
Kallelse till sammanträde med Utbildningsnämnden 

Datum: 

Plats och tid: 

Tisdagen den 16 april 2019 

Astrakanen, sammanträde kl. 10:30

Astrakanen, utbildning om grundskolan 13:00 - 15:00

Ärendemening Handläggare Besluts-
instans 

Upprop 

1. Val av justeringsperson UN 

2. Godkännande av dagordning UN 

3. Informationsärenden

1. Information om värdegrundsarbete, Friends
2. Redovisning av platser inom förskola
3. Allmän information, Barn och skola, Inga-Britt Henriksson
4. Allmän information, Bildning och arbete, Henrik Andersson
5. Allmän information, Individ och familj, Henrik Andersson

4. Genomlysning av skolpeng Margaretha Ekelund-
Svensson/Solveig 
Strebel 

KF 

5. Ekonomisk månadsuppföljning 2019

– underlag kompletteras senare

Solveig Strebel/Ewa 
Rhodin-Nilsson 

UN 

6. Västra Karups skola Inga-Britt Henriksson UN 

7. Skolskjutsar och kamrater Inga-Britt Henriksson UN 

8. SKL:s rekommendation till kommunerna om en gemensam
finansiering av ett mer samlat system för kunskapsstyrning i
socialtjänstens verksamheter

Henrik Andersson UN 

9. Delegationsordning för utbildningsnämnden - ändring Linda Hedman/Henrik 
Andersson 

UN 

10. Anmälda delegationsbeslut UN 

11. Beslutslogg UN 

12. Delgivningar UN 

13. Anmälda kränkande behandlingar Margaretha Ekelund-
Svensson 

UN 

Båstad den 9 april 2019 

Thomas Nerd 
Ordförande 

Ida Skoglund 
Sekreterare 
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Datum: : 2019-03-25 Till: Utbildningsnämnden 

Handläggare: Ida Skoglund 

Dnr: UN 000001/2019 – 900 

Val av justeringsperson 

Förslag till beslut 

1. Marie-Louise Nilsson (BP) utses till justeringsperson och Linnea Gunnarsson Elvertsson (C)
till ersättare.

2. Justeringen äger rum på kommunkontoret i Båstad, tisdagen den 23 april 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. 

Kommunkansliet 
Ida Skoglund, nämndsekreterare 
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Datum: : 2019-03-25 Till: Utbildningsnämnden 

Handläggare: Ida Skoglund 

Dnr: UN 000002/2019 – 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. 
 
 
 
Kommunkansliet 
Ida Skoglund, nämndsekreterare 
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Datum: : 2019-04-02 Till: Utbildningsnämnden 

Handläggare: Ida Skoglund 

Dnr: UN 000006/2019 – 900 
 
 

Informationsärenden  
 
 

1. Information om värdegrundsarbete, Friends 
2. Redovisning av platser inom förskola 
3. Allmän information, Barn och skola, Inga-Britt Henriksson 
4. Allmän information, Bildning och arbete, Henrik Andersson 
5. Allmän information, Individ och familj, Henrik Andersson 

 
 
 
 
 
 
Bildning och arbete   Barn och skola 
Henrik Andersson, bildningschef Inga-Britt Henriksson, skolchef 
 
 
 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Redovisning av platser inom förskola 
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Datum: 2019-04-05 Till: Utbildningsnämnden 

Handläggare: Solveig Strebel 

Dnr: UN 000137/2018 

 
 

Förslag på ändrad fördelning av skolpeng för barnomsorg och grundskola  
 
 

Förslag till beslut 
Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta att:  
 
1. Vid fördelning av skolpeng från och med 1 juli 2019 fördela skolpeng inom förskolan utifrån 
barnens vistelsetid och barnen ålder.  
 
Skolpeng (exklusive lokalvård, vaktmästeri, lokaler för fristående) inom förskolan fördelas 
med denna fördelning utifrån fyra nivåer; 

 barn 1-2 år med vistelsetid 1-15 timmar/vecka (Fördelning med nyckel 0,7) 
 barn 1-2 år med vistelsetid över 15 timmar/vecka (Fördelning med nyckel 1,04) 
 barn 3-5 år med vistelsetid 1-15 timmar/vecka (Fördelning med nyckel 0,6) 
 barn 3-5 år med vistelsetid över 15 timmar/vecka. (Fördelning med nyckel 1,0) 

 
 Lokalvård, vaktmästeri och lokaler för fristående fördelas lika oavsett barnets ålder 

eller vistelsetid. 
 

2. Vid fördelning av skolpeng från och med 1 juli 2019 fördela skolpeng inom förskoleklass och 
grundskolan med hänsyn tagen till föräldrars utbildningsbakgrund som socioekonomisk 
faktor. Fördelning sker genom att 5 % av nuvarande budget för undervisning och lek- och 
lärprodukter fördelas mellan utförarna utifrån en faktor som styrs av föräldrars 
utbildningsbakgrund. Fördelning till elever i annan kommun påverkas inte av socioekonomisk 
fördelning då statistiken tas fram per skolenhet och inte per elev.  
 
3. Enheternas över- och underskott överförs till nästkommande år. Underskott ska vara 
återställt inom 3 år efter att det uppkommit. För att inte alltför stora ackumulerade överskott 
ska uppstå begränsas även överskott till en period om 3 år. 
 
4. Uppdra åt förvaltningen att utreda konsekvenserna av föreliggande resursfördelningsmodell 
avseende små och stora skolenheter.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Båstads kommun fördelar idag skolpengen utifrån antalet elever. Fördelning inom förskolan 
sker utifrån vistelsetid över/under 15 timmar per vecka. Fördelning inom grundskola sker 
utifrån följande årskursindelning; Förskoleklass, Åk 1-3, Åk 4-6 och Åk 7-9. Individuella 
bedömningar görs endast vad gäller tilläggsbelopp.  
 
I Skolinspektionens ”Beslut för förskola efter tillsyn i Båstads kommun” från 2017-09-15 står 
följande: ”Skolinspektionen bedömer att kommunen inte lever upp till skollagens krav på att 
resurser ska fördelas till utbildning inom skolväsendet efter barnen och elevernas olika 
förutsättningar och behov”. Utredningen visar att Båstads kommun inte fördelar resurser till 
utbildningen inom förskolan efter barns olika förutsättningar och behov. I intervjuerna med 
företrädare för de olika förskolorna i kommunen framkommer att det saknas ett behovsprövat 
resursfördelningssystem för förskolorna. Verksamheten uppfyller därmed inte 
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författningarnas krav i dessa delar. I Skolinspektionens ”Beslut för förskoleklass och 
grundskola efter tillsyn i Båstads kommun.” Från 2017-09-11 står: ”Skolinspektionen bedömer 
att Båstad kommun inte har en resursfördelning som möter alla elevers behov och 
förutsättningar. Utredningen visar att Båstad kommun resursfördelar utifrån en rak elevpeng 
där alla elever oavsett förutsättningar ges samma resurser. Av utredningen framgår att 
huvudmannen saknar en modell för resursfördelning som tar hänsyn till exempelvis 
socioekonomiska faktorer, elevernas ålder och kön eller andra faktorer som kan vara relevanta 
för elevernas måluppfyllelse. Skolinspektionen bedömer att de extra medel som 
verksamheterna kan ansöka i form av tilläggsbelopp inte ger rektorerna tillräckliga 
förutsättningar för att erbjuda en likvärdig utbildning. Verksamheten uppfyller därmed inte 
författningens krav i denna del”. 
 
 

 
Summering förskola 

 
Föreläggande från skolinspektionen: Föreslagen åtgärd: 

 

 Se till att fördela resurser till 
utbildningen inom förskolan efter 
barnens olika förutsättningar och 
behov. 

 

 Utöver dagens nuvarande fördelning 
utifrån vistelsetid komplettera 
resursfördelningssystemet genom 
att införa barnets ålder som variabel 
att ta hänsyn till. Förändringen 
innebär högre ersättning för barn i 
lägre ålder.  

