


Revisjonsrapport 2015
Genomförd på uppcirag av revisorevna
Januari 2016

Båstads kommun
Granskning av strategisk
långtidsplanering room förskola och
skola

Building a better
working world



EY
Builr~i~q a hett?r
working warp

Innehåll

Sammanfattning............................................................................................................................ 2

1. Inledning ............................................................................................................................... 3

1.1. Bakgrund ............................................................................................................................ 3
1.2. Syfte och avgränsning ........................................................................................................ 3
1.3. Revisionsfrågor ...................................................................................................................3
1.4. Genomförande ....................................................................................................................3

2. Revisionskriterier .................................................................................................................4

3. Kommunens strategiska långtidsplanering ....................................................................... 6

3.1. Kommunens befolkningsstruktur 2002-2014 ....................................................................... 6
3.2. Kommunens befolkningsprognos 2014-2025 ...................................................................... 7

4. Utbildningsnämndens styrning av strategisk långtidsplanering ...................................... 7

4.1. Demografiska prognoser ..................................................................................................... 8
4.2. Lokalförsörjning ................................................................................................................ 10
4.3. Roll- och ansvarsfördelning ............................................................................................... 15
4.4. Uppföljning och återrapportering ....................................................................................... 15

5. Sammanfattande bedömning ............................................................................................16

5.1. Bedömning utifrån revisionsfrågorna ................................................................................. 16
5.2. Identifierade förbättringsområden/rekommendationer ....................................................... 18

Källförteckning............................................................................................................................19

Bilaga1 ........................................................................................................................................20

1



EY
Øliildi~g c~ better
w~rkinq world

Sammanfattning

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Båstads kommun granskat
utbildningsnämndens strategiska långtidsplanering inom förskola och grundskola.
Granskningens syfte har varit att bedöma om kommunstyrelsen och utbildningsnämnden haren
ändamålsenlig och tillräcklig långtidsplanering inom förskola och skola för att möta förändrade
behov.

Vår sammanfattande bedömning är att utbildningsnämnden kan stärka den strategiska
långtidsplaneringen inom förskola och skola. Vid granskningstillfälle sker enligt vår bedömning
ingen systematisk planering utifrån demografiska förändringar eller volymförändring inom
grundskolan p.g.a. aysaknad av nyckeltal såsom kapacitet- och beläggningsgrad vid enskilda
skotenheter. Vidare saknar vi ekonomiska analyser och en uppföljning av eventuelle
konsekvenser för kommunens ekonomi och som kan följa av framtegna befolkningsprognoser.
Slutligen bedömer vi att kommunstyrelsen bör tydliggöra vilken nämnd som har ansvar för
lokalförsörjning och förskole- och skolplatser i kommunen.
Vi har bland annat gjort följande iakttagelser:

Kommunen arbetar utifrån en prognos som innebär en oförändrad befolkningstillväxt fram till 2025
(Alternativ 0) samt en prognos där befolkningen i kommunen ökar med 100 personer per år
(Alternativ +100). Prognoserna saknar ekonomiska analyser. I jämförelse mellan Alternativ 0 och
Alternativ +100 innebär den senere en ökning med 30 nyfödda barn, 145 förskolebarn och 130
skotbarn år 2025.
Kommunens förskolor redovisar en genomsnittlig beläggning på 98,4 %, där högst beläggning
redovisas inom Backabyns förskola om 122 %. Östra Karups förskola har högst hyreskostnad/barn,
medan Skogsbyns modulförskola har lägst hyreskostnad/barn.
Underlag som beskriver kapasitet och beläggning inom kommunens grundskolor finns enligt
ansvariga tjänstemän finte framtegna. Strandängsskolan med 450 elever har högst lokalhyra och
hyrkostnad per elev, medan Östra Karups skola har lägst hyrkostnad per elev i kommunen.
Barn och skola fisk i uppdrag av KS (2014-05-07) att utreda en likvärdig utbildning vid kommunens
förskolor och skolor. I utredningen, som presenterades i september 2015, framgår att det endast är
Förslövs skola 7-9 som är byggd för en mer flexibel undervisning. Vidare framgår kommunens
investerings- och underhållsbehov av förskolor och skolor. Utredningen återremitterades till samtlige
politiske partier i kommunfullmäktige och vid sammanträdet i desember uppdrog utbildningsnämnden
förvaltningen att sammanställa remissyttranden, ta fram en demografisk prognos, kostnadsberäkna
de olika förslagen i yttrandena samt utreda en optimal förskole- och grundskoleorganisation.
Utredningen av en optimal förskole- och grundskoleorganisation väntas vara klar under senere delen
av 2016.
oktober 2015 informerades utbildningsnämnden om att förskolan i Förslöv finte kunde ta emot fler

barn pga. aysaknad av förskoleplatser. Utbildningsnämnden gav i oktober 2015 förvaltningen i
uppdrag att utreda vilka åtgärder som kan genomföras för att undvika denne situation.
Kommunstyrelsen informerades om situationen i november och gav därefter
kommunledningskontoret i uppdrag att arbeta fram ett planuppdrag och bygglov för en ny förskola i
Förslöv.

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi kommunstyrelsen och utbildningsnämnden att:

~- tydliggöra det övergripande ansvaret för kommunens lokalförsörjning inom förskola och skola.
Ansvaret bör framgå av beslutat reglemente.
tilise att kommunens befolkningsprognoser kompletteres med demografiske prognoser och
ekonomiska analyser för att tydliggöra vad prognoserna skulle innebära för kommunens ekonomi.
arbeta fram nyckeltal för beläggning vid kommunens samtlige förskolor och skolor.
utveckla och systematisere prognos- och planarbetet genom att i ökad utsträckning använda
uppgifter från GIS-enheten för att tydliggöra hur behoven inom förskola och skola kommer att
förändras framöver.
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1. Inledning

1.1. Bakgrund

Förseningar i arbetet att få fram lokaler för förskole- och skolverksamhet kan orsaka stova
extrakostnader och olägenheter för både barn/elever och skolpersonal. Flera nämnder är
delaktige i frågan, från planeringsfasen till själva utförandefasen samt i olika former av
tiliståndsprövningar. Det ställer stova krav på nämnden att ha en ändamålsenlig organisation för
planering, framförhållning och beredskap för att kunna bygga ut och utveckla alternativt
avveckla befintliga verksamheter.

