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2016-05-10 

Från och med 2016-05-17 till och med 2016-06-08 

Ko mm~~ 

' 
Berat Meholli 



0 - . 

BASTA DS i SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

KOMrViUN Sammantr:ädesdatum 

Utbildningsnämnden 2016-05- 10 

Innehållsförteckning 

Utbildningsnämnden 2016-05-10 

UN § 57 Dnr UN 000006/2016 - 900 
Val av justeringsperson 

UN § 58 Dnr UN 000007 /2016 - 900 
Godkännande av dagordning 

UN § 59 Dnr UN 000103/2016 - 600 
Granskning av strategisk långtidsplanering inom förskola och skola 

UN § 60 Dnr UN 000150/2016 - 600 
Barnomsorg på OB-tid 

UN § 61 Dnr UN 000469/2015 - 600 
Platsbrist inom förskola 1-5 år 

UN § 62 Dnr UN 000220/2016 - 600 
Lokaler - Östra Karups skola 

UN § 63 Dnr UN 000228/2016 - 600 
Systematiskt arbetsmiljöarbete 

UN § 64 Dnr UN 000084/2016 - 600 
Remiss från Skolinspektionen, särskild variant av gymnasieutbildning vid den fristående 
gymnasieskolan Apelrydsskolan i Båstad kommun, dnr 37-2016:490 

UN § 65 Dnr UN 000085/ 2016 - 600 

Sida 

2 av 16 

Remiss från Skolinspektionen, utökning av en befintlig fristående gymnasieskola vid Stiftelsen 
Apelrydsskolan International i Båstad kommun, dnr 32-2016 :443 

UN § 66 Dnr UN 000008/2016 - 904 
Anmälda delegationsbeslut utbildningsnämnden 2016 

UN § 67 Dnr UN 000009/2016 - 900 
Delgivningar utbildningsnämnden 2016 

UN § 68 Dnr UN 000012/2016 - 900 
Beslutslogg utbildningsnämnden 2016 

UN § 69 Dnr UN 000004/2016 - 900 
lnformationsärenden utbildningsnämnden 2016 

justerandes signaturer Utdra sbes rkand e 



IIi] BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Utbildningsnämnden 

UN § 57 

SAMMA~TRÄÖESPROTOKOLL 
Sammantr:ädesdatum 

2016-05-10 

Dnr UN 000006/2016 - 900 

Val av justeringsperson 

Sida 

3 av 16 

Beskrivning av ärendet Justering av protokollet ska ske samtidigt av ordförande och justerare på dag 
och tid som nämnden beslutar vid varje sammanträde. Nämnden kan besluta 
att en paragraf ska justeras omedelbart. Paragrafen ska redovisas skriftligt 
innan nämnden justerar den. 

Yrkanden Ordförande Helena Stridh (BP) yrkar bifall till tjänstemannaförslaget. 

Propositionsordningar Ordförande Helena Stridh (BP) ställer proposition på framfört yrkande och 
finner bifall för detsamma. 

Beslut Utbildningsnämnden beslutar: 

1. utse Åsa Ragnarsson (M) till justerare och Mats Lundberg (L) till ersättare 

2. justeringen äger rum på kommunkontoret i Båstad, tisdagen den 17:e maj kl. 
17:00 

l ~ ~~<::>~~~~-Jt-1s-te·r-an-cl-es-s-ig-na-u-1r--e1_· ~~~--~~~~~~--'-~~~U-tcl-ra_g_sb_e_scy_r_k_an-cl-e~~--' 



IJlJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Utbildningsnämnden 

UN § 58 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
.Sammanträdesdatum 

2016-05-10 

Dnr UN 000007 /2016 - 900 

Godkännande av dagordning 

Sida 

4av16 

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

Yrkanden Ordförande Helena Stridh (BP} yrkar bifall till tjänstemannaförslaget. 

