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Datum: : 2018-08-17. Till: Utbildningsnämnden 

Handläggare: Ida Skoglund 

Dnr: UN 000001/2018 – 900 
 
 

Val av justeringsperson  
 
 

Förslag till beslut 
 
1. Mats Lundberg (L) utses till justeringsperson och Stefan Olsson (C) till ersättare.  
 
2. Justeringen äger rum på kommunkontoret i Båstad, tisdagen den 11 september kl. 17:00. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Justering av protokollet ska ske samtidigt av ordförande och justerare på dag och tid som 
nämnden beslutar vid varje sammanträde.  
 
Nämnden kan besluta att en paragraf ska justeras omedelbart. Paragrafen ska redovisas skrift-
ligt innan nämnden justerar den. 
 
 
 
Kommunkansli 
Ida Skoglund, nämndsekreterare 
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Datum: : 2018-08-17. Till: Utbildningsnämnden 

Handläggare: Ida Skoglund 

Dnr: UN 000002/2018 – 900 
 
 

Godkännande av dagordning  
 
 

Förslag till beslut 
 
Dagordningen godkänns. 
 

 
Sammanfattning av ärendet 
Ordförande planerar nämndens arbete och ansvarar för nämndens möten och dagordningar. 
Planeringen sker i samråd med förvaltningen. 
 
 
 
Kommunkansli 
Ida Skoglund, nämndsekreterare 
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Datum: 2018-06-13 Till: Utbildningsnämnden 

Handläggare: Elin Ax 

Dnr: Klicka här för att ange text. 

 
 

Ändring av utbildningsnämndens delegationsordning 
 
 

Förslag till beslut 
 
Utbildningsnämnden beslutar att delegationsordningens punkt UN/A001 ändras till att också 
omfatta beslut enligt (EU) 2016/679 artikel 15 samt lag (2018:218) med kompletterande be-
stämmelser till EU:s dataskyddsförordning.  
 
 
Bakgrund 
I samband med att den nya dataskyddsförordningen börjat gälla, har behov att förtydliga dele-
gationsordningen konstaterats. 
 

Aktuellt 
Rätten att få tillgång till registerutdrag över personuppgifter omfattar enligt dataskyddsför-
ordningen inte rätt att få ut handlingen personuppgifterna återfinns i. Den omfattar bland an-
nat inte heller enligt Lag om kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning rätt 
att få registerutdrag över personuppgifter vilka återfinns i handling vilken inte fått sin slutliga 
utformning när begäran gjordes eller som utgör minnesanteckning eller liknande. 
 
Då kommunjurist enligt delegationsordningen har delegation på att fatta beslut om avslag på 
begäran att få ut allmän handling, är det naturligt att delegationsordningens punkt utökas till 
att också gälla rätten att neka registerutdrag eller handling med registerutdrag i enlighet med 
dataskyddsförordningens reglering. 
 
 
 
Elin Ax      
Kommunjurist     
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Datum: 2018-08-24 Till: Utbildningsnämnden 

Handläggare: Henrik Andersson Bildningschef 

Dnr: UN 000155/2018 

 
 

Remissvar avseende uppföljningsamtal med personer som studerar med 
studiestartsstöd 
 
 
Förslag till beslut 
Utbildningsnämnden beslutar att ställa sig positiv till förslaget om uppföljningssamtal till per-
soner som studerar med studiestartsstöd under förutsättningar att statliga medel till finansie-
ring tillförs. 
 
 
Sammanfattning av ärendet 
2017 infördes det så kallade studiestartsstödet för att underlätta studier för de som står längst 
från arbetsmarknaden. Båstads kommun har utsetts till remissinstans avseende en komplette-
ring av denna lagstiftning. Utredningen föreslår att de kommuner som beviljar studiestartsstöd 
också ska åläggas att genomföra uppföljningssamtal  inom de fyra första veckorna av utbild-
ningen. Syftet är att förbättra möjligheterna till slutförande av studierna. Några medel till 
finansiering finns inte med i förslaget. 
 

Bakgrund 
Syftet med studiestartsstödet är att öka rekryteringen till studier bland personer med stort 
utbildningsbehov för att stärka dessa personers möjligheter att etablera sig på arbetsmark-
naden.  Detta regleras i Lagen om studiestartsstöd (2017:527) och Förordningen om vuxenut-
bildning (2011:1108). I november beslutade regeringen (dir 2017:116) att utreda om kommu-
nerna bör åläggas att hålla uppföljningssamtal med personer som studerar med studiestarts-
stöd. 
 

Aktuellt 
Lagstiftningen på området är ny. Syftet är att öka rekryteringen till studier bland personer med 
stort utbildningsbehov för att de ska stärka förmågan att etablera sig på arbetsmarknaden. 
Stödet riktas därför till de individer som står allra längst från arbetsmarknaden och för vilka 
steget till studier kräver ett långsiktigt motivationsarbete.  Det räcker dock inte att få dem att 
påbörja studier, det krävs också att de lyckas fullfölja dessa. Kommunerna behöver, menar 
utredningen, därför vara aktiva även i uppföljningen av studierna.  
Den enkät enkätundersökning som utredningen tillsammans med CSN gjort visar på stora vari-
ationer avseende kommunernas uppföljning av de studerande som omfattas av studiestarts-
stöd. Genomförs uppföljningssamtal varierar syftet med dessa. 
Utredningen föreslår därför att kommuner som väljer att beviljas studiestartsstöd ansvarar för 
att det hålls uppföljningssamtal med de studerande med undantag om perioden med stöd un-
derstiger fem veckor. Samtalet ska ske senast inom fyra veckor från start och inom ramen för 
arbetet med den individuella studieplanen. I de fall den studerande har annan hemkommun 
ska rektor informera elevens hemkommun om att samtal hållits. 
 
 
Konsekvenser av beslut 
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Den studerande får extra vägledning och stöd i sina fortsatta studier. Därmed förbätt-
ras möjligheterna till en fullföljd utbildning och etableringen på arbetsmarknaden un-
derlättas liksom eventuella fortsatta studier. 
 

Ekonomi 
De kostnader som förslaget innebär för kommunerna menar utredningen kompenseras 
av sannolika minskningar av ekonomiskt bistånd. Att ålägga kommunerna specifika 
ökade kostnader och hänvisa till eventuellt minskade kostnader för ekonomiskt 
bistånd menar förvaltningen går att ifrågasatt utifrån en principiell ståndpunkt att 
statliga förslag om utökade kommunala åtaganden bör åtföljas av motsvarande  
finansiering.  
 
 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 

Utbildningsdepartementet (pappersform) 

u.remissvar@regeringskanliet .se 
Bildningschef Henrik Andersson 
Rektor Akademi Båstad Vuxenutbildning Ewa Nilsson 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Promemoria Uppföljningsamtal  med personer studerar med studiestartsstöd 
2018-05-23 U20118/01589/GV 
 
Samråd har skett med: 
Klicka här för att ange text. 
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t Regeringskansliet 

Utbildningsdepartementet 
Gymnasie- och vuxenutbildningsenheten 
Fanny Ericson Hållen 
fanny.ericson.hallen@regeringskansliet.se 

Remiss 

2018-05-23 
U2018/01589/GV 

BÅSTADS KOMMUN 
Utbildningsnämnden 

,2018 -05- 2 4 
onr.v..,;_ __ o..w.1.~y 
.. ~~L.Z .. ~.(aa_. 

Remiss av promemorian Uppföljningssamtal med personer som 
studerar med studiestartsstöd 

Remissinstanser 

1 Riksdagens ombudsmän 00) 

2 Riksrevisionen 

3 Datainspektionen 

4 Försäkringskassan 

5 Myndigheten för delaktighet 

6 Ekonomistyrningsverket 

7 Statskontoret 

8 Centrala studiestödsnämnden 

9 Specialpedagogiska skolmyndigheten 

10 Statens skolinspektion 

11 Statens skolverk 

12 Överklagandenämnden för studiestöd 

13 Diskrimineringsombudsmannen 

14 Arbetsförmedlingen 

15 Alingsås kommun 

16 Arboga kommun 

17 Bodens kommun 

18 Båstad kommun 

19 Göteborgs kommun 

Telefonväxel: 08-405 10 00 
Fax: 08·24 46 31 
Webb: www.regeringen.se 

Postadress: 103 33 Stockholm 
Besöksadress: Drottninggatan 16 
E-post: u.registrator@regeringskansliet.se 
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20 Gävle kommun 

21 Hahnstads kommun 

22 Härnösands kommun 

23 Kahnar kommun 

24 Karlstads kommun 

25 l(atrinehohnskommun 

26 Knivsta kommun 

27 Linköpings kommun 

28 Lycksele kommun 

29 Mahnö kommun 

30 Norrköpings kommun 

31 Oskarshamns kommun 

32 Sandvikens kommun 

33 Skellefteå kommun 

34 Skövde kommun 

35 Sollentuna kommun 

36 Stockhohns kommun 

37 Strömstads kommun 

38 Sundsvalls kommun 

39 Sölvesborgs kommun 

40 Trelleborgs kommun 

41 Varbergs kommun 

42 Vetlanda kommun 

43 Värmdö kommun 

44 Älmhults kommun 

45 Almega Utbildningsföretagen 

46 F olkbildningsrådet 

47 Funktionsrätt Sverige 

48 Landsorganisationen i Sverige (LO) 

49 LerniaAB 

2 (4) 
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SO Lika Unika 

S 1 Lärarförbundet 

52 Lärarnas Riksförbund 

53 Riksförbundet Vuxenutbildning i Samverkan (ViS) 

54 Svenskt Näringsliv 

55 Sveriges Kommuner och Landsting 

56 Sveriges skolledarförbund 

57 Sveriges vägledarförening 

58 Tjänstemännens Centralorganisation (TCO) 

Remissvaren ska ha kommit in till Utbildningsdepartementet senast den 

25 september 2018. Svaren bör lämnas både på papper till Utbildnings

departementet, 103 33 Stockholm och per e-post i ett format som man kan 

kopiera textformat från, t.ex. i Word-format eller teckenläsbar PDF, till 
u.remissvar@regeringskansliet.se. Ange diarienummer U2018/01589/GV 

och remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet. 

I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller mate

rialet i promemorian. Om remissen är begränsad till en viss del av prome

morian, anges detta inom parentes efter remissinstansens namn i remiss

listan. En sådan begränsning hindrar givetvis inte att remissinstansen lämnar 

synpunkter också på övriga delar. 

Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En myn

dighet avgör dock på eget ansvar om den har några synpunkter att redovisa i 

ett svar. Om myndigheten inte har några synpunkter, räcker det att svaret ger 

besked om detta. 

För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna syn

punkter. 

Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens prome

moria Svara på remiss - hur och varför (SB PM 2003:2). Den kan laddas ner 

från Regeringskansliets webbplats www.regeringen.se. 

3 (4) 
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EvaLenberg 

Rätts chef 

Kopia till 

Norstedts juridik kundservice, 106 47 Stockholm 

4 (4) 

10



Uppföljningssamtal med personer 
som studerar med studiestartsstöd 

Promemoria från Utredningen om 
en utvecklad studie- och yrkesvägledning ( U 2017: 10) 

Stockholm mars 2018 

--•--STATENS OFFENTLIGA 
UTREDNINGAR 
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Sammanfattning 

I denna promemoria lämnas förslag till ändringar i lagen (2017:527) 
om studiestartsstöd och förordningen (2011:1108) om vuxen
utbildning. Dessa ändringar innebär att kommunerna blir ansvariga 
för att uppföljningssamtal hålls med de personer som studerar med 
studiestartsstöd i syfte att öka dessa personers möjligheter att 
fullfölja sina studier och etablera sig på arbetsmarknaden. 

Syftet med studiestartsstödsreformen är att öka rekryteringen till 
studier bland personer med stort utbildningsbehov för att stärka 
dessa personers möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden. 
Stödet är ett redskap som kommunerna kan använda sig av inom 
ramen för sitt befintliga uppdrag att verka för att vuxna deltar i 
utbildning. Studiestartsstödet är riktat till de som står allra längst 
bort från arbetsmarknaden och för vilka steget till studier kräver ett 
långvarigt motivationsarbete. För att nå fram till och för att motivera 
dessa personer krävs ett aktivt rekryteringsarbete. Det räcker dock 
inte med att få dem att vilja påbörja studier med studiestartsstöd. 
För att studiestartsstödsreformen ska få önskad effekt är det lika 
viktigt att säkerställa att de studerande får möjlighet att fullfölja sina 
studier. Kommunerna behöver därför vara lika aktiva när det gäller 
att följa upp hur de studerande klarar att genomföra sina studier och 
vid behov ge målgruppen extra stöd och vägledning. 

Den enkätundersökning som utredningen tillsammans med CSN 
genomfört visar på stora variationer när det gäller i vilken 
utsträckning kommunerna följer upp de studerande som beviljats 
studiestartsstöd. I de fall uppföljningssamtal genomförs visar enkät
undersökningen även att syftet med uppföljningssamtalen varierar. 
Sammantaget får det till följd att det stöd och den extra vägledning 
som ett uppföljningssamtal kan ge och som kan ha stor betydelse för 
den studerandes möjligheter att fullfölja sina studier inte kommer 
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alla studerande som studerar med studiestartsstöd till del. Detta är 
olyckligt ur ett likvärdighets- och rättviseperspektiv. Utredningen 
föreslår därför att det i lagen om studiestartsstöd införs en 
skyldighet för kommuner som väljer att använda studiestartsstödet 
vid rekrytering att ansvara för att det hålls uppföljningssamtal med 
studerande som beviljats sådant stöd. Kommunernas skyldighet 
föreslås dock inte inbegripa de studerande som beviljats studiestarts
stöd för en period som omfattar mindre än fem veckor. Vidare 
föreslås att det i lagen om studiestartsstöd ska framgå att syftet med 
uppföljningssamtal ska vara att ge den studerande extra vägledning 
och utgöra ett stöd i hans eller hennes studier. 

För att syftet med uppföljningssamtalet ska kunna nås bör 
uppföljningssamtalet hållas tidigt i utbildningen och utredningen 
föreslår därför att det i förordningen om vuxenutbildning införs en 
bestämmelse om att ett uppföljningssamtal ska hållas senast inom 
fyra veckor från det att eleven påbörjat sin utbildning och att det ska 
ske inom ramen för arbetet med den individuella studieplanen. Detta 
är viktigt för att kommunen snabbt ska kunna fånga upp eventuella 
stödbehov och för att undvika att elever misslyckas med eller 
avbryter sina studier. 

För att kommunen ska kunna säkerställa att det hållits 
uppföljningssamtal föreslår utredningen att det i förordningen om 
vuxenutbildning även regleras att rektorn ska informera elevens 
hemkommun om att uppföljningssamtal har hållits. 

Även personer som inte är berättigade till studiestartsstöd kan 
vara i behov av ett uppföljningssamtal inom ramen för den 
individuella studieplanen. Då det i utredningens uppdrag endast 
ingår att utreda om det bör införas ett krav på att de kommuner som 
väljer att använda sig av studiestartsstödet ska hålla obligatoriska 
uppföljningssamtal med de som studerar med studiestartsstöd 
lämnar utredningen inga förslag på uppföljningssamtal med andra 
elever än de som studerar med studiestartsstöd. Utredningen gör 
ändock bedömningen att uppföljningssamtal även bör erbjudas 
andra elever i kommunal vuxenutbildning än de som studerar med 
studiestartsstöd om det finns behov av ett sådant samtal. 

Författningsändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2019. 
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1 F örfattn i ngsförslag 

1.1 Förslag till lag om ändring i lagen 
(2017:527) om studiestartsstöd 

Härigenom föreskrivs att det i fråga om lagen (2017:527) om 
studiestartsstöd införs en ny paragraf, 35 a §,och närmast före 35 a § 
en ny rubrik av följande lydelse. 

Nuvarande lydelse Föres lagen lydelse 

Uppföljningssamtal 

35 a§ 
En kommun som väljer att 

använda studiestartsstödet vid 
rekrytering ansvarar för att det 
hålls uppföljningssamtal med den 
studerande som beviljats 
studiestartsstöd. Uppföljnings
samtal ska syfta till att ge den 
studerande extra vägledning och 
utgöra ett stöd i hans eller hennes 
studier. 

Uppföljningssamtal behöver 
dock inte hållas med studerande 
som beviljats studiestartsstöd för 
en period som omfattar mindre än 
fem veckor. 

Regeringen eller den 
myndighet som regeringen 
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6 

bestämmer kan med stöd av 8 kap. 
7 § regeringsformen meddela 
ytt~rligare föreskrifter om 
uppföljningssamtal. 

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2019. 
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1.2 Förslag till förordning om ändring i 
förordningen (2011:1108) om 
vuxenutbildning 

Härigenom föreskrivs att det i fråga om förordningen (2011: 1108) 
om vuxenutbildning införs en ny paragraf i 2 kap., 16 a §av följande 
lydelse. 

Nuvarande lydelse Föres lagen lydelse 

2 kap. 

16a § 
I 35 a §lagen (2017:527) om 

studiestartsstöd finns bestäm
melser om uppföljningssamtal med 
studerande som beviljats studie
startsstöd. Som en del av studie
planeringen enligt 16 § ska ett 
sådant uppföijningssamtal hållas 
med eleven, senast inom fyra 
veckor från det att eleven påbörjat 
sin utbildning. 

Om det finns särskilda skäl får 
uppföijningssamtalet enligt första 
stycket hållas vid en senare 
tidpunkt. 

Rektorn ansvarar för att 
hemkommunen informeras om att 
uppföljningssamtal hållits. 

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2019. 
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2 Utredningens uppdrag 
och arbete 

2.1 Utredningens uppdrag 

Regeringen aviserade i propositionen Studiestartsstöd - ett nytt 
rekryterande studiestöd (prop. 2016/17:158) att det skyndsamt bör 
utredas om nuvarande reglering av den individuella studieplanen 
innehåller tillräckliga moment av uppföljning av studierna eller om 
obligatoriska uppföljningssamtal därutöver bör hållas med de 
studerande. I november 2017 beslutade regeringen ( dir. 2017: 116) 
att ge en särskild utredare i uppdrag att bl.a. utreda om kommunerna 
bör åläggas att hålla uppföljningssamtal med personer som studerar 
med studiestartsstöd. Marie-Helene Ahnborg förordnades som 
särskild utredare från och med den 30 november 2017. Utredningen 
benämns Utredningen om en utvecklad studie- och yrkesvägledning 
(U 2017:10). 

Den 30 november 2017 anställdes Mikaela Zelmerlööw och den 8 
januari 2018 Anna Sundborg och Anna Tammelin som sekreterare. 

Som experter i utredningen förordnades den 29 januari 2018 
utredaren Åsa Bengtsson från Sveriges Kommuner och Landsting, 
utredaren Lena Dahlqvist från Statens skolinspektion, 
undervisningsrådet David Folke från Statens skolverk, utredaren 
Joacim Strömblad från Centrala studiestödsnämnden, nationella 
karriärvägledningsstrategen Tarja Ståhl från Arbetsförmedlingen, 
departementssekreteraren Arvid Hedlund från Finans
departementet, departementssekreteraren Niclas Järvklo från Social
departementet, kanslirådet Lina Kager från Näringsdepartementet, 
ämnesrådet Kristina Lindström från Arbetsmarknadsdepartementet, 
departementssekreteraren Anna Lindblom från Utbildnings-
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departementet, rättssakkunnig Jan Käll från 
departementet och kanslirådet Jan Rehnstam från 
departementet. 

Utbildnings
Utbildnings-

I den del av utredningens uppdrag som rör uppföljningssamtal 
med personer som studerar med studiestartsstöd ingår att redovisa 
hur uppföljning sker inom ramen för den nuvarande regleringen av 
den individuella studieplanen när det gäller kommunal 
vuxenutbildning (komvux) och analysera om det bör införas ett krav 
på att de kommuner som väljer att använda sig av studiestartsstödet 
ska hålla obligatoriska uppföljningssamtal med alla som studerar 
med studiestartsstöd, analysera och föreslå när under studietiden 
som uppföljningssamtal i så fall bör hållas och hur det kan samspela 
med befintlig uppföljning och vägledning, och vid behov lämna 
nödvändiga författningsförslag. Av utredningens direktiv framgår 
även att om obligatoriska uppföljningssamtal bedöms behövas, bör 
utgångspunkten vara att studerande som får studiestartsstöd under 
en period som är längre än endast ett fåtal veckor ska få sådana 
samtal. Den del av utredningens uppdrag som rör uppföljnings
samtal med personer som studerar med studiestartsstöd redovisas i 
denna promemoria. 

2.2 Utredningens arbete 

I arbetet med promemorian har utredningen inhämtat synpunkter 
från Arbetsförmedlingen, Centrala studiestödsnämnden (CSN), 
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Statens skolverk 
(Skolverket) och Statens skolinspektion (Skolinspektionen). 
Utredningen har tillsammans med CSN genomfört en enkät om 
rekrytering och uppföljning av studiestartsstöd riktad mot de 
kommuner som hösten 2017 valt att använda studiestartsstöd som 
ett verktyg för sin rekrytering av personer till studier. Därutöver har 
utredningen samrått med Komvuxutredningen (U 2017:01). 
Utredningen har även haft kontakt med ett antal utvalda kommuner 
som bidragit med information om sin hantering av 
studiestartsstödet och målgruppen för stödet. Ett möte har hållits 
med expertgruppen som också har lämnats möjlighet att inkomma 
med synpunkter på promemorian. 
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3 Uppföljningen av 
stud iesta rtsstödet 

3.1 Studiestartsstöd och dess målgrupp 

Nuvarande reglering 

Lagen (2017:527) om studiestartsstöd trädde i kraft den 2 juli 2017. 
Studiestartsstöd innebär att en studerande får ett ekonomiskt bidrag 
för att studera. Syftet med stödet är att öka rekryteringen till studier 
bland personer med stort utbildningsbehov för att stärka dessa 
personers möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden. Stödet är 
ett redskap som kommunerna kan använda sig av inom ramen för 
sitt befintliga uppdrag att verka för att vuxna deltar i utbildning. 
Kommunerna är ansvariga för den kommunala vuxenutbildningen 
(komvux) och har enligt det befintliga uppdraget en skyldighet att 
verka för att vuxna i kommunen i behov av utbildning på 
grundläggande eller gymnasial nivå deltar i sådan utbildning (2 kap. 
10 och 17 §§skollagen [2010:800]). 

Enligt skollagen ska elever i komvux ha tillgång till personal med 
sådan kompetens att deras behov av vägledning inför val av framtida 
utbildnings- och yrkesverksamhet kan tillgodoses. Även den som 
avser att påbörja en utbildning ska ha tillgång till vägledning (2 kap. 
29 §). Vid studier på grundläggande nivå har kommunen en 
skyldighet att se till att den som avser att påbörja utbildning på 
grundläggande nivå erbjuds studie- och yrkesvägledning (20 kap. 10 
a §). Hemkommunen ansvarar för att det upprättas en individuell 
studieplan för varje elev (20 kap. 8 § skollagen). Rektorn ansvarar 
för att planen revideras och att hemkommunen informeras om 
revideringen. Den individuella studieplanen ska utarbetas i 
samverkan med eleven och i samband med utarbetandet ska eleven 
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erbjudas studie- och yrkesvägledning. I vägledningen ska det ingå 
information om bl.a. studieekonomiska förutsättningar (2 kap. 16 § 
förordningen [2011: 1108] om vuxenutbildning). 

Enligt lagen om studiestartsstöd är det frivilligt för kommunerna 
att använda sig av studiestartsstödet i sin rekryterande verksamhet. 
Om en kommun valt att använda sig av studiestartsstöd ska 
kommunens rekryteringsarbete enligt samma lag ske i samverkan 
med Arbetsförmedlingen. Kommunen ska i nära samarbete med 
Arbetsförmedlingen anta riktlinjer för rekryteringsarbetet, efter att 
ha inhämtat synpunkter från Försäkringskassan och lokala före
trädare för arbetsmarknadens parter och folkbildningen (2 §). 

I lagen om studiestartsstöd regleras även att studiestartsstöd 
endast får lämnas till den som har kort utbildning och ett stort behov 
av utbildning på grundläggande eller gymnasial nivå för att kunna 
etablera sig på arbetsmarknaden ( 4 §). Ytterligare villkor är att 
studiestartsstöd endast får lämnas från och med det kalenderår som 
den studerande fyller 25 år och längst till och med det kalenderår 
som den studerande fyller 56 år (5 §). Studiestartsstöd får dessutom 
bara lämnas till den som är anmäld som arbetssökande hos den 
offentliga arbetsförmedlingen ( 6 §) och som inom de senaste tre 
åren före starten av den tidsperiod som studiestartsstödet avser inte 
har fått studiestöd enligt studiestödslagen (1999: 1395) (7 §). En 
studerande som senast tre år före studiestarten har fått studiestöd 
kan endast beviljas studiestartsstöd om det finns särskilda skäl. (8 §). 

Studiestartsstöd får lämnas för varje vecka som den studerande 
bedriver studier på minst halvtid. Studierna måste dock pågå under 
en sammanhängande tid om minst tre veckor (12 §). Studiestartsstöd 
får lämnas i högst 50 veckor vid studier på heltid. Vid studier på 
deltid får studiestartsstöd lämnas under högst 67 veckor vid studier 
på minst 75 procent men mindre än 100 procent av heltid, eller 100 
veckor vid studier på minst 50 procent men mindre än 75 procent av 
heltid (16 §). 

Närmare bestämmelser om förutsättningar för att erhålla 
studiestartsstöd finns i förordningen (2017:732) om studie
startsstöd. Bl.a. så får studiestartsstöd endast lämnas till studerande 
för studier på grundläggande eller gymnasial nivå inom komvux eller 
motsvarande utbildning i folkhögskola (5 §). 

I lagen om studiestöd finns även bestämmelser om 
uppgiftsskyldighet för myndigheter, läroanstalter och studerande 
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(31-33 §§). Närmare bestämmelser om uppgiftsskyldighet finns i 
förordningen om studiestartsstöd. Där regleras bl.a. (24 §) att en 
läroanstalt på begäran ska rapportera till CSN uppgift om 

1. utbildning, 

2. studietid, 

3. studiernas omfattning, 

4. studieaktivitet, och 

5. studieresultat. 

Av lagen om studiestartsstöd framgår att CSN ska följa upp och 
utvärdera kommunens rekryteringsarbete enligt samma lag samt att 
kommunen ska dokumentera sitt rekryteringsarbete och lämna 
sådana uppgifter till CSN som behövs för uppföljning och 
utvärdering (35 §). Vidare regleras i förordningen om 
studiestartsstöd att CSN särskilt ska följa upp om en kommun har 
hållit uppföljningssamtal med den studerande och att CSN får 
meddela ytterligare föreskrifter om innehållet i kommunernas 
dokumentation och om vilka uppgifter som ska lämnas för 
uppföljning och utvärdering av kommunernas rekryteringsarbete. 
Centrala studiestödsnämnden får även meddela närmare föreskrifter 
om hur och när uppgifterna från kommunerna ska överföras till 
myndigheten (31 §). 

CSN har med stöd av förordningen om studiestartsstöd meddelat 
ytterligare föreskrifter om beviljning av studiestartsstöd (Centrala 
studiestödsnämndens föreskrifter och allmänna råd [CSNFS 
2017:1] om beviljning av studiestartsstöd). Av dessa föreskrifter 
framgår bl.a. att läroanstalten vid två tillfällen per år ska lämna 
uppgift om de utbildningar hos läroanstalten som ger rätt till 
studiestartsstöd. Uppgifter ska även lämnas om den tid som 
utbildningen pågår och om utbildningens studieomfattning (10 kap. 
2 §). Vidare anges att för en studerande som har beviljats 
studiestartsstöd ska läroanstalten lämna uppgifter om den 
studerandes utbildning, studietid och studieomfattning. När en 
studerande som har ansökt om eller beviljats studiestartsstöd har 
påbörjat studierna på ett utbildningsprogram eller en kurs ska 
läroanstalten bekräfta att han eller hon har registrerats på 
utbildningen eller kursen (10 kap. 3 och 4 §§).Läroanstalten ska, för 
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studerande som har ansökt om eller beviljats studiestartsstöd, till 
CSN omgående meddela 1. om den studerande helt eller delvis 
avbryter sina studier, 2. om den studerande förlänger sin studietid, 
och 3. om det i övrigt sker förändringar i den studerandes utbildning, 
studietid och studieomfattning som kan påverka rätten till studie
startsstöd eller studiestartsstödets storlek (10 kap. 5 §). En 
läroanstalt som är komvux ska lämna uppgift om antal godkända 
gymnasiepoäng eller verksamhetspoäng. En folkhögskola ska enligt 
föreskrifterna lämna uppgift om att studierna har fullgjorts i den takt 
som utbildningsplanen föreskriver (10 kap. 6 §). Uppgifter lämnas 
på det sätt som CSN efter samråd med läroanstalten har beslutat om 
(7 §). 

Till föreskrifterna (10 kap. 5 § 1) har CSN även meddelat all
männa råd. Av dessa framgår att det bör vara varje läroanstalts ansvar 
att utforma kriterier för när en studerande ska anses bedriva studier. 
Exempelvis kan det ställas krav på närvaro vid obligatoriska moment 
och prov och en studerande kan då anses ha avbrutit sina studier om 
han eller hon inte längre deltar i de obligatoriska momenten. 

Av CSN:s föreskrifter om beviljning av studiestartsstöd framgår 
även att kommunen på individuell nivå ska dokumentera om 
uppföljningssamtal har hållits (13 kap. 2 § andra stycket) och att 
kommunen, på det sätt och vid den tidpunkt CSN bestämmer, ska 
överföra dokumentationen enligt 13 kap. 2 § andra stycket till CSN 
(13 kap. 3 §andra stycket). 

I lagen om studiestöd används benämningen studerande för de 
som deltar i studier på grundläggande eller gymnasial nivå inom 
komvux eller motsvarande utbildning i folkhögskola. I skollagen 
används benämningen elev för den som deltar i utbildning enligt 
skollagen. I promemorian förekommer därför både benämningarna. 
Benämningen elev används uteslutande i samband med det som 
följer av skollagen och benämningen studerande används i fråga om 
det som följer av lagen om studiestartsstöd. 