Revisorevna har utifrån sin risk- och väsentlighetsanalys identifierat en risk för bristende
framförhållning och långtidsplanering inom utbildningsnämnden. Revisorevna önskar med
granskningen få belyst om förskole- och skolverksamheterna anpassas utifrån demografiske
förändringar och volymförändringar, vilka överväganden som görs auseende lokalförsörjningen
och hur behoven kommuniceras till övriga nämnder som underlag för planering och förändring.

1.2. Syfte och avgränsning

Granskningens syfte är att bedöma om kommunstyrelsen och utbildningsnämnden haren
ändamålsenlig och tillräcklig långtidsplanering inom förskola och skola för att möta förändrade
behov. Granskningen berör kommunstyrelsen samt utbildningsnämndens ansvarsområden
Förskola 1-5 år samt Grundskola F-9.

1.3. Revisionsfrågor

granskningen besvares följande revisionsfrågor:

► Finns en ändamålsenlig samverken och organisation för strategisk planering och
förändring av förskole- och skolverksamheter?

~ Vilka övenräganden och utredninger har utbildningsnämnden gjort auseende
framtida volymförändringar och strategisk lokalplanering? Har dessa omsetts i
organisatoriske förändringar?

~ Vilken nyttjandegrad och lokalkostnad föreligger inom befintliga lokaler?

~ Finns en tydlig roll- och ansvarsfördelning mellan utbildningsnämnden och berörda
nämnder och kommunstyrelsen vid framtagandet av platser och nya lokaler?

Vilken återrapportering sker till utbildningsnämnden, kommunstyrelsen och fullmäktige?

1.4. Genomförande

Granskningen är genomförd med hjälp av intervjuer och dokumentstudier. Intervjuer har
genomförts med kanslichef på kommunledningskontoret och skolchef vid Barn och Utbildning.
Oppgifter i form av statistik, demografiske prognoser utredninger och lokalhyror har inhämtats i
den mån uppgifterna varit tillgängliga. De befolkningsprognoser vi fått tillgång till är daterade
2014-02-25. Kommunens GIS-enhet har även tagit fram uppgifter för granskningens räkning
auseende kapacitetsutnyttjande och hyreskostnader per enheter på kommunens förskolor och
grundskolor. Intervjuede tjänsteman har beretts tillfälle att faktagranska rapporten.
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2. Revisionskriterier

Med revisionskriterier auses bedömningsgrunder snm används i granskningen som
utgångspunkt för analys, slutsatser och bedömningar. I denna granskning utgörs de
huvudsakliga revisionskriterierna av:

~ Kommunallagen (1991:900) 6 kap.

Nämnderna ska var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de
mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt, samt de föreskrifter som gäller för verksamheten.
Nämnderna ska enligt gällande lagstiftning även verka för att samråd sker med dem som
utnyttjar deras tjänster.

Skollagen (2010:800) 3-10 kap.

Kommunen ska erbjuda förskoleplats inom fyra månader efter att vårdnadshavare har anmält
önskemål om förskola. De barn som har fysiska, psykiska eller av andra skäl behov av särskilt
stöd i sin utveckling ska skyndsamt erbjudas plats. Kommunen ansvarar även för att se till att
alla skolpliktiga barn i kommunen får sin utbildning och är därigenom skyldig att tillhandahålla
utbildningsplats.

9 kap. 8 §framgår att huvudmannen ska se till att barngrupperna i kommunen är av lämplig
sammansättning och storlek samt att barnen i övrigt erbjuds en god miljö. Vidare framgår av 9
kap. 15 §att ett barn ska erbjudas plats vid en förskoleenhet så nära barnets hemmiljö som
möjligt. Hänsyn ska tas till barnets ålder.

r Budget 2015, och plan 2016-2017, KF 2014-11-26, § 166

Båstad kommuns vision

"gåstads kommun ska vara det självklara valet för barnfamiljer i Öresundsregionen"

Visjonen är nedbruten i tre fullmäktigemål och sex nämndsmål.

Fullmäktigemål

1. Båstads kommun är attraktiv att leva, bo och verka i.
2. Båstads kommun är välkommande, professionell och tydlig.
3. gåstads kommun är i ekonomisk balans.

De nämndsmål som är beslutade och kan kopplas till förskola och skola är:

Nämndsmål

1. Båstads kommun ska vara en av Sveriges 10 bästa skotkommuner.
2. Båstads kommun ska vara en av Sveriges 10 bästa kommuner inom vård och omsorg.

Vidare framgår följande servicedeklarationer som kan kopplas till utbildningsnämndens
verksamhet:

• Barnomsorg erbjuds i kommunens samtliga sex tätorter.
• Placeringsbeslut om barnomsorg meddelas två månader före inskolningens början.
• Alla grundskoleelever får förutsättningar till godkänt betyg i alla ämnen.

Reglemente för Kommunstyrelsen, KF 2014-12-17, § 210 (gäller fr.o.m. 2015-01-01)

Kommunstyrelsen är kommunens ledande organ och ansvarar för styrning och ledning.
Styreisen ansvarar även för samordning, planering och uppföljning av samtlig kommunal
verksamhet och har ansvaret för den kommunale verksamhetens utveckling och den
kommunale ekonomin. I kommunstyrelsens styrningsfunktion ingår bl.a. att:
• Arbeta med strategiske utvecklingsfrågor på kort och lång sikt av betydelse för kommunens

framtid.
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• Leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och har uppsikt över
övriga nämnder.