Propositionsordningar Ordförande Helena Stridh (BP) stä ller proposition på framfört yrkande och 
finner bifall för detsamma. 

Beslut Utbildningsnämnden beslutar godkänna dagordningen. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



[j}J BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Utbildningsnämnden 

UN § 59 

. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträd esdatum 

2016-05-10 

Dnr UN 00010 3/ 2016 - 600 

Sida 

5av16 

Granskning av strategisk långtidsplanering inom förskola och 
skola 

Beskrivning av ärendet Kommunrevisionen har med hjälp av EY granskat den strategiska 
långtidsplaneringen inom förskola och skola. Granskningens syfte har varit att 
bedöma om Kommunstyrelsen och Utbildningsnämnden har ändamålsenlig och 
tillräcklig långtidsplanering inom förskola och skola för att möta förändrade 
behov. Utbildningsnämnden ska yttra s ig till Kommunrevisionen. 

Förslag till beslut Utbildningsnämnden beslutar ta skolchefens yttrande som sitt eget och 
överlämna detta till kommunrevisionen. 

Yrkanden Ordförande Helena Stridh (BP) yrkar: 

l. Ta skolchefens yttrande som sitt eget samt överlämna det till 
Kommunstyrelsen med kopia till Kommunrevisionen 

Ledamot Ingrid Zäther (S) yrkar: 

l. Ta till sig informationen samt översända ärendet till Kommunstyrelsen 

Propositionsordningar Ordförande Helena Stridh (BP) ställer proposition på framförda yrkanden och 
finner bifall för eget yrkande. 

Beslut Utbildningsnämnden beslutar ta skolchefens yttrande som sitt eget samt 
överlämna det till Kommunstyrelsen med kopia till Kommunrevisionen. 

I usternndes signat11rer Utclragsbestvrkancle 



lill BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Utbildningsnämnden 2016-05-10 6av16 

UN § 60 Dnr UN 000150/2016 - 600 

Barnomsorg på 08-tid 

Beskrivning av ärendet Ingrid Zäther (S) väckte ett ärende om att erbjuda barnomsorg på obekväm 
arbetstid - d.v.s. före kl. 06.30 och efter kl. 18.30. Vistelsetiden 06.30 till 18.30 
gäller både för förskola, dagbarnvårdare och fri tidshem i enlighet med beslut i 
kommunfullmäktige i samband med budgetbeslutet. 

Förslag till beslut 

Yrkanden 

Utbildningsnämnden beslutar att ta till sig informationen. 

Ordförande Helena Stridh (BP) yrkar, med instämmande av Åsa Ragnarsson 
(M) med flera, 

1. Beakta införande av Barnomsorg på OB-tid i budget 2018, plan 2019, 2020 

Ledamot Ingrid Zäther (S) yrkar: 

1. Beakta införande av Barnomsorg på OB-tid i budget 2017, plan 2018, 2019 

Propositionsordningar Ordförande Helena Stridh (BP) ställer proposition på framförda yrkanden och 
finner bifall för eget yrkande. 

Beslut Utbildningsnämnden beslutar: 

1. Beakta införande av Barnomsorg på OB-tid i budget 2018, plan 2019, 2020. 

Reservation Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet tillförmån för eget yrkande. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 

0 

itL-



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Utbildningsnämnden 2016-05-10 7av16 

UN § 61 Dnr UN 000469/2015 - 600 

Platsbrist inom förskola 1-5 år 

Beskrivning av ärendet Vid Utbildningsnämndens sammanträde 2015-10-13 redovisades som vanligt 
hur det ser ut med beläggningen på kommunens förskolor och hur många barn 
som står i kö för att få plats. Redovisningen uppdelas på tätorter för att ge en 
tydlig bild. Ärendet återkom på Utbildningsnämndens sammanträde 2015-12-
01 då förvaltningen fick i uppdrag att öka antalet förskoleplatser i Förslöv och 
att uppdraget ska genomföras inom befintlig budget. Ärendet med brist på 
platser i Förslöv återkom på sammanträdet 2016-02-16 då uppdraget blev att 
förvaltningen under våren ska anställa det antal dagbarnvårdare som behövs 
för att klara skollagens krav. 