Bakgrunden till att studiestartsstödet införts 

Utbildningsbehoven är stora bland de arbetslösa. År 2017 saknade i 
genomsnitt mer än var tredje inskriven arbetslös gymnasie
utbildning, vilket motsvarar 127 000 personer (Arbetsförmedlingens 
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årsredovisning 2017, avsnitt. 2.1.3.) Personer med kort utbildning 
löper betydligt högre risk för arbetslöshet än personer med högre 
utbildning. Studiestartsstödet är en del av det kunskapslyft som 
regeringen inledde under 2015 och som innebär ett antal olika 
utbildningssatsningar för vuxna som bl.a. ska ge människor chans att 
utbilda sig för att kunna få ett jobb eller omskola sig. Kunskapslyftet 
ska också bidra till att förkorta tiden för nyanländas etablering i 
samhället och på arbetsmarknaden. Satsningar har bl.a. gjorts som 
innebär att en rätt till behörighetsgivande utbildning inom komvux 
har införts och även förbättrade utbildningsmöjligheter för arbets
lösa. Vidare har ett regionalt yrkesvux införts där kommuner har 
möjlighet till statsbidrag för att anordna utbildningar i syfte att 
kunna erbjuda utbildningar som motsvarar arbetskraftsbehoven i 
olika regioner. För att ytterligare förstärka möjligheterna för fler 
vuxna att utbilda sig och kunna etablera sig på arbetsmarknaden har 
studiestartsstödet införts. 

Syftet med studiestartsstödet är att det ska främja rekryteringen 
till studier bland personer som är i behov av utbildning på 
grundläggande eller gymnasial nivå för att kunna ta sig in på, eller 
tillbaka till, arbetsmarknaden. Det är riktat till de som står allra 
längst bort från arbetsmarknaden och för vilka steget till studier 
kräver ett långvarigt motivationsarbete. För dessa personer kan de 
studieekonomiska förutsättningarna ha avgörande betydelse. 
Tanken är att studiestartsstödet, genom att de ekonomiska riskerna 
minskar, ska kunna bidra till att dessa personer vågar ta steget att 
påbörja studier och att.personer som annars inte skulle ha studerat 
ska påbörja utbildning. Möjligheten att under en begränsad tid 
studera utan någon större ekonomisk risk kan även bidra till att de 
som har ett stort utbildningsbehov, går vidare till fortsatta studier 
där levnadsomkostnaderna finansieras genom det ordinarie 
studiemedelssystemet. (jfr prop. 2016/17:158 s. 35). 

Studiestartsstödet ska alltså ses som en motiverande insats som 
tillsammans med andra sådana insatser kan användas av kommunen 
i den uppsökande och rekryterande verksamheten och i väglednings
arbetet. För att insatsen ska få genomslag har vikten av samverkan 
med andra aktörer tydliggjorts i reglerna om studiestartsstöd. 
Rekryteringsarbetet ska ske i samverkan mellan kommuner och 
Arbetsförmedlingen, bl.a. genom att riktlinjer för det lokala arbetet 
ska tas fram i samarbete med Arbetsförmedlingen och antas av 
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kommunerna. Samverkan säkerställer att insatser vidtas inom ramen 
för en kedja av insatser som syftar till att öka möjligheterna för 
målgruppen att börja studera. För exempelvis personer som är 
föremål för Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag kommer 
studier såsom sfi eller annan vuxenutbildning på grundläggande eller 
gymnasial nivå att påbörjas redan under etableringstiden. 
Kommunerna kan därefter med hjälp av studiestartsstödet rekrytera 
dessa personer till fortsatta studier i syfte att dessa senare ska kunna 
etablera sig på arbetsmarknaden. 

Rekryteringen av målgruppen 

Det är kommunen som tillsammans med Arbetsförmedlingen 
identifierar vilka individer som utgör målgruppen för insatsen i den 
egna kommunen. Enligt lagen om studiestartsstöd ska kommun
ernas rekryterande arbete med studiestartsstödet ske i samverkan 
med Arbetsförmedlingen som har en viktig roll i rekryteringen av 
individer som har behov av att ta del av studiestartsstödet. 
Kommunen behöver även etablera samverkansformer med CSN 
som hanterar och betalar ut stödet. En ytterligare förutsättning för 
att målgruppen för studiestartsstöd ska kunna delta i utbildning är 
att kommunerna anordnar utbildningar som är anpassade för 
målgruppens behov och förutsättningar. 

Hur används studiestartsstödet i dag? 

Då de lokala omständigheterna skiljer sig åt mellan kommunerna, 
har vissa kommuner ett större behov av att använda sig av stödet än 
andra. De kommuner som väljer att använda sig av studiestartsstöd i 
sin rekryterande verksamhet organiserar verksamheten kring 
studiestartsstödet på olika sätt. 

Utredningen har i arbetet med uppdraget utgått från de uppgifter 
som CSN i januari 2018 tagit fram avseende hösten 2017. Enligt 
dessa uppgifter deltog 271 kommuner i studiestartsstödet. Antalet 
studerande med beviljat studiestartsstöd hösten 2017 var 803 
personer (enligt uppgift från CSN per den 17 mars 2018 har antalet 
studerande med beviljat studiestartsstöd hösten 2017 justerats till 
844 studerande). Av dessa 803 personer är 457 kvinnor (57 procent) 
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och 346 män ( 4 3 procent). De flesta studerande är i åldersgruppen 
25-29 år (208 personer varav 115 män). I den näst största 
åldersgruppen 30-34 år (195 personer) är andelen kvinnor som 
störst, 105 kvinnor. Av de studerande deltog ca 90 procent i komvux 
(726 personer) och ca 10 procent i folkhögskoleutbildning (77 
personer). 284 personer deltog på heltid i utbildning på 
grundskolenivå. Motsvarande siffra för utbildning på gymnasialnivå 
var 442 personer. På deltid deltog 22 personer på grundskolenivå och 
55 på gymnasienivå. Ca 70 procent av de studerande har kort tidigare 
utbildning (högst grundskoleutbildning). Total har det under 
stödets första halvår inkommit 1 282 ansökningar om 
studiestartsstöd till CSN. 843 ansökningar bifölls, 401 avslogs och 
övriga avvisades, återtogs eller avskrevs. De vanligaste orsakerna för 
avslag var att den sökande inte uppfyllde arbetslöshetsvillkoren (72 
procent). 

3.2 Uppföljningssamtal med personer som studerar 
med studiestartsstöd 

I propositionen Studiestartsstöd - ett nytt rekryterande studiestöd 
(prop. 2016/17:158 s. 40) konstaterade regeringen att det finns 
starka skäl för att kommunerna bör hålla uppföljningssamtal med 
den studerande, särskilt mot bakgrund av att målgruppen utgörs av 
personer som i många fall är studieovana. Regeringen menade att ett 
sådant samtal kan genomföras av kommunen inom ramen för sitt 
ansvar att rekrytera personer till studier. I de fall då kommunen 
också är utbildningsanordnare menade man vidare att sådana samtal 
kan föras i samband med sådana revideringar av den individuella 
studieplanen som kommunen är ansvarig för. Regeringen kon
staterade även att det kan finnas skäl att hålla uppföljningssamtal 
tidigt under studietiden, då syftet med ett uppföljningssamtal bör 
vara att ge den studerande extra vägledning och stöd i sina studier 
vilket skulle bidra till att förbättra studieresultaten och 
genomströmningen. Vidare konstaterades att ett uppföljningssamtal 
även kan utgöra en kontrollfunktion i form av en avstämning av om 
den studerande faktiskt bedriver aktiva studier i enlighet med vad 
som planerats. 
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Hur följs studiestartsstödet upp i dag? 

För att få en aktuell bild av hur kommuner hanterar uppföljningen 
av studiestartsstödet i dag har utredningen tillsammans med CSN 
genomfört en undersökning i form av en webbaserad enkät som 
skickades ut via e-post. Enkäten ställdes till ansvariga för 
studiestartsstödet i kommuner som anmält deltagande för sats
ningen. Enkäten skickades ut den 24 januari och undersökningen 
pågick t.o.m. den 16 februari 2018. Enkäten innehöll frågor om 
rekrytering och uppföljningssamtal i samband med studiestartsstöd 
och skickades till 235 mottagare (vissa mottagare representerar mer 
än en kommun). Svar har inkommit från 146 av de tillfrågade 
kommunerna vilket ger en svarsfrekvens på 62 procent. Trots att 
svarsbortfallet var 38 procent och att studiestartsstödet endast 
funnits under en begränsad tid bedömer utredningen att underlaget 
från enkäten ger en bild över kommunernas syn på och arbete med 
studiestartsstödet. 

I dagsläget finns inget krav på kommunerna att hålla 
uppföljningssamtal med de studerande som beviljats studie
startsstöd. Underlaget från enkätundersökningen visar dock att de 
flesta kommuner håller någon form av uppföljningssamtal med de 
studerande även om det inte hålls samtal med samtliga studerande. 
En övervägande del av kommunerna genomför uppföljningssamtal 
ibland eller med utvalda studerande (72 procent). Ca 28 procent av 
de tillfrågande kommunerna angav att de alltid håller 
uppföljningssamtal med studerande som beviljats studiestartsstöd. 
Ca 16 procent angav att de håller uppföljningssamtal ofta, ca 28 
procent ibland och ca 16 procent inte alls. Utöver dessa svar angav 
ca 13 procent att de inte vet om det hålls samtal. Detta svar kan bero 
på att enkäten skickades ut till ansvariga men det kan även bero på 
att kommunerna fortfarande är i en uppstartsfas. 

Enkätsvaren visar även att i de fall uppföljningssamtal genomförs 
så varierar syftet. Av de tillfrågade kommunerna som erbjuder eller 
håller uppföljningssamtal svarade ca 62 procent (i denna fråga var det 
möjligt att ange flera svarsalternativ) att syftet med uppföljnings
samtalet var att ge extra vägledning. Ca 63 procent angav att syftet 
med uppföljningssamtalet var att ge de studerande stöd i studierna. 
Ca 68 procent angav att syftet vara att kontrollera att aktiva studier 
bedrivs enligt plan. Ca 21 procent angav att syfte var något annat. 
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Exempel på andra syften var förnyad ansökan eller att se till om 
kontakten med CSN fungerar för den studerande. 

Utifrån det underlag som enkäten gav framgår att uppföljnings
samtal, i de fall de hålls, i de flesta fall genomförs samtidigt som den 
individuella studieplanen revideras. Ca 71 procent av de svarande 
angav detta svarsalternativ. Det var dock möjligt att ange flera 
svarsalternativ på denna fråga och ca 29 procent av de svarande angav 
att uppföljningssamtal hålls redan i samband med upprättandet av 
den individuella studieplanen. Ca 39 procent angav att uppföljnings
samtalet hölls vid något annat tillfälle än inom ramen för den 
individuella studieplanen. Exempel på andra tillfällen var genom 
telefonkontakt eller när det finns behov av stöd eller kontakt för att 
undvika risk för avbrott eller avhopp. Vissa angav att uppföljningen 
sker kontinuerligt eller vid uppsökande möte. 

I enkäten ställdes även frågan om vem som håller i 
uppföljningssamtalen. Av de tillfrågade kommunerna som erbjuder 
eller håller uppföljningssamtal angav ca 90 procent att samtalen hålls 
av en studie- och yrkesvägledare. I något enstaka fall var det en 
lärare, rektor eller utbildningssamordnare som håller i samtalen. 

När det gäller tiden för uppföljningssamtalet framgår av 
enkätsvaren att i de fall de genomförs så hålls de, enligt ca 48 procent 
av de svarande, när utbildningen pågått en tid. Utredningen har i 
kontakter med några utvalda kommuner fått mer konkretiserade 
svar där det framgår att uppföljningssamtal i dessa kommuner 
vanligen har hållits ungefär i mitten av utbildningen, som ett 
erbjudande till de studerande. 

I enkäten ställdes även frågan vad kommunen anser om 
uppföljningssamtal. Av underlaget framgår att nästan hälften av de 
svarande kommunerna anser att uppföljningssamtal är övervägande 
positivt, då det ger den studerande extra vägledning och stöd samt 
ger kommunen eller utbildningsanordnaren en möjlighet att 
kontrollera att studierna följer planen. En liten andel av de svarande, 
ca 3 procent, angav att uppföljningssamtal normalt inte tillför något 
eller lite för den studerande. Ca 5 procent, angav även att de anser 
att uppföljningssamtal kräver mer resurser än det mervärde som 
skapas. 

Uppgifter om uppföljningssamtal med studerande rapporteras 
från kommunerna till CSN utan att de används i CSN:s 
handläggning. Möjligheten att rapportera in uppgiften har dock 
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endast varit möjlig sedan november 2017 och utredningen har därför 
valt att lägga en större vikt vid de uppgifter som framkommit i 
enkätundersökningen. Uppgifterna om uppföljningssamtal som 
kommunerna rapporterat till CSN hittills för 2017 visar på att 
uppföljningssamtal har hållits med 154 studerande, vilket är ett lägre 
antal än vad som framkommit i enkätundersökningen. 

3.3 Behov av förändring 

Enkätundersökningen visar alltså på stora variationer när det gäller i 
vilken utsträckning kommunerna följer upp de studerande som 
beviljats studiestartsstöd. Detta får till följd att det stöd och den 
extra vägledning som ett uppföljningssamtal kan ge och som kan ha 
stor betydelse för den studerandes möjligheter att fullfölja sina 
studier inte kommer alla till del. Utredningen bedömer därför att om 
studiestartsreformen ska få önskad effekt och för att värna 
likvärdigheten bör regleringen skärpas och en skyldighet att hålla 
uppföljningssamtal införas. 

Enkätundersökningen visar även att i de fall uppföljningssamtal 
genomförs så varierar syftet. Utredningen gör därför också 
bedömningen att den nuvarande regleringen behöver förändras så att 
det blir tydligt vilket syfte uppföljningssamtalet ska ha. Med tanke 
på det stöd som målgruppen för studiestartsstödet behöver för att 
fullfölja sina studier bör syftet med uppföljningssamtalet i första 
hand vara att ge sådant stöd. För att syftet, att ge den studerande 
extra vägledning och utgöra ett stöd i hans eller hennes studier, på 
bästa sätt ska kunna uppnås bör uppföljningssamtal ske tidigt in i 
utbildningen och ligga inom ramen för arbetet med den individuella 
studieplanen. 
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4 Uppföljning - stöd till studerande 
i att fullfölja sina studier 

4.1 Obligatoriskt uppföljningssamtal med 
personer som studerar med 
stud iestartsstöd 

Förslag: I lagen om studiestartsstöd ska en bestämmelse införas 
om att en kommun som väljer att använda studiestartsstödet vid 
rekrytering ansvarar för att det hålls uppföljningssamtal med 
studerande som beviljats studiestartsstöd. Uppföljningssåmtal 
behöver dock inte hållas med studerande som beviljats 
studiestartsstöd för en period som omfattar mindre än fem 
veckor. 

Uppföljningssamtalet ska syfta till att ge den studerande extra 
vägledning och utgöra ett stöd i hans eller hennes studier. 

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer 
kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela ytterligare 
föreskrifter om uppföljningssamtal. Sådana föreskrifter ska 
införas i förordningen om vuxenutbildning. 

Skälen för utredningens förslag 

Uppföljningssamtal ska vara obligatoriskt 

Syftet med studiestartsstödet är att det ska främja rekryteringen till 
studier bland personer som är i behov av utbildning på 
grundläggande eller gymnasial nivå för att de ska kunna ta sig in på, 
eller tillbaka till, arbetsmarknaden. Det är riktat till de som står allra 
längst bort från arbetsmarknaden och för vilka steget till studier 
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kräver ett långvarigt motivationsarbete. Det handlar om personer 
som ofta är tveksamt inställda till studier bl.a. på grund av att de 
känner sig osäkra i utbildningssammanhang och har liten tilltro till 
den egna studieförmågan. För att nå fram till och för att motivera 
dessa personer krävs ett aktivt rekryteringsarbete. Det räcker dock 
inte med att få dem att vilja påbörja studier med studiestartsstöd. 
För att studiestartsstödsreformen ska få önskad effekt är det lika 
viktigt att säkerställa att de studerande får möjlighet att fullfölja sina 
studier. Kommunerna behöver därför vara lika aktiva när det gäller 
att följa upp hur de studerande klarar att genomföra sina studier och 
vid behov ge extra stöd och vägledning. 

Den enkätundersökning som utredningen tillsammans med CSN 
genomförde under januari till februari 2018 visar att hur 
kommunerna väljer att hantera uppföljningen varierar stort. Även 
om många kommuner erbjuder uppföljningssamtal finns fortfarande 
ett stort antal som inte gör det. I kommuner där uppföljningssamtal 
genomförs erbjuds inte alla som studerar med studiestartsstöd 
uppföljningssamtal 

Det finns därmed stora skillnader när det gäller de studerandes 
möjligheter att få det stöd i att fullfölja sina studier som ett 
uppföljningssamtal kan ge. Det är därför utredningens bedömning 
att nuvarande reglering behöver skärpas och att en skyldighet att 
hålla uppföljningssamtal behöver införas. 

Som en följd av utredningens bedömning föreslås att det i lagen 
om studiestartsstöd införs en bestämmelse om att den kommun som 
valt att använda studiestartsstödet vid rekrytering också ansvarar för 
att det hålls uppföljningssamtal med den studerande som beviljats 
studiestartsstöd. På samma sätt som det i skollagen ställs krav på att 
kommunen ska bedriva ett aktivt rekryteringsarbete och att 
kommunen ansvarar för att det upprättas en individuell studieplan 
för varje elev i komvux, bedömer utredningen att det är rimligt att 
det i lagen om studiestartsstöd förtydligas att kommunen ansvarar 
för att uppföljningssamtal hålls med personerna i målgruppen. Detta 
är viktigt ur ett rättvise- och likvärdighetsperspektiv men också för 
att förbättra studieresultaten, öka genomströmningstakten och i 
förlängningen stärka de studerandes möjligheter att etablera sig på 
arbetsmarknaden eller gå vidare med fortsatta studier. 
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Undantag/är vissa studerande 

Utredningen föreslår att kommunens ansvar för att det hålls 
uppföljningssamtal med studerande endast ska omfatta de 
studerande som beviljats studiestartsstöd för en period som 
omfattar minst fem veckor. Studiestartsstöd får lämnas för varje 
vecka som den studerande bedriver studier på minst halvtid och 
studierna måste pågå under en sammanhängande tid om minst tre 
veckor. Uppgifter från CSN avseende beviljat studiestartsstöd 
hösten 2017 visar att det är mycket få som studerar under en så kort 
period. En majoritet av de studerande har beviljats studiestartsstöd 
för en period som sträcker sig över 10 veckor. Den genomsnittliga 
beviljade perioden är 29 veckor, där 20 veckor är vanligast. Av de 803 
personer som beviljats studiestartsstöd hösten 2017 deltog 726 
personer i komvux och 77 personer i utbildning vid folkhögskola. 
Av dessa 803 personer deltog 442 personer i utbildning på gymnasial 
nivå på heltid och 55 personer på deltid. Inom komvux på gymnasial 
nivå omfattar de flesta kurserna 100 gymnasiepoäng, vilket innebär 
20 poäng i veckan om man studerar på heltid. Utredningen bedömer 
därför att det rimligen inte behöver hållas uppföljningssamtal med 
studerande som beviljats studiestartsstöd för en period som 
omfattar mindre än fem veckor. 

Syftet med uppföljningssamtal ska vara stöd 

För de studerande som studerar med studiestartsstöd kan behovet 
av stöd antas vara stort. Målgruppen för kommunernas 
vuxenutbildning är heterogen och personerna i målgruppen har olika 
förutsättningar. Bestämmelser om stöd för elever i komvux finns i 
skollagen, i förordningen om vuxenutbildning samt i förordningen 
(SKOLFS 2012:101) om läroplan för vuxenutbildningen. 
Regleringen är dock mer begränsad än för övriga skolformer i 
skolväsendet. Det saknas bl.a. bestämmelser om särskilt stöd. Det 
finns heller inga krav på elevhälsa, specialpedagoger m.m. Utöver 
den ledning och stimulans som alla elever behöver och har rätt att få 
för att kunna nå så långt som möjligt enligt utbildningens mål, finns 
dock rätten till stöd i form av extra anpassningar inom ramen för den 
ordinarie undervisningen för dem som befaras att inte nå de 
kunskapskrav som minst ska uppnås (3 kap. 5 a skollagen). Denna 
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rätt är av särskild betydelse för elever som studerar med 
studiestartsstöd och det bör därför vara tydligt att syftet med 
uppföljningssamtal ska vara att utifrån den enskildes studiesituation 
definiera stödbehoven för att bättre kunna anpassa undervisningen 
till elevens behov och förutsättningar, t.ex. genom språkstöd eller 
studiehandledning på modersmålet. 

Ett uppföljningssamtal skulle även kunna utgöra en avstämning 
om den studerande faktiskt bedriver aktiva studier i enlighet med 
vad som har planerats. Att studiestartsstödet används på det sätt som 
är tänkt och ges till de personer som utgör målgruppen och därmed 
har de tänkta behoven är avgörande för studiestartsstödets 
legitimitet. Det är därför av största vikt att kontrollen av hur stödet 
används genomförs på ett systematiskt sätt för att minimera risken 
för missbruk som i sin tur kan leda till att de som har ett rättmätigt 
behov av studiestartsstöd inte får det stöd de behöver. Frågan är 
dock om en sådan kontroll ska ligga inom ramen för det stödjande 
uppföljningssamtalet. Utredningen har i sina kontakter med 
kommuner funnit att det finns en stark önskan om att värna studie
och yrkesvägledarens stödjande och vägledande roll. Flera vittnar 
om erfarenheterna från uppföljningen av det rekryteringsbidrag för 
vuxenstuderande som utbetalades under åren 2003 till 2006 och som 
hade stora likheter med studiestartsstödet. Dessa erfarenheter visar 
på svårigheten med att samtidigt som man ska stödja och motivera 
personer med svag tillit till sin förmåga att bedriva studier även ska 
ha en kontrollerande funktion som kan uppfattas som hotfull av de 
studerande. Kontrollen bör istället utföras i andra sammanhang än 
vid stödjande uppföljningssamtal med hänvisning till de 
bestämmelser som redan finns. Lagen om studiestartsstöd ger t.ex. 
den studerande själv en skyldighet att till CSN rapportera ändrade 
förhållanden som har betydelse för rätten till studiestartsstöd eller 
påverkar stödets storlek. I CSN:s föreskrifter [CSNFS 2017: 1] 
tydliggörs utbildningsanordnarnas skyldigheter att rapportera 
händelser i den studerandes studier som har betydelse för 
studiestartsstödet. Likaså är kommunerna skyldiga att rapportera 
uppgifter om utbildningar, studietider och uppgifter om de 
studerandes frånvaro och studieavbrott till CSN. Utredningen gör 
därför bedömningen att den kontrollen redan följer av nu gällande 
bestämmelser och uppföljningssamtalet behöver därför inte 
utformas som en kontrollerande funktion. Utredningen bedömer 
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dock att ett stödjande uppföljningssamtal kan ge samma effekter 
som en kontrollerande funktion, dvs att studiestartsstödet används 
på det sätt som är tänkt och kan motivera de studerande till att 
fullfölja studierna. 

Ytterligare föreskrifter får meddelas 

I denna promemoria föreslås att en kommun som väljer att använda 
studiestartsstödet vid rekrytering ansvarar för att det hålls 
uppföljningssamtal med den studerande som beviljats 
studiestartsstöd. Bestämmelser om hur och när uppföljningssamtal 
ska hållas är på en sådan detaljnivå att de inte bör regleras i lag. I 
stället bör regeringen eller den myndighet som regeringen 
bestämmer bemyndigas att meddela ytterligare föreskrifter om 
uppföljningssamtal. Utredningen föreslår därför att det i lagen om 
studiestartsstöd ska finnas en upplysningsbestämmelse med 
innebörden att regeringen eller den myndighet regeringen 
bestämmer med stöd av den s.k. restkompetensen kan föreskriva 
ytterligare föreskrifter om uppföljningssamtal. I avsnitt 4.2 föreslås 
att ytterligare föreskrifter om uppföljningssamtal ska införas i 
förordningen om vuxenutbildning. 

Bestämmelser om uppföljning och utvärdering av kommunens 
rekryteringsarbete finns i 35 § lagen om studiestartsstöd och 31 § 
förordningen om studiestartsstöd. Utredningens bedömning är att 
dessa bestämmelser är tillräckliga för att, om utredningens förslag 
om obligatoriskt uppföljningssamtal realiseras, fortsättningsvis 
kunna följa upp om uppföljningssamtal har hållits med den 
studerande. Utredningen föreslår därför inga författningsändringar 
var det gäller uppföljning eller utvärdering av kommunens 
rekryteringsarbete och uppföljningssamtal. 
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4.2 Uppföljningssamtal ska hållas inom ramen 
för arbetet med den individuella 
studieplanen i komvux 

Förslag: I förordningen om vuxenutbildning ska det införas en 
bestämmelse om att ett uppföljningssamtal ska hållas med elev 
som beviljats studiestartsstöd, senast inom fyra veckor från det 
att eleven påbörjat sin utbildning. Uppföljningssamtalet ska 
hållas inom ramen för arbetet med den individuella studieplanen. 

Om det finns särskilda skäl får uppföljningssamtalet hållas vid 
en senare tidpunkt. 

Rektorn ansvarar för att hemkommunen informeras om att 
uppföljningssamtal hållits. 

Skälen för utredningens förslag 

Ett obligatoriskt uppföijningssamtal ska hållas inom ramen för arbetet 
med den individuella studieplanen i komvux 

För varje elev i komvux ska det finnas en individuell studieplan. 
Planen ska innehålla uppgifter om den enskildes utbildningsmål och 
planerad omfattning av studierna (20 kap. 8 § skollagen). Rektorn 
ansvarar för att studieplanen följs upp, utvärderas och vid behov 
revideras. Rektorn ansvarar också för att hemkommunen informeras 
om revideringen. För att undvika att kommunen ska uppleva 
införandet av ett obligatoriskt uppföljningssamtal med elever som 
studerar med studiestartsstöd som en extra pålaga gör utredningen 
bedömningen att uppföljningssamtalet bör integreras som en del av 
vad kommunen redan gör och har en organisation för. Utredningen 
föreslår därför att kommunens skyldighet att hålla uppföljnings
samtal med elever inom komvux ska fullgöras inom ramen för 
arbetet med den individuella studieplanen. Utredningen har 
övervägt om det obligatoriska uppföljningssamtalet istället skulle 
hållas inom ramen för kommunens rekryterande verksamhet. Den 
enkätundersökning som utredningen låtit genomföra i samarbete 
med CSN visar att de flesta av de kommuner som i dag följer upp de 
studerande med studiestartsstöd gör det framför allt inom ramen för 
arbetet med den individuella studieplanen eller i annan uppsökande 
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verksamhet. Av undersökningen framkommer det även att det 
framför allt är en studie- och yrkesvägledare som håller 
uppföljningssamtalen, men i några kommuner håller även andra 
yrkeskategorier uppföljningssamtalen. Enligt utredningens 
bedömning finns det fördelar med att det är personer som eleverna 
möter i sin utbildning som i första hand bistår med 
uppföljningssamtalet. Det kan exempelvis vara studie- och 
yrkesvägledare, lärare eller rektor. I anslutning till detta kan elevens 
behov av olika stödinsatser identifieras och den individuella 
studieplanen revideras. Det är därför enligt utredningens bedömning 
mer lämpligt att det obligatoriska uppföljningssamtalet hålls inom 
ramen för den individuella studieplanen än inom ramen för den 
rekryterande verksamheten. 

Om utbildningsanordnaren är någon annan än kommunen, t.ex. 
en upphandlad utbildningsanordnare eller en folkhögskola, finns det 
inget som hindrar att en sådan utbildningsanordnare har 
uppföljningssamtal med eleven. 

I denna promemoria läggs inga förslag om hur 
uppföljningssamtalet ska ske i de fall studierna genomförs på 
folkhögskola. Eftersom det är kommunen som föreslås ha ansvar för 
att uppföljningssamtal hålls med studerande är det enligt 
utredningens bedömning lämpligt att kommunen i dessa fall 
kommer överens med folkhögskolan hur detta ska gå till så att 
hemkommunen kan säkerställa att det hålls uppföljningssamtal med 
de studerande som studerar med studiestartsstöd. 

Det obligatoriska uppföljningssamtalet ska hållas tidigt i utbildningen 

Som nämnts tidigare föreslår utredningen att syftet med att ålägga 
kommunen en skyldighet att ansvara för att det hålls 
uppföljningssamtal med studerande som beviljats studiestartsstöd 
ska vara att ge extra stöd och vägledning för att därigenom öka 
möjligheterna för den studerande att fullfölja sina studier. För att 
syftet ska kunna nås bör ett sådant obligatoriskt uppföljningssamtal 
hållas tidigt i utbildningen så att kommunen, utifrån elevens 
studiesituation, snabbt kan fånga upp de stödbehov som finns, göra 
rätt anpassningar av undervisningen och revidera den individuella 
studieplanen i enlighet med elevens förutsättningar och behov. 
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Detta är viktigt för att undvika att elever misslyckas med eller 
avbryter sina studier. Avbrott i komvux är relativt vanligt 
förekommande. Enligt Skolverkets officiella statistik för 2016 
avbröt ca 19 procent av kursdeltagarna sin kurs. Andelen avbrott 
bland män är något högre än för kvinnor (21,9 procent respektive 
17,5 procent). Inom komvux på grundläggande nivå är avbrott mer 
förekommande (24 procent 2016) än i komvux på gymnasial nivå 
(18,5 procent 2016). 

Enkätundersökningen visade att i ungefär hälften av de 
kommuner som genomför uppföljningssamtal hålls dessa när 
utbildningen pågått en tid. I några kommuner hålls uppföljnings
samtal ungefär i mitten av utbildningen. Det är utredningens 
bedömning att ett uppföljningssamtal inte bör hållas senare än fyra 
veckor efter att eleven påbörjat sin utbildning. Om det finns 
särskilda skäl kan uppföljningssamtalet dock hållas vid en senare 
tidpunkt. Det kan handla om situationer när det inte är möjligt att 
hålla uppföljningssamtal inom den föreslagna tiden på grund av 
sjukdom eller andra omständigheter vilka verksamheten inte kunna 
råda över. 

Utöver det obligatoriska uppföljningssamtalet kan det finnas 
behov av ytterligare uppföljningssamtal. Även om det inte är ett krav 
finns det inget som hindrar att det hålls uppföljningssamtal vid flera 
tillfällen eller kontinuerligt under utbildningen. 

