid en simulering att vikta socioekonomiskt utifrån Skolverkets index skulle 
de egna skolenheterna få följande resurs för år 2021; 

Förslöv F-9 
Strandängskolan F-9 
Västra Karup F-6 
Östra Karup F-6 
Sandlyckeskolan F-6 
TOTALT 

RESURS (kr) 
1627 738 
1435 489 

731197 
512 044 
326 282 

4 632 750 

RESURS(kr per elev) 
3 593 
2 798 
4 542 
3 066 
4 350 

• Förslag revidering grundskolans resursfördelningsmodell; Sluta viktning av skol
peng enbart enligt socioekonomisk faktor "vårdnadshavarnas utbildningsnivå" för att 
istället använda Skolverkets index per skolenhet enligt bidrag för likvärdig skola enligt 
alternativ 2 ovan (att elever i åk F-3 viktas dubbelt). Med hänsyn till vikten av tidiga in
satser föreslås elever i åk F-3 viktas dubbelt. Förvaltningen bör årligen se till att så stor 
andel som möjligt av statsbidragets resurs av likvärdig skola fördelas socioekonomiskt 
enligt föreslagen modell. 



5 (5) 

Konsekvenser av beslut 

Samhälle 
Förändringarna i revidering kring ny socioekonomisk resursfördelning uppfyller villkoren i 
bidraget för likvärdig skola, gällande lagstiftning, bidrag på lika villkor samt säkerställer 
likställighetsprincipen om elevernas rätt till god och likvärdig utbildning. Att använda 
Skolverkets index innebär att de ansvarar för sekretesspolicy kring statistiken. 

Verksamhet 
Förändringarna i revideringen kommer leda till en tydlig resurs som rektorerna kan planera 
och organisera sin organisation utifrån. Rektorerna i förskolan påverkas inte resursmässigt av 
om barnen ändrar sina scheman eller hur stor andel av barnen som har vistelsetid mindre än 
15 timmar. Verksamheten för grundskolan kan bedriva likvärdig undervisning med hög kvalite 
där alla elever ges möjlighet att nå sina mål. Insatser som tidigare varit finansierade med 
riktade statsbidrag som upphört (lågstadiesatsning och fritidhemssatsning) eller med bidrag 
från Migrationsverket som upphört kan fortsätta. 

Ekonomi 
Förändringen för förskolan har ingen ekonomisk påverkan om skolpengens beräknas så att det 
totalt inte blir kostnadsökning. De ekonomiska konsekvenserna för grundskolans skolpeng blir 
lika skolpeng för alla elever utifrån årskurs. Resurs i skolpeng undervisning blir lika för egen 
verksamhet, fristående verksamhet samt elever i annan kommun och utgår från beslutad per
sonaltäthet. Ny resurs skapas som viktas utifrån i nuläget Skolverkets åtta olika socioekono
miska faktorer. Finansiering av resursen möjliggörs av Skolverkets statsbidrag för likvärdig 
skola. Fristående huvudman har samma möjlighet att ansöka enligt reglerna för bidraget. San
nolikt kan denna nya "stödresurs" innebära färre ansökningar av så kallat kommunalt tilläggs
belopp då rektorer på ett tydligare sätt nu har en resurs att förfoga över till olika insatser. 

Ba rnkonsekvensa na lys 
Alla elever ska ges möjlighet att utvecklas i förskolan och skolan samt få det stöd de behöver i 
sin undervisning. Målet är att alla elever som går ut skolan har fått en bra, likvärdig 
undervisning och kan lämna skolan med framtidstro. Med ovanstående resurs möjliggörs flera 
olika insatser på skolorna. 