Förslag till beslut Utbildningsnämnden beslutar att: 

Yrkanden 

1. Arbetet med att bygga nya Skogs byns förskola påbörjas omgående 
2. Finansiera modulen för att utöka platserna i Förslöv genom att minska 
budgeten för kompetensutveckling och tilläggsbelopp 
3. Förvaltningen inte ska anställa dagbarnvårdare för att klara skollagens krav 

Ordförande Helena Stridh (BP) yrkar att punkt 1 i förslaget till beslut 
omformuleras enligt följande: 

1. Anmoda Kommunstyrelsen att byggnationen av Skogs byns förskola påbörjas 
omgående 

Ledamot Stefan Olsson (C) yrkar att punkt 1 i förslaget till beslut kompletteras 
med följande: 

1. För att påskynda byggnationen av den nya förskolan i Förslöv avstår 
Utbildningsnämnden från samlokalisering med äldreboendet 

Ledamot Ingrid Zäther (S) yrkar att återremittera punkt 2 i förslaget till beslut 
till förvaltningen för att ta fram alternativa finansieringsförslag 

Ledamot Åsa Ragnarsson (M) yrkar: 

1. Ta bort punkt 2 i förslaget till beslut 
2. Utbildningsnämnden äskar om medel från Kommunstyrelsen för att 
finanseria modulen för att utöka platserna i Förslöv 

Ledamot Ingrid Zäther (S) yrkar, med instämmande av Åsa Ragnarsson (M), att 
punkt 3 i förslaget till beslut omformuleras enligt följande: 

1. upphäva beslutet om dagbarnvårdare (2016-02-16 UN § 21) 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Utbildningsnämnden 

Propositionsordning 1 

Propositionsordning 2 

Propositionsordning 3 

Omröstningsresultat 

Propositionsordning 4 

Beslut 

2016-05-10 8av16 

Ordförande Helena Stridh (BP) ställer proposition på eget yrkande och finner 
bifall för detsamma. 

Ordförande Helena Stridh (BP) ställer proposition på Stefan Olssons (C) 
yrkande och finner att Utbilningsnämnden beslutar avslå yrkandet. 

Ordförande Helena Stridh (BP) ställer proposition på Ingrid Zäthers (S) och Åsa 
Ragnarssons (M) yrkanden och finner bifall för Ingrid Zäthers (S) yrkande. 

Votering begärs. Utbildningsnämnden beslutar anta följande beslutsgång: 
Ja-röst för Ingrid Zäthers (S) yrkande 
Nej-röst för Åsa Ragnarssons (M) yrkande 

Omröstningen faller ut med 4 ja-röster, 4 nej röster och 1 avstå-röst enligt 
följande: 

Ledamot Ja Nej Avstår från att rösta 
Erik Helbl (BP) X 

Marie-Louise Nilsson (BP) X 

Ingrid Zäther (S) X 

Carolin Gräbner (SD) X 

Stefan Olsson (C) X 

Åsa Ragnarsson (M) X 

Susanne Jung (M) X 

Mats Lundberg (L) X 

Helena Stridh (BP) X 

Med anledning av ordförande Helena Stridhs (BP) utslagsröst beslutar 
Utbildningsnämnden bifalla Ingrid Zäthers (S) yrkande. 

Ordförande Helena Stridh (BP) ställer proposition på Ingrid Zäthers (S) 
yrkande och finner bifall för detsamma. 