 
 
 
   

 
Summering förskoleklass och grundskola 

 
Föreläggande från skolinspektionen: 
 

Föreslagen åtgärd: 

 Se till att resurser fördelas lika 
utifrån elevernas olika 
förutsättningar och behov,  för att 
säkerställa en likvärdig utbildning. 

 Hänsyn ska tas till föräldrars 
utbildningsbakgrund som 
socioekonomisk faktor. Uppgift om 
föräldrars utbildningsbakgrund 
hämtas från Skolverkets officiella 
skolstatistik. Grund för 
socioekonomisk resursfördelning är 
5 % av nuvarande budget för 
undervisning och lek- och 
lärprodukter. 

 
   
Enligt kommunfullmäktiges beslut Dnr KS001093/2018-600 läggs ovan punkter fram som 
förslag till utbildningsnämnden.  
 
 

 
 
 



 
 

 

3 (4) 

 

Bakgrund 
1. Enligt den rapport PWC levererade i samband med sin genomlysning av skolpeng 
rekommenderas i första hand ålder som grund för resursfördelning inom förskolan. Båstads 
kommun har sedan tidigare en indelning utifrån vistelsetid över respektive under 15 timmar 
per vecka. Med hänsyn tagen till rekommendationen och den skillnad det innebär med högre 
vistelsetid föreslås fördelningen utifrån vistelsetid vara kvar men kompletteras med en 
fördelning utifrån barnens ålder.  
 
Fördelning av skolpeng inom förskolan utifrån barnens vistelsetid och ålder föreslås ske med 
nyckel där; lägre nyckel innebär lägre skolpeng och högre nyckel innebär högre skolpeng. Via 
fördelning med nyckel fördelas ersättning för verksamhetsledning och IT-pedagog, måltider, 
pedagogisk verksamhet, lek och lärprodukter och fortbildning. Ersättning för lokalvård 
(lokaler för fristående regi och annan kommun) och barnomsorgsavgifter fördelas samma 
belopp per barn oavsett ålder eller vistelsetid. Av andelen barn i förskolan är ca 35% i åldern 
1-2 år och 65% i åldern 3-5 år.  Merparten (ca 85%) av barnen i förskolan har en vistelsetid 
överstigande 16 timmar/vecka. Förslaget skulle innebära en högre ersättning för barn i åldern 
1-2 år med vistelsetid över 16 timmar/vecka, för att finansiera detta sänks ersättningen för 
barn med vistelsetid under 15 timmar/vecka. 
 
2. För att finansiera en ersättning för socioekonomisk faktor fördelas 5 % av nuvarande budget 
för undervisning och lek- och lärprodukter utifrån vald socioekonomisk faktor. Fördelningen 
kommer att grunda sig på Skolverkets senaste läsårsstatistik.  
 
För läsåret 2018/19 har skolorna följande andel elever med föräldrar med eftergymnasial 
utbildning: 
Förslövs skola F-9 49 % 
Sandlyckeskolan 51 % 
Strandängsskolan 7-9 60 % 
Strandängsskolan F-6 62 % 
Västra Karup skola 58 % 
Östra Karup skola 58 % 
 
En lägre andel elever med föräldrar med eftergymnasial utbildning medför ett större fördelat 
belopp. Ovan andel skulle innebära att den skola som får högst belopp fördelat, på helår, får ca 
+ 230  tkr mer än innan fördelning av socioekonomi. Den skola som enligt ovan fördelning 
skulle få lägst belopp får strax under -100 tkr lägre skolpeng, på helåret, än innan införandet av 
socioekonomisk resursfördelning.  
 
3. Underskott inom resultatenheterna bör överföras till nästkommande år och återställas av 
resultatenheten snarast. Ett underskott som inte överförs och återställs hade varit ett likställa 
med extra tillskott till kommunens egen verksamhet och skulle i det fallet innebära 
motsvarande tillskott till de enskilda huvudmännen.  
 
Angående enheternas storlek: I nuläget får den kommunala verksamheten en faktisk ersättning 
för lokalhyror och den fristående verksamheten en genomsnittlig ersättning för lokalhyror. I 
och med att en faktisk hyresersättning utgår för barn och elever inom kommunal regi tillämpas 
indirekt en ersättning som blir beroende på enhetens storlek. Någon ytterligare fördelning av; 
verksamhetsledning, måltider, elevhälsa, pedagogisk verksamhet/undervisning, lek-och 
lärprodukter, fortbildning, vaktmästeri och lokalvård, som skulle vara beroende av enhetens 
storlek föreslår förvaltningen inte ska införas 1/7-2019. 
 
Hantering och fördelning av tilläggsbelopp kommer fortsatt ske via enskilda ansökningar och 
påverkas i nuläget inte av förändringarna inom resursfördelningssystemet.  
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Konsekvenser av beslut 
Verksamhet 
En mer likvärdig fördelning för verksamheterna utifrån barn och elevunderlaget.  
 
Ekonomi 
Den totala budgeten för skolpeng är oförändrad. Förändringarna kommer dock att påverka 
såväl enskilda och kommunala utförare som både kommer få högre och lägre ersättning 
beroende på barnens varierande vistelsetid och ålder såväl som elevens socioekonomiska 
bakgrund. Skillnaderna kommer dock bli större inom förskolan än inom förskoleklass och 
grundskola i och med att de socioekonomiska skillnaderna, i föräldrars utbildningsbakgrund, 
mellan enheterna inte är alltför stora.  
 
Barnkonsekvensanalys 
En mer likvärdig fördelning utifrån barnen och elevernas förutsättningar och behov.  
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Skolchef, ekonomi, rektorer och förskolechefer 
 
 
Bilagor:  
Kommunfullmäktiges beslut Dnr KS001093/2018-600 
Skolinspektionens beslut för förskoleklass och grundskola Dnr UN 000088/2017-600 
Skolinspektionens beslut för förskola Dnr UN 000088/2017-600 
 
Samråd har skett med: 
Ekonomienheten  
Barn och skola  
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Datum: : 2019-03-25 Till: Utbildningsnämnden 

Handläggare: Ida Skoglund 

Dnr: UN 000024/2019 – 905 
 
 

Ekonomisk månadsuppföljning  
 
 

Förslag till beslut 
 
Utbildningsnämnden beslutar ta till sig informationen. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Utbildningsnämnden får månadsvis en ekonomisk redogörelse från förvaltningen.  
Månadsrapporten presenteras för nämnden av ansvariga ekonomer tillsammans med skolchef 
och bildningschef. 
 
 
 
Kommunkansliet 
Ida Skoglund, nämndsekreterare 
 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Ekonomisk månadsuppföljning  
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Datum: 2019-04-05.  

Handläggare: Inga-Britt Henriksson 

Dnr: UN 000118/2019 – 600 
 
 

Västra Karups skola 
 
 

Förslag till beslut 
 
Bilagd skrivelse gällande verkställande av beslut om skolan i Västra Karup godkänns och del-
ges kommunstyrelsen. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har fattat beslut om ny skolorganisation och avsatt medel för en ny skola i 
Västra Karup. Ansvarig för verkställandet av det sistnämnda beslutet är kommunstyrelsen. Mot 
bakgrund av det vill utbildningsnämnden göra en särskild hemställan till kommunstyrelsen om 
verkställande av det beslutet samt föreslå inrättandet av en styrgrupp. 
 
 
 
 
Barn och skola  Barn och skola 
Inga-Britt Henriksson, skolchef Margaretha Ekelund-Svensson, biträdande skolchef 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Skrivelse från utbildningsnämnden. 
 
Samråd har skett med: 
Utbildningsnämndens presidium 
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Datum: 2019-04-05  

Dnr: UN 000118/2019 -600 

 
 
Till kommunstyrelsen 

Verkställande av beslut om byggnation av skola i Västra Karup 

Den 19 december 2018 beslutade kommunfullmäktige att avsätta ett belopp motsvarande 110 
mkr för en ny F-6 skola i Västra Karup. Vidare beslutade kommunfullmäktige den 27 mars 
2019 fastställa skolorganisationen i vilken Västra Karups F-6 skola ingår. 
 