M iljökonsekvensa na lys 
Ingen miljöpåverkan 

Barn och skola 
Annica Nilsson, ekonom 

Beslutet ska expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
Utbildningsnämnden, skolchef Inga-Britt Henriksson, bitr. skolchef Eva Hugosson, skolexpert 
Margaretha Ekelund Svensson, ekonomichef Elisabet Edner, ekonom Annica Nilsson 

Samråd har skett med: 
Barn och skola; Inga-Britt Henriksson, Margaretha Ekelund Svensson, Eva Hugosson, rektors
grupp Ekonomiavdelningen; Ewa Rhodin-Nilsson, Annica Nilsson SKR; Mona Fridell 



uil BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Utbildningsnämnden 2020-11-24 11 av 18 

UN § 149 Dnr UN 000009/2020 - 905 

Ekonomisk månadsuppföljning 2020 

Beskrivning av ärendet Utbildningsnämnden får månadsvis en ekonomisk redogörelse från 
förvaltningen. Månadsrapporten presenteras för nämnden av ansvarig ekonom 
samt verksamhetschef. 

Underlag till beslutet 

Beslut 

I samband med månadsuppföljningen ges en lägesrapport om uppdraget med 
effektiviseringar inför budget år 2021. 

Ekonomisk månadsuppföljning januari - oktober 2020, arbetsmaterial 

Utbildningsnämnden beslutar: 

Ta till sig informationen. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



iJlJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Utbildningsnämnden 2020-11-24 12 av 18 

UN § 150 Dnr UN 000415/2020 - 600 

Redovisning av värdegrundsarbetet 

Beskrivning av ärendet Friends kartläggningar har gjorts för tredje året och utgår från rådande 
lagstiftning och mäter förekomst av kränkningar, trakasserier, diskriminering 
och mobbning bland eleverna. I enkäterna ställs också frågor om trivsel, 
trygghet och kännedom om/delaktighet i skolans trygghets- och 
likabehandlingsarbete. I årets enkät syns en liten minskning av kränkningar 
och mobbning. Även om det inte är stora förändringar så visar det på att 
skolorna är på rätt väg och att de främjande, förebyggande och åtgärdande 
insatserna ger resultat. 
Representanter från Friends har återkopplat resultat till rektor och delar av 
personalen på varje enhet. På varje förskola och skola har man utifrån 
återkopplingen arbetat vidare med sina utvecklingsområden. På förskolorna 
behöver man fortsätta arbetet med barns delaktighet och inflytande och inom 
skolan behövs ett fortsatt fokus på jargonger kopplade till etnicitet och sexuell 
läggning. I både enkäter och elevträffar vittnar eleverna om att det finns ett 
hårt språkbruk som baseras på rasistiska, homofobiska och sexistiska 
kommentarer. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från utvecklingsledare Birgitta Berseus, daterad 2020-11-04, 
med tillhörande bilaga. 

Föredragande Birgitta Berseus, utvecklingsledare, föredrar ärendet. 

Yrkanden Thomas Nerd (S) yrkar som tillägg att förvaltningen får i uppdrag att utarbeta 
ett förslag till policy för arbetet mot kränkningar av barn och unga i förskola, 
grundskola och gymnasium. Förslaget ska behandlas av nämnden senast på 
dess sammanträde i maj 2021. 

Propositionsordningar Ordförande ställer proposition på tilläggsyrkandet ovan och finner att 
nämnden bifaller detta. 

Beslut Utbildningsnämnden beslutar: 

1. Nämnden tar till sig informationen om Barn och skolas värdegrunds- och 
trygghetsarbete 2019/2020. 

2. Förvaltningen får i uppdrag att utarbeta ett förslag till policy för arbetet mot 
kränkningar av barn och unga i förskola, grundskola och gymnasium. 
Förslaget ska behandlas av nämnden senast på dess sammanträde i maj 
2021. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2020-11-04 
Handläggare: Birgitta Berseus 

Dnr: UN 000415/2020 - 600 

Redovisning av värdegrundsarbetet 

Förslag till beslut 

Tjänsteskrivelse 

Till: Utbildningsnämnden 

Nämnden tar till sig informationen om Barn och skolas värdegrunds- och trygghetsarbete 
2019/2020 