Hemkommunen ska informeras om att uppföljningssamtal hållits 

För att hemkommunen ska kunna säkerställa att det hålls 
uppföljningssamtal föreslår utredningen att rektorn ska informera 
elevens hemkommun om att uppföljningssamtal har hållits. I likhet 
med det ansvar rektor i dag har att informera hemkommunen om 
revidering av den individuella studieplanen (2 kap. 16 §förordningen 
om vuxenutbildning) bedömer utredningen att rektor bör ha 
motsvarande ansvar för att informera elevens hemkommun om att 
uppföljningssamtal har hållits. Hemkommunen har ett övergripande 
ansvar för att en individuell studieplan upprättas för varje elev och 
föreslås få ett motsvarande ansvar för att uppföljningssamtal hålls. 

Med hemkommun i 26 § lagen om studiestartsstöd och i 
förordning om studiestartsstöd avses den kommun som personen är 
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folkbokförd i. För den som är bosatt i landet utan att vara 
folkbokförd här avses med hemkommun den kommun som han eller 
hon stadigvarande vistas i eller, om han eller hon saknar 
stadigvarande vistelseort, den kommun som han eller hon för 
tillfället uppehåller sig i. Detsamma gäller den som är kvarskriven i 
en kommun enligt 16 § folkbokföringslagen (1991:481). Skollagens 
definition av hemkommun är den samma som ovan så i fråga om 
uppföljningssamtalet bör det med hemkommun inte föreligga några 
oklarheter. 

Utredningen bedömer även att kommunerna genom att 
systematiskt följa upp de rekryterande insatserna och regelbundet ta 
till vara elevernas erfarenheter kan utveckla sitt arbete för att nå fram 
till och motivera personer som annars inte skulle välja att studera vid 
komvux. En sådan systematisk uppföljning är ett viktigt underlag för 
utvecklingen av kommunens arbete med att få fler personer som har 
stort behov av utbildning att se utbildningen som ett reellt alternativ. 

4.3 Uppföljningssamtal bör även erbjudas 
andra elever i komvux 

Bedömning: Uppföljningssamtal bör även erbjudas andra elever 
än de som studerar med studiestartsstöd om det finns behov av 
ett sådant samtal. 

Skälen för utredningens bedömning: Syftet med studiestartsstödet 
är att öka rekryteringen till studier bland personer med stort 
utbildningsbehov för att stärka dessa personers möjligheter att 
etablera sig på arbetsmarknaden. Även andra elever i komvux kan ha 
behov av stöd för att fullfölja sina studier i syfte att etablera sig på 
arbetsmarknaden, för fortsatta studier eller för personlig utveckling. 

Som beskrivits ovan är de som är aktuella för studiestartsstödet 
personer som är studieovana och därför kräver långvarigt 
motiveringsarbete, omfattande stöd och extra vägledning. Det gäller 
dock inte bara målgruppen för studiestartsstöd. Det är allmänt känt 
att antalet individer i behov av extra studiemotiverande åtgärder eller 
stöd för att fullfölja sina studier är större än målgruppen för 
studiestartsstödet. Risken för avhopp är också mycket stor hos dessa 
individer. Även personer som inte är berättigade till studiestartsstöd 
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skulle vara betjänta av ett uppföljningssamtal inom ramen för den 
individuella studieplanen. Då det i utredningens uppdrag endast 
ingår att utreda om det bör införas ett krav på att de kommuner som 
väljer att använda sig av studiestartsstödet ska hålla obligatoriska 
uppföljningssamtal med de som studerar med studiestartsstöd 
lämnar utredningen inga förslag på uppföljningssamtal med andra 
elever än de som studerar med studiestartsstöd. Utredningen gör 
ändock bedömningen att även andra grupper av elever än de som 
studerar med studiestartsstöd bör erbjudas uppföljningssamtal om 
behovet finns, i syfte att ge extra vägledning och stöd till eleven. Ett 
sådant samtal skulle kunna utmynna i att eleven erbjuds extra 
anpassningar, modersmålsstöd eller att studieplanen revideras för att 
ytterligare anpassas till elevens behov och förutsättningar. 
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5 Ikraftträdande 

Förslag: Ändringarna i lagen om studiestartsstöd och 
förordningen om vuxenutbildning ska träda i kraft den 1 juli 
2019. 

Skälen för utredningens förslag: För att de förslag som lämnas i 
denna promemoria ska kunna genomföras behöver ändringar göras i 
lagen om studiestartsstöd och förordningen om vuxenutbildning. 
Eftersom förslaget till lag om ändring i lagen om studiestartsstödet 
kräver riksdagsbehandling är det lämpligt att lagändringen och den 
tillhörande förordnings ändringen träder i kraft den 1 juli 2019. Vid 
valet av tidpunkt för när de nya bestämmelserna ska börja tillämpas 
behöver hänsyn tas till både kommuner och studerande som beviljats 
studiestartsstöd. Kommunerna bör vid planeringen av sitt rekry
terande arbete enligt 20 kap. 10 och 17 §§ skollagen samt i arbetet 
med de individuella studieplanerna i komvux kunna planera och 
organisera hur uppföljningssamtal kan genomföras med de personer 
som beviljats studiestartsstöd. Även CSN och Skolverket ska hinna 
informera om förändringarna och göra övriga nödvändiga 
förberedelser. 
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6 Konsekvenser 

Enligt utredningens direktiv (dir. 2017:116) ska utredningen 
redogöra för konsekvenser av sina förslag i enlighet med vad som 
framgår av kommitteförordningen (1998:1474). Enligt 14 kap. 3 § 
regeringsformen bör en inskränkning av den kommunala 
självstyrelsen inte gå utöver vad som är nödvändigt med hänsyn till 
ändamålen. Det innebär att en proportionalitetsprövning ska göras 
under lagstiftningsprocessen. Om något av förslagen i promemorian 
påverkar det kommunala självstyret ska därför, utöver förslagets 
konsekvenser, också de särskilda avvägningar som lett fram till 
förslaget särskilt redovisas. 

6.1 Vilka berörs av regleringen? 

I denna promemoria föreslås att en kommun som väljer att använda 
studiestartsstödet vid rekrytering av personer till studier ska ansvara 
för att uppföljningssamtal hålls med den studerande som beviljats 
studiestartsstöd. Syftet med uppföljningssamtalet föreslås vara att ge 
extra vägledning och utgöra ett stöd till den studerande i sina studier. 
Vidare föreslås att ett obligatoriskt uppföljningssamtal ska hållas 
med eleven i komvux, senast inom fyra veckor från det att eleven 
påbörjat sin utbildning inom ramen för arbetet med den individuella 
studieplanen. Om det finns särskilda skäl får uppföljningssamtalet 
hållas vid en senare tidpunkt. Uppföljningssamtal föreslås dock inte 
behöva hållas med studerande som beviljats studiestartsstöd för en 
period som ·omfattar mindre än fem veckor. Rektorn föreslås ansvara 
för att hemkommunen informeras om att uppföljningssamtal hållits. 

Förslagen om uppföljningssamtal berör de som studerar med 
studiestartsstöd. Antalet studerande med beviljat studiestartsstöd 
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var, enligt uppgifter från CSN per den 17 mars 2018, hösten 2017 
844 personer men antalet studerande beräknas öka. 

Utöver de studerande berör promemorians förslag såväl de kom
muner som beslutat att använda sig av studiestartsstödet som de som 
anordnar komvux. Indirekt kan även arbetsgivare komma att 
påverkas vars kompetensförsörjning underlättas om fler personer 
genomgår och fullföljer utbildningen. 

6.2 Konsekvenser för staten 

Enligt regeringens beräkningar i propositionen Studiestartsstöd- ett 
nytt rekryterande studiestöd (prop. 2016/17:158) skulle ett nytt 
studiestartsstöd innebära att ca 10 000 heltidsstuderande per år 
kommer i fråga för studiestartsstöd när reformen är fullt utbyggd. 
Eftersom många studerar under kortare tid än 40 veckor eller på 
deltid går det i genomsnitt flera studerande på en helårsplats. Det 
innebär att ca 15 000-20 000 personer med stora utbildningsbehov 
årligen förväntas rekryteras till utbildning. Regeringen beräknade 
utifrån ovan nämnda antal helårsstuderande att kostnaden för ett 
nytt studiestartsstöd skulle bli ca 90 000 kronor per år för en 
heltidsstuderande (motsvarande 40 veckor). Totalt sett beräknades 
kostnaden för studiestartsstödet uppgå till 448 miljoner kronor för 
2017. För 2018, 2019 och 2020 beräknade regeringen kostnaderna · 
till 909 miljoner kronor, 930 miljoner kronor respektive 960 
miljoner kronor. 

Studiestartsstödets införande innebar ett nytt löpande åtagande 
för CSN. Förslagen i denna promemoria kan på sikt antas få positiva 
effekter för CSN genom en minskad administrativ börda till följd av 
fler studerande med studiestartsstöd i ett tidigt skede genom 
uppföljningssamtal kan ges stöd i sina studier, vilket i sin tur kan 
bidra till minskad risk för felutbetalningar. Vidare bedömer 
utredningen att förslagen innebär att CSN, Arbetsförmedlingen och 
Skolverket kan behöva informera om de föreslagna bestämmelserna. 
Utredningen bedömer dock att förslagen i denna promemoria 
sammantaget inte bör medföra några nämnvärda ekonomiska 
konsekvenser för staten. 
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6.3 Konsekvenser för enskilda 

Studiestartsstödet ger möjligheter för vissa arbetslösa som har ett 
stort behov av utbildning att studera utan att behöva ta lån. 
Utredningen gör bedömningen att förslagen i denna promemoria 
kommer att stärka dessa personers möjligheter att få stöd och 
vägledning i studierna. Därmed förbättras utsikterna för en fullföljd 
utbildning och etableringen på arbetsmarknaden underlättas liksom 
möjligheten att gå vidare till fortsatta studier. 

Många av dem som tillhör målgruppen för studiestartsstödet och 
därmed även det föreslagna uppföljningssamtalet är utrikes födda. 
Enligt uppgifter från Arbetsförmedlingen har en relativt hög andel 
av de utrikes födda som är arbetslösa kort tidigare utbildning. År 
2017 var antalet inskrivna arbetslösa som var 25 år eller äldre och 
hade högst förgymnasial utbildning drygt 106 000 personer. Av 
dessa var drygt 75 procent utrikes födda. Det har visat sig att många 
av dessa personer kan ha svårt att hinna genomföra utbildning på 
grundläggande nivå på den tid som står till förfogande genom 
studiemedelssystemet (se t.ex. betänkandet Kommunal 
vuxenutbildning på grundläggande nivå - en översyn för ökad 
individanpassning och effektivitet [SOU 2013:20]). Då det 
föreslagna obligatoriska uppföljningssamtalet syftar till att fler ges 
möjlighet att fullfölja utbildning och fortsätta sina studier på högre 
nivåer eller komma in på arbetsmarknaden skulle det gynna utrikes 
föddas etablering på arbetsmarknaden. 

I denna promemoria föreslås att rektorn ansvarar för att 
hemkommunen informeras om att uppföljningssamtal hållits. Sådan 
informationen bör kunna ske i enlighet med bestämmelserna till 
skydd för personuppgifter. 

6.4 Konsekvenser för kommuner 

Genom studiestartsstödet har kommunerna getts möjligheten till ett 
nytt effektivt redskap att använda i sitt redan befintliga uppdrag att 
verka för att vuxna ska delta i utbildning. Enligt de nu gällande 
bestämmelserna ska en kommun aktivt verka för att nå de vuxna i 
kommunen som har rätt att delta i utbildning på grundläggande nivå 
och för att motivera dem att delta i sådan utbildning (20 kap. 10 § 
skollagen). Likaså har kommunen en skyldighet att informera om 
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möjligheterna till utbildning på gymnasial nivå och aktivt verka för 
att vuxna i kommunen deltar i sådan utbildning (20 kap. 17 § 
skollagen). Det är frivilligt för kommunerna att använda sig av 
studiestartsstödet. Om en kommun väljer att göra det föreslås i 
denna promemoria att kommunen ska åläggas en skyldighet att 
ansvara för att det hålls uppföljningssamtal med studerande som 
beviljats studiestartsstöd. Vidare föreslås att ett obligatoriskt upp
följningssamtal ska hållas med eleven i komvux som beviljats 
studiestartsstöd, senast inom fyra veckor från det att eleven påbörjat 
sin utbildning inom ramen för arbetet med den individuella 
studieplanen. Utredningen gör, med anledning av ovan nämnda, 
bedömningen att det inte rör sig om något nytt åtagande och det är 
därmed inte fråga om någon inskränkning i den kommunala 
självstyrelsen. Mot den bakgrunden bedömer utredningen att någon 
proportionalitetsprövning inte heller behöver göras. 

Utredningens förslag om en skyldighet att genomföra 
uppföljningssamtal medför dock på kort sikt en viss 
kostnads ökning. Kostnaderna för uppföljningssamtal bedöms uppgå 
till totalt 8 310 000 kronor. I den summan ingår kostnad dels för 
genomförandet av själva uppföljningssamtalet, dels för 
administrationen däromkring. Beräkningen har utgått från 
antagandet att 15 000 studerande per år kommer att studera med 
studiestartsstöd när reformen är fullt utbyggd. Kostnaden för 
genomförandet av uppföljningssamtal beräknas uppgå till 4 445 000 
kronor. Beräkningen utgår från att ett uppföljningssamtal i 
genomsnitt pågår under en timme och att lönenivån för en studie
och yrkesvägledare år 2019 förväntas ge en genomsnittlig 
timkostnad på 297 kr i timmen, inklusive semesterdagtillägg och 
arbetsgivaravgifter. Vidare beräknas en kostnad om 3 855 000 kronor 
för kommunens administration med uppföljningssamtal. I denna 
beräkning har utredningen utgått från att det krävs en timmes 
administration med en förväntad personalkostnad för en 
administratör på i genomsnitt 257 kronor i timmen. De som 
kommer att rekryteras genom det nya studiestartsstödet har i en del 
fall ekonomiskt bistånd från kommunerna. Då studiestartsstödet är 
frivilligt för kommunerna att använda och då stödet i stort beräknas 
leda till att behovet av ekonomiskt bistånd minskar med 
uppskattningsvis 103 miljoner kronor per år fr.o.m. 2018 (jfr prop. 
2016/17:158 s. 110) bedömer utredningen att förslagen i denna 
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promemoria inte medför behov av resurstillskott till kommunerna. 
Om utredningens bedömning under avsnitt 4.3 skulle realiseras 
innebär det givetvis en större kostnadsökning för kommunerna än 
vad som redovisas i denna promemoria. 

6.5 Konsekvenser för företag eller 
konkurrensförhållanden 

Det är kommuner, eller i vissa fall landsting, som enligt skollagen är 
huvudmän för komvux. Företag kan dock indirekt komma att 
påverkas av vissa av förslagen i denna promemoria i de fall 
kommuner väljer att upphandla utbildningar från externa 
utbildningsanordnare. Det saknas för närvarande uppgifter om hur 
många företag som är verksamma inom den vuxenutbildning som 
regleras i skollagen och därmed även information om företagens 
storlek och juridiska form. Enligt Skolinspektionen hade t.o.m. den 
17 januari 2018 ca 185 enskilda utbildningsanordnare (inklusive 
folkhögskolor) beviljats betygsrätt. Det kan vara en indikation på 
antalet verksamma företag men ger inte hela bilden då betygsrätt inte 
är ett krav för att kunna upphandlas som enskild anordnare av 
komvux. Av Skolverkets officiella statistik över kursdeltagare i 
komvux 2016 framgår att totalt 45 procent av kursdeltagarna deltog 
i utbildning hos en annan anordnare. Andelen kursdeltagare som 
läser hos en annan anordnare har ökat under de senaste tio åren och 
variationen mellan olika regioner i landet är dock stor. 

Utredningen gör bedömningen att eventuella tillkommande 
kostnader för utbildningsföretagen till följd av promemorians 
förslag om ett uppföljningssamtal kan hanteras av kommunerna 
inom ramen för upphandlingen. Utbildningsanordnarna kan i sin tur 
beakta detta vid anbudsgivning. Förslagen förväntas inte medföra 
några administrativa kostnader för företagen och bedöms inte heller 
få några konsekvenser för dess konkurrensförhållanden. 
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6.6 Konsekvenser för jämställdheten mellan 
kvinnor och män 

Studiestartsstödet är, i likhet med studiestödet i övrigt, könsneutralt 
utformat. Förslagen i denna promemoria om ett obligatoriskt 
uppföljningssamtal bedöms även vara neutralt för jämställdheten. 
Uppgifter från Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik visar att 
av de personer med högst förgymnasial utbildning och som varit 
arbetslösa i minst sex månader var 52 procent män och 48 procent 
kvinnor under 2015. Uppgifter från Skolverket visar dock att 
kvinnor är överrepresenterade inom vuxenutbildningen och utgör 
drygt 60 procent av studiemedelstagarna under 2016. Uppgifter från 
CSN visar att könsfördelningen mellan män och kvinnor av de 
studerande som studerar med studiestartsstöd under 2017 uppgick 
till 43 procent respektive 57 procent. Mot bakgrund av att kvinnor i 
högre utsträckning än män påbörjar studier kan det förväntas att så 
även kommer att bli fallet när det gäller studier med hjälp av 
studiestartsstöd. Utifrån en samlad bedömning av ovanstående finns 
det skäl att anta att det kommer att hållas uppföljningssamtal med 
fler kvinnor än med män. Då andelen avbrott i komvux bland män är 
något högre än för kvinnor (21,9 procent respektive 17,5 procent) 
kan förslagen om uppföljningssamtal antas bidra till att färre män 
avbryter sin utbildning och på så sätt gynnar förslagen både kvinnor 
och män. 

6. 7 Sveriges medlemskap i Europeiska 
unionen (EU) 

Förslagen i denna promemoria berör inte frågor som är reglerade i 
EU-rätten. 
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7 Författningskommentar 

7 .1 Förslaget till lag om ändring i lagen 
(2017:527) om studiestartsstöd 

35 a § En kommun som väljer att använda studiestartsstödet vid 
rekrytering ansvarar för att det hålls uppföljningssamtal med den 
studerande som beviijats studiestartsstöd. Uppföijningssamtal ska syfta 
till att ge den studerande extra vägledning och utgöra ett stöd i hans eller 
hennes studier. 

Uppföljningssamtal behöver dock inte hållas med studerande som 
beviljats studiestartsstöd för en period som omfattar mindre än fem 
veckor. 

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med 
stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela ytterligare föreskrifter om 
uppföljningssamtal. 

I paragrafen som är ny finns bestämmelser om uppföljningssamtal. 
I första stycket anges att en kommun som väljer att använda 

studiestartsstöd vid rekrytering till studier ska ansvara för att 
uppföljningssamtal hålls med den studerande som beviljats 
studiestartsstöd. Vidare anges att syftet med samtalet ska vara att ge 
extra vägledning och utgöra ett stöd till den studerande i hans eller 
hennes studier. 

I andra stycket anges att uppföljningssamtal inte behöver hållas 
med studerande som beviljats studiestartsstöd för en period som 
omfattar mindre än fem veckor. Det innebär att skyldigheten för 
kommunen att hålla uppföljningssamtal inte omfattar de studerande 
som beviljats studiestartsstöd för en kortare period än fem veckor. 

I tredje stycket finns en upplysningsbestämmelse om att 
regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer med stöd 
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av den s.k. restkompetensen kan meddela ytterligare föreskrifter om 
uppföljningssamtal. Det kan således på förordningsnivå finnas 
ytterligare krav på hur och när uppföljningssamtal ska ske. 

Paragrafen behandlas i avsnitt 4.1. 
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 Tjänsteskrivelse  
 

180828\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (1) 

 
Datum: : 2018-08-28. Till: Utbildningsnämnden 

Handläggare: Birgitta Berséus 

Dnr: «Databas» «Diarienr» – «Grpnr» 
 

 
Avveckling av familjdaghemsverksamheten 
 
 

Förslag till beslut 
 
Familjedaghemsverksamheten avvecklas och de aktuella dagbarnvårdarna erbjuds anställning 
i förskolans vikariepool från och med 2019-01-01. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Sedan hösten 2013 har Båstads kommun endast erbjudit familjedaghemsverksamhet i Förslöv.  
Under 2017 och 2018 har denna verksamhet inte haft full beläggning. Vårdnadshavare till 
äldre förskolebarn väljer att flytta sina barn från dagbarnvårdare till förskolan för att deras 
barn ska lära känna sina blivande klasskamrater och för att det finns utbildade förskollärare på 
förskolorna. 

 
Aktuellt 
I höst står inga barn i kö till familjedaghemmen och de har inte full beläggning. Förvaltningen 
föreslår UN att avveckla familjedaghemsverksamheten och att erbjuda de aktuella dagbarnvår-
darna anställning i förskolans vikariepool från och med 2019-01-01. 
 
 
Konsekvenser av beslut 
 

Samhälle 
Endast förskola kommer att erbjudas som alternativ till barnomsorg för barn i förskoleåldern.  
 
 
Verksamhetsområde 
Barn och skola 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Tf. skolchef Margaretha Ekelund- Svensson 
Förskolechef Berit Hjalmarsson 
 
 
Samråd har skett med: 
Tf. skolchef Margaretha Ekelund- Svensson 
Förskolechef Berit Hjalmarsson 
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 Tjänsteskrivelse  
 

 

1 (2) 

 
Datum: 2018-08-27 Till: Utbildningsnämnden 

Handläggare: Margaretha Ekelund Svensson 

Dnr: UN 000266/2018-600 

 
 

Skolstruktur norra sidan 
 
 

Förslag till beslut 
 
Utbildningsnämnden fattar beslut om vilket förslag som ska lämnas vidare till Kommunstyrel-
sen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Båstads kommun har en befolkningstillväxt och det förväntas flytta in barnfamiljer vilket ökar 
kapacitetsbehoven i skolan. Det förväntas en särskilt stor tillväxt i Hemmeslövsområdet och 
förslag har tagits fram på ny skola. 
 

Bakgrund 
Utbildningsnämnden diskuterade skolstrukturen på norra sidan den 3 oktober och 7 novem-
ber -17. I november lades fram fyra förslag och beslutet blev att UN tar till sig informationen 
och överlämnar information till KS och förslår att kommunstyrelsen sammankallar till ett ge-
mensamt möte med UN i mitten av januari utifrån det material som hittills presenterats.  Den 9 
januari -18 träffades politiker och tjänstemän för att diskutera ang. skolorganisationen. Då 
gavs i uppdrag att även undersöka ett femte förslag på norra sidan. På UN den 26 april lades 
sex förslag fram, vilka sedan diskuterades på UN den 12 juni. På grund av bristande informa-
tion blev det återremiss av ärendet. 
 

Aktuellt 
Följande förslag föreligger: 

1. Bygga ny F-6 skola i Hemmeslöv med upptagning Båstad och Hemmeslöv. 
Stänga Båstad F-6 och avyttra del av fastigheten. 

               Båstad 7-9 renoveras och byggs ut. 
               Östra Karup F-6 byggs ut då provisoriska skolmoduler avyttras. 
 

2. Behålla Båstad F-6 med upptagning Båstad. 
Bygga ny F-6 skola i Hemmeslöv med upptagning Hemmeslöv.  

               Östra Karup F-6 byggs ut då provisoriska skolmoduler avyttras. 
               Båstad 7-9 renoveras och byggs ut. 
 

3. Ny F-9 skola med upptagningsområde för F-6 Båstad och Hemmeslöv och 7-9 Båstad, 
Hemmeslöv, Östra Karup och Torekov. 
Östra Karup F-6 byggs ut då provisoriska skolmoduler avyttras. 
 

4. Behålla F-6 i Båstad med upptagning Båstad. 
Ny F-6 skola i Hemmeslöv med upptagning Hemmeslöv och Östra Karup. 
Båstad 7-9 renoveras och byggs ut. 
 

5. Ny F-9 skola i Hemmeslöv 
Båstad F-6 flyttar till 7-9:s lokaler 
Östra Karup F-6 byggs ut då provisoriska skolmoduler avyttras. 
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2 (2) 

 

 
6. Förslaget från Optimal skolorganisation från 16-06-16 

”Två grundskolor F-9 i stationsnära områden är ur ett elev-, personal- och ekonomi-
synpunkt det mest effektiva. ” 

            Ny F-9 skola med upptagningsområde Båstad, Hemmeslöv, Östra Karup och  

           Torekov  
 

 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Tjänsteskrivelse från 2018-04-26 
Tjänsteskrivelse från 2017-10-31 
Tjänsteskrivelse från 2016-06-16 
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Alternativ 1. (A+B+C)  
Bygga ny F-6 skola I Hemmeslöv med upptagning Båstad och Hemmeslöv. 
Stänga ner Båstad F-6 och avyttra del av fastigheten. 
Båstad 7-9 renoveras och byggs ut.  
Östra Karup F-6 byggs ut då provisoriska skolmoduler avyttras. 
 

Kostnader: 
 
A: Ny F-6 skola Hemmeslöv med upptagningsområde Båstad och Hemmeslöv  
för 450 elever. 
Byggnadsyta =6750 m². 
Investeringskostnad = 169 mkr. 
Driftkostnad ny investering = 11,4 mkr. 
Teknisk livslängd på byggnaden = 60 år. 
 
A: Ny idrottshall  
Byggnadsyta = 800 m². 
Investeringskostnad = 21 mkr (inkl. utemiljö idrott). 
Driftkostnad ny investering = 1,4 mkr. 
Teknisk livslängd på byggnaden = 60 år. 
 
B: Bygga till F-6 skola Östra Karup för 112 elever. 
Byggnadsyta = 360 m². 
Investeringskostnad = 11 mkr. 
Driftkostnad ny investering = 0,7 mkr. 
Nuvarande driftkostnad = 2,3 mkr. 
Teknisk livslängd på byggnaden = 60 år. 
 
C: Renovera och bygga till Strandängsskolan 7-9 med upptagningsområde Båstad,  
Östra Karup, Hemmeslöv och Torekov för 363 elever. 
Byggnadsyta tillbyggnad = 2385 m² 
Investeringskostnad = 60 mkr. 
Driftkostnad ny investering = 4,0 mkr. 
Nuvarande driftkostnad = 7,1 mkr. 
Avgående driftkostnad efter rivn F-6 = - 1,1 mkr. 
Teknisk livslängd på byggnaden = 25-30 år. 

 
 

TOT antal elever: 925 st 

TOT investeringskostnad: 261 mkr.  

TOT driftskostnad:  Jämförelse av alternativen 26,9 mkr/år  

Inkl avgående driftkostnad 25,8 mkr/år 
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Alternativet innebär engångskostnader för rivning och nedskrivning på ca 12 Mkr. 

Intäkt blir försäljning av fastigheten. 

 
Kommentar: 
 
Strandängsskolan 7-9  
Tillbyggnad 7-9 löses inom fastigheten då F-6 rivs. Idrottshallen behålls tills vidare för 
högstadiet och föreningar. Del av fastigheten kan avyttras till bostäder. Bokfört värde på 
Strandängsskolan F-6 är ca 8 mkr. Rivning av F-6 beräknas kosta ca 4 mkr. 
 
7-9 har god status. Mindre delar av tak behöver bytas ut, för övrigt är fasad och tak i gott 
skick. Ventilation och värmesystem är i gott skick. Ytskikt behöver förnyas. 
Underhållsbehov 2018-2028 ca 7.5 mkr på Strandängsskolan 7-9 och Idrottshallen ca 5 mkr.  
En mer omfattande modernisering och verksamhetsanpassning till dagens nivå på lärmiljöer 
i befintlig Strandängsskolan 7-9 uppskattas till ca 40 mkr. 
 
Östra Karups skola 
Skolan har behov av tillbyggnad för en årskurs för att kunna avyttra moduler på fastigheten. 
Skolan är i god status. Ytskikt, belysning, tak, fönster och värmeproduktion är nyligen 
renoverade. God tillgänglighet. 
 
 

Underhållskostnader Strandängsskolan 7-9 och idrottshall 2018-2028: 12.5 mkr. 
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Alternativ 2. (D+E+B+C)  
Behålla Båstad F-6 med upptagning Båstad. 
Bygga ny F-6 skola i Hemmeslöv med upptagning Hemmeslöv. 
Östra Karup F-6 byggs ut då provisoriska skolmoduler avyttras. 
Båstad 7-9 renoveras och byggs ut.  
 

Kostnader: 
 
D: Ny F-6 skola i Hemmeslöv med upptagning Hemmeslöv för 214 elever. 
Byggnadsyta = 3210 m². 
Investeringskostnad= 80 mkr. 
Driftkostnad ny investering = 5,4 mkr. 
Teknisk livslängd på byggnaden = 60 år. 
 
D: Ny idrottshall . 
Byggnadsyta = 800 m². 
Investeringskostnad = 21 mkr (inkl. utemiljö idrott). 
Driftkostnad ny investering = 1,4 mkr. 
Teknisk livslängd på byggnaden = 60 år. 
 
E: Renovera/verksamhetsanpassa F-6 skola Båstad för 231 elever. 
Byggnadsyta  = 2350 m². 
Investeringskostnad = 42 mkr. 
Driftkostnad ny investering = 2,6 mkr. 
Bef driftkostnad = 1,1 mkr. 
Teknisk livslängd på byggnaden = 25-30 år. 

 
B: Bygga till F-6 skola Östra Karup för 112 elever. 
Byggnadsyta = 360 m². 
Investeringskostnad = 11 mkr. 
Driftkostnad ny investering = 0,7 mkr.  
Nuvarande driftkostnad = 2,3 mkr. 
Teknisk livslängd på byggnaden = 60 år. 

 
C: Renovera och bygga till Strandängsskolan 7-9 med upptagningsområde Båstad,  
Östra Karup, Hemmeslöv och Torekov för 363 elever. 
Byggnadsyta tillbyggnad = 2385 m² 
Investeringskostnad = 60 mkr. 
Driftkostnad ny investering = 4,0 mkr. 
Nuvarande driftkostnad = 7,1 mkr. 
Teknisk livslängd på byggnaden = 25-30 år. 
 
TOT antal elever: 920 

TOT investeringskostnad: 214 mkr.  

TOT driftskostnad:  Jämförelse alternativen 24,6 mkr/år. 
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Kommentar: 
 
Strandängsskolan 7-9 . 
Har god status. Mindre delar av tak behöver bytas ut, för övrigt är fasad och tak i gott skick. 
Ventilation och värmesystem är i gott skick. Ytskikt behöver förnyas. 
Underhållsbehov 2018-2028 ca 7.5 mkr på Strandängsskolan 7-9 och Idrottshallen ca 5 mkr.  
Ytterligare verksamhetsanpassning i befintlig Strandängsskolan 7-9 innebär extra kostnader 
på ca 40 mkr. 
 