Utbildningsnämnden beslutar: 

1. Anmoda Kommunstyrelsen att byggnationen av Skogs byns förskola påbörjas 
omgående 

2. Återremittera punkt 2 i förslaget till beslut till förvaltningen för att ta fram 
alternativa finansieringsförslag 

3. upphäva beslutet om dagbarnvårdare (2016-02-16 UN § 21) 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



[ii] BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Utbildningsnämnden 2016-05-10 9av16 

UN § 62 Dnr UN 000220/2016- 600 

Lokaler - Östra Karups skola 

Beskrivning av ärendet Antalet elever har ökat på Östra Karup skola vilket rektor visat för 
Utbildningsnämnden vid sammanträdet 2016-04-12. Det finns dessutom en 
stor grupp med asylsökande barn som enligt skollagen har rätt till utbildning. 
Då barnen bor på Hemmeslöv Herrgård är det Östra Karup skola som ska ta 
emot barnen. Sammantaget blir det för många elever på skolan i nuvarande 
lokaler. 

Förslag till beslut Utbildningsnämnden beslutar att: 
1. Hyra fyra modulklassrum från och med hästterminen 2016 
2. Anmoda Kommunstyrelsen om att påbörja planeringen av grundskoleplatser 
i området Båstad, Hemmeslöv och Östra Karup 

Yrkanden Ordförande Helena Stridh (BP) yrkar: 

1. Bifall till punkt 1 i förslaget till beslut 
2. Ordet' omgående' läggs till i punkt 2 i förslag till beslut innan ordet 'påbörja' 
3. Uppdra skolchefen att lyfta radonproblematiken i Lyan och därmed bristen 
på arbetsrum för personalen till Kommunstyrelsen 
4. Anmoda Kommunstyrelsen att fatta beslut om finansering av 
ersättningslokaler 

Propositionsordningar Ordförande Helena Stridh (BP) ställer proposition på framfört yrkande och 
finner bifall för detsamma. 

Beslut Utbildningsnämnden beslutar: 

1. Hyra fyra modulklassrum från och med hästterminen 2016 
2. Anmoda Kommunstyrelsen om att omgående påbörja planeringen av 
grundskoleplatser Båstad, Hemmeslöv och Östra Karup 
3. Uppdra skolchefen att lyfta radonproblematiken i Lyan och därmed bristen 
på arbetsrum för personalen 
4. Anmoda Kommunstyrelsen att fatta beslut om finansering av 
ersättningslokaler 

J usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



l,fiJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Utbildningsnämnden 

UN § 63 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-05 -10 

Dnr UN 000228/2016 - 600 

Systematiskt arbetsmiljöarbete 

Sida 

10av16 

Beskrivning av ärendet Det systematiska arbetsmiljöarbetet ska följas upp årligen. Reglerna för detta 
finns i föreskriften om det systematiska arbetsmiljöarbetet, AFS 2001: 1. 

Yrkanden Ordförande Helena Stridh (BP) yrkar bifall till tjänstemannaförslaget. 

Propositionsordningar Ordförande Helena Stridh (BP) ställer proposition på framfört yrkande och 
finner bifall för detsamma. 