• Ansvar för att de av fullmäktige fastställda urålen och planerna för verksamhet och ekonomi
efterlevs och att den löpande verksamheten fungerar rationellt och ekonomiskt.

j' Reglemente för Utbildningsnämnden, KF 2014-12-17, § 212 (gäller fr.o.m. 2015-01-01)
Utbildningsnämnden ansvarar för det allmänna skolväsendet i Gåstads kommun. Vidare
ansvarar nämnden för verksamhet, ekonomi, uppföljning och myndighetsutövning inom
utbildningsnämndens ansvarsområden. Vid utövandet av befogenheter samt fullgörande av de
uppgifter som följer nämndens reglemente, åligger det särskilt nämnden att:
• Planers, utveckla, samordna, och följa upp verksamheterna inom nämndens

ansvarsområden.
• Verka för att samråd sker med dem som nyttjar nämndens tjänster.
• Verka för samarbete med andra kommunala organ, myndigheter, organisationer och

enskilda, samt medverka i arbete när nämndens verksamhet berörs.
• Informers om socialnämndens verksamhet i kommunen.
• Göra sig väl förtrogen med levnadsförhållanden ikommunen.

~ Skol- och utbildningsprogram 2014-2021, KF 2013-12-18, § 172

kommunens skol- och utbildningsprogram redogörs tolv programmål för verksamhetsområdet
utbildning. Följande punkter kan kopplas till den långsiktiga strategiska planeringen:
• Alla barn 1-5 år med rätt till förskola enligt skollagen, får tillgång till en verksamhet som

genomförs i grupper med ett årsgenomsnitt på max 15 barn.
• Lokaler och utemiljö är väl underhållna, miljöanpassade och utformede för att kunna

genomföra utbildning och aktiviteter i en trygg, säker och stimulerande lärandemiljö.

Delårsrapport Båstads kommun per 31 augusti 2015, KF 2015-10-28, § 195
Enligt delårsrapporten har kommunstyrelsen ansvar att säkerställa följande punkter:
• Ta fram en strategi för hur skol- och förskolestruktur sksll se ut.
• Öka standard på fastigheter genom satsning på underhållsåtgärder.
• Tydliggöra den strategiske skolutvecklingen iden fysiske planeringen genom aktivt arbete

med översiktsplanering och detaljplanering för att ha planberedskap när kommunen skall
bygga skolor.

• Med hjälp av Samhällsbyggnad arbeta fram GIS-analyser som planeringsunderlag för att ge
bättre beslutsunderlag.
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3. Kommunens strategiska långtidsplanering

3.1. Kommunens befolkningsstruktur 2002-2014

Figur 1 — Gåstads befolkningsutveckling 2002-2014
,~~„~

ling

Kommunens befolkningsutveckling från 2002-2014 redogörs i Figur 1. Vi kan konstatere att
invånarantalet i kommunen successivt har ökat under en tolv årsperiod. Vid årsskiftet
2014/2015 hede kommunen 14 419 stycken invånare.

Figur 2 — Befolkningsandel 2014-12-31
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Figur 2 redogörs kommunens befolkningsandel 2014-12-31 uppdelat i kön samt den totala
andelen invånare per åldersgrupp. Av figuren framgår att gruppen 65-74 år var kommunens
största åldersgrupp vid årsskiftet 2014/2015.
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Figur 3 — Befolkningsstruktur 2013-12-31
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Figur 3 framgår kommunens befolkningsstruktur i jämförelse med rikets genomsnitt.
Åldersgrupperna 0år, 6år, 13-15 år samt 16-18 år tangerade rikets genomsnittliga
åldersgrupper, medan åldersgrupperna 1-5 år, 7-9 år och 10-12år låg under rikets genomsnitt
årsskiftet 2013/2014. Medelåldern i Gåstads kommun var 47 år, vilket kan jämföras mot rikets
dåvarande genomsnitt som var 41 år.

3.2. Kommunens befolkningsprognos 2014-2025

Kommunens befolkningsprognos utgår från två alternativ.
• Alternativ 0 innebär att kommunens befolkningsantal är oförändrat.
• Alternativ +100 utgår från att befolkningsantalet ökar med 100 personer per år.
Beräkningen inkluderer entalet nyfödda och inflyttade, samt entalet avlidne och utflyttade
invånare. Prognosen tar finte hänsyn till kommunens flyktingmottagande under hösten 2015.

Figur 4 — Prognos av invånarantal 2014-2025
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Enligt Alternativ +100 ökar kommunens invånarantal från 14 275 invånare (2013) till 15475
invånare (2025), medan Alternativ 0 innebär ett oförändrat befolkningsental.

4. Utbildningsnämndens styrning av strategisk långtidsplanering

Båstads kommun finns nio kommunale förskolor, två öppna förskolor samt sex grundskolor.
Vid granskningstillfället är Backaskolan i Grevie stängd pga. eftersatt underhåll/mögelskador.
Ett av fullmäktiges mål är att Båstads kommun ska vara en av Sveriges 10 bästa
skotkommuner. I utbildningsnämndens nämndplan framgår att måtet ska uppnås genom att
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"ersätta små och dåliga lokaler med färre och bättre lärmiljöer i de lägre årskurserna. "Vidare
framgår att kommunen måste minska lokalkostnaderna samt öka lärarkompetensen genom att
flytta medel till barn- och elevstödjande prosesser.

4.1. Demografiska prognoser

Figur 5 — Prognos av antalet födda enl. två alternativ 2014-2025
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Utifrån Alternativ 0 beräknar kommunen att antalet nyfödda barn kommer att minska från 118
barn (2013) till 100 barn (2025), medan Alternativ +100 beräknar att antalet nyfödda ökar till
cirka 130 barn (2025). Skillnaden mellan de olika alternativa prognoserna är 30 nyfödda barn år
2025.

rigur e — Aiaersgrupp u-5 ar

BEFOLKNING I GÅSTADS KOMMUN 2013 OCH PROGNOS
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äldersgruppen 0-5 år fanns 779 barn vid årsskiftet 2013/2014. Enligt Alternativ 0 beräknas
antalet barn 0-5 år sjunka till 745 (2025), medan Alternativ +100 redogör en ökning till 890
(2025). Skillnaden mellan de alternativa prognoserna är 145 barn i förskoleålder år 2025.
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Figur 7 — Åldersgrupp 6-15 år
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Antalet skotbarn 6-15 år var 1332 vid årsskiftet 2013/2014. Enligt Alternativ 0 ska antalet barn i
åldersgruppen successivt öka till 1470 barn år 2025. Alternativ +100 redogör en större ökning till
1600 barn 6-15år (2025). Skillnaden mellan Alternativ 0 och Alternativ +100 är 130 skotbarn år
2025.