Strandängsskolan F-6 . 
Status på fastigheten: ventilation är ny, tak på två av fyra byggnader är nyligen omlaggda. 
Fönster är utbytta på stora delar av skolan. Ytskikt är slitna och behöver förnyas. Akustik och 
belysning behöver bättras. 
Kostnadsbedömningen baseras på att skapa moderna lärmiljöer inom och en bättre 
kommunikation. Utemiljön är redan idag för liten.  
 
Östra Karups skola. 
Skolan har behov av tillbyggnad för en årskurs för att kunna avyttra moduler på fastigheten. 
Skolan är i god status. Ytskikt, belysning, tak, fönster och värmeproduktion är nyligen 
renoverade. God tillgänglighet. 
 

Underhållskostnader Strandängsskolan 7-9 och idrottshall 2018-2028: 12.5 mkr. 

Underhållskostnader Strandängsskolan F-6 2018-2028: 7.6 mkr. 
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Alternativ 3. (F+B)  
Ny F-9 med upptagningsområde för F-6 Båstad och Hemmeslöv och 7-9 Båstad, Hemmeslöv, 
Östra Karup och Torekov. 
Östra Karup F-6 byggs ut då provisoriska skolmoduler avyttras. 

Kostnader: 
 
F: Ny F-9 med upptagningsområde för F-6 Båstad och Hemmeslöv och 7-9 Båstad, 
Hemmeslöv, Östra Karup och Torekov för totalt 808 elever.  
Byggnadsyta = 12 000 m². 
Investeringskostnad = 303 mkr. 
Driftkostnad ny investering = 20,3 mkr. 
Teknisk livslängd på byggnaden = 60 år. 
 
F: Ny idrottshall. 
Byggnadsyta 2000 m². 
Investeringskostnad = 40 mkr 
Driftkostnad ny investering = 2,8 mkr. 
Teknisk livslängd på byggnaden = 60 år. 

 
B: Bygga till F-6 skola Östra Karup för 112 elever. 
Byggnadsyta = 360 m². 
Investeringskostnad = 11 mkr. 
Driftkostnad ny investering = 0,7 mkr. 
Nuvarande driftkostnad = 2,3 mkr. 
Teknisk livslängd på byggnaden = 60 år. 
 
Avgående driftkostnad efter avyttring Strandängsskolan F-9 och idrottshall = - 8.2 mkr 
 
 
TOT antal elever: 920 st 

TOT investeringskostnad: 354 mkr.  

TOT driftskostnad:  Jämförelse alternativen 26,1 mkr/år 

Inkl avgående driftkostnad 17,9 mkr/år. 

Alternativet innebär engångskostnader för rivning och nedskrivning på ca 65 Mkr. 

Intäkt blir försäljning av fastigheten. 
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Kommentar: 

Strandängsskolan F-9 och idrottshall. 
Det bokförda värdet på hela fastigheten är ca 57 mkr som blir en nedskrivningskostnad i 
samband med att fastigheten avyttras.  
Rivningskostnad blir ca 8 mkr. 
 
Östra Karups skola. 
Skolan har behov av tillbyggnad för en årskurs för att kunna avyttra moduler på fastigheten. 
Skolan är i god status. Ytskikt, belysning, tak, fönster och värmeproduktion är nyligen 
renoverade. God tillgänglighet. 
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Alternativ 4. (E+G+C)  
 
Behålla Båstad F-6 med upptagning Båstad. 
Ny F-6 i Hemmeslöv med upptagning Hemmeslöv och Östra Karup. 
Båstad 7-9 renoveras och byggs ut.  

Kostnader: 
 
E: Renovera/verksamhetsanpassa F-6 skola Båstad för 231 elever. 
Byggnadsyta  = 2350 m². 
Investeringskostnad = 42 mkr. 
Driftkostnad ny investering = 2,6 mkr. 
Bef driftkostnad = 1,1 mkr. 
Teknisk livslängd på byggnaden = 25-30 år. 
 
G: Ny F-6 skola i Hemmeslöv med upptagning Hemmeslöv och Östra Karup för 326 elever. 
Byggnadsyta = 4890 m². 
Investeringskostnad = 122 mkr. 
Driftkostnad ny investering = 8,2 mkr. 
Bef driftkostnad avgående Östra Karup = -2,3 mkr. 
Teknisk livslängd på byggnaden = 60 år. 
 
G: Ny idrottshall. 
Byggnadsyta = 800 m². 
Investeringskostnad = 21 mkr (inkl utemiljö idrott). 
Driftkostnad ny investering = 1,4 mkr. 
Teknisk livslängd på byggnaden = 60 år. 
 
C: Renovera och bygga till Strandängsskolan 7-9 med upptagningsområde Båstad,  
Östra Karup, Hemmeslöv och Torekov för 363 elever. 
Byggnadsyta tillbyggnad = 2385 m² 
Investeringskostnad = 60 mkr. 
Driftkostnad ny investering = 4,0 mkr. 
Nuvarande driftkostnad = 7,1 mkr. 
Teknisk livslängd på byggnaden = 25-30 år. 
 
 
TOT antal elever: 920 

TOT investeringskostnad: 245 mkr.  

TOT driftskostnad:  Jämförelse alternativen 24,4 mkr/år  

Inkl avgående driftkostnad 22,1 mkr/år. 
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Alternativet innebär engångskostnader för rivning och nedskrivning på ca 24 Mkr. 

Intäkt blir försäljning av fastigheten. 

 
Kommentar: 
 
Strandängsskolan 7-9 . 
Har god status. Mindre delar av tak behöver bytas ut, för övrigt är fasad och tak i gott skick. 
Ventilation och värmesystem är i gott skick. Ytskikt behöver förnyas. 
Underhållsbehov 2018-2028 ca 7.5 mkr på Strandängsskolan 7-9 och Idrottshallen ca 5 mkr.  
Ytterligare verksamhetsanpassning i befintlig Strandängsskolan 7-9 innebär extra kostnader 
på ca 40 mkr. 
 
Strandängsskolan F-6 . 
Status på fastigheten: ventilation är ny, tak på två av fyra byggnader är nyligen omlaggda. 
Fönster är utbytta på stora delar av skolan. Ytskikt är slitna och behöver förnyas. Akustik och 
belysning behöver bättras. 
Kostnadsbedömningen baseras på att skapa moderna lärmiljöer inom och en bättre 
kommunikation. Utemiljön är redan idag för liten.  
 
Östra Karups skola. 
Det bokförda värdet på hela fastigheten är ca 21 mkr som blir en nedskrivningskostnad i 
samband med att fastigheten avyttras.  
Rivningskostnad blir ca 3 mkr. 

 

Underhållskostnader Strandängsskolan 7-9 och idrottshall 2018-2028: 12.5 mkr. 

Underhållskostnader Strandängsskolan F-6 2018-2028: 7.6 mkr. 
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Alternativ 5.  
 
Behålla Östra Karup F-6 och bygga till för 112 elever. 
Ny F-9 i Hemmeslöv med Hemmeslöv för 577 elever. 
Båstad F- 6 flyttar till 7-9´s lokaler för 236 elever. 

 
F: Ny F-9 med upptagningsområde Hemmeslöv 577 elever.  
Byggnadsyta = 8700 m².  
Investeringskostnad = 217 mkr 
Driftkostnad ny investering = 14.6 mkr 
Teknisk livslängd på byggnaden = 60 år. 
 
F: Ny idrottshall. 
Byggnadsyta = 2000 m². 
Investeringskostnad = 40 mkr 
Driftkostnad ny investering = 2,8 mkr. 
Teknisk livslängd på byggnaden = 60 år. 
 
F: Båstad F-6 flyttar till nuvarande 7-9´s lokaler bef idrottshall behålls. 
Byggnadsyta = 4200 m² 
Investeringskostnad = 10 mkr 
Driftkostnad ny investering = 0,5 mkr 
Avgående driftkostnad bef F-6 = - 1,1 mkr 
Nuvarande driftkostnad = 2,9 mkr. 
 
B: Bygga till F-6 skola Östra Karup för 112 elever.  
Byggnadsyta = 360 m². 
Investeringskostnad = 11 mkr. 
Driftkostnad ny investering = 0,7 mkr. 
Nuvarande driftkostnad = 2,3 mkr. 
Teknisk livslängd på byggnaden = 60 år. 
 
TOT antal elever: 925 st 

TOT investeringskostnad: 278 mkr 

TOT driftskostnad:  Jämförelse alternativen 23,8 mkr/år 

  Inkl avgående driftkostnad 22,7 mkr/år 
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Kommentar: 
 
Strandängsskolan 7-9 . 
Har god status. Mindre delar av tak behöver bytas ut, för övrigt är fasad och tak i gott skick. 
Ventilation och värmesystem är i gott skick. Ytskikt behöver förnyas. 
Underhållsbehov 2018-2028 ca 7.5 mkr på Strandängsskolan 7-9 och Idrottshallen ca 5 mkr.  

 
Östra Karups skola. 
Skolan har behov av tillbyggnad för en årskurs för att kunna avyttra moduler på fastigheten. 
Skolan är i god status. Ytskikt, belysning, tak, fönster och värmeproduktion är nyligen 
renoverade. God tillgänglighet. 
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Alternativ 6. (Gällande) 
 
F: Ny F-9 med upptagningsområde för Båstad, Hemmeslöv, Östra Karup och Torekov för 
totalt 920 elever.  
Byggnadsyta = 14000 m². 
Investeringskostnad = 345 mkr. 
Driftkostnad ny investering =23.3 mkr. 
Avgående driftkostnad = 10,5 milj 
Teknisk livslängd på byggnaden = 60 år. 

 
 
TOT antal elever: 920 

TOT investeringskostnad: 345 mkr 

TOT driftskostnad:  Jämförelse alternativen 23.3 mkr/år 

  Inkl avgående driftkostnad  12,8 mkr/år 
 

Kommentar: 
 
Strandängsskolan F-9 och idrottshall. 
Det bokförda värdet på hela fastigheten är ca 57 mkr som blir en nedskrivningskostnad i 
samband med att fastigheten avyttras.  
Rivningskostnad blir ca 8 mkr. 

 
Östra Karups skola. 
Det bokförda värdet på hela fastigheten är ca 21 mkr som blir en nedskrivningskostnad i 
samband med att fastigheten avyttras.  
Rivningskostnad blir ca 3 mkr. 
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 Tjänsteskrivelse  
 

 

1 (2) 

 
Datum: 2018-04-26 Till: Utbildningsnämnden 

Handläggare: Margaretha Ekelund Svensson 

Dnr: Klicka här för att ange text. 

 
 

Skolstruktur norra sidan 
 
 

Förslag till beslut 
 

1. Utbildningsnämnden tar till sig informationen. 
2. Utbildningsnämnden fattar beslut 12 juni om vilket förslag som ska lämnas vidare till 

Kommunstyrelsen. 
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Båstads kommun har en befolkningstillväxt och det förväntas flytta in barnfamiljer vilket ökar 
kapacitetsbehoven i skolan. Det förväntas en särskilt stor tillväxt i Hemmeslövsområdet och 
förslag har tagits fram på ny skola. 
 
Bakgrund 
Utbildningsnämnden diskuterade skolstrukturen på norra sidan den 3 oktober och 7 novem-
ber -17. I november lades fram 4 förslag och beslutet blev att UN tar till sig informationen och 
överlämnar information till KS och förslår att kommunstyrelsen sammankallar till ett gemen-
samt möte med UN i mitten på januari utifrån det material som hittills presenterades.  Den 9 
januari -18 träffades politiker och tjänstemän för att diskutera ang. skolorganisationen. Då 
gavs i uppdrag att även undersöka ett femte förslag på norra sidan. 
 

Aktuellt 
Följande förslag föreligger: 

1. Bygga ny F-6 skola i Hemmeslöv med upptagning Båstad och Hemmeslöv. 
Stänga Båstad F-6 och avyttra del av fastigheten. 

               Båstad 7-9 renoveras och byggs ut. 
               Östra Karup F-6 byggs ut då provisoriska skolmoduler avyttras. 
 

2. Behålla Båstad F-6 med upptagning Båstad. 
Bygga ny F-6 skola i Hemmeslöv med upptagning Hemmeslöv.  

               Östra Karup F-6 byggs ut då provisoriska skolmoduler avyttras. 
               Båstad 7-9 renoveras och byggs ut. 
 

3. Ny F-9 skola med upptagningsområde för F-6 Båstad och Hemmeslöv och 7-9 Båstad, 
Hemmeslöv, Östra Karup och Torekov. 
 

4. Behålla F-6 i Båstad med upptagning Båstad. 
Ny F-6 skola i Hemmeslöv med upptagning Hemmeslöv och Östra Karup. 
Båstad 7-9 renoveras och byggs ut. 
 

5. 7-9 skola i Hemmeslöv 
F-6 i Båstad finns kvar 
Ö. Karup finns kvar 
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6. Förslaget från Optimal skolorganisation från 16-06-16 
”Två grundskolor F-9 i stationsnära områden är ur ett elev-, personal- och ekonomi-
synpunkt det mest effektiva. ” 
 

 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Klicka här för att ange text. 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Tjänsteskrivelse från 2017-10-31 
Tjänsteskrivelse från 2016-06-16 
 
Samråd har skett med: 
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 Tjänsteskrivelse  
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Datum: 2017-10-31 Till: Utbildningsnämnden 

Handläggare: Sara Damber 

Dnr: Klicka här för att ange text. 

 
 

Skolstruktur norra sidan 
 
Förslag till beslut 
 
Utbildningsnämnden tar till sig informationen. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Båstads kommun har en befolkningstillväxt och det förväntas flytta in barnfamiljer vilket ökar 
kapacitetsbehoven i skolan. Det förväntas en särskilt stor tillväxt i Hemmeslövområdet och 
förslag har tagit fram på ny skola. En barnkonsekvensanalys har gjorts (presenterades 3e ok-
tober, Dnr UN000266/2015-600) som underlag för detta beslut för att belysa de olika konse-
kvenserna av olika former av en skola.  
 

Bakgrund 
I norra delen av Båstad kommun finns idag skolenheter i centrala Båstad och i Östra Karup. Det 
byggs nya bostäder, särskilt i Hemmeslöv, och elevantalet förväntas därmed öka markant de 
närmsta åren vilket ger behov till en ny skola.  
Strandängsskolan F-6 har svårigheter med sina lokaler då de inte är ändamålsenliga för en 
skolverksamhet idag. Strandängsskolan 7-9 har bättre lokaler men med vissa renoveringsbe-
hov och inte kapacitet för många fler elever än de har idag. Östra Karup renoverades 2016 och 
har bättre lokaler. 
 
Att nå de nationella målen och de mål som KF beslutat  

 Bättre uppfylla nationella mål  
 Bättre pedagogiskt ledarskap i och utanför klassrummet 
 Bättre bidra till att alla elever ska ha möjligheten att uppnå minst godkända betyg  
 Ge förutsättningar för varje elev till en så bra utbildning och social kompetens som 

möjligt inför framtidens val av utbildningar och yrken. 
 Bidra till en skola för alla, som stimulerar lärande och uppmuntrar elevens egna intres-

sen.   
 

Aktuellt 
Skolstrukturen norra sidan diskuterades under Utbildningsnämndens möte 3 oktober men 
förvaltningen fick tillbaka ärenden för att kostandsbeskriva fyra alternativa skolstrukturer för 
norra sidan.  
 
Förvaltningens förslaget, vilket innebär en ny F-6 skola i Hemmeslöv med upptagning Båstad 
och Hemmeslöv. Tidigare utredningar, barnkonsekvensanalyser finner att förvaltningens för-
slag kan ses vara i linje med barnens bästa, men att man behöver bevaka vissa aspekter. Det 
främsta är hur den nya skolan kommer påverka Östra Karups F-6 skola, delvis då elevunderla-
get för den minskar då Hemmeslöv byter upptagningsområde, men även om det blir stora de-
mografiska skillnader mellan de två skolorna. Man behöver även bevaka skolmiljön och säker-
ställa att den nya skolan är anpassad efter olika elevers behov. 
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En större skola får lättare att erbjuda heltidstjänster vilket är nödvändigt för att säkerställa 
rekrytering och kvalité i undervisningen. Ett läge nära stationen ökar också attraktionskraften 
av skolan som arbetsplats för lärare i andra kommuner. 
                     
Om befolkningsprognosen 
 
Samhällsbyggnad har tagit fram ungefärliga siffror på befolkningsprognos för berörda områden och 

åldersgrupper. Prognosen är beräknad på potentiell byggnation och när byggnation uteblir eller till-

kommer kan in- eller utflyttning påverkas stort. Siffrorna nedan har därför sin grund i den kommun-

omfattande prognosen som här relateras till prognostiserat byggande i respektive ort. För åren 2027-

2037 uppskattas den årliga befolkningsökning till 1% då kommunens antagna befolkningsprognos 

inte sträcker sig längre än till 2027. Antagandet med en ökning på 1% är betydligt lägre än progno-

sen för de närmsta åren, men väsentligt mycket högre än mellan åren 1995-2013 (0,2%). 

Prognosen kan bli markant annorlunda beroende på svårförutsägbara förändringar så som ränteläget, 

flyktingmottagande, en bostadskrasch, lågkonjunktur m.m. 

 
 

Skolor utifrån upptagningsområden 2017 2022 2027 2037 

Alternativ 1 
Ny F-6 Båstad + Hemmeslöv 314 406 444 514 
F-6 Östra Karup 88 105 112 125 
7-9 B, H, ÖK & T 204 317 363 438 
Alternativ 2 

F-6 Hemmeslöv 119 186 214 268 
F-6 Båstad 195 220 231 251 
F-6 Östra Karup 88 105 112 125 

7-9 B, H, ÖK & T 204 317 363 438 
Alternativ 3 – ny F-9 i Hemmeslöv 

F-6 Båstad + Hemmeslöv 
7-9 B, H, ÖK & T 
Totalt elever 

314 
204 
518 

406 
317 
724 

444 
363 
808 

519 
438 
967 

F-6 Östra Karup 88 105 112 125 
Alternativ 4 
F-6 Båstad 195 220 231 251 
F-6 Hemmeslöv + Östra Karup 207 291 326 394 

7-9 B, H, ÖK & T 204 317 363 438 
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Ekonomi 
Ekonomi – investeringar & drift av lokaler och personal.     
 
Ekonomiska konsekvenser är beskrivning utifrån de fyra möjliga alternativen som visas i 
tabellen nedan. 
 

 
 
 

Alternativ 1. (A+B+C)  
Bygga ny F-6 skola I Hemmeslöv med upptagning Båstad och Hemmeslöv. 

Stänga ner Båstad F-6 och avyttra del av fastigheten. 

Båstad 7-9 renoveras och byggs ut.  

Östra Karup F-6 byggs ut då provisoriska skolmoduler avyttras. 

 

Kostnader: 

 
A: Ny F-6 skola Hemmeslöv med upptagningsområde Båstad och Hemmeslöv  

för 450 elever. 

Byggnadsyta =6750 m². 

Investeringskostnad = 169 mkr. 

Driftkostnad ny investering = 11,4 mkr. 

Teknisk livslängd på byggnaden = 60 år. 

 

A: Ny idrottshall  

Byggnadsyta = 800 m². 

Investeringskostnad = 21 mkr (inkl. utemiljö idrott). 

Driftkostnad ny investering = 1,4 mkr. 

Teknisk livslängd på byggnaden = 60 år. 
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B: Bygga till F-6 skola Östra Karup för 112 elever. 

Byggnadsyta = 360 m². 

Investeringskostnad = 11 mkr. 

Driftkostnad ny investering = 0,7 mkr. 

Nuvarande driftkostnad = 2,3 mkr. 

Teknisk livslängd på byggnaden = 60 år. 

 

 

C: Renovera och bygga till Strandängsskolan 7-9 med upptagningsområde Båstad,  

Östra Karup, Hemmeslöv och Torekov för 363 elever. 

Byggnadsyta tillbyggnad = 2385 m² 

Investeringskostnad = 60 mkr. 

Driftkostnad ny investering = 4,0 mkr. 

Nuvarande driftkostnad = 7,1 mkr. 

Avgående driftkostnad efter rivn F-6 = - 1,1 mkr. 

Teknisk livslängd på byggnaden = 25-30 år. 

 

TOT investeringskostnad: 261 mkr.  

TOT driftskostnad: 25,8 mkr/år 

Alternativet innebär engångskostnader för rivning och nedskrivning på ca 12 Mkr. 

Intäkt blir försäljning av fastigheten. 

 

Kommentar: 

 
Strandängsskolan 7-9  

Tillbyggnad 7-9 löses inom fastigheten då F-6 rivs. Idrottshallen behålls tills vidare för högstadiet 

och föreningar. Del av fastigheten kan avyttras till bostäder. Bokfört värde på Strandängsskolan F-6 

är ca 8 mkr. Rivning av F-6 beräknas kosta ca 4 mkr. 

 

7-9 har god status. Mindre delar av tak behöver bytas ut, för övrigt är fasad och tak i gott skick. Ven-

tilation och värmesystem är i gott skick. Ytskikt behöver förnyas. 

Underhållsbehov 2018-2028 ca 7.5 mkr på Strandängsskolan 7-9 och Idrottshallen ca 5 mkr.  

En mer omfattande modernisering och verksamhetsanpassning till dagens nivå på lärmiljöer i befint-

lig Strandängsskolan 7-9 uppskattas till ca 40 mkr. 

 

Östra Karups skola 

Skolan har behov av tillbyggnad för en årskurs för att kunna avyttra moduler på fastigheten. 

Skolan är i god status. Ytskikt, belysning, tak, fönster och värmeproduktion är nyligen renoverade. 

God tillgänglighet. 

Underhållskostnader Strandängsskolan 7-9 och idrottshall 2018-2028: 12.5 mkr. 

 

Alternativ 2. (D+E+B+C)  
Behålla Båstad F-6 med upptagning Båstad. 

Bygga ny F-6 skola i Hemmeslöv med upptagning Hemmeslöv. 

Östra Karup F-6 byggs ut då provisoriska skolmoduler avyttras. 

Båstad 7-9 renoveras och byggs ut.  
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Kostnader: 
  

D: Ny F-6 skola i Hemmeslöv med upptagning Hemmeslöv för 214 elever. 

Byggnadsyta = 3210 m². 

Investeringskostnad= 80 mkr. 

Driftkostnad ny investering = 5,4 mkr. 

Teknisk livslängd på byggnaden = 60 år. 

 

D: Ny idrottshall . 

Byggnadsyta = 800 m². 

Investeringskostnad = 21 mkr (inkl. utemiljö idrott). 

Driftkostnad ny investering = 1,4 mkr. 

Teknisk livslängd på byggnaden = 60 år. 

 

E: Renovera/verksamhetsanpassa F-6 skola Båstad för 231 elever. 

Byggnadsyta  = 2350 m². 

Investeringskostnad = 42 mkr. 

Driftkostnad ny investering = 2,6 mkr. 

Bef driftkostnad = 1,1 mkr. 

Teknisk livslängd på byggnaden = 25-30 år. 

 

B: Bygga till F-6 skola Östra Karup för 112 elever. 

Byggnadsyta = 360 m². 

Investeringskostnad = 11 mkr. 

Driftkostnad ny investering = 0,7 mkr.  

Nuvarande driftkostnad = 2,3 mkr. 

Teknisk livslängd på byggnaden = 60 år. 

 

C: Renovera och bygga till Strandängsskolan 7-9 med upptagningsområde Båstad,  

Östra Karup, Hemmeslöv och Torekov för 363 elever. 

Byggnadsyta tillbyggnad = 2385 m² 

Investeringskostnad = 60 mkr. 

Driftkostnad ny investering = 4,0 mkr. 

Nuvarande driftkostnad = 7,1 mkr. 

Teknisk livslängd på byggnaden = 25-30 år. 

TOT investeringskostnad: 214 mkr.  

TOT driftskostnad: 24,6 mkr/år. 
 

Kommentar: 

 

Strandängsskolan 7-9 . 

Har god status. Mindre delar av tak behöver bytas ut, för övrigt är fasad och tak i gott skick. 

Ventilation och värmesystem är i gott skick. Ytskikt behöver förnyas. 

Underhållsbehov 2018-2028 ca 7.5 mkr på Strandängsskolan 7-9 och Idrottshallen ca 5 mkr.  

Ytterligare verksamhetsanpassning i befintlig Strandängsskolan 7-9 innebär extra kostnader 

på ca 40 mkr. 

 

Strandängsskolan F-6 . 
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Status på fastigheten: ventilation är ny, tak på två av fyra byggnader är nyligen omlaggda. 

Fönster är utbytta på stora delar av skolan. Ytskikt är slitna och behöver förnyas. Akustik 

och belysning behöver bättras. 

Kostnadsbedömningen baseras på att skapa moderna lärmiljöer inom och en bättre kommu-

nikation. Utemiljön är redan idag för liten.  

 

Östra Karups skola. 

Skolan har behov av tillbyggnad för en årskurs för att kunna avyttra moduler på fastigheten. 

Skolan är i god status. Ytskikt, belysning, tak, fönster och värmeproduktion är nyligen reno-

verade. God tillgänglighet. 

 

Underhållskostnader Strandängsskolan 7-9 och idrottshall 2018-2028: 12.5 mkr. 

Underhållskostnader Strandängsskolan F-6 2018-2028: 7.6 mkr. 

 

 

Alternativ 3. (F+B)  
Ny F-9 med upptagningsområde för F-6 Båstad och Hemmeslöv och 7-9 Båstad, Hemmeslöv, Östra 

Karup och Torekov. 

Östra Karup F-6 byggs ut då provisoriska skolmoduler avyttras. 

 
Kostnader: 
  

F: Ny F-9 med upptagningsområde för F-6 Båstad och Hemmeslöv och 7-9 Båstad, Hemmeslöv, 

Östra Karup och Torekov för totalt 808 elever.  

Byggnadsyta = 12 000 m². 

Investeringskostnad = 303 mkr. 

Driftkostnad ny investering = 20,3 mkr. 

Teknisk livslängd på byggnaden = 60 år. 

 

F: Ny idrottshall. 

Byggnadsyta 2000 m². 

Investeringskostnad = 40 mkr 

Driftkostnad ny investering = 2,8 mkr. 

Teknisk livslängd på byggnaden = 60 år. 

 

B: Bygga till F-6 skola Östra Karup för 112 elever. 

Byggnadsyta = 360 m². 

Investeringskostnad = 11 mkr. 

Driftkostnad ny investering = 0,7 mkr. 

Nuvarande driftkostnad = 2,3 mkr. 

Teknisk livslängd på byggnaden = 60 år. 

 

Avgående driftkostnad efter avyttring Strandängsskolan F-9 och idrottshall = - 8.2 mkr 

 

TOT investeringskostnad: 354 mkr.  

TOT driftskostnad: 17,9 mkr/år. 

Alternativet innebär engångskostnader för rivning och nedskrivning på ca 65 Mkr. 
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Intäkt blir försäljning av fastigheten. 

 

 

Kommentar: 
 

Strandängsskolan F-9 och idrottshall. 

Det bokförda värdet på hela fastigheten är ca 57 mkr som blir en nedskrivningskostnad i samband 

med att fastigheten avyttras.  

Rivningskostnad blir ca 8 mkr. 

 

Östra Karups skola. 

Skolan har behov av tillbyggnad för en årskurs för att kunna avyttra moduler på fastigheten. 

Skolan är i god status. Ytskikt, belysning, tak, fönster och värmeproduktion är nyligen renoverade. 

God tillgänglighet. 

 

 

Alternativ 4. (E+G+C)  
 

Behålla Båstad F-6 med upptagning Båstad. 

Ny F-6 i Hemmeslöv med upptagning Hemmeslöv och Östra Karup. 

Båstad 7-9 renoveras och byggs ut.  

 
Kostnader: 

 
E: Renovera/verksamhetsanpassa F-6 skola Båstad för 231 elever. 

Byggnadsyta  = 2350 m². 

Investeringskostnad = 42 mkr. 

Driftkostnad ny investering = 2,6 mkr. 

Bef driftkostnad = 1,1 mkr. 

Teknisk livslängd på byggnaden = 25-30 år. 

 

G: Ny F-6 skola i Hemmeslöv med upptagning Hemmeslöv och Östra Karup för 326 elever. 

Byggnadsyta = 4890 m². 

Investeringskostnad = 122 mkr. 

Driftkostnad ny investering = 8,2 mkr. 

Bef driftkostnad avgående Östra Karup = -2,3 mkr. 

Teknisk livslängd på byggnaden = 60 år. 

 

G: Ny idrottshall. 

Byggnadsyta = 800 m². 

Investeringskostnad = 21 mkr (inkl utemiljö idrott). 

Driftkostnad ny investering = 1,4 mkr. 

Teknisk livslängd på byggnaden = 60 år. 

 

C: Renovera och bygga till Strandängsskolan 7-9 med upptagningsområde Båstad,  

Östra Karup, Hemmeslöv och Torekov för 363 elever. 

Byggnadsyta tillbyggnad = 2385 m² 

Investeringskostnad = 60 mkr. 

Driftkostnad ny investering = 4,0 mkr. 

Nuvarande driftkostnad = 7,1 mkr. 

Teknisk livslängd på byggnaden = 25-30 år. 

 

TOT investeringskostnad: 245 mkr.  
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TOT driftskostnad: 21 mkr/år. 

Alternativet innebär engångskostnader för rivning och nedskrivning på ca 24 Mkr. 

Intäkt blir försäljning av fastigheten. 

 
Kommentar: 
  

Strandängsskolan 7-9 . 

Har god status. Mindre delar av tak behöver bytas ut, för övrigt är fasad och tak i gott skick. Venti-

lation och värmesystem är i gott skick. Ytskikt behöver förnyas. 

Underhållsbehov 2018-2028 ca 7.5 mkr på Strandängsskolan 7-9 och Idrottshallen ca 5 mkr.  

Ytterligare verksamhetsanpassning i befintlig Strandängsskolan 7-9 innebär extra kostnader på ca 40 

mkr. 

 

Strandängsskolan F-6 . 

Status på fastigheten: ventilation är ny, tak på två av fyra byggnader är nyligen omlaggda. Fönster är 

utbytta på stora delar av skolan. Ytskikt är slitna och behöver förnyas. Akustik och belysning behö-

ver bättras. 

Kostnadsbedömningen baseras på att skapa moderna lärmiljöer inom och en bättre kommunikation. 

Utemiljön är redan idag för liten.  

 

Östra Karups skola. 

Det bokförda värdet på hela fastigheten är ca 21 mkr som blir en nedskrivningskostnad i samband 

med att fastigheten avyttras.  

Rivningskostnad blir ca 3 mkr. 

Underhållskostnader Strandängsskolan 7-9 och idrottshall 2018-2028: 12.5 mkr. 

Underhållskostnader Strandängsskolan F-6 2018-2028: 7.6 mkr. 