Fastighetschef Jan Bernhardsson föredrog ärendet och presenterade den preliminära tidplanen 
vid Utbildningsnämndens möte den 19 mars. Förvaltningsledningen tillsammans med fastig-
hetsavdelningen och ansvariga rektorer har påbörjat det förberedande arbetet och kommer 
under våren intensifiera processen. 
 
Nuläget är att Västra Karups skola är stängd av arbetsmiljöskäl och undervisningen bedrivs 
idag i moduler belägna på skolområdet. Kommunen har därför idag dubbla kostnader gällande 
lokaler. Med anledning av detta brådskar det med igångsättandet, avseende planering, genom-
förande och idrifttagande av ny skola. 
 
I Båstad kommun är kommunstyrelsen, genom Teknik och service, ansvarig för beslutad bygg-
nation. Utbildningsnämnden hemställer därför till kommunstyrelsen att snarast inleda arbetet 
på förvaltningsnivå, samt att styrelsen beslutar om att tillsätta en politisk styrgrupp för pro-
jektet. I denna önskar utbildningsnämnden att tre platser reserveras för ledamöter i nämnden, 
två majoritetsrepresentanter och en ledamot som representerar oppositionen. 
 
För utbildningsnämnden, dag som ovan. 
 
 
 _______________________________________  
Thomas Nerd 
Utbildningsnämndens ordförande 
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Datum: : 2019-04-05 Till: Utbildningsnämnden 

Handläggare: Ida Skoglund 

Dnr: UN 000134/2019 – 600 
 
 

Skolskjutsar och kamrater 
 
 

Förslag till beslut 
 
Utbildningsnämnden tar till sig informationen.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige fattade den 20 september 2017 beslutet att prova kompisåk-
ning/syskonåkning under resterande delen av läsåret 2017-2018 gällande årskurs 1-9 i kom-
munens egna skolbussar. Beslutet överklagades och förvaltningsrätten i Malmö meddelade den 
18 juni 2018 i dom med nummer 11041-17 att man upphävde det överklagade beslutet - ett 
beslut som Båstads kommun i sin tur överklagade. Därefter beslutade kommunfullmäktige, den 
19 september 2018, att förlänga försöksverksamheten fram tills att frågan var prövad i kam-
marrätten. 
 
Den 21 mars 2019 fattade Kammarrätten i Göteborg beslut om att ej meddela prövningstill-
stånd i frågan.  
 
 
 
Kommunkansliet 
Ida Skoglund, nämndsekreterare 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 

Skolchef 
Biträdande skolchef 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Beslut 190321, Mål nr 3405-18, Kammarrätten i Göteborg 
Dom 180618, Mål nr 11041-17, Förvaltningsrätten i Malmö 
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 170920 
 
Samråd har skett med: 
Margaretha Ekelund-Svensson, biträdande skolchef 
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Datum: 2019-03-15 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Henrik Andersson 

Dnr: UN 000119/2019-600 

 
 

SKL:s rekommendation till kommunerna om en gemensam finansiering 
av ett mer samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänstens 
verksamheter 
 
 

Förslag till beslut 
Utbildningsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att besluta anta SKL:s rekommendation till 
kommunerna om gemensam finansiering av ett mer samlat system för kunskapsstyrning i so-
cialtjänstens verksamheter. 
 

Sammanfattning av ärendet 
 

Bakgrund 
Utgångspunkten för Sveriges kommuner och landstings (SKL) rekommendation är att bästa 
möjliga kunskap ska finnas tillgänglig vid varje möte mellan socialtjänstens personal och deras 
klienter. Det ska vara lätt att göra rätt och det ska finnas förutsättningar för lärande.  
 
SKL:s förslag omfattar en samlad gemensam kommunal finansiering och medverkan i ledning 
och styrning av:  
- de kvalitetsregister som kommuner använder för kommunal hälso- och sjukvård inom främst 
äldreomsorg och om juridiska hinder undanröjs, möjlighet att utveckla andra register för soci-
altjänstens verksamheter.  
- stöd för uppföljning och analys genom t.ex. brukarundersökningar och utveckling av gemen-
samma variabler för uppföljning av kvalitet och resultat.  
- nationell samordning för gemensam utveckling av kommunernas kunskapsstyrningssystem.  
 
Kostnaden beräknas till 19,5 mkr årligen som inte ryms i den ordinarie medlemsavgiften som 
kommunerna betalar till SKL. 
 
SKL:s rekommendation innebär att kommunerna långsiktigt (fyra år inledningsvis) säkerstäl-
ler och gemensamt finansierar viktiga förutsättningar för att tillsammans kunna utveckla en 
mer kunskapsbaserad och jämlik socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård med stöd av 
SKL. 
 
SKL:s kostnadsuppskattning är att varje kommun för ovanstående betalar ca 1,95 kr/invånare i 
kommunen vilket för Båstads del innebär cirka 29 000 kr per år från och med 2020.  
 
För att tjänsterna ovan ska kunna tillhandahållas nationellt med stöd av SKL behöver merpar-
ten av kommunerna anta rekommendationen. Om merparten av kommunerna avstår från att 
anta rekommendation kan SKL inte säkra att tjänsterna och stödet som SKL tillhandahåller 
kommer att kunna erbjudas nationellt framöver. 
 
SKL rekommenderade i juni 2016 kommunerna att gemensamt finansiera en stödfunktion på 
SKL för att bidra till en mer evidensbaserad socialtjänst under åren 2017- 2018. Det angavs i 
rekommendationen att SKL i slutet av 2018 skulle återkomma om hur den framtida organisat-
ionen och finansieringen för detta stöd skulle kunna utformas.  
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Sedan rekommendationen antogs har behovet av kommunal medfinansiering ökat. En pådri-
vande faktor är fortlevnaden av de kvalitetsregister som kommunerna använder. Dessa regis-
ter har finansierats av den sedan tidigare avslutade överenskommelsen om Bättre liv för sjuka 
äldre mellan SKL och staten samt av landstingen/regionerna. Idag finansieras samtliga kvali-
tetsregister av staten och landstingen/regionerna. Dock är de nationella anslagen för kvalitets-
register minskade från 2018. Detta har lett till att de kvalitetsregister som kommunerna an-
vänder och som förvaltas av landstingen är underfinansierade och därmed har svårigheter att 
bedriva sin verksamhet som tidigare.  
 
Med dessa förutsättningar som utgångspunkt har SKL, i dialog med företrädare för medlem-
marna, tagit fram ett förslag för att säkra en fortsatt gemensam utveckling för kunskapsstyr-
ning inom socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvården. 
 

Konsekvenser av beslut 
En effektiv och ändamålsenlig kunskapsstyrning ger förutsättningar för att socialtjänstens 
verksamheter har tillgång till bästa tillgängliga kunskap som också tillämpas, möjligheter att 
kunna följa upp kvalitet och resultat samt att analysera dessa, brukarinflytande genom till ex-
empel brukarundersökningar samt att socialtjänstens verksamheter arbetar med ständiga för-
bättringar utifrån den kunskap som utvecklas genom uppföljning och analys av kvalitet och 
resultat.  
 
 
 
 
 
Henrik Andersson 
Bildningschef 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Sveriges kommuner och landsting 
Kommunfullmäktige 
 
 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
SKL:s rekommendation till kommunerna om en gemensam finansiering av ett mer 
samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter 
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Datum: 2019-04-09 Till: Utbildningsnämnden 

Handläggare: Elin Ax 

Dnr: Klicka här för att ange text. 

 
 

Förslag till ändring av delegationsordning i Utbildningsnämnden 
 
 

Förslag till beslut 
 
Utbildningsnämnden föreslås ändra delegationsordningen genom att tillföra en ny UN/IOF035 
med lydelsen ”Utreda och lämna förslag till beslut vid tingsrättens prövning av adoption, 6 kap 
15 § FB, Socialsekreterare”.  
 
Utbildningsnämnden förslås ändra delegat för punkterna UN IOF/027 tom UNIOF/032 så att 
dessa istället för UN au anger socialsekreterare. 
 
Utbildningsnämnden föreslås numeriskt uppdatera därpå följande paragrafer. 
 