Granskarna har efterfrågat en ekonomisk analys som t.ex. beskriver vad de olika alternativen
skulle innebära för kommunens och nämndens ekonomiska situation men enligt ekonomer vid
kommunledningskontoret saknas detta vid granskningstillfället.

4.1.1. Kommentar

Vi konstaterer att de två prognosernas alternativ kan resultere i en enligt vår bedömning
betydande skillnad. Skillnaden kan innebära att utbildningsnämnden måste planere och ansvara
för ytterligere 145 förskolebarn och 130 skolelever år 2025. Vid granskningstillfället har Båstad
kommun 561 förskolebarn och 1109 skolelever i kommunens regi. Enligt vår bedömning ställer
Alternativ +100 mycket högre krav på nämndens strategiske långtidsplanering och speciellt
auseende skotbarn i åldersgruppen 6-15år som oberoende av prognos beräknas att öka. Det är
därmed enligt vår bedömning av ännu större vikt att utgå ifrån en ekonomisk analys tillhörande
respektive prognos som kan tydliggöra vad ökningen av kommunens skotbarn innebär för
nämndens och kommunens ekonomiska situation.

D



EY
Øuildi~g ~ gPtter
working world

4.2. Lokalförsörjning

4.2.1. Kapacitet utifrån befintliga lokaler, förskola

Utifrån uppgifter sammanställd av Samhällsbyggnad och GIS-enheten har en kartläggning av
kommunens förskolor genomförts. Kartläggningen tydliggör befintlig kapacitet, beläggning på
kommunens förskolor samt hyreskostnad och lokalyta (Figur 8).
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Sammantaget redovisar samtliga förskolor en genomsnittlig beläggning på 98,4 %, där högst
beläggningsgrad redovisas inom Backabyns förskola om 122 %. Vi kan även konstatere att
Ängbyns förskola (104 %) haren beläggning över 100 %. De övriga förskolorna haren
beläggning på cirka 100 %. Jämför vi förskolornas nutida beläggning med den ursprungliga
kapaciteten blir skillnaden ännu större vid Backbyns förskola (143 %), Päronbyns förskola (130
%), Ängbyns förskola (124 %), Malens förskola (120 %) och Äppelbyns förskola (118 %). Den
ursprungliga kapasiteten redogörs dock finte vid samtlige förskolor i kommunen.

Figur 9 tydliggörs skillnader mellan förskolor i ental barn och beläggning, samt hyra och
hyreskostnader per förskolebarn vid granskningstillfället.
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Figur 9 — Hyreskostnad per barn, förskola

Barnantal, geläggningsgrad Hyra zFörskola förskolan oho år 2015-05-21 tkr Yta m Hyreskostnad/barn, kr
år 2015

Backabyns 33 122 % 152 394 4 606
förskola

372 77 % 1 767 1 717 15 500
ölsskola'~S

Klockarebyns
49 98 % 532 423 10 857

förskola

Malens förskola 36 100 % 395 458 10 972

Päronbyns
34 94 % 463 467 13 617

förskola

Skogsbyns
72 100 % 623 713 8 652

förskola

Skogsbyns 88 gg % 196 804 2 227
modulförskola

Ängbyns förskola 56 104 % 572 651 10 214

Äppelbyns
~1 97 % 846 967 11 915

förskola

CSstra Karups
förskola

$5 94 % 2 081 1 147 24 482

Totalt 561 - 7 645 - -

Genomsnitt i
56 98,4 % 764,5 - 11 304

kommunen

Hyreskostnaden/barn för år 2015 skiljer sig mellan kommunens förskolor. Av tabellen tydliggörs
att Östra Karups förskola har högst hyreskostnad per förskolebarn (24 482 kr/barn). Vidare
uppvisar Päronbyns- och Äppelbyns förskolor näst högst hyror per barn. Skogsbyns
modulförskola har lägst hyreskostnad per barn med 2 227 kr/barn. Fiskebyns förskola delar yta
och hyra med Sandlyckeskolan. Vi noteror att Fiskebyns förskola har ett lägst
kapacitetsutnyttjande (77 %) jämfört med övriga förskolor samtidigt som förskolan har en av de
högre hyreskostnaderna per barn i jämförelse med övriga förskolor. Den genomsnittliga
kostnaden/barn i förskolan med 11 304 kr kan jämföras med rikets genomsnitt som är 19 300
kr/barn.

För att tydliggöra hur beläggningsgraden inom kommunens förskolor kan komma att förändras
fram till år 2025 haren prognos per förskola/område efterfrågats. I kontakt med
ekonomiavdelningen framgår att efterfrågad statistik finte finns framtagen.

~ 114 barn totalt på Fiskebyns förskola (37 förskolebarn) inkl. Sandlyckeskolan (77 skolelever). Beläggningsgrad, hyra (tkr), yta och
hyreskostnad har beräknats tillsammans med Sandlyckeskolan. Separat statistik har finte presenterats för granskarva.
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4.2.2. Kapacitet utifrån befintliga lokaler, grundskola

Utifrån uppgifter från Samhällsbyggnad och GIS-enheten har följande kartläggning gjorts som
tydliggör antal skolelever på kommunens grundskolor, hyreskostnad och yta.
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Kommunens grundskolor redovisar ett genomsnittligt elevantal om 222 skolelever och en
hyreskostnad per elev om 24 857 kr. Hyreskostnaderna för år 2015 skiljer sig dock stort mellan
kommunens grundskolor. I Figur 11 tydliggörs att Strandängsskolan med totalt 450 skolelever
har högst hyra och hyrkostnad per elev på > 87 000 kr, medan Östra Karups skola har en
hyrkostnad per elev på ca 9 300 kr. Som tidigare nämnt delar Sandlyckeskolan yta och hyra
med Fiskebyns förskola. Enligt ansvariga tjänstemän finns finte uppgifter framtegna som
tydliggör kapacitet och beläggningsgrad vid kommunens grundskolor. Vi har därmed finte haft
möjlighet att redogöra följande nyckeltal. Enligt skolchefen är begreppet kapacitet finte enpassat
till kraven som ställs vid planering av skolplatser idag, i jämförelse med de krav som fanns när
befintliga lokaler byggdes.