 

 
 
Barnkonsekvensanalys 
Bifogat till UN möte 3 oktober,  Dnr UN000266/2015-600 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Klicka här för att ange text. 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Klicka här för att ange text. 
 
Samråd har skett med: 
Sara Damber, skolchef, Margaretha E Svensson adm.chef, Marika Forsell, utvecklingsledare, Natalie 
Engdahl, barnrättsexpert 
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Datum: 2016-06-16 
Handläggare: Birgitte Dahlin 
Dnr: UN 000266/2015 – 600 
Till: Utbildningsnämnden 
 

Beslutet skall expedieras till: 
Barn & skolas chefer 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Utredningen ’Optimal förskole- och grundskoleorganisation för en tidsenlig och likvärdig ut-
bildning’ inklusive bilagor   
 

Samråd har skett med: 
Övriga verksamhetsområden 
 

 
Optimal förskole- och grundskoleorganisation för en tidsenlig och likvärdig 
utbildning.  
(Skolorganisation för en tidsenlig och likvärdig utbildning. Vårdnadshavare enkät 2014.) 
 
 

Sammanfattning av ärendet 
 
I vårdnadshavarenkäten 2014 påtalade föräldrarna många brister i den fysiska miljön på 
kommunens grundskolor. Frågan har återkommit vid ett flertal sammanträden och vid Utbild-
ningsnämndens sammanträde 2015-12-01 blev beslutet:  
Utbildningsnämnden beslutar att 1) Uppdra till förvaltningen att göra en sammanfattning av 
remissyttranden. 2) Uppdra till förvaltningen att ta fram siffror för demografi. 3) Uppdra till 
förvaltningen att kostnadsberäkna de olika förslagen. 4) Uppdra till förvaltningen  att lämna 
förslag till en optimal förskole- och grundskoleorganisation. 
Uppdraget att sammanfatta remissyttranden är genomfört och behandlades på Utbildnings-
nämndens sammanträde 2016-01-19. 
De tre återstående uppdragen redovisas i bifogade utredning med bilagor. Utredningen har 
tagits fram av en trainée som Barn & skola fick förmånen att använda för arbetsuppgiften.  
 
 
Bakgrund 
 
Bortsett från Östra Karups förskola, Förslövs skola 7-9 och till viss del Strandängsskolan 7-9 är 
övriga förskole- och grundskolebyggnader etablerade i en tid med helt andra krav på barns och 
elevers lärmiljöer än det som skolans styrdokument i dag föreskriver.  
Ur ett barn- och elevperspektiv har stora förändringar skett då nästan samtliga barn och elever 
får sin utbildning på en vanlig förskola eller grundskola - oavsett om det finns funktionsned-
sättningar av olika slag. Detta sätt att inkludera alla barn och elever stämmer väl överens med 
Diskrimineringslagen, men inte med hur lokalerna är utformade. 
Även Arbetsmiljölagen har ändrats vilket ger konsekvenser för hur arbetsplatser ska utformas 
för personal. Dessutom har all skolpersonal fått ett hela annat uppdrag när Skollagen genom-
fördes 2011-07-01. Kravet på dokumentation har ökat markant både i förskolan och i grund-
skolan varför behovet av arbetsplatser numera måste tillgodoses. Arbetsmiljöverket påpekade 
detta när inspektion genomfördes under hösten 2014 och krav ställdes på en plan för att säkra 
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personalen arbetsplatser. Denna plan genomförs stegvis men det saknas lokaler på vissa en-
heter för att etablera dessa arbetsplatser. 
 
 

Aktuellt 
 
Rekrytering av personal till förskola och grundskola är inte längre en vanlig arbetsuppgift för 
skolledarna då det är lärarbrist i hela landet. Kravet på att legitimerade lärare ska planera och 
genomföra undervisningen både i förskola och grundskola gör rekryteringen än mer komplex. 
Lönekraven från de sökanden är högre än de löner kommunen har för tillfället varför en lärare 
kan öka sin lön med 2000 – 5000 kr/månad genom att byta arbetsgivare. Den sökanden vill ha 
heltidstjänst, högre lön, en välfungerande arbetsplats med välutbildade kollegor och en skicklig 
arbetsledning. 
Lokalernas omoderna struktur och bristande underhåll försvårar en tidsenlig utbildning och 
därmed måluppfyllelsen för barn och elever samt gör det betydligt svårare att nå målet som en 
av tio bästa skolkommuner i Sverige. 
I nuvarande förskoleorganisation behövs knappt 60 miljoner kr för genomföra åtgärder i loka-
lerna/byggnaderna för att kunna erbjuda en tidsenlig och likvärdig utbildning för barnen och 
en adekvat arbetsmiljö för personalen. 
I nuvarande grundskoleorganisation behövs knappt 160 miljoner kr för genomföra åtgärder i 
lokalerna/byggnaderna för att kunna erbjuda en tidsenlig och likvärdig utbildning för eleverna 
och en adekvat arbetsmiljö för personalen. I en optimal grundskolestruktur behövs knappt 115 
miljoner kr för genomföra åtgärder i lokalerna/byggnaderna för att kunna erbjuda en tidsenlig 
och likvärdig utbildning för eleverna och en adekvat arbetsmiljö för personalen. Skillnaden 
mellan nuvarande och optimal grundskoleorganisation är 45 miljoner kr enbart för investe-
ringar.  
Om alla små enheter ska kunna fungera inom förskolan och grundskolan måste skolpengen 
höjas för att uppfylla kraven i styrdokumenten samt säkra barn och elever en trygg och säker 
miljö. Här finns än så länge ingen kostnadsberäkning.  
 
 

Övervägande/framtid 
 
Uppdraget till förvaltningen är att lämna förslag på en optimal förskole- och grundskoleorgani-
sation. Förslaget från förvaltningen sträcker sig över en tioårs period och har därför delats upp 
i två perioder på fem år vardera. Detta för att kunna fördela investeringarna över en längre tid. 
De redovisade investeringarna i bilaga 4 måste genomföras för att få tidsenliga lokaler och 
därmed en grund för likvärdig utbildning. Tidsenliga lokaler är och blir en förutsättning för 
framtida personalrekrytering när lärarbristen är ett faktum.  
 
Den mest optimala förskole- och grundskoleorganisationen 
Förskolor med fyra till sex avdelningar är ur barn-, personal- och ekonomisynpunkt det mest 
effektiva. Då kan inte alla sex tätorter ha en förskola eftersom befolkningsunderlaget inte räck-
er till. Förskolor av denna storlek borde vara ett långsiktigt mål för att både kunna rekrytera 
och finansiera förskoleverksamheten. Förskolor bör ligga nära tillgång till kollektivtrafik. Detta 
är en stor omställning för kommunen och behöver utredas ytterligare om det ska genomföras. 
En lokalstrateg ihop med samhällsbyggnadskontoret har samlad kompetens för ett sådant 
uppdrag. 
Två grundskolor F-9 i stationsnära områden är ur ett elev-, personal- och ekonomisynpunkt 
det mest effektiva. På detta sätt får samtliga elever tillgång till specialsalar och slipper därmed 
att åka mellan skolor på värdefull undervisningstid. Elevhälsans personal – kuratorer, skolskö-
terskor, specialpedagoger och psykologer – kan få heltidstjänster och genomföra sitt uppdrag 
mera effektivt istället för att åka mellan skolor på värdefull arbetstid. Eleverna har då under 
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hela sin skoldag tillgång till elevhälsans personal. Dessutom kan skolskjutsningen på ett natur-
ligt sätt kopplas till kollektivtrafiken – till gagn för alla invånare i kommunen.  
 
Den nästbästa optimala förskoleorganisationen 2017-2022 
I dagsläget behålls nuvarande förskoleorganisation - med förbehållet att inflyttningen i Hem-
meslövsområdet kräver en ny förskola i området, samtidigt som antalet förskoleplatser 
centralt i Båstad kan minskas. Förslaget är att ta bort en tvåavdelnings förskola och 
bygga/hyra en fyraavdelnings förskola där barnfamiljerna flyttar in. 
Skogsbyns förskola i Förslöv inryms i inhyrda moduler och nybyggnation av en sexavdelnings 
förskola bör påbörjas omgående. 
Klockarebyns förskola i Västra Karup har en avdelning i en inhyrd modul. En tillbyggnad av 
förskolan bör planeras. Under tiden måste modulen vara kvar. 
Fiskebyns förskola i Torekov har en avdelning i en inhyrd modul. Innan beslut om en eventuell 
tillbyggnad måste samhällsplaneringen och utvecklingen noga följas. Modulen måste därför 
vara kvar ett tag till.  
Backabyns förskola i Grevie är kommunens minsta. Denna förskola och behovet av förskole-
platser måste utredas och kopplas till färdigställandet av detaljplaner i Grevie. Lokalmässigt är 
det den minst lämpliga förskolan.  
Inriktningsdokumentet för Båstad beaktas i framtida planering då det finns långtgående kon-
sekvenser för förskolans organisation. 
En investeringsplan arbetas fram för hela perioden i enlighet med kostnadsberäkningarna i 
bilaga 4. 
 
Den nästbästa optimala förskoleorganisationen 2023-2027 
Förskolorna i Grevie och Torekov samt behovet av förskoleplatser i dessa två tätorter bedöms 
utifrån ett helhetsperspektiv på utvecklingen i de nämnda samhällen.  
En investeringsplan arbetas då fram för hela perioden i enlighet med kostnadsberäkningarna i 
bilaga 4 samt uppdaterade kostnadsberäkningar. 
 
Den nästbästa optimala grundskoleorganisationen 2017-2022 
Nuvarande grundskoleorganisation ändras så att det i framtiden finns fyra F-6 skolor och två 
7-9 skolor. 
Västra Karups skola byggs till för att även rymma eleverna från Sandlyckeskolan i Torekov.  
Eleverna från Grevieområdet blir kvar på skolan i Västra Karup. Sandlyckeskolan i Torekov 
läggs ned när tillbyggnaden är färdigställd. 
Modulerna vid Östra Karups skola blir kvar och villan Lyan säljs då den är olämplig för under-
visning. Modulerna behövs under några år för att möte ökningen av elever när både Östra 
Karup och Hemmeslövsområdet byggs ut. Strandängsskolan F-6 kan i dagsläget inte ta emot 
flera elever.  
Samarbete med Laholms kommun om grundskoleplatser sätts igång för att möta behovet när 
inflyttningen i Hemmeslövsområdet tar fart.  
Inriktningsdokumentet för Båstad beaktas i framtida planering då det finns långtgående kon-
sekvenser för grundskolans organisation. 
En investeringsplan arbetas fram för hela perioden i enlighet med kostnadsberäkningarna i 
bilaga 4. 
 
Den nästbästa optimala grundskoleorganisationen 2023-2027 
Beroende på hur utvecklingen och inflyttningen i de olika kommundelarna ser ut ses grundsko-
leorganisationen över för att besluta om ytterligare tillbyggnader eller nybyggnationer.  
En investeringsplan arbetas då fram för hela perioden i enlighet med kostnadsberäkningarna i 
bilaga 4 samt uppdaterade kostnadsberäkningar. 
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Barnkonsekvensanalys  
Ja. 
 

Förslag till beslut 
 Utbildningsnämnden beslutar att 

1. Ta till sig informationen i utredningen 
2. Skicka utredningen på remiss till samtliga partier i Kommunfullmäktige 
3. Begära in remissvaren senast 2016-08-30 
4. Återuppta ärendet på Utbildningsnämndens sammanträde 2016-09-20   

 
 
 
 
 
Birgitte Dahlin  
Skolchef  
Barn & skola 
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Datum: : 2018-08-24. Till: Utbildningsnämnden 

Handläggare: Marika Forsell  

Dnr: UN 000113/2018 – 600 
 
 

Systematiskt arbetsmiljöarbete 2018 - Bildning och arbete  
 
 

Förslag till beslut 
 
Godkänna upprättad åtgärdsplan med prioriteringar för arbetsmiljöarbete, se bilaga 1 
 

 
Sammanfattning av ärendet 
Årlig sammanställning av det systematiska arbetsmiljöarbetet presenterades i den tjänsteskri-
velse Henrik Andersson, framförde på Utbildningsnämnden 2018-04-03. Förvaltningen fick då 
i uppdrag att upprätta åtgärdsplan med prioriteringar för arbetsmiljöarbete. 
 
Bakgrund 
Utbildningsnämnden fattade beslut 2018-04-03 att åtgärdsplan med prioriteringar för arbets-
miljöarbete ska upprättas senast till kvartal 3.  
 

Aktuellt 
Sammanställning av den årliga uppföljningen visar entydigt arbetsrelaterad stress som konse-
kvens av belastande förhållanden på arbetet i samtliga verksamheter. Både brister i den fysiska 
miljön och möjligheten till inflytande över den egna arbetssituationen av varierande skäl och 
omfattning, lyfts fram som orsaker till stress. En obalans som ger upphov till ohälsosam ar-
betsbelastning.  
 
 
Konsekvenser av beslut 
 

Samhälle 
Lärarbristen som råder i landet påverkar samhällsutvecklingen negativt. ”Gapet mellan hög- 
och lågpresterande elever och mellan elever med olika socioekonomisk bakgrund är i dag 
större i Sverige än i många jämförbara länder. Detsamma gäller skillnaderna mellan elever 
med inhemsk och utländsk bakgrund. Även resultatskillnaderna mellan skolor ökar. Enligt 
Skolkommissionens ordförande Jan-Eric Gustafsson, senior professor vid institutionen för pe-
dagogik och specialpedagogik vid Göteborgs universitet, har elevernas familjebakgrund fått en 
allt större betydelse för skolresultaten.” 
 

Verksamhet 
Svårigheter att rekrytera behörig personal medför påfrestande arbetssituation för chef, rektor 
och dennes medarbetare.  
 

Ekonomi 
Brist på lärare och socionomer medför ökad rörlighet vilket driver på löneutvecklingen.  
 
Barnkonsekvensanalys 

Alla barns rätt till likvärdig utbildning enligt skollagen försvåras.  
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2 (2) 

 

 
 
 
Verksamhetsområde 
Marika Forsell, Utvecklingsledare  
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 

Henrik Andersson, Ulrika Krämer, Per Martin Boklund, Gilla Thörhagen Skiöld  
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Åtgärdsplan för arbetsmiljöarbete BoA  
 
Samråd har skett med: 
Margaretha Ekelund Svensson, Marika Forsell 
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Upprättad av: Marika Forsell, Margaretha Ekelund-Svensson och Henrik Andersson 
Datum: 20180822 
Förvaltning och arbetsplats: Barn och skola, Bildning och arbete 
 

Risker Bedömning Handlingsplan Ansvarig Klart  
datum 

Uppfö
ljning 

Risker-Konsekvenser Allvarlig 
Ej allvarlig 

Åtgärder för att förhindra att skada upprepas    

ARBETSRELATERAD 
STRESS ökar av olika skäl 
och leder till minskad trivsel 
som på sikt kan leda till 
psykosocial ohälsa. 
 
 
 
 
 
IT-relaterad stress 
 
 

Allvarligt -Arbeta fram förebyggande insatser samt 
rehabiliterande insatser 
 
-Säkerställ goda arbetsmiljökunskaper bland 
chefer och anställda så att en bra arbetsmiljö 
kan skapas 
 
-Säkerställ kännedom om de egna rutinerna i 
arbetsmiljöarbetet 
 
-Budgetera för ökat resursanslag i form av 
högre förskolepeng med möjlighet att öka 
bemanning i förskolans verksamheter 
 
 

Verksamhetschef 2019-09-30 per  
tertial 
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-Samverka förvaltningsövergripande med IT 
avdelningen för att arrangera och tillgodose 
ett bra och väl fungerande administrativt och 
tekniskt stöd i organisationen 
 
-Skapa forum för samtal och 
erfarenhetsutbyte 
 
-Säkerställ att användarna har lagom 
arbetsbelastning 
 
-Skapa förutsättningar för att byta digitala 
redskap och system som är nutidsanpassade 

BEMANNING OCH 
REKRYTERINGSSVÅRIG
HETER ökar 
arbetsrelaterad stress. 
 
Organisatoriska svårigheter 
kan på sikt påverka den 
psykosociala arbetsmiljön 
negativt för gruppen såväl 
som för den enskilde 
arbetstagaren. 
Konsekvensen leder till 
minskad kvalitet i 
verksamheten och ökade 
kostnader med högre 
sjukskrivningstal, 
administration, utökade 
arbetsuppgifter för kollegor 

Allvarlig -Arbeta fram strategier för och exempel på 
hur arbetsgivare och huvudman kan arbeta 
lokalt för att trygga kompetensförsörjningen. 
 
 
-Arbeta fram strategier för att öka och behålla 
antalet lärare, förskollärare och rektorer m fl 
 
-Arbeta med utveckling av organisation och 
arbetssätt så att kompetens används på 
bästa sätt 
 
 
 
 
 
 
 

Verksamhetschef 2019-09-30 per 
tertial  

 

81



och eventuell rekrytering av 
vikarie som tar tid och 
kostar pengar. 
 
 

 
 
 
 

LOKALER 
Brist på möjlighet till 
inflytande och möjlighet 
att påverka brister i den 
fysiska miljön 
ex. vis 
 
-tillgång till ändamålsenliga 
lokaler  
i relation till skollag och 
uppdrag. 
 
-tillgång till god luft och 
ljuskvalitet i relation till 
hälsa och välbefinnande 
 
-tillgång till lokaler i nära 
anslutning till verksamheten 
av pedagogiska och 
organisatorisk skäl  
 
På sikt kan konsekvenser 
leda till avgörande 
betydelser för barn och 
skolas möjligheter att 
erbjuda likvärdig utbildning. 

Allvarlig Fortsätta arbeta aktivt med den framtida 
skolstrukturen och lokalernas utformning 
samt säkerställa god fysisk arbetsmiljö. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verksamhetschef 2019-09-30 per  
tertial 
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 Tjänsteskrivelse  
 

180820\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (2) 

 
Datum: : 2018-08-20. Till: Utbildningsnämnden 

Handläggare: Marika Forsell  

Dnr: UN 000110/2018 – 600 
 
 

Systematiskt arbetsmiljöarbete 2018 - Barn och skola 
 
 

Förslag till beslut 
 
Godkänna upprättad åtgärdsplan med prioriteringar för arbetsmiljöarbete, se bilaga 1 
 

 
Sammanfattning av ärendet 
Årlig sammanställning av det systematiska arbetsmiljöarbetet presenterades i den tjänsteskri-
velse Henrik Wagersten, dåvarande skolexpert, framförde på Utbildningsnämnden 2018-04-
03. Förvaltningen fick då i uppdrag att upprätta åtgärdsplan med prioriteringar för arbetsmil-
jöarbete. 
 

Bakgrund 
Utbildningsnämnden fattade beslut 2018-04-03 att åtgärdsplan med prioriteringar för arbets-
miljöarbete ska upprättas senast till kvartal 3. 
 
Aktuellt 
Sammanställning av den årliga uppföljningen visar entydigt arbetsrelaterad stress som konse-
kvens av belastande förhållanden på arbetet i samtliga verksamheter. Både brister i den fysiska 
miljön och möjligheten till inflytande över den egna arbetssituationen av varierande skäl och 
omfattning, lyfts fram som orsaker till stress. En obalans som ger upphov till ohälsosam ar-
betsbelastning. 
 
 

Konsekvenser av beslut 
 
Samhälle 
Lärarbristen som råder i landet påverkar samhällsutvecklingen negativt. ”Gapet mellan hög- 
och lågpresterande elever och mellan elever med olika socioekonomisk bakgrund är i dag 
större i Sverige än i många jämförbara länder. Detsamma gäller skillnaderna mellan elever 
med inhemsk och utländsk bakgrund. Även resultatskillnaderna mellan skolor ökar. Enligt 
Skolkommissionens ordförande Jan-Eric Gustafsson, senior professor vid institutionen för pe-
dagogik och specialpedagogik vid Göteborgs universitet, har elevernas familjebakgrund fått en 
allt större betydelse för skolresultaten.”1 
 
Verksamhet 
Svårigheter att rekrytera behörig personal medför påfrestande arbetssituation för rektor och 
dennes medarbetare.  
 

Ekonomi 
Lärarbrist medför ökad rörlighet vilket driver på löneutvecklingen.  

                                                             
1 http://skolvarlden.se/artiklar/stora-skillnader-i-andel-behoriga-larare 
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2 (2) 

 

Barnkonsekvensanalys 
Alla barns rätt till likvärdig utbildning enligt skollagen försvåras.  
 
 
 
Verksamhetsområde 
Marika Forsell, Utvecklingsledare  
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 

Barn och skolas ledningsgrupp samt Ingrid berg Brynje, Yasra Delphishe 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Åtgärdsplan med prioriteringar för arbetsmiljöarbete 
 
Samråd har skett med: 
Henrik Andersson, Margaretha Ekelund Svensson, Ingrid Berg brynje, Barn och skolas led-
ningsgrupp  
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Upprättad av: Marika Forsell, Margaretha Ekelund-Svensson och Henrik Andersson 
Datum: 20180822 
Förvaltning och arbetsplats: Barn och skola, Bildning och arbete 
 

Risker Bedömning Handlingsplan Ansvarig Klart  
datum 

Uppföljni
ng 

Risker-Konsekvenser Allvarlig 
Ej allvarlig 

Åtgärder för att förhindra att skada upprepas    

ARBETSRELATERAD 
STRESS ökar av olika skäl 
och leder till minskad trivsel 
som på sikt kan leda till 
psykosocial ohälsa. 
 
 
 
 
 
 
 
Ökad arbetsmängd för 
förskolechef/rektor 
 

Allvarligt -Arbeta fram förebyggande insatser samt 
rehabiliterande insatser 
 
-Säkerställ goda arbetsmiljökunskaper bland 
chefer och anställda så att en bra arbetsmiljö 
kan skapas 
 
-Säkerställ kännedom om de egna rutinerna i 
arbetsmiljöarbetet 
 
 
 
-Budgetera för ökat adminstöd 
 
 

Verksamhetschef   
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Utökad vistelsetid för barn 
i förskolan innebär ökad 
arbetsmängd. 
 
 
IT-relaterad stress 
 
 

-Budgetera för ökat resursanslag i form av 
högre förskolepeng med möjlighet att öka 
bemanning i förskolans verksamheter 
 
 
-Samverka förvaltningsövergripande med IT 
avdelningen för att arrangera och tillgodose 
ett bra och väl fungerande administrativt och 
tekniskt stöd i organisationen 
 
-Skapa forum för samtal och 
erfarenhetsutbyte 
 
-Säkerställ att användarna har lagom 
arbetsbelastning 
 
-Skapa förutsättningar för att byta digitala 
redskap och system som är nutidsanpassade 

BEMANNING OCH 
REKRYTERINGSSVÅRIG
HETER ökar 
arbetsrelaterad stress. 
 
Organisatoriska svårigheter 
kan på sikt påverka den 
psykosociala arbetsmiljön 
negativt för gruppen såväl 
som för den enskilde 
arbetstagaren. 
Konsekvensen leder till 
minskad kvalitet i 

Allvarlig -Arbeta fram strategier för och exempel på 
hur arbetsgivare och huvudman kan arbeta 
lokalt för att trygga kompetensförsörjningen. 
 
 
-Arbeta fram strategier för att öka och behålla 
antalet lärare, förskollärare och rektorer m fl 
 
-Arbeta med utveckling av organisation och 
arbetssätt så att kompetens används på 
bästa sätt 
 
 

Verksamhetschef   
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verksamheten och ökade 
kostnader med högre 
sjukskrivningstal, 
administration, utökade 
arbetsuppgifter för kollegor 
och eventuell rekrytering av 
vikarie som tar tid och 
kostar pengar. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LOKALER 
Brist på möjlighet till 
inflytande och möjlighet 
att påverka brister i den 
fysiska miljön 
ex. vis 
 
-tillgång till ändamålsenliga 
lokaler  
i relation till skollag och 
uppdrag. 
 
-tillgång till god luft och 
ljuskvalitet i relation till 
hälsa och välbefinnande 
 
-tillgång till lokaler i nära 
anslutning till verksamheten 
av pedagogiska och 
organisatorisk skäl  
 

Allvarlig -Hörsamma förvaltningens förslag till 
organisation av Barns och skolas lokalbehov 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vreksamhetschef   
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 Tjänsteskrivelse  
 

180820\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (1) 

 
Datum: 2018-08-20. Till: Utbildningsnämnden 

Handläggare: Marika Forsell  

Dnr: UN 000219/2018 – 600 
 
 

Redovisning och uppföljning av resultat och måluppfyllelse för läsår 2017-
2018 
 
 
Förslag till beslut 
 
Nämnden tar till sig information 
 

 
Sammanfattning av ärendet 
Redovisning av grundskolornas måluppfyllelse för läsår 2017-2018 med utgångspunkt i merit-
värdet för årskurs 6 och 9. Redovisningen utgör underlag för att skapa förståelse och möjlig-
göra dialog om resultatbilden i relation till kraven på måluppfyllelse.  
 

Bakgrund 
Huvudmannens ansvar att fördela resurser och organisera verksamheten utifrån lokala förut-
sättningar förutsätter att resultat och måluppfyllelse följs upp och utvärderas så utveckling av 
verksamheten kan ske och de nationella målen och kvalitetskraven kan uppfyllas. 
 
Syftet med det systematiska kvalitetsarbetet är att säkra och ge underlag för utvecklingsåtgär-
der för att de nationella målen ska uppnås.  
 
Aktuellt 
Huvudmannens ansvar för utbildningens genomförande innebär att se till att det vidtas åtgär-
der för förändring och förbättring, när brister synliggörs via det systematiska kvalitetsarbetet. 
 
 
 
Verksamhetsområde 
Marika Forsell, Utvecklingsledare  
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Ledningsgruppen för Barn och skola samt Yasra Delpisheh 
 
Samråd har skett med: 
Margaretha Ekelund Svensson 
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 Tjänsteskrivelse  
 

180824\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (1) 

 
Datum: : 2018-08-24. Till: Utbildningsnämnden 

Handläggare: Yasra Delpisheh 

Dnr: UN 000007/2018 – 600 
 
 

Anmälda kränkande behandlingar  
 
 

Förslag till beslut 
 
Redovisade anmälda kränkande behandlingar läggs till handlingarna. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt skollagen 6 kap. 10 § ska en lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom 
om att ett barn eller elev anser sig har blivit utsatt för kränkande behandling i samband med 
verksamheten anmäla detta till förskolechef/rektor. En förskolechef/rektor som får kännedom 
om detta är skyldig att anmäla till huvudmannen. Huvudmannen är skyldig att skyndsamt ut-
reda omständigheterna kring de upplevda kränkningarna och i förekommande fall vidta åtgär-
der som skäligen kan krävas för att förhindra kränkande behandling i framtiden.  
 
 
 
Barn och skola 
Yasra Delpisheh, skolexpert 
 
 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Anmälan av kränkande behandling – Strandängsskolan F-6  
Anmälan av kränkande behandling – Strandängsskolan F-6  
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ITT] BÅSTADS 
~ KOMMUN 

Rapportering av diskriminering/ 
kränkande behandling 

1 (3) 

Besök oss på bastad.se BÅSTADS KOru'IMUN 
Utbildningsnämnden 

2018 -06- 0 8 
~=~:ors/förskolechefs anmälan till huvudman Skoll kap 3 § 10 Dnr .•• V.N..QQO.J.~fi:/_. '2.ots -- 6oo Gällande: Trakasserier/kränkande behandling .......................... - ....... _. 
Senast inom en vecka efter händelse ska förskolechef/rektor skicka detta dokument till huvudman via epost: 
barnochskola@bastad.se 

Skol-/förskoleenhet 

Strandängsskolan f-6 
Rektor/förskolechef 

John Brogård 

Händelse Datum Klockslag 
Enheten har tagit del av händelsen 2018-06-05 
Rektors/förskolechefs kännedom om händelsen 2018-06-05 
Rapporterat till huvudman 2018-06-08 

Bedömning av händelsen 
Trakasserier (bygger på diskrimineringsgrunderna) 

D Kön D Könsöverskridande identitet eller uttryck D Ålder 

D Etnisk tillhörighet D Religion eller annan trosuppfattning 

D Funktionsnedsättning D Sexuell läggning 

Kränkningar (bygger inte på diskrimineringsgrunderna) 

D Utseende D Ekonomisk situation D Begåvning D Kläder 

cg:j Övrigt nämligen: Elev dragit ner byxorna på klasskompis två gånger inför klasskamraterna. 

Händelsens uttryck: 

cg:j fysisk (slag, knuffar, måltavla för kastade saker etc.) 

D verbala (hånad, hotad, kallad vid öknamn eller dylikt) 

D psykosociala (utfrysning eller ryktesspridning) 

D text- eller bildburna (klotter, teckningar, via mobil/dator /Ipad, sociala medier med mera) 

12.10 
12.30 
10.00 

D subtila (i form av gester, kroppsspråk- eventuellt osynliga för vuxna men ej för barnen/eleverna) 

D förstört material (material som har direkt koppling till eleven/barnet) 

Kan vara aktuellt! 

Vid mindre skada eller risk för skada, Båstads kommuns incidentrapport: ID aktuellt cg:J ej aktuellt 
Kort beskrivning av händelseförlopp 

Skade rapport till ArbetsmiljöverketLFörsäkringskassan: ID aktuellt cg:J ej aktuellt 

Gäller vid: 
allvarlig arbetsolycka (svår skada av fysisk/psykisk natur, vid hot, överfall) 
arbetsolycka (lindrigare skada av fysisk/psykisk natur, vid hot, överfall) 
allvarligt tillbud utan personskada (svårare fall av kränkning eller trakasseri, hot om våld, mordhot) 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Besök oss på bastad.se 

Del 2 - behålls på skolan 

Utredning av trakasserier/kränkande behandling 
Skall kap 6 § 10, DL kap 2 § 7 
Behandlas enligt PUL 1998:204 
Utredning påbörjad datum I Utredning avslutad datum 

Namn I Personnummer 

Inblandade barn/elever 

Inblandad personal 

Utredande personal 

Vårdnadshavare informerade om händelse 

Vårdnadshavare informerade om utredningens resultat/planerade åtgärder 

Händelseförlopp (inkl. datum, tid, plats, personer, följder/skador - fysiskUmateriellt) 

Gjorda åtgärder (inkl. datum, tid , plats, personer, mål för åtgärder) 

Planerade åtgärder - även förebyggande (inkl. datum, plats, personer, mål för åtgärder) 

Bedömning av händelsen 
Trakasserier (bygger på diskrimineringsgrunderna) 

Planerad uppföljning datum 

Klass/avdelning 

D ja D nej 

D ja D nej 

D Kön D Könsöverskridande identitet eller uttryck · D Ålder 

D Etnisk tillhörighet D Religion eller annan trosuppfattning 

D Funktionsnedsättning D Sexuell läggning 

Kränkningar (bygger inte på diskrimineringsgrunderna) 

D Utseende D Ekonomisk situation D Begåvning 

D Övrigt nämligen: 

D Utredare bedömer att inga trakasserier /kränkningar har förekommit 
Motivering 

D Kläder 

2 (3) 

Datum 

Datum 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Besök oss på bastad.se 

Del 3 - behålls på skolan 

Utppföljning och utvärdering 

Namn på elev/barn som blivit utsatt 

Personnummer 

Utredande personal 

I Klass/avdelning 

Vårdnadshavare informerade om utredningens resultat/planerade åtgärder 

Resultat utifrån åtgärder 

Eventuellt nya åtgärder 

3 (3) 

I Datum 

lo ja D . I Datum 
neJ 
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Rapportering av diskriminering/ 
kränkande behandling 

1 (3) ITiJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Besök oss på bastad.se BÅSTADS KOMMUN 

Utbildnings nämnden 

Del 1 
Rektors/förskolechefs anmälan till huvudman Skoll kap 3 § 10 
Gällande: Trakasserier/kränkande behandling 

2018 -08- 2 4 
Dnr • .JJ. . .. Q.Q.02.i .3/ 
........ .2.0.lB. .. : .. ~.Q.O._. 