 
Bakgrund 
Med syfte att stärka barnrättsperspektivet och skapa bättre förutsättningar för ett effektivt 
förfarande som uppfyller högt ställda krav på rättssäkerhet, har reglerna för adoption moder-
niserats. 
 

Från den första september 2018 gäller därför bland annat enligt föräldrabalkens 6 kap att 
tingsrätten ska se till att ett ärende om adoption blir tillräckligt utrett.  Om ansökan avser ad-
option av ett barn, ska rätten uppdra åt socialnämnden i barnets eller sökandens hemvist-
kommun att genomföra en adoptionsutredning. 
 
Den som genomför en adoptionsutredning ska utreda om förutsättningarna för adoption är 
uppfyllda. Utredaren ska alltid försöka klarlägga barnets och föräldrarnas inställning.  
Utredaren ska redovisa det som har framkommit för rätten och lämna ett förslag till beslut. 
 
Socialnämnden kommer att ha ett huvudmannaskap för adoptionsutredningen och ansvara för 
att en utredning kommer till stånd i enlighet med domstolens begäran. Socialnämnden ska 
dock inte pröva innehållet i adoptionsutredningen eller lämna ett eget yttrande till domstolen. 
Det blir i stället utredaren som redovisar sitt uppdrag direkt till domstolen. 
 
Reglerna om socialnämndens medgivande vid adoption har samtidigt med det nya kapitlet i 
föräldrabalken ändrats, främst språkligt. Den medgivandeutredning som åligger socialnämn-
den enligt socialtjänstlagen ligger i ett tidigare skede i adoptionsprocessen. 
 
 

Aktuellt 
Då det är förordnad utredare och inte socialnämnen som enligt den nya lagen ska avge ytt-
rande till tingsrätten, finner förvaltningen det lämpligt att denna rätt delegeras till handläg-
gare. Denna rätt regleras inte i nuvarande delegationsordning och förvaltningen föreslår en ny 
UN/IOF035 med lydelsen ”Utreda och lämna förslag till beslut vid tingsrättens prövning av 
adoption, 6 kap 15 § FB, Socialsekreterare”.  
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Enligt gällande delegationsordning fattas beslut om medgivande vid adoption enligt social-
tjänstlagen av UN au. För att underlätta och effektivisera förfarandet föreslår förvaltningen att 
delegationsordningen ändras så att reglerna om medgivande följer de om utredning. I denna 
del föreslår därför förvaltningen ändring av gällande delegationsordning. För punkterna UN 
IOF/027tom UNIOF/032 föreslås delegat ändras till socialsekreterare. 
 
Då ny paragraf föreslås införas mellan två befintliga paragrafer, föreslås numerisk uppdatering 
av därpå följande paragrafer. 
 
 

Konsekvenser av beslut 
 
Inga ytterligare konsekvensanalyser har gjorts 
 



 Tjänsteskrivelse  
 

190325\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (1) 

 
Datum: : 2019-04-04 Till: Utbildningsnämnden 

Handläggare: Ida Skoglund 

Dnr: UN 000003/2019 – 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. 
 
 
 
Kommunkansliet 
Ida Skoglund, nämndsekreterare 
 
 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Delegationsbeslut Bildning och arbete – Akademi Båstad gymnasium 
Delegationsbeslut Bildning och arbete – Individ och familj  
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Datum: : 2019-03-25 Till: Utbildningsnämnden 

Handläggare: Ida Skoglund 

Dnr: UN 000004/2019 – 900 
 
 

Beslutslogg  
 
 

Förslag till beslut 
 
Beslutsloggen för utbildningsnämnden, 2019-04-16, 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 Inga-Britt Henriksson, skolchef 
 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Beslutslogg 2019-04-16 
 
 
 



 

Beslutslogg utbildningsnämnden 2019 
 

 

* 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 

2019-03-25 
 

 

       

Beslutsinstans, datum och 
§ 

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

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 December 2019 

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 

Bemannings-
brist 

Hösten 2019 



* 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 2018-05-08, § 45 
Skolpliktsanmälan – 
Strandängsskolan 
 
 

UN 
000138/ 
2018-600 

Förvaltningen får i uppdrag att återkomma med en åtgärdsplan för hur 

antalet s.k. hemmasittare ska minska. OBS! Hanteras i nytt ärende: 

UN000120/2019-600 Åtgärdsplan problematisk frånvaro 

Skolchef/ 
Skolex-
pert/STU-
chef 

Planerad Våren 2019 

UN  
2018-11-06 § 108 
Genomlysning av skol-
peng 

UN 
000137/ 
2018 

I Skolinspektionens ”Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i 

Båstads kommun” från 2017-09-11 står att Båstads kommun inte uppfyller 

författningens krav vad gäller resursfördelningen av skolpengen. Resurser 

ska fördelas utifrån elevernas behov och förutsättningar, för att säkerställa 

en likvärdig utbildning. 

Genomlysningen av skolpengen som PWC påbörjade hösten 2017 har lett 

fram till att förvaltningen föreslår att ändra fördelningen av skolpengen 

genom att använda socioekonomisk parameter. 

 

 

Skolchef/ 
skolexpert 

Ärendet åter-
remitterat 

April 2019 

UN 2019-01-22 
§ 23 
Trygghets- och säkerhets-
frågor på skolor och  
förskolor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UN 
000020/ 
2019-600 

Förvaltningen får i uppdrag att redogöra för vilka åtgärder man vidtagit 

och vilka man planerar för. 

Skolchef Planerad Maj 2019 



* 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 2019-01-22 
§ 24 
Översyn socialjour  
Båstads kommun 

UN 
000021/ 
2019-600 

Förvaltningen får i uppdrag att göra en översyn av socialjouren i Båstads 

kommun. En genomlysning med syfte att det finns en mer sammanhäng-

ande socialjour med adekvat tjänstemannanstöd under dygnets alla tim-

mar.  

Primärt en justering av tiderna fredag eftermiddag då det finns ett tjänste-

mannaglapp på eftermiddagar. 

 

• Vad innebär ett utökat köp från Helsingborg? Går det att göra? 

• Vad skulle det innebära om vår egen tjänstemannaorganisation skulle ta 

hand om verksamheten 24/7 365. 

IFO-chef Planerad Våren 2019 

UN 2019-01-22 
§ 17 
Delegationsordning för 
utbildningsnämnden 

UN 
000001/ 
2015-600 

I samband med ny mandatperiod föreslås en översyn av utbildningsnämn-

dens delegationsordning. 

Utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att se över delegations-

ordningen. Synpunkter från ledamöter och ersättare skickas till nämndsek-

reterare för vidarebefordran. Målet är att delegationsordningen ses över 

när nya skolchefen tillträtt och haft en chans att sätta sig in i det.  

Skolchef Planerad Överenskom-
melse med nya 
skolchefen 

KF 2018-03-21 
§ 60 
Motion angående ny  
förskola i Grevie 
 

 Ärendet ska beredas av förvaltningen. Skolchef   
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Datum: : 2019-04-04 Till: Utbildningsnämnden 

Handläggare: Ida Skoglund 

Dnr: UN 000005/2019 – 900 
 
 

Delgivningar  
 
 

Förslag till beslut 
 
Redovisade delgivningar läggs till handlingarna. 

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

1.  Protokollsutdrag KF – likvärdig förskole- och grundskolestruktur för norra 
och södra delen i Båstads kommun. 

2.  Information från Skolinspektionen gällande rapport ”Musikundervisning i 
grundskolan åk 7-9” (Förslövs skola). 

3.  Information från SKL gällande legitimationskrav och förändrade behörighetsreg-
ler för undervisning i fritidshem.  

4.  Information från Socialstyrelsen - Stärkta rättigheter för nationella minoriteter. 
 
 

 
 
 
Bildning och arbete   Barn och skola 
Henrik Andersson, bildningschef Inga-Britt Henriksson, skolchef 
 
 
 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Protokollsutdrag KF – likvärdig förskole- och grundskolestruktur för norra och södra delen i 
Båstads kommun. 
Information från Skolinspektionen gällande rapport ”Musikundervisning i grundskolan 
åk 7-9” (Förslövs skola). 
Information från SKL gällande legitimationskrav och förändrade behörighetsregler för under-
visning i fritidshem.  
Information från Socialstyrelsen - Stärkta rättigheter för nationella minoriteter. 
 