Figur 11 — Hyreskostnad per elev, grundskola

Grundskola
Elevental,
skola år
2015-05-21

Hyra tkr Yta mZ Hyreskostnad/elev, kr

Backaskolan 0 1716 1885 -
Förslövs skola 219 3340 3545 15 251
Sandl ckeskolan 77 1767 1717 15 000

3 Backasko~an är stängd sedan våren 2015 pga. mögelskada.

4 114 barn totalt på Fiskebyns förskola (37 förskolebarn) inkl. Sandlyckeskolan (77 skolelever). Beläggningsgrad, hyra (tkr), yta och
hyreskostnad har beräknats tillsammans med Sandlyckeskolan. Separat statistik har finte presenterats för granskerne.
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Strandängsskolan
åk F-9 4505 39 279 9265 87 287

Västra Karu s skola 162 1760 1984 10 864
Östra Karu s skola 164 1539 1640 9 384
Totalt 1109 49 401 - -
Genomsnitt 222 8 233 - 24 57

4.2.3. Kommunens lokalkostnader inom Barn och Ungdom

Nämndens totala lokalkostnader för 2014 redogörs i Figur 12.

Fi ur 12 — Kommunens lokalkostnader 2014
Förskola 9 719 tkr
Förskoleklass 479 tkr
Grundskola 29 522 tkr
Fritidshem 4 039 tkr
Totalt 33 561 tkr

4.2.4. Utredningar och framtida utmaningar

Lokaler
Investeringar/
Underhåll

Förslövs skola 7-9 1.3 Mkr

Än b ns förskola 2.7 Mkr
Västra Karups skola 3.3 Mkr
Klockarebyn förskola 370 tkr
Östra Karu s förskola -
Strandängsskolan 14.5 Mkr

Äppelbyn + Vitsippan 4.2 Mkr

Päronbyn 2.7 Mkr

Malens förskola 2.3 Mkr

Backabyns förskola 2.5 Mkr
Fiskebyn (del av
idrottshall) 1.9 Mkr

Östra Karup skola 8.5 Mkr
SKogsbyns fbrskola
(rivning/renovering
oktober -15)

7.4 Mkr

Backaskolan
(rivning/avyttring,
återrem. till oktober -
15

37.6 Mkr

Förslövs skola F-6 44.4 Mkr

Sandlyckeskolan 11.5 Mkr

Östra Karup skola
L an

~ Mkr

Totalt >146 Mkr

via en varanaasnavarenKat 1u~4 rramgicK att roraiarar tili
barn vid kommunens förskolor och skolor upplevde att
lokalevna var undermåliga. Som ett resultat av enkäten
beslöt kommunstyrelsen 2014-05-07 (UN § 91) att ge
Barn och skola i uppdrag att arbeta fram ett underlag som
belyser och analysevar likvärdig utbildning vid
kommunens förskolor och skolor. Av utredningen som
presenteras för utbildningsnämnden 2015-09-08 framgår
att det bara är Förslövs skola 7-9 som är byggd för en
mer flexibel undervisning. I utredningen tydliggörs även
investerings- och underhållsbehov av kommunens
förskolor och skolor i maj 2015. Utredningen tydliggör
beräknade investerings- och underhållskostnader per
lokal. Den totala kostnaden för kommunens förskolor och
skolor beräknas till >146 Mkr. Tabellen breduld tydliggör
vilka kostnaderna är, samt vilka lokaler som enligt
utredningen är minst (grön) och mest (röd) prioriterade
investerings- och underhållsbehov. lutredningen
redogörs även en bedömning sammanställd av Barn &
skola i samråd med Teknik &service, IT-avdelningen och
Båstadhem. Av underlaget framgår vilka förskolor och
skolor som lever upp till kraven i läroplanen Lp 98/10
(förskolan) och Lgr 10 (grundskolan), samt de funktioner
och den fysiska planering som enligt Skollagen ska
finnas. Bedömningen redogörs i tabellform i Bilaga 1.

Vid sammanträdet 2015-09-08 beslutade utbildningsnämnden att remittere utredningen till
samtlige partier i kommunfullmäktige med svar senest 2015-10-27. Vidare beslutade nämnden
att förorda en föredragning av utredningen i fullmäktige. Slutligen beslutade nämnden att
återuppta ärendet vid sammanträdet 2015-11-10. Ärendet återupptogs vid sammanträdet 2015-
12-01 där utbildningsnämnden beslutade att uppdra åt förvaltningen att:

5 Strandängsskolan åk F-6 har 228 elever samt åk 6-9 har 222 elever.
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■ göra en sammanställning av lämnade remissyttranden kring utredningen av en likvärdig
utbildning
■ ta fram siffror för demografi
■ kostnadsberäkna de olika förslagen/remissyttrandena, samt
■ lämna en utredning av en optimal förskole- och grundskoleorganisation.

Vidare beslutades att ärendet skulle återupptas första gången 2016-01-19, samt att det ska vara
återkommande under vårens sammanträden. Enligt skolchefen har förvaltningen anstäilt en
trainee fr.o.m. 1 mars 2016 som ska arbeta 100 %med utredningen av en optimal förskole- och
grundskoleorganisation. Enligt skolchefen beräknas den vara färdig tidigast under det tredje
kvartalet 2016.