Senast inom en vecka efter händelse ska förskolechef/rektor skicka detta dokument till huvudman via epost: 
barnochskola@bastad.se 

Skol-/förskoleenhet 

Strandängsskolan f-6 
Rektor/förskolechef 

John Brogård 

Händelse 
Enheten har tagit del av händelsen 

Rektors/förskolechefs kännedom om händelsen 
Rapporterat till huvudman 

Bedömning av händelsen 
Trakasserier (bygger på diskrimineringsgrunderna) 

Datum 
2018-08-23 
2018-08-23 
2018-08-24 

D Kön D Könsöverskridande identitet eller uttryck 

D Etnisk tillhörighet D Religion eller annan trosuppfattning 

D Funktionsnedsättning D Sexuell läggning 

Kränkningar (bygger inte på diskrimineringsgrunderna) 

Klockslag 

11.00 
11.00 
14.00 

D Ålder 

D Utseende D Ekonomisk situation D Begåvning D Kläder 

IZJ Övrigt nämligen: "Ska du ha stryk?" "Hur fan kan man ha dig som lillebror. Om jag hade dig som lillebror, s~ 

Händelsens uttryck: 

IZJ fysisk (slag, knuffar, måltavla för kastade saker etc.) 

IZJ verbala (hånad, hotad, kallad vid öknamn eller dylikt) 

D psykosociala (utfrysning eller ryktesspridning) 

D text- eller bildburna (klotter, teckningar, via mobil/dator /Ipad, sociala medier med mera) 

D subtila (i form av gester, kroppsspråk- eventuellt osynliga för vuxna men ej för barnen/eleverna) 

D förstört material (material som har direkt koppling till eleven/barnet) 

Kan vara aktuellt! 

Vid mindre skada eller risk för skada, Båstads kommuns incidentrapport: /D aktuellt IZI 
Kort beskrivning av händelseförlopp 

ej aktuellt 

Elev i år 6 kommer ut på skolgården och stöter på tre elever år 2 (som är på fritidshemmet). Äldre eleven tar en 
av lekcyklarna som de yngre leker med. Han säger till de yngre eleverna "sluta glo på mig". De yngre eleverna 
tittar bort. Den äldre eleven säger då till en av de yngre ""Ska du ha stryk?" Hur fan kan man ha dig som lillebror. 
Om jag hade dig som lillebror, skulle jag döda mig själv." Därefter går den äldre eleven därifrån. Den yngre eleven 
blev ledsen. 
Skaderapport till ArbetsmiljöverketLFörsäkringskassan: ID aktuellt IZI ej aktuellt 

Gäller vid: 
allvarlig arbetsolycka (svår skada av fysisk/psykisk natur, vid hot, överfall) 
arbetsolycka (lindrigare skada av fysisk/psykisk natur, vid hot, överfall) 
allvarligt tillbud utan personskada (svårare fall av kränkning eller trakasseri, hot om våld, mordhot) 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Besök oss på ba.stad.se 

Del 2 - behålls på skolan 

Utredning av trakasserier/kränkande behandling 
Skoll kap 6 § 10, DL kap 2 § 7 
Behandlas enligt PUL 1998:204 
Utredning påbörjad datum I Utredning avslutad datum 

Namn I Personnummer 

Inblandade barn/elever 

Inblandad personal 

Utredande personal 

Vårdnadshavare informerade om händelse 

Vårdnadshavare informerade om utredningens resultat/planerade åtgärder 

Händelseförlopp (inkl. datum, tid, plats, personer, följder/skador - fysiskVmateriellt) 

Gjorda åtgärder (inkl. datum, tid, plats, personer, mål för åtgärder) 

Planerade åtgärder - även förebyggande (inkl. datum, plats, personer, mål för åtgärder) 

Bedömning av händelsen 
Trakasserier (bygger på diskrimineringsgrunderna) 

Planerad uppföljning datum 

Klass/avdelning 

D ja D nej 

D ja D nej 

D Kön D Könsöverskridande identitet eller uttryck D Ålder 

D Etnisk tillhörighet D Religion eller annan trosuppfattning 

D Funktionsnedsättning D Sexuell läggning 

Kränkningar (bygger inte på diskrimineringsgrunderna) 

D Utseende D Ekonomisk situation D Begåvning 

D Övrigt nämligen: 

D Utredare bedömer att inga trakasserier /kränkningar har förekommit 
Motivering 

D Kläder 

2 (3) 

Datum 

Datum 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Besök oss på bastad.se 

Del 3 - behålls på skolan 

Utppföljning och utvärdering 

Namn på elev/barn som blivit utsatt 

Personnummer 

Utredande personal 

I Klass/avdelning 

Vårdnadshavare informerade om utredningens resultat/planerade åtgärder 

Resultat utifrån åtgärder 

Eventuellt nya åtgärder 

3 (3) 

I Datum 

lo ja D nej I Datum 
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 Tjänsteskrivelse  
 

180817\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (1) 

 
Datum: : 2018-08-17 Till: Utbildningsnämnden 

Handläggare: Ida Skoglund 

Dnr: UN 000003/2018 – 904 
 
 

Anmälda delegationsbeslut 
 
 

Förslag till beslut 
 
Redovisade delegationsbeslut läggs till handlingarna. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Delegationsbeslut ska anmälas till utbildningsnämnden. Besluten ska anmälas vid nämndens 
nästkommande sammanträde. 
 
 
 
Kommunkansli 
Ida Skoglund, nämndsekreterare 
 
 
 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Delegationsbeslut Individ och familj 
Delegationsbeslut Barn och Skola 
Delegationsbeslut Bildning och arbete – Akademi Båstad juni 
Delegationsbeslut Bildning och arbete – Akademi Båstad augusti 
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Delegationsbeslut 

BÅSTADS KOMMUN 
Utbildningsnämnden 

2018 -08- 2 4 
.onr ... U.~ .. Q.Q.QÖ.0.3/ 
........ 21J..L~ .= -~.o .ö .. 

Individ och familj Båstads kommun 

2018-07-01-2018-17-31 
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Beslutsdatum Beslut 

Avser 

2018-07-01 Ek fly bistånd beslut inleda utredning 

2018-07-01 Ek fly inleda försörjningsinsats 

2018-07-02 Ek bistånd beslut inleda utredning 

2018-07-02 Ek Inleda försörjningsinsats 

2018-07-02 Ek bistånd 4 kap 1 §, 9 kap 2 §förskott på förmån 

2018-07-02 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2018-07-02 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2018-07-02 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Urvalsparametrar: mi.rut. 20180701 - 20180731 

Organisation· 

Underniväer-

Handläggare: 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 

Beslutsfattare· 

~ 

~ 

Personnummer: * 

2018-08-22 

Orsalc 

Beslutsfattare 

Per-Martin Boklund 

Per-Martin Boklund 

Annelie Zerman 

Annelie Zerman 

Föräldraledig - Otillräcklig föräl 
Madelene Colliander 

Madelene Colliander 

Behovet bedöms vara tillgodose 
Maria Ivarsson 

Maria I varsson 

Urvalsdatum = Beslutsdatum 

Beviljat A vslagsbelopp 

9 559,00 

Sida 1I16 
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Beslutsdatum Beslut 

Avser 

2018-07-02 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2018-07-02 Ek fly 4 kap 1 § & 9 kap 2 § förskott på förmån 

2018-07-03 Vux Beslut inleda utredning enl 11 kap 1 § 

2018-07-03 Ek bistånd beslut inleda utredning 

2018-07-03 Ek Inleda försörjningsinsats 

2018-07-04 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2018-07-04 Vux Beslut inleda utredning enl 11 kap 1 § 

2018-07-04 Vux Beslut om behandling i egen öppenvård 

2018-07-04 Ek fly bistånd beslut inleda utredning 

Urvalsparametrar: mi.Qfi 20180701 - 20180731 
Organisation-

Undemiyåer· 

Handläggare· 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 

Beslutsfattare: 

Qmk:. 

~ 

Personnummer * 

2018-08-22 

Orsak 

Beslutsfattare 

Maria Ivarsson 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Maria Ivarsson 

J osephin Brecht 

Madelene Colliander 

Madelene Colliander 

.Annelie Zennan 

Ivona Widen 

J osephin Brecht 

Madelene Colliander 

Urvalsdatum = Beslutsdatum 

Beviljat Avslags belopp 

8 678,00 

Sida 2 I 16 
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Beslutsdatum Beslut 

Avser 

2018-07-04 Ek fly inleda försörjningsinsats 

2018-07-04 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2018-07-04 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

2018-07-05 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

2018-07-05 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2018-07-05 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2018-07-06 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2018-07-06 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

2018-07-06 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Urya lspa ram etra r: Period: 20180701 - 20180731 
QrganisatioD' 

Vndemiyåer· 

Handläggare: 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 

Beslutsfattare: 

~ 

~ 

Personnummer: * 

2018-08-22 

Orsak 

Beslutsfattare 

Madelene Colliander 

Maria Ivarsson 

Väntar på etableringsersättning 
Per-Martin Boklund 

Arbetslös - Ingen ersättning 
Annelie Zerman 

Madelene Colliander 

Maria Ivarsson 

Behovet bedöms vara tillgodose 
Alexandra Borbelj 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Alexandra Borbelj 

Behovet bedöms vara tillgodose 
Anna Berg 

Urvalsdatum = Beslutsdatum 

Beviljat A vslagsbelopp 

6 171,00 

18 092,00 

1 390,00 

2,00 

Sida3I16 
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Beslutsdatum Beslut 

Avser 

2018-07-06 Ek fly Bistånd 4 kap 1 §Bifall 

2018-07-06 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2018-07-06 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2018-07-06 Vux Beslut inleda utredning enl 11 kap 1 § 

2018-07-09 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2018-07-09 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

2018-07-09 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2018-07-09 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2018-07-10 UT Beslut inleda utredn farniljehem 6 kap 6 § 

Urvalsparametrar ~ 20180701 - 20180731 
Organisation-

Undernivåer-

Handläggare· 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 

Beslutsfattare· 

Qr.@k 

~ 

Personnummer * 

2018-08-22 

Orsak 

Beslutsfattare 

Pension otillräcklig 
Anna Berg 

Utredningen kan ej färdigställas 
Maria Ivarsson 

Maria Ivarsson 

Per-Martin Boklund 

Madelene Colliander 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Madelene Colliander 

Behovet bedöms vara tillgodose 
Madelene Colliander 

Behovet bedöms vara tillgodose 
Maria Ivarsson 

Marie Hillberg 

Urva)sdatum = Beslutsdatum 

Beviljat A vslagsbelopp 

3 066,00 

760,00 

Sida4I16 
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Beslutsdatum Beslut 

Avser 

2018-07-10 Vux Missb öppenvårdsinsats förlängs 

2018-07-10 Vux Skyddat boende bifall 

2018-07-11 Vux LVM Särskild kostnad bifall 

2018-07-11 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2018-07-11 Vux Beslut inleda utredning enl 11 kap 1 § 

2018-07-12 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2018-07-12 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2018-07-12 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2018-07-12 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Urvalsparametrar: ~ 20180701 - 20180731 
Organisation-

Underniväer: 

Handläggare· 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 

Beslutsfattare· 

Qmk:. 

.lkili!t. 

Personnummer: * 

2018-08-22 

Orsak 

Beslutsfattare 

Nicolina Carlsson 

Per-Martin Boklund 

Linda Hedman 

Behovet bedöms vara tillgodose 
Maria I varsson 

Nicolina Carlsson 

Alexandra Borbelj 

Alexandra Borbelj 

Maria Ivarsson 

Maria Ivarsson 

Urvalsdatum = Beslutsdatum 

Beviljat Avslags belopp 

52 500,00 

148,00 

60,00 

Sida 5 I 16 

106



Beslutsdatum Beslut 

Avser 

2018-07-13 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2018-07-13 Ek bistånd beslut inleda utredning 

2018-07-13 Ek Inleda försörjningsinsats 

2018-07-13 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2018-07-13 Ek Bistånd 4 kap 1 §avslag 

2018-07-13 Ek bistånd 4 kap 1 §, 9 kap 2 §förskott på förmån 

2018-07-13 Vux Beslut inleda utredning enl 11 kap 1 § 

2018-07-13 Vux L VM Omedelbart omhändertagande 13 § 1,2 

2018-07-13 Vux Beslut inleda utredning L VM 7 § 

Urvalsparametrar: Period: 20180701 - 20180731 

Organisation' 

Undemiväer 

Handläggare· 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 2018-08-22 

Beslutsfattare· 

Wak 

Beslut 

Personnummer· * 

Orsak 

Beslutsfattare 

Alexandra Borbelj 

Madelene Colliander 

Madelene Colliander 

Maria Ivarsson 

Maria Ivarsson 

Arbetslös - Ingen ersättning 
Maria Ivarsson 

Nicolina Carlsson 

SN:s ordförande 

Per-Martin Boklund 

Urvalsdatum = Beslutsdatum 

Beviljat A vslagsbelopp 

100,00 

5 301,00 

Sida 6 I 16 
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Beslutsdatum 

Avser 

2018-07-13 

2018-07-13 

2018-07-13 

2018-07-15 

2018-07-16 

2018-07-16 

2018-07-16 

2018-07-17 

2018-07-17 

Urvalsparametrar: 

Beslut 

Vux L VM Läkarundersökning 9 § 

Vux L VM Polishandräckning 45 § 

Vux Beslut Boende, tillfälligt 

Vux Missb öppenvårdsinsats kostnad bifall 

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 §avslag 

Vux Institutionsplac 4 kap 1 §bifall 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 §avslag 

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

~ 20180701 - 20180731 
Organisation-

Undemiväer: 

Handläggare· 

Delegeringslista 

Utskriftsdatum: 

Beslutsfattare· 

Qmk. 

mM:. 
Personnummer * 

2018-08-22 

Orsak 

Beslutsfattare 

Per-Martin Boklund 

Per-Martin Boklund 

Per-Martin Boklund 

Magnus Andersson 

Alexandra Borbelj 

Behovet bedöms vara tillgodose 
Anna Berg 

Per-Martin Boklund 

Ingår ej i skälig levandsnivå 
Anna Berg 

Anna Berg 

Urvalsdatum ; Beslutsdatum 

Beviljat A vslagsbelopp 

3 148,00 

3 000,00 

Sida 7 I 16 
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Beslutsdatum Beslut 

Avser 

2018-07-17 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2018-07-17 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2018-07-17 Ek fly Bistånd 4 kap 1 §avslag 

2018-07-17 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

2018-07-17 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

2018-07-17 Ek fly Bistånd 4 kap 1 §Bifall 

2018-07-17 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

2018-07-17 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

2018-07-17 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

Urvalsparametrar: Period: 20180701 - 20180731 
Organisation· 

Undemivåer-

Handläggare: 

Delegeringslista 

Utskriftsdatum: 2018-08-22 

Beslutsfattare: 

Qmk 

~ 

Personnummer * 

Orsak 

Beslutsfattare 

Ingår ej i skälig levandsnivä 
Anna Berg 

Ingår ej i skälig levandsnivä 
Anna Berg 

Behovet bedöms vara tillgodose 
Anna Berg 

Arbetslös - Ingen ersättning 
Anna Berg 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Anna Berg 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Anna Berg 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Anna Berg 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Anna Berg 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Anna Berg 

Urvalsdatum = Beslutsdatum 

Beviljat A vslagsbelopp 

2 548,00 

20 800,00 

3 741,00 

7 343,00 

1 011,00 

8 518,00 

Sida8/16 
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Beslutsdatum Beslut 

Avser 

2018-07-17 Vux Beslut inleda utredning enl 11 kap 1 § 

2018-07-18 Ek fly bistånd beslut inleda utredning 

2018-07-18 Ek fly inleda försörjningsinsats 

2018-07-18 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

2018-07-18 Ek fly inleda försörjningsinsats 

2018-07-18 Ek fly bistånd beslut inleda utredning 

2018-07-19 Ek bistånd 4 kap 2 § bifall 

2018-07-19 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2018-07-19 Ek fly Bistånd 4 kap 1 §Bifall 

U rva !spara metrar: ~ 20180701 - 20180731 
Organisation· 

Undernjväer 

Handläggare: 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 2018-08-22 

Beslutsfattare: 

Orsak: 

~ 

Personnummer· * 

Orsak 

Beslutsfattare 

Nicolina Carlsson 

Anna Berg 

Anna Berg 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Anna Berg 

Madelene Colliander 

Per-Martin Boklund 

Sjuk- el aktivitetsersättning-otill 
Alexandra Borbelj 

Alexandra Borbelj 

Arbetshinder, sociala skäl 
Madelene Colliander. 

Uryalsdatum = Beslutsdatum 

Beviliat A vslagsbelopp 

294,00 

2 946,00 

2 945,75 

10 275,00 

Sida9I16 
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Beslutsdatu.m Beslut 

Avser 

2018-07-19 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2018-07-19 Vux Beslut inleda utredning enl 11 kap 1 § 

2018-07-20 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2018-07-20 Ek fly 4 kap 1 § & 9 kap 2 § förskott på förmån 

2018-07-23 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2018-07-23 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2018-07-23 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2018-07-23 Ek Tandvård, bifall 

2018-07-23 Ek fly Bistånd 4 kap 1 §Bifall 

Urvalsparametrar: miillt 20180701 - 20180731 

Qrganisation: 

Undemivåer 

Handläggare· 

Delegeringslista 

Utskriftsdatum: 

Beslutsfattare· 

Qmk. 

~ 

Personnummer * 

2018-08-22 

Orsak 

Beslutsfattare 

Ingår ej i skälig levandsnivå 
Madelene Colliander 

PiaÅstrand 

Alexandra Borbelj 

Arbetslös - Väntar på ersättning 
Anna Berg 

Anna Berg 

Anna Berg 

Behovet bedöms vara tillgodose 
Anna Berg 

Anna Berg 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Anna Berg 

Urvalsdatum = Beslutsdatum 

Beviljat A vslagsbelopp 

1 196,00 

2 283,00 

1 080,00 

7 879,00 

Sida 10 I 16 
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Beslutsdatum Beslut 

Avser 

2018-07-23 Ek fly Bistånd 4 kap 1 §avslag 

2018-07-23 Ek fly Bistånd 4 kap 1 §Bifall 

2018-07-23 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2018-07-23 UT Beslut inleda utred kontaktp/familj 3 kap 6 § 

2018-07-24 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2018-07-24 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

2018-07-24 Ek fly Bistånd 4 kap 1 §Bifall 

2018-07-24 Ek Bistånd 4 kap 1 §avslag 

2018-07-24 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Urva!sparametrar: :emrut. 20180701 - 20180731 
Organisation-

Undernivåer 

Hand! äggare· 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 

Beslutsfattare· 

Qruk 

~ 

Personnummer· * 

2018-08-22 

Orsak 

Beslutsfattare 

Behovet bedöms vara tillgodose 
Linda Tillman Åkerhjelm 

Arbetshinder, sociala skäl 
Madelene Colliander 

Behovet bedöms vara tillgodose 
Madelene Colliander 

Marie Hillberg 

Behovet bedöms vara tillgodose 
Anna Berg 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Anna Berg 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Anna Berg 

Linda Tillman Åkerhjelm 

Linda Tillman Åkerhjelm 

Urvalsdattun = Beslutsdatum 

Beviljat A vslagsbelopp 

8 115,00 

7 823,00 

3 975,00 

Sida 11/ 16 
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Besluts datum Beslut 

Avser 

2018-07-24 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

2018-07-24 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2018-07-25 Ek fly bistånd beslut inleda utredning 

2018-07-25 Ek fly inleda försörjningsinsats 

2018-07-25 Ek bistånd beslut inleda utredning 

2018-07-26 Vux Beslut inleda utredning enl 11 kap 1 § 

2018-07-26 Ek bistånd beslut inleda utredning 

2018-07-26 Ek Inleda försörjningsinsats 

2018-07-26 Ek fly Bistånd 4 kap 1 §avslag 

Urvalsparametrar: Period· 20180701 - 20180731 
Organisation-

Underniväer· 

Handläggare· 

Delegeringslista 

Utskriftsdatum: 

Beslutsfåttare· 

Qmk;. 

~ 

Personnummer * 

2018-08-22 

Orsak 

Beslutsfattare 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Madelene Colliander 

Madelene Colliander 

Anna Berg 

Anna Berg 

Maria Ivarsson 

Anita Marijic 

Anna Berg 

Anna Berg 

Ingår ej i skälig levandsnivå 
Anna Berg 

Urvalsdatum = Beslutsdatum 

Beviljat A vslagsbelopp 

1 265,00 

Sida 12 I 16 
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Beslutsdatum Beslut 

Avser 

2018-07-26 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

2018-07-26 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2018-07-26 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2018-07-26 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2018-07-26 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2018-07-26 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

2018-07-26 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

2018-07-26 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

2018-07-26 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

U rva lsparametrar: ~ 20180701 - 20180731 

Undemivåer 

Handläggare· 

Delegeringslista 

Utskriftsdatum: 

Beslutsfattare· 

.iliffik;_ 

~ 

Personnummer· * 

2018-08-22 

Orsak 

Beslutsfattare 

Pension otillräcklig 
Anna Berg 

Linda Tillman Åkerhj elm 

Behovet bedöms vara tillgodose 
Linda Tillman Åkerhjelm 

Linda Tillman Åkerhjelm 

Behovet bedöms vara tillgodose 
Linda Tillman Åkerhjelm 

Arbetar deltid, ofrivilligt - Otillr 
Linda Tillman Åkerhjelm 

Sjuk- el aktivitetsersättning-otill 
Linda Tillman Åkerhjelm 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Madelene Colliander 

Behovet bedöms vara tillgodose 
Madelene Colliander 

Urvalsdatum = Beslutsdatum 

Beviljat Avslags belopp 

3 603,00 

2 762,00 

7 180,00 

8 421,00 

Sida 13 I 16 
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Beslutsdatum 

Avser 

2018-07-27 

2018-07-27 

2018-07-27 

2018-07-27 

2018-07-27 

2018-07-27 

2018-07-30 

2018-07-30 

2018-07-30 

Urvalsparametrar: 

Delegeringslista 

Utskriftsdatum: 2018-08-22 

Beslut 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

FR Medgivande enl 6 kap 6, 12 § SoL för adoption 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 §avslag 

Ek bistånd 4 kap 2 § bifall 

Ek bistånd beslut inleda utredning 

fui.rut 20180701 
Organisation· 

Undemivåer: 

Handläggare· 

- 20180731 Beslutsfattare-

Qmk;. 

Beslut" 

Personnummer * 

Orsak 

Beslutsfattare 

Ingår ej i skälig levandsnivå 
Linda Tillman Åkerhjelm 

Linda Tillman Åkerhjelm 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Linda Tillman Åkerhjelm 

Madelene Colliander 

Madelene Colliander 

Socialnämnd 

Behovet bedöms vara tillgodose 
Anna Berg 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Anna Berg 

Annelie Zerman 

Urvalsdatum = Beslutsdatum 

Beviljat Avslags belopp 

7 662,00 

7 694,00 

Sida 14 I 16 
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Beslutsdatum Beslut 

Avser 

2018-07-30 Ek Inleda försörjningsinsats 

2018-07-30 Vux L VM Särskild kostnad bifall 

2018-07-30 Vux Missb Inst.plac särskild kostn 4 kap 1 § bifall 

2018-07-30 Ek fly Bistånd 4 kap 1 §Bifall 

2018-07-30 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2018-07-31 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2018-07-31 Ek fly Bistånd 4 kap 1 §Bifall 

2018-07-31 Ek fly Bistånd 4 kap 1 §Bifall 

2018-07-31 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Urvalsparametrar: m.iillt 20180701 - 20180731 
Organisation· 

Undernivåer· 

Handläggare· 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 

Beslutsfattare· 

QJ:fillk:. 

Beslut: 

Personnummer: * 

2018-08-22 

Orsak 

Beslutsfattare 

Annelie Zerman 

Linda Hedrnan 

Linda Hedrnan 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Linda Tilhnan Åkerhjehn 

Utredningen kan ej färdigställas 
Madelene Colliander 

Anna Berg 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Anna Berg 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Linda Tilhnan Åkerhj ehn 

Madelene Colliander 

Urvalsdatmn = Beslutsdatum 

Beviljat A vslagsbelopp 

72 320,00 

91 650,00 

6 563,00 

5 453,00 

1 250,00 

Sida 15 I 16 
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Beslutsdatum Beslut 

Avser 

2018-07-31 Ek fly bistånd 4 kap 2 § bifall 

2018-07-31 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Uryalspararnetrar: miQQ.:. 20180701 " 20180731 

Organisation-

Undemiyåer: 

Handläggare· 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 2018-08-22 

Beslutsfattare· 

~ 

Beslut" 

Personnummer * 

Orsak 

Beslutsfattare 

Bidrar ej till sin försörjning 
Madelene Colliander 

Bidrar ej till sin försörjning 
Madelene Colliander 

Urvalsdatum = Beslutsdatum 

Beviljat 

4 964,00 

Sida 16 / 16 
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Delegeringslista 

Utskrifts datum: 2018-08-22 

Beslutsdatum Beslut 

Avser 

2018-07-01 BoU Utredning enl 11 kap §§ 1,2 SoL avslutas utan åtgärd 

2018-07-02 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

2018-07-02 BoU Beslut enl 11 kap §§ 1,2 SoL inleda utredning 

2018-07-02 BoU Beslut enl 11 kap§§ 1,2 SoL inleda utredning 

2018-07-02 BoU Beslut enl 11 kap§§ 1,2 SoL inleda utredning 

2018-07-02 BoU Beslut enl 11 kap §§ 1,2 SoL inleda utredning 

2018-07-02 BoU Beslut enl 11 kap §§ 1,2 SoL inleda utredning 

2018-07-02 BoU Beslut enl 11 kap §§ 1,2 SoL inleda utredning 

Urvalsparametrar: Period· 20180701 - 20180731 Beslutsfattare· 

Organisation: Qrffik:. 

Undernivåer· Beslut· 

Handläggare· Personnummer * 

Orsak 

Beslutsfattare 

Per-Martin Boklund 

Arbetshinder, sociala skäl 
Anna Berg 

Anna Laurell 

Anna Laurell 

Anna Laurell 

Anna Laurell 

Anna Laurell 

Anna Laurell 

Urvalsdatum = Beslutsdatum 

Beviljat A vslagsbelopp 

1 700,00 

Sida 1I12 
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Beslutsdatum 

Avser 

2018-07-03 

2018-07-03 

2018-07-03 

2018-07-03 

2018-07-03 

2018-07-03 

2018-07-03 

2018-07-03 

2018-07-04 

Urva !spa ram etra r: 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 

Beslut 

FR Beslut inleda faderskapsutredning FB 2: 1 

FR Faderskaps bekräftelse FB 1 :4 S-protokoll 

FR Beslut inleda faderskapsutredning FB 2: 1 

FR Faderskapsbekräftelse FB 1 :4 S-protokoll 

FR Beslut inleda faderskapsutredning FB 2: 1 

BoU Beslut enl 11 kap §§ 1,2 SoL inleda utredning 

BoU Beslut enl 11 kap §§ 1,2 SoL inleda utredning 

BoU Intern Öppenvård bifall 

BoU Beslut enl 11 kap §§ 1,2 SoL inleda utredning 

Period· 20180701 

Undernivåer 

Handläggare· 

- 20180731 Beslutsfattare: 

Qr.wk 

Beslut 

Personnummer * 

2018-08-22 

Orsak 

Beslutsfattare 

Johanna Flyckt 

Johanna Flyckt 

Johanna Flyckt 

Johanna Flyckt 

Johanna Flyckt 

PiaÅstrand 

PiaÅstrand 

PiaÅstrand 

Anna Laurell 

Urvalsdatum ~ Beslutsdatum 

Beviliat 

Sida 2 / 12 
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Besluts datum 

Avser 

2018-07-04 

2018-07-04 

2018-07-05 

2018-07-06 

2018-07-06 

2018-07-09 

2018-07-09 

2018-07-10 

2018-07-10 

Urvalsparametrar: 

Delegeringslista 

Utskriftsdaturn: 

Beslut 

BoU Beslut enl 11 kap §§ 1,2 SoL inleda utredning 

BoU Beslut enl 11 kap§§ 1,2 SoL inleda utredning 

BoU Utredning enl 11 kap §§ 1,2 SoL avslutas utan åtgärd 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

BoU Beslut enl 11 kap§§ 1,2 SoL inleda utredning 

BoU Extern Öppenvård bifall 

BoU Extern Öppenvårds kostnad bifall 

Vux Beslut inleda utredning enl 11 kap 1 § 

BoU Utredning avslutas enl 11 kap §§ 1,2 SoL med åtgärd 

Period· 

Organisation-

Vndernivåer 

Handläggare: 

20180701 - 20180731 Beslutsfuttare-

Qifil!k. 