 
 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2019-03-27 6av15 

KF § 38 Dnr KS 000545/2014 - 600 

Likvärdig förskole- och grundskolestruktur för norra och södra 
sidan i Båstads kommun 

Beskrivning av ärendet Sedan 2014 har diskussioner och utredningar gjorts för att finna lösningar för 
en likvärdig och modern förskole- och grundskolestruktur. Beslut har tagits i 
vissa delar, men inget helhetsbeslut har tagits. På kommunfullmäktige 2018-
12-19 återremitterades ärendet för att utreda förslag till en mer likvärdig 
förskole- och grundskolestruktur för norra och södra sidan. 

Yttrande Under ärendet yttrar sig Mats Lundberg (L), Linda Bertilsson Ivarsson (M), 
Johan Olsson Swanstein (M), Birgitte Dahlin (L), Ingela Stefansson (S), Krister 
Lilja (KD), Helena Stridh (BP), Bo Wendt (BP), Uno Johansson (C), Jonas Nilsson 
(MP), Kerstin Gustafsson (M), Marianne Eriksson Mjöberg (BP), Carolin 
Gräbner (SD), Tony Ivarsson (M) och Hans Grönqvist (BP) . 

Underlag till beslutet Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2019-03-13, § 39. 
Tjänsteskrivelse från tf. skolchef Margaretha Ekelund-Svensson, daterad 
2019-01-29, med tillhörande bilagor. 
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2018-12-19, § 248. 

Yrkanden Mats Lundberg (L), Linda Bertilsson Ivarsson (M), Johan Olsson Swanstein (M), 
Birgitte Dahlin (L), Ingela Stefansson (S), Krister Lilja (KD) och Kerstin 
Gustafsson (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Ajournering 

Propositionsordning 
återremiss 

Omröstningsordning 

Helena Stridh (BP): I första hand att ärendet återremitteras (se bilaga 1, punkt 
1-9) och i andra hand bifall till Bjärepartiets förslag (bilaga 1, punkt 10). 

Uno Johansson (C): Centerpartiet yrkar enligt kommunstyrelsens förslag punkt 
1, med ändringar enligt eget förslag (bilaga 2). 

Jonas Nilsson (MP): Miljöpartiet yrkar bifall till eget förslag (bilaga 3). 

Sammanträdet ajourneras mellan kl. 21:20 till 21:30. 

Ordförande ställer först proposition på Helena Stridhs (BP) återremissyrkande. 
Efter framställd proposition finner ordförande att kommunfullmäktige beslutat 
att ärendet ska behandlas idag. Omröstning begärs. 

Följande omröstningsordning godkänns: 
Ledamot som vill avgöra ärendet idag röstar JA. 
Ledamot som vill återremittera ärendet röstar NEJ. 

?fe. cw 

Fortsätter på nästa sida 

Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 

Omröstningsresultat 

Propositionsordning 
huvudförslag 

Kontrapropositions
omröstning 

Omröstningsordning 
motförslag 

Omröstningsresultat 
motförslag 

Omröstningsordning 
huvudomröstning 

Omröstningsresultat 
huvudomröstning 

2019-03-27 7av15 

KF § 38 Dnr KS 000545/2014 - 600 

Forts. Likvärdig förskole- och grundskolestruktur för norra och 
södra sidan i Båstads kommun 

Omröstningen utfaller med 21 Ja- och 10 Nej-röster samt 9 som avstår, vilket 
närmare framgår av till protokollet fogad närvaro- och omröstningslista. 
Således har kommunfullmäktige beslutat att ärendet ska avgöras idag. 

Ordförande ställer därefter proposition på kommunstyrelsens, Bjärepartiets, 
Centerpartiets och Miljöpartiets förslag. Efter framställd proposition finner 
ordförande att kommunfullmäktige beslutat bifalla kommunstyrelsens förslag. 
Omröstning begärs. 

Ordförande utser kommunstyrelsens förslag till huvudförslag. 
För att ta fram ett motförslag till huvudförslaget ställer ordförande proposition 
på förslag från Bjärepartiet, Centerpartiet och Miljöpartiet. Efter framställd 
proposition finner ordförande att Centerpartiets förslag ska utgöra motförslag. 
Omröstning begärs. 

Ordförande utser Centerpartiets förslag till huvudmotförslag i kontra
propositionsomröstningen och ställer sedan proposition på Bjärepartiets och 
Miljöpartiets förslag för att utse motförslag till huvudmotförslaget. Ordförande 
finner att kommunfullmäktige beslutat att Bjärepartiets förslag ska utgöra 
motförslag till huvudmotförslaget i kontrapropositionsomröstningen. 

Följande omröstningsordning för kontrapropositionsomröstningen godkänns: 
Ledamot som vill att Centerpartiets förslag ska utgöra motförslag röstar JA. 
Ledamot som vill att Bjärepartiets förslag ska utgöra motförslag röstar NEJ. 

Omröstningen utfaller med 9 Ja- och 10 Nej-röster samt 21 som avstår, vilket 
närmare framgår av till protokollet fogad närvaro- och omröstningslista. 
Således har kommunfullmäktige beslutat att Bjärepartiets förslag ska utgöra 
motförslag i huvudomröstningen. 

Följande omröstningsordning godkänns för huvudomröstningen: 
Ledamot som vill bifalla kommunstyrelsens förslag röstar JA 
Ledamot som vill bifalla Bjärepartiets förslag röstar NEJ. 

Omröstningen utfaller med 21 Ja- och 10 Nej-röster samt 9 som avstår, vilket 
närmare framgår av till protokollet fogad närvaro- och omröstningslista. 
Således har kommunfullmäktige beslutat att bifalla kommunstyrelsens förslag. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS - - -

KOMMUN 
Kommunfullmäktige 

KF§ 38 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-03-27 

Dnr KS 000545/2014 - 600 

Sida 

8av15 

Forts. Likvärdig förskole- och grundskolestruktur för norra och 
södra sidan i Båstads kommun 

Beslut 

Reservation 

Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Förslag till likvärdig förskole- och grundskolestruktur för perioden 
2019-2023 antas. 

2. Kommunfullmäktiges beslut "Hållbar och optimal skolorganisation 
- Södra sidan" från den 28 februari 2018, § 39, upphävs. 

Mot beslutet, till förmån för det egna förslaget som avslogs, reserverar sig 
Bjärepartiet, Centerpartiet och Miljöpartiet. 

Mot beslutet, till förmån för Bjärepartiets förslag, reserverar sig 
sverigedemokraterna. 
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En likvärdig förskole- och skolorganisation. 

f3)\STJ!.\D8 t·~Ofv'IMUI\\ 
Utbildningsnämndan 

2019 ~02Q 1 1 
unr .. . LlN. : .O.Q0.Z.~f / .. 
.. ........... ?:.O.J.~ .~ .W.Q .. 

Vi anser att vårt förslag till struktur är förenligt med "En likvärdig förskole- och 

grundskolestruktur". Vi delar synen på att det med större enheter kan det vara lättare att 

finna kamrater, lättare att rekrytera lärare och att vissa samordningseffekter kan nås. Men 

det finns också nackdelar med större enheter, såsom svårare att "se" varje individ, blir en i 

mängden i st fatt vara sedd. Rekrytering av personal kan vi inte se som så stort problem 

med nya och nyrenoverade skolor med ändamålsenlig miljö. Samordningseffekter. Ja, det 

innebär att en del personal får ha sin tjänst delad på mer än en skola, men är det bättre att 

låta barnen färdas mellanorterna än att lärarna färdas? Med lärare som tjänstgör på flera 

skolor är en fördel att man upprätthåller god kommunikation och samarbete mellan 

skolorna. 

Vårt förslag ger likvärdiga skolor i de 4 tätorterna Torekov, Västra I<arup, Grevie och Östra 

I<arup med under perioden 90-120 elever i varje. Och Hemmeslöv något större. Om 

förvaltningen arbetar med det och politikerna beslutar finns goda möjligheter, i synnerhet i 

Västra l<arup och Grevie, till inflyttning. 