Vid utbildningsnämndens sammanträde 2015-10-13 informerades nämnden om att förskolan i
Förslöv finte kunde ta emot fler barn på grund av aysaknad av förskoleplatser. Istället hänvisade
barn till övriga kommundelar. Förvaltningen beräknade i oktober 2015 att kommunens kvot av
förskoleplatser i övriga kommundelar kommer vara fytid imars/april 2016. Med anledning av
detta gav nämnden förvaltningen i uppdrag att utreda vilka åtgärder som kan genomföras för att
undvika denna situation. Utbildningsnämnden beslutade även (§ 110) att påtala behovet av en
ny förskola i Förslöv till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen gav kommunledningskontoret i
uppdrag (2015-11-11 § 280) att ta fram ett planuppdrag och bygglov för en ny förskola i Förslöv.
Oppdraget ska enligt styreisens beslut genomföras inom ramen för beslutat budgetförslag. Vi
noterar att utbildningsnämnden vid sammanträdet 2015-12-01 (UN § 122) gav förvaltningen i
uppdrag att öka antalet förskoleplatser i Förslöv inom nämndens befintliga budget.

4.2.5. Kommentar

Utifrån protokoll konstaterar vi att kommunen inför 2016 står inför en stor utmaning då det gäller
att säkerställa förskoleplatser i enlighet med Skottagen kap. 9, 15 §. Av särskild vikt är att förse
den planerade utbyggnaden av området runt Förslövs station med förskoleplatser. Vi kan
konstatera att det under hela 2015 pågått ett löpande utredningsarbete kring kommunens
förskole- och skotlokaler med utgångspunkt i utredningen om en tidsenlig och likvärdig
utbildning. I oktober 2015 beslöts om ytterligare en utredning auseende en optimal förskole- och
grundskoleorganisation. En utredning som enligt skolchefen ska vara klar under senare delen
av 2016 och som kommer att påbörjas i mars i år. Parallellt skall nämnden kostandsberäkna de
remissvar som inkommit från de politiske partierna auseende en tidsenlig och likvärdig
utbildning. Under hösten har utbildningsnämnden meddelet kommunstyrelen om skuta behov av
förskoleplatser i Förslöv och kommunstyrelsen har givit ett uppdrag om planuppdrag och
bygglov för en ny förskola i Förslöv.

Vår bedömning är att parallelle utredningsuppdrag, som helt eller delvis överlappar varandra,
riskerar att enbart försena iordningsställandet av nya förskole- och skotlokaler. Samtidigt tvinges
kommunen att bygga nya förskolor på grund av skuta platsbrister, vilket i så fall sker utan en
långsiktig plan. Med andra ord försätter sig nämnden i en enligt vår bedömning riskfylld
situation, som finte ger sig själy möjlighet att agere långsiktigt och stratetiskt.

Det finns enligt GIS-enheten och skolchefen finte uppgifter om kapasitet och beläggning inom
grundskolan vilket gör att vi finte kan bedöma eller dra några övriga slutsatser kring kapasitet
och beläggning vid kommunens grundskolor. Vi ställer oss frågande till hur nämnden i sitt
prognosarbete ska kunna planere grundskoleplatser om finte kapasitet och beläggningsgrad
verifieras som viktige nyckeltal.
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4.3. Roll- och ansvarsfördelning

Enligt gällande reglemente åligger det utbildningsnämnden att särskilt planers, utveckla,
samordna och följa upp verksamheterna inom ansvarsområdena. Vidare framgår att nämnden
ska verka för att samarbeta med andra kommunale organ och medverka i arbete när nämndens
verksamhet berörs.

utredningen av en likvärdig utbildning vid kommunens förskolor och skolor framgår att Barn
och skola driver frågan om lokalförsörjning i samarbete med Teknik &service, IT-avdelningen
och Båstadhem AB. Vidare sker, enligt skolchefen, samverken på övergripande nivå genom
kommunens lokalförsörjningsgrupp. Gruppen träffas löpande och diskuterer bl.a. aktuelle
detaljplaner. Under 2015 har fokus varit kommunens två nya tågstationer Förslöv och Båstad
station (flyttes från nuvarande läge), samt områdene omkring stationerna. I gruppen deltar bl.a.
kanslichef, bildningschef, projektingenjör från Teknik och Service och skolchef.

budgeten, delårsrapporten per 31 augusti 2015 och utbildningsnämndens nämndsplan för
2015 framgår att kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret att samordna de olika
verksamheterna och säkerställa en strategi för Båstad kommuns skol- och förskolestruktur.
Vidare framgår av delårsrapporten att kommunstyreselsen ska tydliggöra den strategiske
skolutvecklingen iden fysiske planeringen genom ett aktivt arbete med översiktsplanering och
detaljplanering för att ha en planberedskap när kommunen ska bygga skolor. Vi noterer dock att
det finte framgår av verken kommunstyrelsen eller utbildningsnämndens reglemente om de har
ansvar för att säkerställa lokalförsörjning och förskole- och skolplatser till kommunens barn och
ungdomar.

4.4. Uppföljning och återrapportering

Vid granskning av utbildningsnämndens protokoll 2015 framgår att platser inom förskola och
pedagogisk omsorg har hanterats vid samtlige sammanträden som ett informationsärende.
Vidare framgår att nämnden har behandlet det specifika ärendet kring lokalbrist vid Östra
Karups skola vid tre sammanträdens. Vi konstaterer även av protokollgranskningen att
utbildningsnämnden hanterar den strategiske långtidsplaneringen inom ramen för det
systematiske kvalitetsarbetet och punkterna "Lokalfrågor" och "Plan för hur skolen/förskolan ska
se ut i framtiden". Inom ramen för granskningen har vi tagit del av kommunstyrelsens och
utbitdningsnämndens internkontrollplan för 2014, 2015 och 2016, samt uppföljningar av intern
kontroll 2014. Vi kan konstatere att utbildningsnämnden eller styreisen finte beslutat om
kontrollområden som kan kopplas till den strategiske långtidsplaneringen inom förskola och
skola.

6 UN 2015-03-10, § 36, UN 2015-04-14, § 46, UN 2015-10-13, § 103
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5. Sammanfattande bedömning

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Båstads kommun granskat
utbildningsnämndens strategiska långtidsplanering inom förskola och grundskola.
Granskningens syfte har varit att bedöma om kommunstyrelsen och utbildningsnämnden har en
ändamålsenlig och tillräcklig långtidsplanering inom förskola och skola för att möta förändrade
behov.