Sammanfattning av ärendet 

1 (2) 

Friends kartläggningar har gjorts för tredje året och utgår från rådande lagstiftning och mäter 
förekomst av kränkningar, trakasserier, diskriminering och mobbning bland eleverna. I enkä
terna ställs också frågor om trivsel, trygghet och kännedom om/delaktighet i skolans trygg
hets- och likabehandlingsarbete. I årets enkät syns en liten minskning av kränkningar och 
mobbning. Även om det inte är stora förändringar så visar det på att skolorna är på rätt väg 
och att de främjande, förebyggande och åtgärdande insatserna ger resultat. 
Representanter från Friends har återkopplat resultat till rektor och delar av personalen på 
varje enhet. På varje förskola och skola har man utifrån återkopplingen arbetat vidare med 
sina utvecklingsområden. På förskolorna behöver man fortsätta arbetet med barns delaktighet 
och inflytande och inom skolan behövs ett fortsatt fokus på jargonger kopplade till etnicitet 
och sexuell läggning. I både enkäter och elevträffar vittnar eleverna om att det finns ett hårt 
språkbruk som baseras på rasistiska, homofobiska och sexistiska kommentarer. 

Bakgrund 
Friends har utifrån förskolornas och skolornas behov utfört insatser för att stödja deras värde
grundsarbete under tre års tid. Insatser som har bestått av riktad fortbildning till personal, 
elev- och personalträffar utifrån aktuella frågeställningar och kartläggning och uppföljning 
utifrån enkäter. Örebro universitet har följt projektet och gör nu en utvärdering av samarbetet 
efter dessa tre år. 

Aktuellt 
Kartläggningen gjordes i november 2019. I skolornas systematiska kvalitetsarbete redovisas 
åtgärder i värdegrundsarbetet bl.a. genom en tydlig planering av rastaktiviteter, utökad sam
arbete mellan skolan och fritidshemmet och fadderverksamhet. Förslöv F-9 att de arbetat med 
fokus på språkbruk/jargong tillsammans med Friends och de arbetat med skolans trivselreg
ler tillsammans med eleverna. Alla förskolor har genomfört en utbildning om Barnkonvention
en och där fått mer kunskaper om barns delaktighet och inflytande. Detta arbete fortgår genom 
fortsatt fokus framför allt på artiklarna 2, 3, 6 och 12 i Barnkonventionen. 

Verksamhetsområde 
Birgitta Berseus, Utvecklingsledare 

Beslutet ska expedieras till: 
Klicka här för att ange text. 
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Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Friends Trygghetsrapport 

Samråd har skett med: 
Skolchef: Inga-Britt Henriksson 



fJ1] BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Utbildningsnämnden 

UN § 151 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-11-24 

Dnr UN 000423/2020 - 600 

Yttrande gällande förslag om förändrat ansvar för 
utbildningsnämnden 

Sida 

13 av 18 

Beskrivning av ärendet En utredning gällande förändrad politisk organisation i Båstads kommun har 
genomförts. Förslaget har tidigare remitterats till de politiska partierna. Även 
nämnderna har nu möjlighet att yttra sig över den del av förslaget som berör 
dem. 

Underlag till beslutet Skrivelse från utbildningsnämndens presidium 
Utdrag ur förslag över förändrad politisk organisation 

Beslut Utbildningsnämnden beslutar: 

Anta bifogad skrivelse från utbildningsnämndens presidium som nämndens 
yttrande gällande förslag om förändrat ansvar för utbildningsnämnden. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2020-11-16 
Handläggare: Ida Skoglund 

Dnr: UN 000423/2020 - 600 

Tjänsteskrivelse 
1 (1) 

Till: Utbildningsnämnden 

Yttrande gällande förslag om förändrat ansvar för utbildningsnämnden 

Förslag till beslut 

Anta bifogad skrivelse från utbildningsnämndens presidium som nämndens yttrande gällande 
förslag om förändrat ansvar för utbildningsnämnden. 