Tittar vi på skolresultat och betyg kan man inte på något sätt se att de små skolorna nu eller 

tillbaka i tiden skulle ha sämre resultat eller ge sämre förutsättningar än de större skolorna. 

Förskole- och skolstruktur södra delen i Båstad. 

Västra Karup 

l<loclcarbyns förskola . Nybyggnation av en 4 avdelnings förskola. (Ingen utökning till 6 

avdelningar, men dumt att inte ha möjligheten.) 

Västra Karups skola F-6. Ombyggnad och renovering av befintlig skola. Om orsaken till 

hälsoproblem ej kan hittas, nybyggnad integrerad med förskola. 

Grevie 

Backabyns förskola. Nybyggnation av 4 avdelnings förskola integrerad med ny skola. 

Förskola med snarast byggstart med möjlighet att integrera skola. Efter att denna förskola är 

i drift bedöms behov utöver 4 avdelningar i Västra I<arup och 3 i Torekov. 

Grevie skola. Påbörjad byggnation av ny skola F-6 integrerat med förskola under perioden . 



Torekov 

Fiskebyns förskola. Renoveras och byggs ut till 3 avdelningar med möjlighet att bygga en 4:e. 

Ny förskola i Grevie avgör behovet av en 4:e avdelning. Torekov är, liksom Östra Karup i 

kommens yttre kanter och om man ursäktar uttrycket "åt fel håll". 

Sandlyckeskolan F-6. Skolan behålls och elevunderlaget avgör skolans framtid. Vi menar att 

om "rätt" beslut tas kan inflyttning till Torekov öka elevunderlaget. Om elevunderlaget trots 

detta inte ökar tar den nybyggda skolan i Grevie elever från Västra Karup och 

Torekoveleverna får plats i Västra Karup. 

Förskole- och skolstruktur norra delen i Båstad. 

Båstad. 

Förskolor. Vi delar synen på dessa och hur de kan komma att påverkas av Östra Karup och 

Hemmeslöv. 

Strandängsskolan. Vi delar uppfattningen, men tar inte nu ställning till att hela klasser flyttas 

till Hemmeslöv. Strandängsskolan behåller F-9. Med Hemmeslöv F-6 i drift och med justering 

av upptagningsområde blir det kanske plats för eleverna på skolan. 

Östra Karup. 

Östra Karups förskola. Det finns väl redan plats för 6 avdelningar utan utbyggnad? 

Östra Karups skola. F-6 men utan moduler. Ny F-6 i Hemmeslöv ligger inom stora delar av 

upptagningsområdet och då behöver inte skolan byggas till. 

Hemmeslöv. Ny F-6 skola snarast. 

För alla delar av kommunen skall också möjligheter att samordna med andra 

verksamheter/behov tas med när renovering/nybyggnation utförs. Och så långt som lämpligt 

anpassas så att även andra verksamheter kan bedrivas i lokalerna. 



Förskolor och platser. 

Torekov 3 avd. 54 

Västra Karup 4 avd. 72 

Grevie 4 avd. 72 

Båstad oförändrat 162 

Förs löv oförändrat 162 

Östra Karup oförändrat 90 

Skolor och elevantal F-6. 

Nu 

Torekov 88 

Västra Karup 148 

Grevie 

Förs löv 257 

Båstad 274 

Östra Karup 174 

Hemmeslöv 

Prognos 

90 

120 

100 

350 

275 

115 

170 
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Förslag till skolstruktur Båstad Kommun 

Miljöpartiet Båstad/Bjäre 
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I arbetet med att nå en framtidsanpassad optimal struktur för förskolor och skolor i Båstads 

kommun har vi använt oss av flera olika parametrar: barnens bästa, rekryteringsunderlag, 

lokaler, pedagogiska kvaliteter, tillgänglighet, by struktur, hållbarhet och ekonomi. 

Vi har fört diskussioner, lyssnat på olika åsikter och stämt av med den kommunala 

förvaltningen. Detta har resulterat i vad Miljöpartiet Båstad Bjäre tror ger bäst möjligheter 

och kvalitet för förskolebarn, elever, pedagoger och föräldrar. 

Störst fokus ligger på barnen. Här delar vi förvaltningens utgångspunkt att alltför små 

enheter inte är önskvärt. Trivsel , mångfald bland elever samt pedagogisk bredd och 

utvecklingspotential motiverar ställningstagandet. 

Med något större enheter är det många gånger lättare för barn att hitta kompisar. Här finns 

också bättre förutsättningar att erbjuda de resurser, såväl pedagogiska som materiella och 

tekniska, som förväntas i en modern skola. En större enhet erbjuder också bättre möjligheter 

för barn med funktionsvariation att få stöd och tillgänglighetsanpassning. 

Den andra utgångspunkten är personalen. Framtidens skola måste kunna rekrytera 

kompetent och behörig personal. Vi måste erbjuda medarbetare trivsel, 

utvecklingsmöjligheter, fortbildning och långsiktighet. På så sätt tror vi på personal som mår 

bra och vill stanna i organisationen. 

Föräldrarnas bästa och byarnas överlevnad ingår också i våra överväganden. Föräldrar 

ska kunna samlas kring skolan och utveckla kontaktytor som, i bästa fall, når utanför 

barnens skolgång. Skolan kan på flera sätt bidra till att ge liv och näring åt en ort. Därför har 

vi också tagit hänsyn till Bjäres by struktur och skolornas tänkta upptagningsområde. 

Placeringen av en skola i Västra-Karup på västra Bjäre anser vi därför vara det mest 

lämpliga. Västra-Karup har ett stort upptagningsområde med ca hundra elever, vilket är 

betydligt mer än Torekov och Grevie. Västra-Karup är centralt placerat och är den by som 

har både bäst förutsättningar och störst behov av en fortsatt sko/verksamhet. 

Ekonomi är givetvis en stor del. Kostnader för de olika enheterna, nybyggnads- och 

renoveringsbehov får inte äventyra kommunens framtida ekonomi. Hållbarheten omfattar 

inte bara ekonomin utan även de miljöaspekter som bör vägas in vid ny- och ombyggnad. 



Det ökande behov av platser i för- och grundskola är svårt att överblicka sett tifl den snabba 

utvecklingen och planering av flera nya bostadsområden i kommunen. Därför måste 

tidsperspektivet för den nya sko/strukturen vara relativt kort. Budget måste vara anpassad 

och långsiktig och genomförandetid finnas med i planering. Vi måste m a o stå i 

startblocken. 

Skola i Båstad? I förvaltningens tidigare förslag fanns planer på en flytt av 

Strandängsskolan till Hemmeslöv. Detta har Miljöpartiet i Båstad motsatt sig kraftfullt. 

Att det nu beslutats att genomförandet av en så omfattande omstrukturering och 

omlokalisering av Båstads centrala skola ytterligare måste utredas välkomnar vi därför. 

Båstad är kommunens centralort och en grundskola i centralorten är för oss 

självklart. 

I ett bygge av en levande miljö för alfa åldrar och intressen fy//er både förskola, skola och 

idrottsanläggning en viktig funktion. Människor som arbetar, barn som rör sig i och kring en 

skolmiljö och närhet tifl fritidsaktiviteter och idrottsmöjligheter ger liv och flöde åt centrum. 

Ersätts dessa "vardagsfunktioner" som pågår året om med ett centrum bestående av 

uteslutande boende riskerar vi en ännu större utarmning av centralorten än vad som nu är 

fallet. Redan idag lider centrala Båstad delvis av "vinterdöden" då åtski/Jiga fastigheter och 

lägenheter står tomma och mörka under stora delar av året. Det hade varit olyckligt att 

befrämja fortsatt utveckling i den riktningen. 

Våra prioriteringar när det gäl/er eleverna och personalen, där små enheter har haft svårt att 

rekrytera god kompetens och där eleverna inte har haft optimala förutsättningar för 

pedagogiskt och socialt innehåll kan inte he//er användas som motiv tilf en nedläggning av 

Strandängsskolan. 