~ 

Personnummer: * 

2018-08-22 

Orsak 

Beslutsfattare 

PiaÅstrand 

PiaÅstrand 

Linda Hedman 

Utredningen kan ej färdigställas 
Maria I varsson 

PiaÅstrand 

Per-Martin Boklund 

Per-Martin Boklund 

Ivona Widen 

Linda Hedman 

Urvalsdatum = Beslutsdaturn 

Beviljat Avslags belopp 

1,00 

Sida 3 I 12 
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Beslutsdatum 

Avser 

2018-07-10 

2018-07-10 

2018-07-10 

2018-07-10 

2018-07-10 

2018-07-10 

2018-07-10 

2018-07-11 

2018-07-11 

Urvalsparametrar: 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 

Beslut 

BoU L VU Omedelbart omhändertagande 6 §miljö Ordf beslut 

BoU Beslut enl 11 kap§§ 1,2 SoL inleda utredning 

BoU Beslut enl 11 kap §§ 1,2 SoL inleda utredning 

BoU L VU Placering utom hemmet under utredning 11 § 

BoU Vård med placering utom egna hemmet enl 4 kap 1 § SoL bifall 

BoU Vård med placering utom egna hemmet enl 4 kap 1 § SoL bifall 

BoU Vård med placering utom egna hemmet enl 4 kap 1 § SoL bifall 

BoU Utredning enl 11 kap§§ 1,2 SoL avslutas utan åtgärd 

BoU Utredning enl 11 kap§§ 1,2 SoL avslutas utan åtgärd 

Period· 

Organisation: 

Underniyåer: 

Handläggare· 

20180701 - 20180731 Beslutsfattare· 

Qmk. 

Iks.h!t. 

Personnummer: * 

2018-08-22 

Orsak 

Beslutsfattare 

SN:s ordförande 

Per-Martin Boklund 

Per-Martin Boklund 

Per-Martin Boklund 

Per-Martin Boklund 

Per-Martin Boklund 

Per-Martin Boklund 

Per-Martin Boklund 

Per-Martin Boklund 

Urvalsdatum = Beslutsdaturn 

Beviljat A vslagsbelopp 

Sida 4 I 12 
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Delegeringslista 

Utskrifts datum: 2018-08-22 

Beslutsdatum Beslut 

Avser 

2018-07-11 BoU Utredning enl 11 kap§§ 1,2 SoL avslutas utan åtgärd 

2018-07-11 BoU Beslut enl 11 kap § 1 SoL inleda utredning yttrande 

2018-07-12 Ek fly bistånd beslut inleda utredning 

2018-07-12 Ek fly inleda försörjningsinsats 

2018-07-16 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2018-07-16 Gem Kostnader i samband med insats bifall 

2018-07-16 Gem Kostnader i samband med insats bifall 

2018-07-17 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2018-07-17 Ek fly Bistånd 4 kap 1 §Bifall 

Urvalsparametrnr; Period: 20180701 - 20180731 Beslutsfattare· 

Organisation- Qrfilik 

Undernivåer· Beslut' 

Handläggare· Personnummer * 

Orsak 

Beslutsfattare 

Per-Martin Boklund 

PiaÅstrand 

Madelene Colliander 

Madelene Colliander 

Anna Berg 

Linda Hedman 

Linda Hedman 

Ingår ej i skälig levandsnivå 
Anna Berg 

Arbetshinder, sociala skäl 
Anna Berg 

Urvalsdatum = Beslutsdatum 

Beviljat A vslagsbelopp 

63 270,00 

95 850,00 

7 023,00 

Sida 5 / 12 
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Delegeringslista 

Utskriftsdatum: 2018-08-22 

Beslutsdatum Beslut 

Avser 

2018-07-17 FR Faderskaps bekräftelse FB 1 :4 S-protokoll 

2018-07-17 FR Faderskaps bekräftelse FB 1 :4 S-protokoll 

2018-07-17 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

2018-07-18 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

2018-07-18 BoU LVU Omedelbart omhändertagande fastställs 

2018-07-18 BoU Utredning enl 11 kap §§ 1,2 SoL avslutas utan åtgärd 

2018-07-18 BoU Utredning enl 11 kap§§ 1,2 SoL avslutas utan åtgärd 

2018-07-20 Ek bistånd beslut inleda utredning 

2018-07-20 Ek Inleda försörjningsinsats 

Urvalsparametrar; Period: 20180701 - 20180731 Beslutsfattare· 

Organisation· Qmk;. 

Undernivåer Beslut: 

Handläggare· Personnummer * 

Orsak 

Beslutsfattare 

J osephin Brecht 

J osephin Brecht 

Arbetslös - Väntar på ersättning 
Madelene Colliander 

Arbetshinder, sociala skäl 
Anna Berg 

F örvaltningsrätt 

Linda Hedman 

Linda Hedman 

Alexandra Borbelj 

Alexandra Borbelj 

Urvalsdatum = Beslutsdatum 

Beviljat Avslags belopp 

994,00 

6 800,00 

Sida 6 I 12 
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Delegeringslista 

Utskrifts datum: 2018-08-22 

Besluts datum Beslut 

Avser 

2018-07-20 BoU Beslut enl 11 kap§§ 1,2 SoL inleda utredning 

2018-07-20 BoU Beslut enl 11 kap §§ 1,2 SoL inleda utredning 

2018-07-23 Ek Bistånd 4 kap 1 §avslag 

2018-07-23 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

2018-07-23 FR Beslut inleda utredning kontaktperson 

2018-07-23 Gem Kostnader i samband med insats bifall 

2018-07-23 Ek bistånd 4 kap 1 §, 9 kap 2 § förskott på förmån 

2018-07-23 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2018-07-24 Gem Kostnader i samband med insats bifall 

Urvalsparametrar: Period· 20180701 - 20180731 Beslutsfattare: 

Organisation· .Qrsills;. 

Underniyäer Beslut· 

Handläggare· Personnummer * 

Orsak 

Beslutsfattare 

Per-Martin Boklund 

Per-Martin Boklund 

Anna Berg 

Arbetshinder, sociala skäl 
Anna Berg 

Linda Hedman 

Linda Hedman 

Arbetshinder, sociala skäl 
Madelene Colliander 

Madelene Colliander 

Camilla Moritz 

Urvalsdatum = Beslutsdatum 

Beviljat A vslagsbelopp 

2 950,00 

991,00 

5 219,00 

4 197,00 

Sida 7/12 
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Beslutsdatum Beslut 

Avser 

2018-07-24 FR Beslut inleda faderskapsutredning FB 2:1 

2018-07-24 FR Beslut inleda faderskapsutredning FB 2:1 

2018-07-24 FR Beslut inleda faderskapsutredning FB 2: 1 

2018-07-24 FR Beslut inleda faderskapsutredning FB 2: 1 

2018-07-24 Gem Kostnader i samband med insats bifall 

2018-07-24 Gem Kostnader i samband med insats bifall 

2018-07-24 UT Beslut inleda utredn familjehem 6 kap 6 § 

2018-07-25 Ek fly Bistånd 4 kap 1 §Bifall 

2018-07-25 Gem Kostnader i samband med insats bifall 

Urvalsparametrar: Period: 20180701 - 20180731 
Organisation· 

Undemiväer 

Delegeringslista 

Utskriftsdatum: 

Beslutsfattare: 

~ 

mmt. 

Personnummer· * 

2018-08-22 

Orsak 

Beslutsfattare 

Sofia Lindström 

Sofia Lindström 

Sofia Lindström 

Sofia Lindström 

Linda Hedman 

Linda Hedman 

Marie Hillberg 

Arbetshinder, sociala skäl 
Anna Berg 

Camilla Moritz 

Urvalsdatum = Beslutsdatum 

Beviljat A vslagsbelopp 

45 750,00 

45 750,00 

5 255,00 

3 147,00 

Sida 8 / 12 
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B esl utsdatum Beslut 

Avser 

2018-07-25 FR Beslut inleda faderskapsutredning FB 2: 1 

2018-07-25 Ek bistånd 4 kap 1 §, 9 kap 2 §förskott på förmån 

2018-07-25 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2018-07-26 Gem Kostnader i samband med insats bifall 

2018-07-26 Gem Kostnader i samband med insats bifall 

2018-07-26 Gem Kostnader i samband med insats bifall 

2018-07-26 Gem Kostnader i samband med insats bifall 

2018-07-26 Gem Kostnader i samband med insats bifall 

2018-07-26 Gem Kostnader i samband med insats bifall 

Urvalsparametrar: ~ 20180701 - 20180731 
Organisation-

Undernivåer 

Handläggare· 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 2018-08-22 

Beslutsfattare: 

~ 

Beslut: 

Personnummer * 

Orsak 

Beslutsfattare 

Sofia Lindström 

Arbetshinder, sociala skäl 
Madelene Colliander 

Madelene Colliander 

Camilla Moritz 

Camilla Moritz 

Camilla Moritz 

Camilla Moritz 

Camilla Moritz 

Camilla Moritz 

Urvalsdatum = Beslutsdatum 

Beviljat A vslagsbelopp 

3 300,00 

3 147,00 

3 147,00 

3 147,00 

3 147,00 

3 147,00 

3 147,00 

Sida 9 / 12 
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Beslutsdatum Beslut 

Avser 

2018-07-26 Gem Kostnader i samband med insats bifall 

2018-07-26 Gem Kostnader i samband med insats bifall 

2018-07-26 Gem Kostnader i samband med insats bifall 

2018-07-26 Gem Kostnader i samband med insats bifall 

2018-07-26 Gem Kostnader i samband med insats bifall 

2018-07-27 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2018-07-27 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2018-07-27 Vux Familjehemsplac 4 kap 1 § bifall 

2018-07-27 Vux Beslut inleda utredning enl 11 kap 1 § 

Urvalsparametrar: Period· 20180701 - 20180731 
Organisation-

Underniväer. 

Handläggare· 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 2018-08-22 

Beslutsfattare: 

~ 

Beslut" 

Personnummer * 

Orsak 

Beslutsfattare 

Camilla Moritz 

Camilla Moritz 

Camilla Moritz 

Camilla Moritz 

Camilla Moritz 

Utredningen kan ej färdigställas 
Anna Berg 

Madelene Colliander 

Magnus Andersson 

Nicolina Carlsson 

Urvalsdatum = Beslutsdatum 

Beviljat Avslagsbelopp 

3 147,00 

3 147,00 

3 147,00 

3 147,00 

3 147,00 

Sida 10 I 12 
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Beslutsdatum Beslut 

Avser 

2018-07-30 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2018-07-30 BoU Utredningskostnad 

2018-07-30 FR Faderskaps bekräftelse FB 1 :4 S-protokoll 

2018-07-30 Gem Kostnader i samband med insats bifall 

2018-07-30 BoU LVU Särskilda kostnader 

2018-07-30 BoU L VU Särskilda kostnader 

2018-07-30 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2018-07-30 Ek bistånd 4 kap 2 § bifall 

2018-07-30 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Urvalsparametrar: mirut 20180701 - 20180731 

Organisati an: 

Undemivåer: 

Handläggare: 

Delegeringslista 

Utskriftsdatum: 2018-08-22 

Beslutsfattare· 

Orsak: 

Beslut: 

Personnummer: * 

Orsak 

Beslutsfattare 

Utredningen kan ej färdigställas 
Anna Berg 

Linda Hedman 

Linda Hedman 

Linda Hedman 

Linda Hedman 

Linda Hedman 

Linda Tillman Åkerhjelm 

Sjukskriven med läkarintyg-ingE 
Madelene Colliander 

Madelene Colliander 

Urvalsdatum = Beslutsdatum 

Beviljat A vslagsbelopp 

500,00 

65 414,00 

64 330,00 

62 186,00 

6 000,00 

Sida 11/ 12 
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Beslutsdatum 

Avser 

2018-07-30 

2018-07-30 

2018-07-30 

2018-07-30 

2018-07-31 

Urvalsparametrar: 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 

Beslut 

BoU Beslut enl 11 kap§§ 1,2 SoL inleda utredning 

Vux Beslut inleda utredning enl 11 kap 1 § 

Vux Utredningskostnad mm 

FR TR beslutar om särskilt förordnad vårdnadshavre 

Gem Kostnader i samband med insats bifall 

Period: 

Organisation' 

Undemivåer 

Handläggare· 

20180701 - 20180731 Beslutsfattare· 

.Qruk 

mM:. 

Personnummer: * 

2018-08-22 

Orsak 

Beslutsfattare 

Magnus Andersson 

Nicolina Carlsson 

Nicolina Carlsson 

Tingsrätt 

Linda Hedman 

Urvalsdatum = Beslutsdatum 

Beviljat A vslagsbelopp 

99 045,00 

Sida 12/ 12 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Barn & skola 

De I egat i o ns bes I ut BÅSTADS l{OMIVIUN 
Utbildningsnämnden 

2018 -08- 2 4 
Dnr .... UN .. 0.0.0.Q0.3/ 
........... 2Q!J.~ .0.QO._. 

Beslut fattade enligt delegationsbestämmelser för utbildningsnämnden 

UN/U024 2018-05-24 UN000153/ Beslut om att bevilja och avslå Skollagen 10 kap. Avslag Yasra Delpisheh 
2018-460 skolskjuts 32-33 §§ 

UN/U024 2018-07-02 UN000180/ Beslut om att bevilja och avslå Skollagen 10 kap. Beviljad Yasra Delpisheh 
2018-460 skolskjuts 32-33 §§ 

UN/U024 2018-06-15 UN000157/ Beslut om att bevilja och avslå Skollagen 10 kap. Beviljad Yasra Delpisheh 
2018-460 skolskjuts 32-33 §§ 

UN/U024 2018-06-15 UN000152/ Beslut om att bevilja och avslå Skollagen 10 kap. Avslag Yasra Delpisheh 
2018-460 skolskjuts 32-33 §§ 

UN/U024 2018-07-02 UN000179/ Beslut om att bevilja och avslå Skollagen 10 kap. Beviljad Yasra Delpisheh 
2018-460 skolskjuts 32-33 §§ 

UN/U024 2018-07-03 UN000056/ Beslut om att bevilja och avslå Skollagen 10 kap. Beviljad Yasra Delpisheh 
2018-460 skolskjuts 32-33 §§ 

UN/U024 2018-07-10 UN000176/ Beslut om att bevilja och avslå Skollagen 10 kap. Beviljad Yasra Delpisheh 
2018-460 skolskjuts 32-33 §§ 

UN/A005? 2018-07-02 UN000152/ Överlämnande av överklagan Yasra Delpisheh 
018-460 till Förvaltningsrätten/ 

rättidsprövning 

UN/U027 2018-08-02 UN000182/ Ansökan om medgivande att 24 kap§§ 23- Ej Margaretha Ekelund 
2018-600 fullgöra skolplikten på annat 25 Skoll medgivande. Svensson (BF) 

sätt Varaktig Yasra Delpisheh 
vistelse (Föredragande) 
utomlands. 
Skolplikt 
upphörd. 

UN/U024 2018-08-06 UN000189/ Beslut om att bevilja och avslå Skollagen 10 kap. Beviljad Yasra Delpisheh 
2018-460 skolskjuts 32-33 §§ 

UN/U024 2018-08-06 UN000190/ Beslut om att bevilja och avslå Skollagen 10 kap. Beviljad i Yasra Delpisheh 
2018-460 skolskjuts 32-33 §§ mån av plats 

UN/U024 2018-08-07 UN000194/ Beslut om att bevilja och avslå Skollagen 10 kap. Beviljad i Yasra Delpisheh 
2018-460 skolskjuts 32-33 §§ mån av plats 

UN/U024 2018-08-07 UN000197/ Beslut om att bevilja och avslå Skollagen 10 kap. Beviljad Yasra Delpisheh 
2018-460 skolskjuts 32-33 §§ 

UN/U024 2018-08-08 UN000195/ Beslut om att bevilja och avslå Skollagen 10 kap. Beviljad i Yasra Delpisheh 
2018-460 skolskjuts 32-33 §§ mån av plats 

UN/U024 2018-08-08 UN000196/ Beslut om att bevilja och avslå Skollagen 10 kap. Beviljad i Yasra Delpisheh 
2018-460 skolskjuts 32-33 §§ mån av plats 

UN/U024 2018-08-08 UN000200/ Beslut om att bevilja och avslå Skollagen 10 kap. Beviljad Yasra Delpisheh 
2018-460 skolskjuts 32-33 §§ 

UN/U024 2018-08-07 UN000201/ Beslut om att bevilja och avslå Skollagen 10 kap. Beviljad Yasra Delpisheh 
2018-460 skolskjuts 32-33 §§ 

UN/U024 2018-08-09 UN000198/ Beslut om att bevilja och avslå Skollagen 10 kap. Beviljad Yasra Delpisheh 
2018-460 skolskjuts 32-33 §§ 

UN/U024 2018-08-09 UN000199/ Beslut om att bevilja och avslå Skollagen 10 kap. Beviljad Yasra Delpisheh 
2018-460 skolskjuts 32-33 §§ 

UN/U024 2018-08-09 UN000203/ Beslut om att bevilja och avslå Skollagen 10 kap. Beviljad Yasra Delpisheh 
2018-460 skolskjuts 32-33 §§ 
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UN/U024 2018-08-09 UN000202/ Beslut om att bevilja och avslå Skollagen 10 kap. Beviljad Yasra Delpisheh 
2018-460 skolskjuts 32-33 §§ 

Delegation 2018-08-20 UNOOOlll/ Komplettering till Skollagen 4 kap 7-8 Kompletteri Yasra Delpisheh 
s finns inte 2018-600 Skolinspektionens delbeslut §§ ng inlämnad 
i om att lämna uppgifter 
delegatiog angående klagomålshantering 

Underskrift 

1~·· 
NomofO"Y"'"'°" 

I Underskrift 
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De I egationsbesl ut 

Bildning & arbete 

BÅSTADS KOMMUN 
Utbildningsnämnden 

2018 -06- u ~ 
Dnr .•. U

2
.!V.QQO.Q.9x3. / 
018- 6. 0u ···························· ······-· 

Beslut fattade enligt delegationsbestämmelser för utbildningsnämnden 

uo 2018-05-28 21 Förlängd undervisning GYF9:7 

Underskrift 
Datum 

2018-05-31 
Namnförtydligande 

Ulrika Krämer 

I Underskrift ~ ~y--,.i.-----.:. 

\ 

Beviljad Ulrika Krämer 
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[HJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Bildning & arbete 

Delegationsbeslut 

BÅSTADS KOl\J1MUN 
Utbildningsnämnden 

2018 -08- 2 7 
onr.JJ.N.. ... 000003 I 20/ <i ·: ··:·······/. .. .............. bOO ............................... 

Beslut fattade enligt delegationsbestämmelser för utbildningsnämnden 

Underskrift 
Datum 

2018-08-24 
Namnförtydligande 

Ulrika Krämer 

I Underskrift 
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 Tjänsteskrivelse  
 

180817\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (1) 

 
Datum: : 2018-08-17. Till: Utbildningsnämnden 

Handläggare: Henrik Andersson och Margaretha Ekelund-Svensson 

Dnr: UN 000004/2018 – 900 
 
 

Beslutslogg  
 
 

Förslag till beslut 
 
Beslutsloggen för utbildningsnämnden, 2018-09-04, godkänns. 

 
Sammanfattning av ärendet 
För att säkerhetsställa verkställigheten av beslut fattade av utbildningsnämnden finns en be-
slutslogg.  
 
Vid varje sammanträde får utbildningsnämnden en förteckning över de fattade beslut som ska 
verkställas, återrapporteras eller remitterats för beredning. 
 
 
 
 
Bildning och arbete   Barn och skola 
Henrik Andersson, bildningschef Margaretha Ekelund-Svensson, t.f. 

skolchef 
 
 
 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
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Beslutslogg utbildningsnämnden 2018 
 

 

* 1 – Förvaltningens status på ärendet. 
 
* 2 – Förvaltningens förväntade datum för politiskt beslut i ärendet om det ska tas beslut, annars när beslutet avses vara verkställt 

2018-09-04 
 

 

       

Beslutsinstans, datum och 
§ 

Dnr Beskrivning av uppdraget Ansvarig Status (*1) Färdigdatum 
(*2) 

KS 2014-05-07, § 116 
Optimal grundskolestruk-
tur – norra delen 

UN 
000266/ 
2015-600 

Optimal grundskoleorganisation – norra delen: Förvaltningen presenterar 
analys av fyra olika alternativ UN 2017-11-07 – överlämnar informationen 
till KS  
 

Skolchef    

UN 2016-01-19, § 9 
NIU (Nationell idrottsut-
bildning) ansökan, Aka-
demi Båstad gymnasium 

UN 
000013/ 
2016-600 

1. Förvaltningen får i uppdrag att inleda samarbete med Svenska tennisför-
bundet avseende Nationellt godkänd idrottsutbildning inom tennis. 

2. Därefter ansöka hos skolverket om tillstånd att anordna sådan utbild-
ning. 

 
 
 
 

Bildnings-
chef  

Ej aktuellt för 
närvarande 

 

UN 2016-08-23, § 90 
Implementering av obliga-
toriskt bedömningsstöd 
för årskurs 1 -3  

UN  
000254/ 
2016-600 

B) Uppdrar åt förvaltningen att skapa en god systematik och struktur för 
registrering och uppföljning av resultat på skolnivå och kommunnivå. 

C) Uppföljning av resultaten på skolnivå och kommunnivå efter avslutat 
läsår. 

Ut-
vecklings-
ledare  

Pågående  
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* 1 – Förvaltningens status på ärendet. 
 
* 2 – Förvaltningens förväntade datum för politiskt beslut i ärendet om det ska tas beslut, annars när beslutet avses vara verkställt 
 

 

Beslutsinstans, datum och 
§ 

Dnr Beskrivning av uppdraget Ansvarig Status (*1) Färdigdatum 
(*2) 

UN 2018-03-06, § 19 
Genomlysning skolskjuts 

UN 
000040/2
018-460 

2. Internt göra en kostnadsjämförelse mellan att för skolskjuts utöka linje-

trafik och att fortsätta i egen regi, samt söka utröna om matningstrafik till 

linjetrafik kan ske med egna bussar eller extern leverantör. 

3. Vid anskaffning av ny fordonsflotta i första hand utveckla den egna skol-

skjutstrafiken och i andra hand vid en eventuell upphandling göra en jäm-

förelse inte bara utifrån ekonomisk, utan också service- och barnkonse-

kvensanalys av alternativet egna bussar versus extern entreprenör.  

Särskild hänsyn bör vägas in för elever med omfattande behov av särskilt 

stöd. Dessutom bör tas i beaktande de övriga uppgifter som de egna chauf-

förerna gör i skolans verksamhet på ”spilltid” och som idag belastar kost-

naden för skolskjutsen. 

4. Göra en varsam översyn kring var elever ska gå av och på, för att minska 

antalet start och stopp, med särskilt beaktande av trafiksäkerheten. 

5. Utarbeta en trafiksäkerhetsmodell 

6. Revidera skolskjutsreglementet     

Utre-
dare/skol
expert 
samt skol-
chef  
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* 1 – Förvaltningens status på ärendet. 
 
* 2 – Förvaltningens förväntade datum för politiskt beslut i ärendet om det ska tas beslut, annars när beslutet avses vara verkställt 
 

 

Beslutsinstans, datum och 
§ 

Dnr Beskrivning av uppdraget Ansvarig Status (*1) Färdigdatum 
(*2) 

UN 2018-04-03, § 29  
Systematiskt arbetsmiljö-

arbete 2018 – Barn och 

skola  

 

UN 
000110/ 
2018-600 

2. Åtgärdsplan med prioriteringar för arbetsmiljöarbete ska upprättas  

senast till kvartal 3. 

Skolchef    

UN 2018-04-03, § 30 
Systematiskt arbetsmiljö-
arbete 2018 – Bildning 
och arbete 

UN 
000113/ 
2018-600 

2. Åtgärdsplan med prioriteringar för arbetsmiljöarbete ska upprättas  

senast till kvartal 3. 

Bildnings-
chef  

  

UN 2018-05-08, § 45 
Skolpliktsanmälan - 
Strandängsskolan 

UN 
000138/ 
2018-600 

Förvaltningen får i uppdrag att återkomma med en åtgärdsplan för hur 

antalet s.k. hemmasittare ska minska. 

Skolchef/ 
skolexpert 
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 Tjänsteskrivelse  
 

180820\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (1) 

 
Datum: : 2018-08-20. Till: Utbildningsnämnden 

Handläggare: Henrik Andersson och Margaretha Ekelund-Svensson 

Dnr: UN 000005/2018 – 900 
 
 

Delgivningar  
 
 

Förslag till beslut 
 
Redovisade delgivningar läggs till handlingarna. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Inkomna skrivelser av särskild vikt för nämnden delges: 
 

1. Redovisning av platser inom förskola och pedagogisk omsorg. 
2. Beslut från Skolverket – nationellt godkänd idrottsutbilding för padeltennis. 
3. Beslut från Skolverket – särskild variant och riksrekryterande estetisk  
 spetsutbildning. 
4. Beslut från Skolinspektionen – Academy of Tech and Business Education Laholm 

  
 

 
 
 
 
Bildning och arbete   Barn och skola 
Henrik Andersson, bildningschef Margaretha Ekelund-Svensson, t.f. 

skolchef 
 
 
 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Redovisning av platser inom förskola och pedagogisk omsorg 
Beslut från Skolverket – nationellt godkänd idrottsutbilding för padeltennis 
Beslut från Skolverket – särskild variant och riksrekryterande estetisk spetsutbildning 
Beslut från Skolinspektionen – Academy of Tech and Business Education Laholm 
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Sida 1 av 1 

BARNOCHSKOLA - Beslut gällande ansökan om avvikelser inom de nationella 
programmen i gymnasieskolan BÅSTADS KOMMUN 
c:======================================================t-:lllll"ldni~affinden 

Från: 
Till: 
Datum: 
Ärende: 

Kopia: 

Bifogade filer: 

<no.reply@skolverket.se> 2018 -06- 0 7 
<info@apelryd.se> Dnr .•.. IJ.N.D.00.0J:.3./. 
2018-06-05 16:46 201 &- bO(f_ __ _ 
Beslut gällande ansökan om avvikelser inom de nationella pr;g~~~-enT · · · ··· · ·· · ······ 
gymnasieskolan 
<bastads.kornrnun@bastad.se>, <info@apelryd.se>, 
<friskolor@skolinspektion .. . 
32113-2018-0002912.pdf 

Angående ansökan om avvikelser inom de nationella programmen i 
gymnasieskolan 

Nu har Skolverket fattat beslut. Beslutet bifogas i detta e-postmeddelande. 

Hälsningar 

Skolverket 

file :///C:/Users/idaskol /AppData/Local/Temp/XPgrpwise/5Bl8E8AlBASTAD-AD... 2018-06-07 139



140



Skoiverket 

Stiftelsen Apelrydsskolan 
Kattviksvägen 207 
269 91 Båstad 

Beslut 
2018-06-05 

1 ( 2) 
Ärendenummer 32113-2018-0002912 

Beslut om nationellt godkänd idrottsutbildning 

Skolverket beslutar att godkänna nationell idrottsutbildning för padeltennis vid 
Apelrydsskolan, fristående gymnasieskola i Båstads kommun. 

Det sammanlagda antalet platser som utbildningen totalt får omfatta är högst 24 vilket 
innebär cirka 8 antagningsplatser per år. 

Skolverkets beslut om nationell idrottsutbildning ska gälla för fyra antagningsomgångar, 
från och med läsåret 2019/20. 

Motivering 

Ärendet 

Stiftelsen Apelrydsskolan har den 31januari2018 ansökt om nationellt godkänd 
idrottsutbildning inom padeltennis vid Apelrydsskolan, fristående skola i Båstads 
kommun. 

Tillstyrkan av specialidrottsförbund 

Utbildningen tillstyrks av Svenska Squashförbundet. 

Bestämmelser 

Enligt 5 kap. 27 § gymnasieförordningen får en utbildning där ämnet specialidrott ingår 
godkännas som en nationell idrottsutbildning om den har en tydlig elitidrottskaraktär 
och ett etablerat samarbete med ett specialidrottsförbund som är relevant för 
utbildningen. Utbildningen ska tillstyrkas av specialidrottsförbundet. 

Enligt 5 kap. 30 § gymnasieförordningen ska den sökande som anses ha bäst 
förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen ges företräde vid urval till utbildningen. 
Vid urval till programmen gäller 7 kap. 

Enligt 5 kap. 31 § gymnasieförordningen får ämnesplanen för specialidrott bara 
tillämpas inom idrottsutbildningar vid riksidrotts gymnasium eller nationellt 
godkända idrottsutbildningar. Specialidrott får ingå med 200 gymnasiepoäng i 
programfördjupningen och med 200 gymnasiepoäng i det individuella valet. Dessutom 
får ämnet läsas som utökat program med högst 300 gymnasiepoäng. 

Postadress: 106 20 Stockholm 
Besöksadress: Fleminggatan 14 
Telefon 08-527 332 00 vx Fax: 08-24 44 20 
skolverket@skolverket.sewww.skolverket.se 
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Skolverket 

Skäl för beslutet 

Beslut 
2018-06-05 

2( 2) 
Ärendenummer 32113-2018-0002912 

För att Skolverket ska bevilja en nationellt godkänd idrottsutbildning måste villkoren i 
ovanstående bestämmelser vara uppfyllda. 

Enligt Skolverkets bedömning har sökanden visat att förutsättningarna för nationellt 
godkänd idrottsutbildning är uppfyllda. Den sökande som anses ha bäst förutsättningar 
att tillgodogöra sig utbildningen ska ges företräde vid urval till utbildningen. 

Beslut i detta ärende har fattats av enhetschefen Tonm Rudin efter föredragning av 
undervisningsrådet Lars Hanisch. 

Skolverkets beslut får enligt 14 kap. 1 §gymnasieförordningen (2010:2039) inte 
överklagas. 

Övrig information 

Enligt 2 kap. 5 §gymnasieförordningen beslutar Skolverket om godkännande av 
särskild variant, avvikelse i form av s.k. riksrekryterande utbildning, idrottsutbildning 
vid riksidrottsgymnasium eller nationellt godkänd idrottsutbildning även för en enskild 
huvudman. En kopia av beslutet skickas till Skolinspektionen. Skolinspektionen prövar 
därefter vid behov om huvudmannen ska godkännas samt om huvudmannen ska få 
anordna utbildningen. 

Kopia till 
Skolinspektionen 
och 
Båstads kommun 

Postadress: 106 20 Stockholm 
Besöksadress: Fleminggatan 14 
Telefon 08-527 332 00 vx Fax: 08-24 44 20 
skolverket@skolverket.se www.skolverket.se 
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Sida 1 av 1 

BARNOCHSKOLA - Beslut gällande ansökan om avvikelser inom de nationella 
programmen i gymnasieskolan BÅSTADS KOMMUN 

Från: 
Till: 
Datum: 

<no.reply@skolverket.se> 
<info@apelryd.se> 
2018-06-12 11:55 

I ttbildRiAQSAåmnden 

2018 -06- 1 2 
Dnr .... ~~iQQ~.~.1.i/ 
................... ~ ...... rt.0.6 .. . 