Sammanfattning av ärendet 
En utredning gällande förändrad politisk organisation i Båstads kommun har genomförts. 
Förslaget har tidigare remitterats till de politiska partierna. Även nämnderna har nu möjlighet 
att yttra sig över den del av förslaget som berör dem. 

Kommunkansliet 
Ida Skoglund, nämndsekreterare 

Beslutet ska expedieras till : 
Kanslichef 
Kommunstyrelsen 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Skrivelse från utbildningsnämndens presidium 
Utdrag ur förslag över förändrad politisk organisation 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2020-11-16 
Dnr: UN 000423/2020-600 

1 (2) 

Yttrande gällande förslag om förändrat ansvar för utbildningsnämnden 

Till kommunstyrelsen 

Utbildningsnämndens kärnområde är barn och ungas lärande och utveckling. Det är ett 
omfattande och komplext ansvarsområde. Nämnden har ca 350 mkr och 4 70 årsarbetare för 
att lösa uppdraget. Utmaningarna inför kommande år är många. Nämnden bedömning är att 
det är avgörande att nämnd och förvaltning kan fokusera på kärnområdet. Övertagande av 
verksamheter ska innebära bättre möjligheter än idag för dessa verksamheter att utvecklas. 
Det måste finnas en klar positiv effekt av organisationsförändringarna annars ska de inte 
genomföras. 

Utbildningsnämnden avger följande remissvar på gruppledarnas förslag avseende utredning 
"En förstärkt lokal demokrati". 

Utökat ansvarsområde 

Utredningen föreslår att kultur, bibliotek och fritidsgårdar överförs till utbildningsnämnden. 
Kultur har ingen tydlig eller given koppling till utbildning av barn och unga. Några uppenbara 
positiva effekter för kulturverksamheten vid överförande till utbildningsnämnden framgår inte 
av utredningen. Bibliotek och Barn och skola har ett väl fungerande samarbete kring 
skolbiblioteken. På samma sätt som vad gäller kulturfrågorna framgår inte vilka fördelar eller 
synergieffekter som avses. Inte heller framgår vilket det grundläggande motivet för ändrad 
politisk styrning är. Fritidsgårdarnas roll och uppdrag borde gjorts tydligt men att per 
automatik knyta dessa till utbildningsnämndens kärnuppdrag är inte självklart. Nämnden har 
ett lärandeuppdrag och ser istället att det sociala samband och uppdrag som finns idag ska var 
vägledande för vilken politisk nämnd som har ansvaret framöver. 

Utbildningsnämnden avstyrker att kultur, bibliotek och fritidsgårdar överförs till nämnden. 

Inrättande av 2:e vice ordförande, 

Utbildningsnämnden tillstyrker förslaget. 

Utbildningsnämndens arbetsutskott avskaffas 

Utbildningsnämnden avstyrker förslaget. Det är en fördel om en så stor verksamhet som 
utbildningsnämnden ansvarar för har möjlighet att kalla ett arbetsutskott med 
be-slutsdelegation då verksamheten så kräver. Idag finns 5 partier representerade i 
arbetsutskottet medan i ett presidium blir det 3 partier. Den politiska förankringen blir bättre 
genom ett arbetsutskott. 

Annat som utredningen inte behandlar 

Nämnden vill lyfta upp diskussionen om det politiska ansvaret för det kommunala aktivi
tetsansvaret för ungdomar 16-20 år, ungdomsrådet och vuxenutbildningen. Det kan finnas 
motiv och fördelar med att föra dessa verksamheter närmare Barn och skola och 
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utbildningsnämnden. 

Nämnden har i annat sammanhang väckt ärende om den delade styrning av kulturskolan. 
Klargörande i denna del bör finnas med i slutförslaget. Antingen överförs det politiska ansvaret 
för kulturskolan från utbildningsnämnden till kommunstyrelsen eller så överförs det 
förvaltningsmässiga ansvaret från Bildning och arbete till Barn och skola. 