Förslag ny skolstruktur i Båstads kommun 

Förslöv 

Skogsbyns förskola har plats för 108 barn 

Ängsbyns förskola har plats för 54 barn. 

Fristående verksamhet Lyckohällan har plats för 33 barn. 

Förslövs skola F-9 om- och tillbyggnaden av skolan. Totalt för Förslövs skola F-9 600 elever. 

Västra Karup 

Klockarebyns förskola. En nybyggnation av en 4 avdelnings förskola. 

Västra Karups skola. Ny skola med upptagningsområde Västra-Karup, Torekov och Grevie 

byggs med plats för 300 elever. 



Grevie 

Grevie förskola Backabyns förskola renoveras eller byggs två nya avdelningar. 

Fristående verksamheter Backabusarnas förskola drivs som ett föräldrakooperativ. 

Förskolan har plats för 16 elever. 

Montessori har två förskolor med två avdelningar vardera i Grevie kyrkby. Förskolorna har 

plats för 52 barn. 

Grevie skola ingen ny etablering av ny skola (F-6) i Grevie. 

Montessori har en grundskola F-6 med 118 elever i Grevie kyrkby. 

Torekov 

Förskolan Fiskebyns två avdelningar ska renoveras. 

Sandlyckeskolan F-6. Torekov har en befolkningsstruktur som innebär att det inte finns 

underlag för en grundskola på sikt. Vi föreslår därför att dagens elever på skolan i Torekov 

får gå på den nybyggda skolan i Västra-Karup när den är färdig. 

Båstad 

Malens förskola renoverades och fick ny ventilation under sommaren 2018 och blir kvar som 

den är. 

Appelbyns förskola renoveras och vitsippan avvecklas. 

Päronbyns förskola blir kvar. 

En ny förskola med fyra avdelningar byggs på fastigheten med nytt kök. Utemiljön stärks upp 

gemensamt för alla tre enheterna. 

Fristående verksamhet Montessori har en förskola på Skogsliden. Den har plats för 25 barn. 

Strandängsskolan Lokalerna för F-6 renoveras och kompletteras med nybyggnation. 

Strandängsskolan F-9 fortsätter att fungera som idag, men med möjligheten att bygga till 

eller att eventuellt renovera och använda A-huset för mer skolverksamhet. 

Östra Karup 

Östra Karups förskola behålls som idag. 

Östra Karups skola används som idag. När en skola F-6 står färdig i Hemmeslöv kan en 

naturlig flytt av elever innebära att modulerna tas bort. 

Hemmeslöv 

Tuvelyckans förskola öppnade i mitten av januari och är byggd för att kunna ta emot 90 

barn. 

Med anledning av ökad inflyttning i Hemmeslöv är behovet stort av en skola i området. En 



skola F-6 som täcker upptagningsområde Hemmeslöv byggs . 

I vårt förslag har 2 avdelningar förskola i Torekov tagits bort och flera av avdelningarna på 

förskolorna i Båstad föreslås vara kvar och renoveras i stället för att rivas. 

Skolan i Hemmeslöv är i vårt förslag initialt inte lika omfattande som i förvaltningens förslag 

eftersom vi vill ha kvar skolorna i Östra-Karup och Båstad. 

Trots detta är det mycket omfattande om- och nybyggnationer som vi föreslår som kommer 

kosta i storleksordningen 500 - 600 miljoner kronor. Med tanke på omfattningen av dessa 

projekt föreslår vi att en projektledare tillsätts som kan samordna och leda arbetet. 
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Likvärdig förskole- och grundskolestruktur 

Förslag till beslut 
Utbildningsnämnden beslutar att förslå Kommunfullmäktige att anta förslag till likvärdig 
förskole- och grundskolestruktur för perioden 2019-2023. 

Sammanfattning av ärendet 
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Sedan 2014 har diskussioner och utredningar gjorts för att finna lösningar för en likvärdig och 
modern förskole- och grundskolestruktur. Beslut har tagits i vissa delar, men inget 
helhetbeslut har tagits. På Kommunfullmäktige 2018-12-19 återremitterades ärendet för att 
utreda förslag till en mer likvärdig förskole- och grundskolestruktur för norra och södra sidan. 

Bakgrund 
Utredningarna som gjordes 2014-2017 visade att nästan alla förskolor och skolor hade 
eftersatt underhåll och stora investeringsbehov. De var inte anpassade till de lärmiljöer som 
krävs i dag. Likvärdigheten mellan förskolor och skolor fanns inte. 

Aktuellt 
Se sammanställning av planerad Likvärdig förskole- och grundskolestruktur. Bilaga 1 

Konsekvenser av beslut 

Samhälle 
Båstad blir en attraktiv kommun att bo i för barnfamiljer med moderna och anpassade 
lärmiljöer i förskolor och skolor. En förändrad förskole- och grundskolestruktur kan innebära 
förändrad utveckling av berörda orter. 

Verksamhet 
Vi lever upp till skollagens krav på anpassade lärmiljöer. Det blir lättare att rekrytera utbildad 
personal med nya förskolor och skolor med anpassade lärmiljöer. 

Ekonomi 
På sikt blir det billigare med nya lokaler som inte behöver renoveras och är billigare att värma 
upp. Samordningsvinster för elevhälsans personal, studiehandledare och modersmålslärare. 
Även samordningsvinster för service- och måltidstjänster. Blir färre slöjd- och 
hemkunskapsturer. 

Barn konsekvensanalys 
Barn och elever får en tillgänglig, inkluderande och likvärdig lärmiljö där hänsyn tas till fysiska, 
sociala och pedagogiska aspekter. 

M i ljökonsekvensana lys 
Byggnaderna byggs i ett hållbarhetsperspektiv med miljövänlig uppvärmning. 
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Det blir lättare att samordna skolskjutsen och därmed färre bussturer. 

Beslutet ska expedieras till: 
Ledningsgrupp Barn och skola 
Birgitta Berseus förskoleutvecklare, 
Marika Forsell utvecklingsledare 
Jan Bernhardsson teknik och servicechef 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Bil. 1 En likvärdig förskole- och grundskolestruktur 
Bil. 2 Förskolestruktur, 2019-01-29 
Bil. 3 Skolstruktur, 2019-01-29 

Samråd har skett med: 
Birgitta Berseus förskoleutvecklare, 
Marika Forsell utvecklingsledare 
Jan Bernhardsson teknik och servicechef 
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En likvärdig förskole- och grundskolestruktur för norra och 
södra sidan av Båstads kommun 

Bakgrund 
2014-05-07 gav Kommunstyrelsen förvaltningen i uppdrag att ta fram underlag som belyser och 
analyserar dessa frågeställningar: 

Likvärdig utbildning vid kommunens förskolor och skolor 
Framtida kompetensförsörjning 
Förskole- och skollokaler som lever upp till skollagens krav på tidsenliga lärmiljöer och 
arbetsmiljölagens krav. 

Flera utredningar har sedan dess utarbetats under två skolchefer (likvärdig utbildning), HR
avdelningen (framtida kompetensförsörjning, Båstadhem och Teknik och service (förskole- och 
skollokaler). Diskussioner och beslut har vid olika tillfällen tagits i Utbildningsnämnden, 
Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige. 

På Kommunfullmäktige 2018-12-19 återremitteras ärendet angående skolstrukturen för att 
utreda ett förslag till en mer likvärdig Förskole- och grundskolestruktur för norra och södra 
sidan av Båstads kommun. 

Likvärdighet ur ett pedagogiskt perspektiv 

En likvärdig förskoleorganisation 
En viktig fråga att ha med i planeringen för en likvärdig förskoleorganisation i Båstads kommun 
är frågan om barngruppernas sammansättning och storlek. Det finns en rad faktorer att ta 
hänsyn till då beslut ska tas om barngruppernas storlek, såsom personalens kompetens, 
personaltäthet, lokalernas storlek, miljöns utformning samt barnens bakgrund, ålder, kön och 
förutsättningar i övrigt för att tillgodogöra sig utbildningen i förskolan. Med barngrupp menas 
antal barn inskrivna per avdelning. Särskilda riktlinjer för gruppstorlek presenterades av 
Skolverket år 2016. För barn mellan 1 och 3 år är riktmärket för barngruppens storlek sex till 
tolv barn, och för barn mellan 4 och 5 år nio till femton barn. I Båstad räknas ett snitt på arton 
barn på en avdelning med barn 1-5 år. På KF 2018-02-28 godkändes revideringarna i Skol-och 
utbildningsprogrammet där det står: 

• Alla barn i förskolan får tillgång till en verksamhet som genomförs enligt skolverkets 
riktmärke för barngruppernas storlek. 