Vår sammanfattande bedömning är att utbildningsnämnden kan stärka den strategiska
långtidsplaneringen inom förskola och skola. Vid granskningstillfälle sker enligt vår bedömning
ingen systematisk planering utifrån demografiska förändringar eller volymförändring inom
grundskolan p.g.a. aysaknad av nyckeltal såsom kapacitet- och beläggningsgrad vid enskilda
skotenheter. Vidare saknar vi ekonomiska analyser och en uppföljning av eventuella
konsekvenser för kommunens ekonomi och som kan följa av framtagna befolkningsprognoser.
Under 2015 har flere parallelle utredningsarbeten pågått/påbörjats som är kopplat till förskole-
och skolorganisationen. Vår bedömning är att parallelle utredningsuppdrag, som helt eller delvis
överlappar varandra, riskerar att försena iordningsställandet av nya förskole- och skotlokaler.
Samtidigt tvinges kommunen bygga nya förskolor på grund av skuta platsbrister, vilket sker utan
en långsiktig plan. Enligt vår bedömning skapes en situation där nämnden får svårt att agere
både långsiktigt och strategiskt. Slutligen bedömer vi att kommunstyrelsen bör tydliggöra vilken
nämnd som har ansvar för lokalförsörjning och förskole- och skolplatser i kommunen.

5.1. Bedömning utifrån revisionsfrågorna

Vilken nyttjandegrad och lokalkostnad föreligger inom befintliga lokaler?
kommunens do förskolor finns vid granskningstillfället 561 barn. I genomsnitt har nämnden en

beläggningsgrad på 98,4 %, men graden varierer dock väldigt mycket beroende på förskola.
Genomsnittlig lokalkostnad för förskolorna är 764 500 kr/år. För detaljer se Figur 8.
kommunens sex grundskolor finns 1109 skotbarn. Statistik över kapacitet och beläggning vid
kommunens grundskolor har efterfrågats men finte kunnat redogöras då uppgifterna enligt
ekonomiavdelningen finte finns framtegna. Vår bedömning är att utbildningsnämnden bör
tydliggöra/ta fram nyckeltal som t.ex. kapacitet och nyttjandegrad vid kommunens samtlige
förskole- och skotenheter för att kunna utveckla en ändamålsenlig strategisk långtidsplanering
inom förskola och skola.

Vilka överväganden och utredninger har utbildningsnämnden gjort auseende
framtida volymförändringar och strategisk lokalplanering? Har dessa omsetts i
organisatoriske förändringar?

Som ett resultat av en vårdnadshavarenkät 2014 beslöt kommunstyrelsen 2014-05-07 att ge
Barn och skola i uppdrag att arbeta fram ett underlag som belyser och analyserer likvärdig
utbildning vid kommunens förskolor och skolor. Av utredningen som presenteres för
utbildningsnämnden iseptember 2015 framgår att det bera är Förslövs skola 7-9 som är byggd
för en mer flexibel undervisning. I utredningen framgår även aktuelle investerings- och
underhållsbehov av kommunens förskolor och skolor. Vidare tydliggörs beräknade investerings-
och underhållskostnader per förskola och skola. Den totala kostnaden för kommunens förskolor
och skolor beräknas till >146 Mkr. Vid sammanträdet 2015-09-08 beslutade
utbildningsnämnden att remittere utredningen till samtlige partier i kommunfullmäktige med svar
senest 2015-10-27. Ärendet återupptogs vid sammanträdet 2015-12-01 där
utbildningsnämnden beslutade att uppdra åt förvaltningen att:

■ göra en sammanställning av lämnade remissyttranden kring utredningen av en likvärdig
utbildning
■ ta fram siffror för demografi
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• kostnadsberäkna de olika förslagen/remissyttrandena, samt
■ lämna en utredning av en optimal förskole- och grundskoleorganisation.

Vidare beslutades att ärendet skulle återupptas första gången 2016-01-19, samt att det ska vara
återkommande under vårens sammanträden. Enligt skolchefen har förvaltningen anstälit en
trainee fr.o.m. 1 mars 2016 som ska arbeta 100 %med utredningen av en optimal förskole- och
grundskoleorganisation. Enligt skolchefen beräknas den vara färdig tidigast under det tredje
kvartalet 2016.

Vid utbildningsnämndens sammanträde 2015-10-13 informerades nämnden om att de två
förskolorna i Förslöv finte kunde ta emot fler barn på Brund av aysaknad av förskoleplatser.
Förvaltningen beräknade även att kommunens kvot av förskoleplatser i övriga kommundelar
kommer vara fyild imars/april 2016. Med anledning av detta gav nämnden förvaltningen i
uppdrag att utreda vilka åtgärder som kan genomföras för att undvika denna situation under
våren 2016. Utbildningsnämnden beslutade även att påtala behovet av en ny förskola i Förslöv
till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen gav kommunledningskontoret i uppdrag inovember
2015 att ta fram ett planuppdrag och bygglov för en ny förskola i Förslöv, med alternativ i
samordning med ett vård- och omsorgsboende.

Övervägandena och utredningarna har vid granskningstillfället finte omsatts i organisatoriska
förändringar.

Finns en ändamålsenlig samverkan och organisation för strategisk planering och
förändring av förskole- och skolverksamheter?
Utbildningsnämnden ska verka för att samarbeta med andra kommunale organ och medverka i
arbete när verksamhetsområdet berörs. En viss samverken skedde med Teknik &Service, IT-
avdelningen och Båstadhem AB, i samband med 2015 års utredning om likvärdig utbildning vid
kommunens förskolor och skolor. Vidare sker samverken på övergripande nivå genom
kommunens lokalförsörjningsgrupp.