Ärende: Beslut gällande ansökan om avvikelser inom de nationella programmen i 
gymnasieskolan 

Kopia: 

Bifogade filer: 

<bastads.kommun@bastad.se>, <info@apehyd.se>, 
<friskolor@skolinspektion .. . 
32111-2018-0000610.pdf 

Angående ansökan om avvikelser inom de nationella programmen i 
gymnasieskolan 

Nu har Skolverket fattat beslut. Beslutet bifogas i detta e-postmeddelande. 

Hälsningar 

Skolverket 

fil e:///C:/l Jsers/idaskol /AnnData/Local/Temp/XPgrpwise/5BlFC01BBASTAD-AD... 2018-06-13 
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Skolverket 

Stiftelsen Apelrydsskolan 
Kattviksvägen 207 
269 91 Båstad 

Beslut 
2018-06-12 

1 ( 6) 
Ärendenummer 32111-2018-0000610 

Beslut om särskild variant och riksrekryterande estetisk 
spetsutbildning 

Skolverket beslutar att godkänna särskild variant och riksrekryterande estetisk 
spetsutbildning för estetiska programmet vid Apelrydsskolan, fristående gymnasieskola 
i Båstads kommun. 

Utbildningen ska omfatta följande ämnen och kurser inom det utrymme som 
motsvarar inriktning och programfördjupning: bild; bild och form 1 b, 100 poäng, 
formgivning; textil färg och form, 100 poäng, formgivning; fackteckning och design, 
100 poäng, formgivning; formgivning 2, 100 poäng, formgivning; formgivning 1, 
100 poäng, humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering; humanistisk och 
samhällsvetenskaplig specialisering, 100 poäng, humanistisk och samhällsvetenskaplig 
specialisering; humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering, 100 poäng, 
psykologi; psykologi 1, 50 poäng, filosofi; filosofi 1, 50 poäng och entreprenörskap; 
entreprenörskap, 100 poäng. 

Den sökande kommer att använda sig av behörighetskrav enligt följande: 
Godkänt färdighetsprov. 

Den sökande kommer att använda sig av urvalsgrunder enligt följande: 
Resultat av färdighetsprov tillsammans med betyg. 

Studievägskod: ESETIVS 

Det sammanlagda antalet platser som utbildningen totalt får omfatta är högst 54 vilket 
innebär cirka 18 antagningsplatser per år. 

Grundbelopp som hemkonununen ska betala: 110 900 kronor per elev och år. I beloppet 
ingår ersättning för måltider. I de fall hemkommunen inte tillhandahåller kostnadsfria 
skolmåltider kan hemkommunen reducera det av Skolverket fastställda beloppet i 
enlighet med riksprislistan för aktuellt program (se gällande SKOLFS). Beloppet 
ska varje år räknas upp med det skolindex som har föreskrivits enligt förordningen 
(1993: 167) om skolindex. I beloppet ingår ersättning för mervärdesskatt. 

Skolverkets beslut om särskild variant och riksrekryterande estetisk spetsutbildning ska 
gälla för fyra antagningsomgångar, från och med läsåret 2019/20. 

Postadress: 106 20 Stockholm 
Besöksadress: Fleminggatan 14 
Telefon 08-527 332 00 vx Fax: 08-24 44 20 
skolverket@skolverket.sewww.skolverket.se 
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Skolverket 

Motivering 

Ärendet 

Beslut 
2018-06-12 

2( 6) 
Ärendenummer 32111-2018-0000610 

Stiftelsen Apelrydsskolan har den 11 januari 2018 ansökt om särskild variant och 
riksrekryterande estetisk spetsutbildning för estetiska programmet vid Apelrydsskolan, 
fristående skola i Båstads kommun. 

Ansökan omfattar följande kurser inom det utrymme som motsvarar inriktning och 
programfördjupning: bild; bild och form lb, 100 poäng, formgivning; textil färg och 
form, 100 poäng, formgivning; fackteckning och design, 100 poäng, formgivning; 
formgivning 2, 100 poäng, formgivning; formgivning 1, 100 poäng, humanistisk 
och samhällsvetenskaplig specialisering; humanistisk och samhällsvetenskaplig 
specialisering, 100 poäng, humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering; 
humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering, 100 poäng, psykologi; psykologi 
1, 50 poäng, filosofi; filosofi 1, 50 poäng och entreprenörskap; entreprenörskap, 100 
poäng. 

Beskrivning av utbildningen enligt ansökan 

Iden med utbildningen är att tillhandahålla ett estetiskt program med inriktning mot 
textil och design som ger behörighet till, erfarenhet av och rätt förberedelser för studier 
vid högskola och universitet. Förutom att ge kunskap om mode och design syftar 
programmet till att integrera etiska, ekologiska och samhällsvetenskapliga dimensioner 
inom ämnet textildesign. Ett syfte är att minska textil- och modeindustrins negativa 
miljöpåverkan och samtidigt öka konkurrenskraften hos svensk design. Programmet 
syftar till att verka för en mer etisk design, som att kläder ska produceras och säljas 
under rättvisa arbets- och handelsförhållanden, samt att textil design inte aningslöst 
reproducerar odemokratiska och ojämlika ideal. Syftet är att skapa en medvetenhet 
om och ett intresse för att möta de utmaningar (jämställdhet, internationalisering, 
resursfördelning mm) ett demokratiskt samhälle ställs inför. 

Spetsutbildningen följer de mål som finns för det estetiska programmet med ett tillägg 
av kursmålen för filosofi och psykologi, och med en tyngdpunkt på de etiska aspekterna 
i varje kurs och på hållbarhet, rättvisa och genus, jämställdhet. 

Beskrivning av motivet för riksrekrytering enligt ansökan 

Intresset bland eleverna är stort och majoriteten av de sökande läser vidare 
på högskolenivå. Utbildningen behöver vara riksrekryterande p g a den unika 
kombinationen av mode/design, hållbar utveckling och värdefrågor så som tex 
jämställdhet. Intresset kting etiskt och ekologiskt mode har ökat dramatiskt i Europa 
och är stort i Sverige. Dock saknar flertalet designers, företag, branschorganisationer 
och högskolor med inriktning på mode och design, den kunskap som krävs för att 
hantera de konkreta utmaningar och möjligheter som hållbar utveckling innebär. 

Postadress: 106 20 Stockholm 
Besöksadress: Fleminggatan 14 
Telefon 08-527 332 00 vx Fax: 08-24 44 20 
skolverket@skolverket.sewww.skolverket.se 
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Skolverket 
Beslut 

2018-06-12 
3( 6) 

Ärendenummer 32111-2018-0000610 

Utbudet av textila gymnasieutbildningar med konstnärlig/estetisk inriktning är 
begränsat och koncentrerat till större städer. Studenterna som studerar en konstnärlig 
högskoleutbildning komn1er däremot från hela Sverige. Högstadielever från hela 
Sverige bör således beredas möjlighet att genomföra en gymnasieutbildning som 
speciellt inriktas med vidare studier inom det textila och konstnärliga området vilket 
utbildningen ger. 

Beskrivning av motivet för särskild variant enligt ansökan 

Kravet på den särskilda behörigheten till högskolan har medfört att en stor del 
av de studenter som antas till konstnärliga kandidatutbildningar har genomfört 
eftergymnasial utbildning inom textila och konstnärliga områden. Det finns således 
ett behov av att skapa gymnasieutbildningar som ger eleverna de förkunskaper 
som krävs och på så sätt förbättra förntsättningarna för mode och textila området i 
Sverige. En estetisk spetsutbildning inom etisk modedesign i Båstad är en nationell 
byggsten för att ge gymnasieelever möjlighet att nå de förkunskaper som krävs för 
vidare konstnärliga studier på högskolenivå inom textil och mode. Framtidsjobben 
inom den textila värdekedjan bedöms finnas inom logistik, design, miljökunnande, 
produktutveckling och marknadsföring. Det finns således ett stort behov av personer 
med god textilkompetens för att vidareutveckla den textila branschen i framtiden. För 
designområdet är det främst estetiska utbildningar som står för den här kompetens. 

Beskrivning av samarbetet med högskola enligt ansökan 

Apelrydsskolan samverkar med Textilhögskolan i Borås genom att 1: Eleverna 
erbjuds högskolekurser som en del av sina gymnasiestudier. 2: Eleverna bjuds in till 
examensutställningar, öppet hus och särskilda arrangemang på Textilhögskolan i Borås. 
3: Textilhögskolan i Borås sitter i ledningsgruppen för programmet och påverkar 
därmed val av innehåll och arbetsmetoder inom ramen för gymnasieskolans mål och 
krav. 4: Apelrydsskolans estetiska lärare erbjuds fortbildning på Textilhögskolan i Borås 
och får arbetstid för att genomföra dessa. 

Högskola som har lämnat yttrande 

Högskolan i Borås samt Textilhögskolan i Borås. 

Beräknad utbildningskostnad enligt ansökan 

110 900 kronor per elev och år. 

Behörighetskrav och urvalsgrunder enligt ansökan 

Särskilda förkunskapskrav: 
Godkänt färdighetsprov. 

Urval: 

Postadress: 106 20 Stockholm 
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Resultat av färdighetsprov tillsammans med betyg. 

Bestämmelser 

Beslut 
2018-06-12 

4( 6) 
Ärendenummer 32111-2018-0000610 

Enligt 5 kap. 1 §gymnasieförordningen är en särskild variant en utbildning inom 
ett nationellt program där hela eller delar av det sammantagna utrymmet för, i 
förekommande fall, en nationell imiktning och för programfördjupning på ett nationellt 
program avviker från vad som annars gäller. Avvikelsen ska omfatta minst 300 
gymnasiepoäng. Utbildningen ska ha en tydlig egen identitet men i huvudsak rymmas 
inom examensmålet för ett program. 

Enligt 5 kap. 2 § gymnasieförordningen ska en särskild variant godkännas om villkoren 
i 1 § är uppfyllda och om 

1. utbildningen är av god kvalitet, 

2. det finns en lokal eller regional efterfrågan på de kunskaper och färdigheter 
som utbildningen ger, 

3. kostnaden för utbildningen är rimlig i förhållande till utbildningens syfte och 
kostnaden för annan gymnasial utbildning, och 

4. när det gäller gymnasieskolan uppställda behörighetskrav och urvalsgrunder 
uppfyller kraven i 7 § respektive 8 §. 

Av 5 kap. 7 §gymnasieförordningen framgår att för behörighet till en särskild variant i 
gymnasieskolan får krav ställas på att den sökande har kunskaper i ett sådant ämne eller 
inom ett sådant ämnesområde som är utmärkande för varianten. 

Av 5 kap. 8 §gymnasieförordningen framgår att vid urval bland behöiiga sökande 
till en särskild variant i gymnasieskolan får, förutom till betygen, hänsyn tas till ett 
prov för bedömning av den sökandes färdigheter eller kunskaper inom det ämne eller 
ämnesområde som den särskilda varianten är imiktad mot. 

Av 5 kap. 12 §gymnasieförordningen framgår att riksrekrytering enligt 21 §ska 
beslutas för nationella program, nationella inriktningar, särskilda varianter och 
gymnasiala lärlingsutbildningar i gymnasieskolan om det finns 

1. en nationell efterfrågan på de kunskaper och färdigheter som utbildningen 
ger, 

2. ett nationellt intresse av att elever ska kunna rekryteras från hela landet, eller 

3. ett nationellt intresse av att enskilda elevers behov av kunskaper och fär
digheter kan tillgodoses. 

Förutom det som anges i första stycket ska 

1. utbildningen vara av god kvalitet, 
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Ärendenummer 32111-2018-0000610 

2. kostnaden för utbildningen vara rimlig i förhållande till utbildningens syfte 
och kostnaden för annan gymnasial utbildning, och 

3. uppställda behörighetskrav och urvalsgrunder uppfylla kraven i 15 § 
respektive 16 §. 

Av 5 kap. 15 §gymnasieförordningen framgår att för behörighet till en riksrekryterande 
utbildning i gymnasieskolan får krav ställas på att den sökande har kunskaper i ett 
sådant ämne eller inom ett sådant ämneso1måde som är utmärkande för utbildningen. 

För behörighet till en riksrekryterande estetisk spetsutbildning för det estetiska 
programmet i gymnasieskolan ska krav ställas på att den sökande har kunskaper i ett 
sådant ämne eller inom ett sådant ämnesområde som är utmärkande för utbildningen. 

Av 5 kap. 16 §gymnasieförordningen framgår att vid urval bland behöriga sökande 
till en riksrekryterande utbildning får, förutom till betygen, hänsyn tas till ett prov 
för bedömning av den sökandes färdigheter eller kunskaper inom det ämne eller 
ämnesområde som den riksrekryterande utbildningen är inriktad mot. 

Vid urval bland behöriga sökande till en riksrekryterande estetisk spetsutbildning för 
det estetiska programmet i gymnasieskolan ska, förutom till betygen, hänsyn tas till ett 
prov för bedömning av den sökandes färdighetereller kunskaper inom det ämne eller 
ämnesområde som den riksrekryterande utbildningen är inriktad mot. 

Av 5 kap. 21 §gymnasieförordningen framgår att riksrekryterande estetisk 
spetsutbildning ska beslutas för det estetiska programmet om förutsättningarna i 12 
§finns och skolenheten har ett etablerat samarbete med en högskola som erbjuder 
utbildning som är relevant för gymnasieutbildningen. Eget examensmål får inte finnas 
för utbildningen. 

Av 5 kap. 22 § gymnasieförordningen framgår att ansökan ska innehålla ett yttrande 
från en sådan högskola som anges i 21 § angående det nationella intresset för 
utbildningen. 

Skäl för beslutet 

För att Skolverket ska godkänna särskild variant och riksrekryterande estetisk 
spetsutbildning måste villkoren i ovanstående bestämmelser vara uppfyllda. 

Enligt Skolverkets bedömning har den sökande visat att förutsättningarna för särskild 
variant och riksrekryterande estetisk spetsutbildning är uppfyllda. 

Beslut i detta ärende har fattats av enhetschefen Torun Rudin efter föredragning av 
undervisningsrådet Ylva Eriksson. 

Postadress: 106 20 Stockholm 
Besöksadress: Fleminggatan 14 
Telefon 08-527 332 00 vx Fax: 08-24 44 20 
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Ärendenummer 32111-2018-0000610 

Skolverkets beslut får enligt 14 kap. 1 §gymnasieförordningen (2010:2039) inte 
överklagas. 

Övrig information 

Enligt 2 kap. 5 § gymnasieförordningen beslutar Skolverket om godkännande av 
särskild variant, avvikelse i form av s.k. riksrekryterande utbildning, idrottsutbildning 
vid riksidrottsgymnasium eller nationellt godkänd idrottsutbildning även för en enskild 
huvudman. En kopia av beslutet skickas till Skolinspektionen. Skolinspektionen prövar 
därefter vid behov om huvudmannen ska godkännas samt om huvudmannen ska få 
anordna utbildningen. 

Kopia till 
Skolinspektionen 
och 
Båstads kommun 

Postadress: 106 20 Stockholm 
Besöksadress: Fleminggatan 14 
Telefon 08-527 332 00 vx Fax: 08-24 44 20 
skolverket@skolverket.sewww.skolverket.se 
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BARNOCHSKOLA - Beslut 2018:1137 

Från: 
Till: 
Datum: 
Ärende: 

Åsa Nyström <asa.nystrom@skolinspektionen.se> 
''kim.linkruus@ambsweden.com'' <kim.linkruus@ambsweden.com> 
2018-08-13 10:40 
Beslut 2018: 1137 

Page 1of1 

Kopia: "kommun@laholm.se" <kommun@laholm.se>, "bastads.kommun@bastad.se" 
<basta .. . 

Bifogade filer: ATT13233.pdf 

Hej, 

Skolinspektionen har fattat beslut i ärende med diarienummer 37-2018:1137 

Skolinspektionen tillämpar förenklad delgivning. Förenklad delgivning sker genom att 
Skolinspektionen först skickar den handling som ska delges per e-post. Närmast följande arbetsdag 
skickas ett kontrollmeddelande om att handlingen har skickats, också detta skickas per e-post. Vid 
förenklad delgivning behöver mottagaren inte skicka in något bevis på att handlingen har mottagits. 
Förenklad delgivning kommer endast ske om beslutet är ett avslag och avvisning. 

Delgivning har skett när två veckor har förflutit från det att handlingen skickades. Om mottagaren 
önskar inkomma med ett överklagande så ska det ha kommit Skolinspektionen tillhanda inom 
ytterligare tre veckor från detta datum. Om kommunen är part ska överklagandet dock ha kommit 
in inom tre veckor från den dag då beslutet meddelades. Ni kan läsa mer om förenklad delgivning i 
22-26 §§ delgivningslagen (2010:1932) . 

I skrivelsen ska anges vilket beslut som överklagas och vilken ändring som önskas. De skäl som finns 
för ändring bör också anges. Skrivelsen ska vara undertecknad av klaganden eller dennes ombud. /1 

Hälsningar 

Åsa Nyström 
Administratör 
Enheten för Tillståndsprövning 
Skolinspektionen 
Telefon: +46 (0)8-586 08 464 
E-post: asa .nystrom@skolinspektionen.se 

Växel : +46 (0)8-586 080 00 
Besök: Sveavägen 159 
Postadress: Box 23069, 104 35 Stockholm 
www.skolinspektionen.se 

BÅS!ADS KOMMWJ 
Utb1tdningsnämnden 

2018 -08- 1 j 
Dnr ••• • N.0.fl.Q0.0.b~····· 
........ 20.t~ - bO ··············· ····· 
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r" 
Skolinspektionen 

Academy of Tech and Business 
Education Laholm AB 
Box 115 
362 22 Tingsryd 
Att: kim.linkruus@ambsweden.com 

BÅSTADS KOMMUN 
Utblldnlngenämnden 

2018 e08• 1 3 
Dnr ....................... ,. ......... . 

Beslut 

2018-08-13 
1 (3) 

Dnr 37-2018: 1137 

Ansökan om godkännande som huvudman för särskild 
variant av teknikprogrammet vid gymnasieskolan 
Academy of Tech and Business Education Laholm i 
Laholm 

Beslut 

Skolinspektionen avslår ansökan om godkännande av Academy of Tech and 

Business Education Laholm AB (559143-4880) som huvudman för särskild 

variant av teknikprogrammet vid Academy of Tech and Business Education 

Laholm i Lahohn. 

Bakgrund 

Academy of Tech and Business Education Laholm AB har ansökt om 

godkännande som huvudman för särskild variant av teknikprogrammet vid 

Academy of Tech and Business Education Laholm i Laholm. 

Skolverket har den 7 juni 2018 (ärendenummer 32112-2018-0003155) avslagit 

ansökan från Academy of Tech and Business Education Laholm AB avseende 

särskild variant av teknikprogrammet vid Academy of Tech and Business 

Education Laholm i Laholm. 

Motivering till beslut 

Enligt 2 kap. 6 § gymnasieförordningen (2010:2039) ska Skolinspektionen efter 

Skolverkets beslut i fråga om godkäimande av särskild variant pröva om 

huvudmaiu1en ska godkännas. 

Enligt 2 kap. 5 § skollagen (2010:800) får enskilda efter ailSökan godkännas som 

huvudmän för gymnasieskola. Godkännande ska lämnas om den enskilde har 

förutsättningai· att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen och 

utbildningen inte innebär påtagliga negativa följder på lång sikt för eleverna 

eller för den del av skolväsendet som anordnas av det allmäima i den kommun 

där utbildningen ska bedrivas. Om godkännandet avser gymnasieskola ska 

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

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

www.skolinspektionen.se 
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Dnr 37-2018: 1137 

följderna i närliggande kommuner för den del av skolväsendet som anordnas 

av det allmäima också beaktas. 

Huvudmannens förutsättningar 

Då Skolverket avslagit ansökan från Academy of Tech and Business Education 

Laholm AB konstaterar Skol.inspektionen att Academy of Tech and Business 

Education Laholm AB inte har förutsättningar att godkäimas som huvudman 

för särskild variant av teknikprogrammet vid Academy of Tech and Business 

Education Laholm i Laholm. 

Skolinspektionen konstaterar även att för att en sökande ska kunna godkäimas 

för en särskild variant måste sökanden ha ett godkäimande som huvudman för 

det nationella programmet som avvikelsen utgår ifrån. Ansökan om 

godkäimande för det nationella programmet prövas i separat ärende. 

Påtagliga negativa följder 

Med hänsyn till att Skolinspektionen har gjort bedömningen att Academy of 

Tech and Business Education Laholm AB inte har förutsättningar att följa de 

föreskrifter som gäller för gymnasieskola avseende särskild variant av 

teknikprogrammet vid Academy of Tech and Business Education Laholm i 

Laholm har Skolinspektionen inte prövat om utbildningen skulle innebära 

påtagliga negativa följder på lång sikt för eleverna eller för den del av 

skolväsendet som anordnas av Laholm eller närliggande kommuner. 

Hur man överklagar, se hänvisning. 

På Skolinspektionens vägnar 

OZ--«:_ 
OleUlnes " i 
Beslutsfattare ' / f / 

' Am1-Katrin Karlsson 
Utredare/föredragande 
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Skolinspektionen 

Kopia till 

Lahohns kommun 
Båstads kommun 
Hahnstads kommun 
Ljungby kommun 
Markaryds kommun 
Ängelhohns kommun 
Örkelljunga kommun 
SCB 
CSN 
Skolverket 

Bilaga 

Skolverkets beslut (Ärendenummer 32112-2018-0003155) 

Överklagande av beslutet 

Beslut 
2018-08-13 

3 (3) 
Dnr37-2018:1137 

Skolinspektionens beslut får överklagas hos alhnän förvaltningsdomstol. 

Överklagandet ställs till Förvaltningsrätten i Stockholm, men ska skickas eller 

lämnas till Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm. 

Överklagandet ska ha kommit in till Skolinspektionen inom tre veckor från den 

dag då klaganden fick del av beslutet. Om klaganden är en part som företräder 

det allmänna ska överklagandet dock ha kommit in inom tre veckor från den 

dag då beslutet meddelades. 

I skrivelsen ska anges vilket beslut som överklagas och vilken ändring som 

önskas. De skäl som films för ändring bör också anges. Skrivelsen ska vara 

undertecknad av klaganden eller de1mes ombud. 
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Academy Of Tech And Business Education 
Laholm AB 
Box 115 
362 22 Tingsryd 

Beslut om särskild variant 

Beslut 
2018-06-07 

1( 4) 
Ärendenummer 32112-2018-0003155 

Skolverket beslutar att avslå ansökan med stöd av 5 kap. 2 § gymnasieförordningen 
(2010:2039). 

Motivering 

Ärendet 

Academy Of Tech And Business Education Laholm AB har den 31januari2018 ansökt 
om särskild variant av teknikprogrammet vid Academy of Tech and Business Laholm, 
fristående skola i Laholms kommun. 

Ansökan omfattar följande kurser inom det utrymn1e som motsvarar inriktning och 
programfördjupning: programmering; programmering 3, 100 poäng, programmering; 
programmering 2, 100 poäng, programmering; programmering 1, 100 poäng, 
företagsekonomi; företagsekonomi - specialisering, 100 poäng, företagsekonomi; 
företagsekonomi 2, 100 poäng och företagsekonomi; företagsekonomi 1, 100 poäng. 

Beskrivning av utbildningen enligt ansökan 

Efter examen från programmet ska eleverna ha de kunskaper och kompetenser som 
efte1frågas av näringslivet, samt möjlighet till att studera vidare. Utbildningen ska ge 
eleverna bra möjlighet att möta programmets examensmål men även ge eleverna de 
kunskaper som efterfrågas på dagens och framtidens arbetsmarknad. Huvudmannens 
representanter och samarbetspartners har stora internationella framgångar och lång 
bakgrnnd inom tech-sektorn. Med bakgrund av detta ser huvudmannen alt utbildningen 
bör präglas av en starkt värdegrundsarbete, entreprenöriellt förhållningssätt, 
medvetenhet om den ökade internationaliseringen, hållbar utveckling, kritiskt 
förhållningssätt och spetskunskap inom branschen. Många av dagens största och mest 
framgångsrika företag har uppstått genom en förening mellan företagande och teknisk 
spetskunskap. Utbildningen ämnar ge eleverna yttersta spetskunskap men även en 
förståelse för processen kring att starta och driva ett företag. 

Teknikutveckling innebär att analysera behov, utveckla en ide, designa, konstruera, 
producera, använda, sälja och återvinna. En integration av företagsekonomiska ämnen 
ger eleverna en bra förståelse för hur de kan tillämpa sina kunskaper i näringslivet. 
Entreprenörskap och företagande är viktiga delar av tekniska processer och utbildningen 
ger möjlighet till en djupare förståelse för företagande, entreprenörskap och näringsliv. 
Med spetskompetens inom programmering samt företagande får eleverna möjlighet att 

Postadress: 106 20 Stockholm 
Besöksadress: Fleminggatan 14 
Telefon 08-527 332 00 vx Fax: 08-24 44 20 
skolverl<et@skolverket.se IWll'l.skolverket.se 
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Ärendenummer 32112-2018-0003155 

på ett bra sätt navigera sin roll i näringslivet. Utbildningen ska visa sambanden mellan 
de olika delarna i teknikutvecklingsprocesser och bidra till att eleverna förstår hela 
kedjan i utveckling av teknik i ett hållbart samhälle, vilket genom företagsekonomi 
ges ytterligare en dimension. Utveckling av teknik sker ofta i projektarbetsform vilket 
är förenligt med företagsekonomi där eleverna med en affärside får omsätta ideer till 
praktisk verksamhet. 

Beskrivning av motivet för särskild variant enligt ansökan 

Huvudmannen har genomfört en elevundersökning som visar på ett starkt intresse för 
utbildningen lokalt. Vidare efterfrågar det lokala och regionala näringslivet utbildningen 
för att lösa kompetensbehovet i sektorn. Nationellt finns även behovet för utbildad 
personal med rätt utbildning. 

Beräknad utbildningskostnad enligt ansökan 

97 300 kronor per elev och år. 

Behörighetskrav och urvalsgrunder enligt ansökan 

Särskilda förkunskapskrav: Nej 

Urval: Nej 

Bestämmelser 

Enligt 5 kap. 1 § gymnasieförordningen är en särskild variant en utbildning inom 
ett nationellt program där hela eller delar av det sammantagna utrymmet för, i 
förekommande fall, en nationell inriktning och för programfördjupning på ett nationellt 
program avviker från vad som annars gäller. Avvikelsen ska omfatta minst 300 
gymnasiepoäng. Utbildningen ska ha en tydlig egen identitet men i huvudsak rymmas 
inom examensmålet för ett program. 

Enligt 5 kap. 2 § gymnasieförordningen ska en särskild variant godkännas om villkoren 
i l § är uppfyllda och om 

1. utbildningen är av god kvalitet, 

2. det finns en lokal eller regional efterfrågan på de kunskaper och färdigheter 
som utbildningen ger, 

3. kostnaden för utbildningen är rimlig i förhållande till utbildningens syfte och 
kostnaden för annan gymnasial utbildning, och 

4. när det gäller gymnasieskolan uppställda behörighetskrav och urvalsgrunder 
uppfyller kraven i 7 § respektive 8 §. 
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Av 5 kap. 7 §gymnasieförordningen framgår att för behörighet till en särskild variant i 
gymnasieskolan får krav ställas på att den sökande har kunskaper i ett sådant funne eller 
inom ett sådant ämnesområde som är utmärkande för varianten. 

Av 5 kap. 8 §gymnasieförordningen framgår att vid urval bland behöriga sökande 
till en särsldld variant i gymnasieskolan får, förntom ti11 betygen, hänsyn tas till ett 
prov för bedömning av den sökandes färdigheter eller kunskaper inom det ämne eller 
ämnesområde som den särskilda varianten är inriktad mot. 

Skäl för beslutet 

För att Skolverket ska godkänna en särskild variant måste villkoren i ovanstående 
bestämmelser vara uppfyllda. 

Begreppet lokal eller regional innebär en geografisk avgränsning. Eftersom högskolor 
och universitet rekryterar nationellt finns inte en lokal eller regional efterfrågan på den 
sökta utbildningen i enlighet med 5 kap. 2 § gymnasieförordningen. 

Programmering; programmering 3, 100 poäng får bara anordnas i vidareutbildning i 
f01m av ett fjärde tekniskt år i gymnasieskolan. 

Skolverket bedömer att ansökan i övrigt uppfyller förutsättningarna i 5 kap. 
gymnasieförordningen. 

Beslut i detta ärende har fattats av enhetschefen Torun Rudin efter föredragning av 
undervisningsrådet Ylva Eriksson. 

Skolverkets beslut får enligt 14 kap. 1 §gymnasieförordningen (2010:2039) inte 
överklagas. 

Övrig information 

Enligt 2 kap. 5 § gymnasieförordningen beslutar Skolverket om godkännande av 
särskild variant, avvikelse i f01m av s.k. riksrekryterande utbildning, idrottsutbildning 
vid riksidrottsgymnasium eller nationellt godkänd idrottsutbildning även för en enskild 
huvudman. En kopia av beslutet skickas till Skolinspektionen. Skolinspektionen prövar 
därefter vid behov om huvudmannen ska godkännas samt om huvudmannen ska få 
anordna utbildningen. 

Kopia till 
Skolinspektionen 
och 
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Laholms kommun 
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 Tjänsteskrivelse  
 

180817\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (1) 

 
Datum: : 2018-08-17. Till: Utbildningsnämnden 

Handläggare: Henrik Andersson och Margaretha Ekelund-Svensson 

Dnr: UN 000006/2018 – 900 
 
 

Informationsärenden  
 
 

1. Hemmasittare, uppföljning, Yasra Delpisheh 
2. Tidsplan implementering PwC, Margaretha Ekelund-Svensson 
3. Avslag ansökan Bygga broar, Ingrid Berg Brynje 
4. Information om ny skolchef, Margaretha Ekelund-Svensson 
5. Allmän information, Barn och skola, Margaretha Ekelund-Svensson 
6. Allmän information, Bildning och arbete, Henrik Andersson 
7. Allmän information, Individ och familj, Henrik Andersson 
8. Ekonomi, Bildning och arbete, Henrik Andersson 
9. Ekonomi, Barn och skola, Margaretha Ekelund-Svensson 

 

 
 
 
 
 
 
Bildning och arbete   Barn och skola 
Henrik Andersson, bildningschef Margaretha Ekelund-Svensson, t.f. 

skolchef 
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