Övriga synpunkter 

De svårigheter i det interna arbetet som nämnden och förvaltningen idag har att hantera är i 
hög grad beroende av hur den interna styrningen på övergripande nivå fungerar. För nämnden 
och Barn och skola är ekonomi- och målstyrning centrala och tunga processer. Under många 
år har dessa rutiner diskuterats utan att nå målet om en väsentligen bättre styrning. Det finns 
goda möjligheter att nu komma tillrätta med dessa brister. 

En organisation såsom den skisserats ovan kommer att stärka kommunens utbildningsfokus 
och det i sig kommer att leda just till synergieffekter inom nämndens kärnområde, som 
utredningen säger sig syfta till. 

Thomas Nerd 
Ordförande 

SusanneJung 
Vice ordförande 
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Utbildningsnämnden 

UN § 152 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-11-24 

Dnr UN 000003/2020 - 904 

Anmälda delegationsbeslut 

Sida 

14 av 18 

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

Underlag till beslutet Delegations beslut Barn och skola, inklusive ordförandebeslut 
DelegationsbeslutAkademi Båstad gymnasium 

Beslut Utbildningsnämnden beslutar: 

Redovisade delegationsbeslut läggs till handlingarna. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Utbildningsnämnden 2020-11-24 15 av 18 

UN § 153 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 2020-11-24 

Utbildningsnämnden beslutar: 

Beslutsloggen för utbildningsnämnden, 2020-11-24, godkänns med följande 
tillägg: 

1. Ärende Socioekonomisk resursfördelning har behandlats under dagens 
sammanträde och utgår därmed från beslutsloggen. 

2. Uppdrag till förvaltningen att ta fram ett policydokument för arbetet mot 
kränkande behandling i förskola, grundskola och gymnasium läggs till 
beslutsloggen. 

usterandes si naturer 
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~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Utbildningsnämnden 2020-11-24 

UN § 154 Dnr UN 000005/2020 - 900 

Delgivningar 

Beskrivning av ärendet Följande handlingar delges utbildningsnämnden: 

Underlag till beslutet 

Beslut 

Sammanträdesplan 2021 
Rambudget 2021, plan 2022-2023 
Avsägelse av uppdrag 
Fyllnadsval 
Näringslivspolicy för Båstads kommun 
Årshjul 2021, reviderat 
Remissvar till Skolinspektionen 
Ekonomirapport 
Information Covid 19 från säkerhetschef 
AV Media, direktionsprotokoll samt granskningsrapport 

Se ovan 

Utbildningsnämnden beslutar: 

Redovisade delgivningar läggs till handlingarna. 

Justerandes si naturer 

Sida 

16 av 18 

Utdra sbes rkande 



[ilJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Utbildningsnämnden 

UN § 155 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-11-24 

Dnr UN 000007 /2020 - 600 

Anmälda kränkande behandlingar 

Sida 

17 av 18 

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 

Föredragande Margaretha Ekelund-Svensson, skolexpert, föredrar ärendet. 

Beslut Utbildningsnämnden beslutar: 

Redovisade anmälda kränkande behandlingar läggs till handlingarna. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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Utbildningsnämnden 

UN § 156 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-11-24 

Dnr UN 000396/2020 - 600 

Rapportering problematisk frånvaro 

Sida 

18 av 18 

Beskrivning av ärendet I den handlingsplan gällande problematisk frånvaro som utbildningsnämnden 
antog den 29 september 2020 framgick bland annat att nämnden en gång i 
månaden ska få en sammanställning över antalet elever med problematisk 
frånvaro. På så vis kan nämnden få en översiktlig bild av var i processen skolan 
och förvaltningen befinner sig i arbetet kring eleven. 

Underlag till beslutet Rapport problematisk frånvaro 

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

Beslut Utbildningsnämnden beslutar: 

Lägga informationen till handlingarna. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 