Vi kan konstatere att det under 2015 pågått ett löpande utredningsarbete kring kommunens
förskole- och skotlokaler med utgångspunkt i utredningen om en tidsenlig och likvärdig utbilden.
oktober 2015 beslöts om ytterligere en utredning auseende en optimal förskole- och

grundskoleorganisation. Parallellt skall nämnden kostandsberäkna de remissvar som inkommit
från de politiske partierna auseende en tidsenlig och likvärdig utbildning. Under hösten har
utbildningsnämnden även meddelet kommunstyrelen om det akuta behovet av förskoleplatser i
Förslöv och kommunstyrelsen har givit ett uppdrag om planuppdrag och bygglov för en ny
förskola i Förslöv. Vår bedömning är att parallelle utredningsuppdrag ställer högre krav på en
ändamålsenlig samverken och organisation. Oppdrag som helt eller delvis överlappar varandra
riskerar enligt vår bedömning att enbart försena iordningsställandet av nya förskole- och
skotlokaler. Samtidigt tvinges kommunen att bygga nya förskolor på Brund av skuta platsbrister,
vilket sker utan en långsiktig plan. Med andra ord försätter sig nämnden i en enligt vår
bedömning situation med högre risker, som finte Ber sig själy möjlighet att agere långsiktigt och
stratetiskt. Vår bedömning är att Båstads kommun bör stärka samverken och organisation för
den strategiske planeringen inom förskole- och sko~verksamheter.

Finns en tydlig roll- och ansvarsfördelning mellan utbildningsnämnden och berörda
nämnder och kommunstyrelsen vid framtagandet av platser och nya lokaler?
reglementet framgår att kommunstyrelsen ansvarar för samordning, planering och uppföljning

av samtlig kommunal verksamhet. Vidare framgår att styreisen ska arbeta med strategiske
utvecklingsfrågor på kort och lång sikt av betydelse för kommunal framtid. I delårsrapporten
tydliggörs att kommunstyrelsen ska säkerställa en strategi för kommunens förskole- och
skolsstruktur. Kommunstyrelsen ska även tydliggöra den fysiske planeringen genom ett aktivt
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arbete med översiktsplanering och detaljplanering för att ha en planberedskap när kommunen
ska bygga skolor. Utbildningsnämnden ska enligt reglementet planers, utveckla, samordna och
följa upp verksamheterna inom ansvarsområdena. Vid granskning av dokumentation framgår
dock finte specifikt vilken nämnd/styrelse som har ansvar för framtagande av förskole- och
skolplatser.

Vår bedömning är att kommunstyrelsen och utbildningsnämnden kan tydliggöra roll- och
ansvarsfördelningen kring vilken nämnd som ansvarar för lokalförsörjning samt förskole- och
skolplatser.

Vilken återrapportering sker till utbildningsnämnden, kommunstyrelsen och fullmäktige?
Utbildningsnämnden hanterar frågan om platser inom förskolan vid samtliga av nämndens
sammanträden under 2015. Nämnden har även behandlat "Lokalfrågor" och "Plan för hur
skotan/förskolan ska se ut i framtiden" inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet.
Granskningen visar även en återrapportering till fullmäktige i form av återrapportering av
måluppfyllese, samt till kommunstyrelsen vid särskilt ärende om aysaknad av förskoleplatser vid
kommunens förskola i Förslöv.

5.2. Identifierade förbättringsområden/rekommendationer

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi kommunstyrelsen och utbildningsnämnden att:

~ tydliggöra det övergripande ansvaret för kommunens lokalförsörjning inom förskola och skola.
Ansvaret bör framgå av beslutat reglemente.

Ø tilise att kommunens befolkningsprognoser kompletteres med demografiske prognoser och
ekonomiska analyser för att tydliggöra vad prognoserna skulle innebära för kommunens ekonomi.
arbeta fram nyckeltal för beläggning vid kommunens samtlige förskolor och skolor.

~ utveckla och systematisers prognos- och planarbetet genom att i ökad utsträckning använda
uppgifter från GIS-enheten för att tydliggöra hur behoven inom förskola och skola kommer att
förändras framöver.

Båstad den 22 februs

~/ u,~
Anna Hammar

visor
EY

revisor
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Källförteckning

Intervjuer
Katharina Elofsson, Kommunchef, Kommunledningskontoret
Birgitte Dahlin, Skolchef, Barn och skola

Dokument
Budget 2015, och plan 2016-2017, KF 2014-11-26
Reglemente för Kommunstyrelsen, KF 2014-12-17
Reglemente för Utbildningsnämnden, KF 2014-12-17
Skol- och utbildningsprogram 2014-2021, KF 2013-12-18
Kartläggning beläggning och kapacitet Gåstads förskolor och skolor, uppgifter erhållna av
Samhällsbyggnad, GIS-enheten
Protokoll Kommunfullmäktige 2015
Protokoll Kommunstyrelsen 2015
Protokoll Utbildningsnämnden 2015
Utredning av analyserer likvärdig utbildning vid kommunens förskolor och skolor 2015
Intern kontrollplan 2014, 2015, 2016 för kommunstyrelsen och utbildningsnämnden
Uppföljning av intern kontroll 2014 för kommunstyrelsen och utbildningsnämnden

19



EY
Eluildi~tq abetter
w~,~kin~~ world

Bilaga 1

Tabell över vilka förskolor och skolor som lever upp till krav i läroplaner och Skotlag.
Förskola/ Anpassad Lokaler Digital Ute- Platser för Arbets- Ljud- Ljus- Luft, värme, Elevhälsa Skol- Studie- och Kring-
kola lärmiljö för barn i lärmiljö miljö möten plats för miljö miljö ventilation bibliotek yrkesvägledning resurser

behov av personal
särskilt
stöd

Ostra
Karups X X X X X X ---- ----
förskola
Malens X
förskola
Päronbyns X
förskola
Appelbyns X
förskola
Fiskebyns X
förskola
Klockerbyn X X
s förskola
Backabyns
förskola
Skogsbyns
förskola - ---- ----
moduler
Angbyns X
förskola
Ostra X X
Karup F-6
Strandäng X X X
F-6
Strandäng

X X X X X X X
7-9
Sandlycke x X X
F-6
Västra x X
Karup F-6
Förslöv F-6 X X

Förslöv 7-9 X X X X X X X X

Varje X visar på att funktionen finns — möjlighet i tillräcklig grad. Är det tomt saknas funktionen men den ska finnas. Är det ett streck krävs

funktionen finte enligt styrdokumenten.
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