Beslut Utbildningsnämnden beslutar: 
1. Godkänna sammanställningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet inom 
Barn & skola 
2. Översända ärendet till Kommunstyrelsen 

~~~--~____.,.~'--C)~~~J-us-te-r-an-d-es-s-ig-na-tu_r._e1_·_ ~~~~~~~~~~•~~~-U-tc-lra-1g-:sb-e-sw_r_k-a1-1d-e~~--' 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Utbildningsnämnden 2016-0 5-10 

UN § 64 Dnr UN 000084/2016 - 600 

Remiss från Skolinspektionen, särskild variant av 
gymnasieutbildning vid den fristående gymnasieskolan 
Apelrydsskolan i Båstad kommun, dnr 37-2016:490 

11av16 

Beskrivning av ärendet Stiftelsen Apelrydsskolan International har hos Skolinspektionen ansökt om att 
flytta särskild variant av gymnasieutbildning från Stiftelsen Apelrydsskolan till 
Stiftelsen Apelrydsskolan International från och med vårterminen 2017. 

I enlighet med 2 kap. 5 §skollagen (2010:800) ges kommunen möjlighet att 
yttra sig över ansökan. Yttrandet är ett underlag för Skolinspektionen att 
bedöma om en etablering av sökt utbildning skulle medföra påtagliga negativa 
konsekvenser för den del av skolväsendet som anordnas av det allmänna 
(kommunal verksamhet). 

Yrkanden Ordförande Helena Stridh (BP) yrkar bifall till tjänstemannaförslaget. 

Propositionsordningar Ordförande Helena Stridh (BP) ställer proposition på framfört yrkande och 
finner bifall för detsamma. 

Beslut Utbildningsnämnden beslutar: 

~ 
t> 

1. Har inget att erinra avseende Apelrydsskolans ansökan till Skolinspektionen 
om överflyttning av program ti ll Stiftelsen Apelrydsskolan lnternational 

]usterandes signaturer Utdragsbeslvrkande 

~ 
·---



BÅSTADS 
KOMM·UN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Utbildningsnämnden 2016-05-10 

UN § 65 Dnr UN 000085/2016 - 600 

Remiss från Skolinspektionen, utökning av en befintlig 
fristående gymnasieskola vid Stiftelsen Apelrydsskolan 
lnternational i Båstad kommun, dnr 32-2016:443 

12 av 16 

Beskrivning av ärendet Stiftelsen Apelrydsskolan lnternational har hos Skolinspektionen ansökt om att 
utöka samt flytta gymnasieprogram från Stiftelsen Apelrydsskolan till Stiftelsen 
Apelrydsskolan International från och med vårterminen 2017. 

I enlighet med 2 kap. 5 §skollagen (2010:800) ges kommunen möjlighet att 
yttra sig över ansökan. Yttrandet är ett underlag för Skolinspektionen att 
bedöma om en etablering av sökt utbildning skulle medföra påtagliga negativa 
konsekvenser för den del av skolväsendet som anordnas av det allmänna 
(kommunal verksamhet). 

Yrkanden Ordförande Helena Stridh (BP) yrkar bifall till tjänstemannaförslag. 

Propositionsordningar Ordförande Helena Stridh (BP) ställer proposition på framfört yrkande och 
finner bifall för detsamma. 

Beslut Utbildningsnämnden beslutar: 

1. Har inget att erinra avseende Apelrydsskolans ansökan till Skolinspektionen 
om utökning och överflyttning av program till Stiftelsen Apelrydsskolan 
lnternational 

j usterandes signaturer Utdragsbestyrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Utbildningsnämnden 

UN § 66 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Samrrianträdesdatum 

2016-05-10 

Dnr UN 000008/2016 - 904 

Anmälda delegationsbeslut utbildningsnämnden 2016 

Sida 

13 av 16 

Beskrivning av ärendet Delegationsbeslut ska anmälas till utbildningsnämnden, enligt 6 kap. 35-37 §§ 
KL. Besluten ska anmälas vid nämndens nästkommande sammanträde. 

1. Anmälan av delegationsbeslut Mikael Jakobsson 2016-05-03 
2. Anmälan av delegationsbeslut, Birgitte Dahlin daterad 2016-04-26 
3. Anmälan av delegationsbeslut, Helena Stridh daterad 2016-04-27 
4. Anmälan av delegationsbeslut, Henrik Wagersten 2016-04-29 

Yrkanden Ordförande Helena Stridh (BP) yrkar bifall till tjänstemannaförslaget. 

Propositionsordningar Ordförande Helena Stridh (BP) ställer proposition på framfört yrkande och 
finner bifall för detsamma. 

Beslut Utbildningsnämnden beslutar att redovisade delegationsbeslut läggs till 
handlingarna. 

justerandes signaturer Utdrags bes tyrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄOESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Utbildningsnämnden 2016-05-10 

UN § 67 Dnr UN 000009/2016 - 900 

Delgivningar utbildningsnämnden 2016 

Beskrivning av ärendet Inkomna skrivelser av särskild vikt för nämnden delges. 

A) Incidentrapport om händelse på Strandängsskolan (000115/2016) 
B) Incidentrapport om händelse på Strandängsskolan (000229 /2016) 
C) Incidentrapport om händelse på Strandängsskolan (000234/2016) 
D) Begäran om yttrande och handlingar från IVO (000144-2016) 

Sida 

14 av 16 

E) Dom avseende omedelbart omhändertagande enligt LVM (000159/2016) 
F) Ekonomirapport januari-mars 2016 (000106/2016) 
G) Protokoll Binsam 2016-03-09 (000009/2016) 
H) Skolverket söker samordnare för arbete med kompetensutvecklingsinsatser 
inom nyanländas lärande (000217 /2016) 
I) Anmälan rörande ett familjehem med folkbokföringsort Hässleholm 
(000226/2016) 
J) Tillsynsföreläggande (000227 /2016) 
K) Redovisning av platser inom förskola och pedagogisk omsorg 
(000009 /2016) 
L) Sammanställning barnantal och nettokö till kommunens förskolor och 
pedagogisk omsorg (000009 /2016) 
M) Begäran om redogörelse och handlingar (000238/2016) 
N) Beslut från Inspektionen för vård och omsorg (000087 /2016). 

Yrkanden Ordförande Helena Stridh (BP) yrkar bifall till tjänstemannaförslaget. 

Propositionsordningar Ordförande Helena Stridh (BP) ställer proposition på framfört yrkande och 
finner bifall för detsamma. 

Beslut Utbildningsnämnden beslutar att redovisade delgivningar läggs till 
handlingarna. 

justerandes signaturer Utdrags bestyrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Utbildningsnämnden 

UN § 68 

SAMMANTRÄÖESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-05 -10 

Dnr UN 000012/2016 - 900 

Beslutslogg utbildningsnämnden 2016 

Sida 

15 av 16 

Beskrivning av ärendet För att säkerhetsställa verkställigheten av beslut fattade av 
utbildningsnämnden finns en beslutslogg. Vid varje sammanträde får 
utbildningsnämnden en förteckning över de fattade beslut som ska verkställas, 
återrapporteras eller som remitterats för beredning. 

Yrkanden Ordförande Helena Stridh (BP) yrkar bifall till tjänstemannaförslaget. 

Propositionsordningar Ordförande Helena Stridh (BP) ställer proposition på framfört yrkande och 
finner bifall för detsamma. 

Beslut Utbildningsnämnden beslutar att beslutsloggen för Utbildningsnämnden 
daterad 2016-04-19 godkänns. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkancle 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Utbildningsnämnden 

UN § 69 

SÄMMANTRÄD.ESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-05-10 

Dnr UN 000004/2016 - 900 

lnformationsärenden utbildningsnämnden 2016 

Beskrivning av ärendet A) Allmän information från Barn och skola, Birgitte Dahl in 
B) Allmän information från gymnasieskolan, Henrik Andersson 

Sid a 

16 av 16 

C) Allmän information frå n Socialtjänsten, Birgitte Dahlin/Henrik Andersson 
D) Information om asylsökande, Henrik Andersson/Birgitte Dahlin 
E) Information om rekrytering av ny skolchef, Katarina Pelin 
F) Information om öppna jämförelser, Birgitte Dahlin 
G) Information om Tertial 1, Birgitte Dahlin 

Yrkanden Ordförande Helena Stridh (BP) yrkar bifall till tjänstemannaförslaget. 

Propositionsordningar Ordförande Helena Stridh (BP) ställer proposition på framfört yrkande och 
finner bifall för detsamma. 

Beslut Utbildningsnämnden beslutar att notera informationen till protokollet. 
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