Budget finns inte avsatt för mindre barngrupper. 

Läroplanen för förskolan(2018) ställer andra krav än när "daghemmen" i Båstad byggdes under 
1980-talet. Idag krävs moderna och tidsenliga förskolor för att främja barnens utbildning och 
undervisning. Lokalernas utformning ska ligga till grund för barnets delaktighet och inkludering 
samt kunna ge stöd till barnets olika behov för lärande och utveckling. En öppnare planlösning 
ger flexibilitet till möblering och indelning av rummen efter varje barngrupps behov. Olika 
rumsfunktioner och god kvalitet på ljud, ljus och luftmiljö påverkar barnens inlärningsförmåga. 
Barns möjlighet till utveckling och lärande påverkas av hur tillgänglig den fysiska miljön är. Den 
öppna planlösningen underlättar och skapar tillgänglighet för barn med olika 
funktionsnedsättning. 
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Forskningen menar att barn lär och utvecklas optimalt i miljöer som inbjuder till 
kommunikation och samspel i goda relationer till människor och miljöer. Moderna förskolor 
bjuder in barnen till att kommunicera med varandra och miljöerna genom att göra rummen 
transparenta och flexibla. Stora rum med möjlighet att skapa mötesplatser som underlättar 
barns samspel och relations byggande. "Rum i rummen" gör det lättare att kommunicera och 
överblicka och öppnar upp för flexibla lösningar och möjlighet att dela av för avskildhet, vila och 
återhämtning när det behövs. 
Skollagen och förskolans läroplan ställer krav på en aktiv föräldrasamverkan och att 
verksamheten systematiskt dokumenteras, reflekteras och analyseras för att utveckla 
utbildningen och undervisningen. I våra äldre förskolor finns det inte tillräckligt med arbetsrum 
för detta arbete. 

En likvärdig grundskolestruktur 
Argument för en likvärdig, hållbar och tidsenlig skolorganisation i Båstad tar sin utgångspunkt i 
nationella riktlinjer för elevers rätt till likvärdig utbildning enligt skollagens formulering (kap.1 
2§ skollagen). Alla barn och ungdomar, oberoende av kön, geografisk hemvist samt sociala och 
ekonomiska förhållanden, ska ha lika tillgång till utbildningen i det offentliga skolväsendet. 
Lagen fastslår även att utbildningen ska vara likvärdig inom varje skolform, oberoende av var 
den anordnas i landet och alla elever erbjudas möjlighet att nå skolans mål. Likvärdighetskravet 
framställs även i läroplanerna för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen, fritidshemmet 
samt de frivilliga skolformerna. 

Några primära förutsättningar för att också kunna nå de politiska målen i det reviderade skol
och utbildningsprogrammet är att verka för en adekvat förskole- och grundskolestruktur där 
maximal nytta bidrar till: 

• att alla elever ges möjligheten att uppnå minst godkända betyg 
• att bättre uppfylla de nationella målen 
• bättre pedagogiskt ledarskap i och utanför klassrummet 
• att ge förutsättningar för varje elev till en så bra utbildning och social kompetens som 

möjligt inför framtidens val av utbildningar och yrken. 
• en skola för alla, som stimulerar lärande och uppmuntrar elevernas egna intressen. 

En likvärdig skolorganisation kan erbjuda och stödja den mängd olika områden som bidrar till 
ökad likvärdighet som till exempel tillgången till behöriga lärare, förskollärare, fritidspedagoger 
och skolledare. En sådan skolorganisation möjliggör också bättre villkor för kollegialt lärande, 
där mer verkningsfull resursfördelning går att utvinna. Vidare erbjuder en likvärdig 
skolorganisation ökad tillgänglighet till specialsalar, förenklad digital infrastruktur och mer 
flexibla lärmijöer för såväl barn, elever som för pedagoger. Dessutom bidrar en mer likvärdig 
skolstruktur till en ökad förmåga att kompetensförsörja verksamheten där Båstads 
attraktionskraft är allt mer avgörande i en tid av akuta svårigheter att rekrytera behöriga lärare. 
Behöriga lärare säkerställer barn och elevers rätt till likvärdig utbildning. Tillgången till ett 
mångfald av kamrater är nödvändig för den enskilde individens tillväxt och sociala utveckling då 
barn och elevers olikheter utgör en tillgång i undervisningen och för lärandet. 

Tillgången till likvärdiga resurser kan bättre säkerställa flexibilitet i undervisningen. Barn och 
elever möter fler lärare som dagligen utmanas i sin praktik, där fler samordningsvinster sker 
genom det kollegiala samtalet. Då fler lärare möts skapas goda villkor för utveckling av 
undervisningspraktiken som på sikt leder till ökad måluppfyllelse. 

En likvärdig skolorganisation skapar bästa förutsättningar för god resursanvändning där 
pedagogisk flexibilitet stödjer barn- elever, samt medarbetares hälsa och lärande. 
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Förskole- och skolstruktur södra delen i Båstad 

Förs löv 
Skogsbyns förskola 
Skogs byns förskola stod klar i nav 2018. Här finns den lärandemiljö som beskrivs ovan och är ett 
föredömligt exempel på hur en tidsenlig förskola kan möta både skollagens och läroplanens 
krav. Förskolan har plats för 108 barn 

Ängsbyns förskola 
På Ängs byns förskola gjordes en mindre renovering och ny ventilation installerades under 2017. 
Förskolan har plats för 54 barn. 

Fristående verksamhet 
Lyckohällan är en fristående verksamhet och finns i Bygdegården. Den drivs som ett 
personalkooperativ. Förskolan har plats för 33 barn. 

Förslövs skola F-9 
Kommunstyrelsen beslutade 2017-12-06 att anta ett program för om- och tillbyggnad av 
Förslövs skola. De flesta klasserna är nu i moduler. Under 2019 påbörjas rivningen och om- och 
tillbyggnaden av skolan. Inflyttning beräknas ske senast hösten 2021. Om- och tillbyggnaden 
beräknas för 350 elever (F-6). Totalt för Förslövs skola F-9 beräknas 600 elever. Eftersom 
elevantalet på 7-9 ökar måste nuvarande bibliotek, personalutrymmen och expedition byggas 
om till klassrum och grupprum. Bibliotek, expedition och personalutrymmen kommer att finnas 
i nybyggnationen. Befintliga lokaler i E-huset (intill Samlingssalen) byggs om till musiksal. 

Västra Karup 
Klockarebyns förskola 
Klockare byns förskola har fyra avdelningar varav 2 av dem är i moduler. Lokalerna är slitna och 
kök och personalutrymmen är underdimensionerade. Förskolan har plats för 60-62 barn. 
En nybyggnation av en 4 avdelningsförskola med möjlighet att bygga ut till en 6 
avdelningsförskola i Västra Karup skulle täcka befintligt och framtida behov av förskoleplatser 
för skolans upptagningsområde. En större mer tidsenlig och modern förskola kan attrahera och 
underlätta rekrytering av legitimerade förskollärare. En större förskola kan också skapa 
förutsättningar för längre och flexiblare öppettider vilket vårdnadshavare efterfrågar. 

Västra Karups skola F-6 
På Kommunstyrelsen 2017-12-06 beslöts ett program för ombyggnation av Västra Karups skola 
och att etablera och hyra in provisoriska skolmoduler. Alla klasser är nu i moduler. 
Hälsoproblemen bland personalen har ökat och ännu har man inte funnit orsaken. Eftersom det 
finns något som genererar hälsoproblem kommer hela skolan att rivas och det blir en helt ny 
skola. Ny skolan dimensioneras för 300 elever med upptagningsområde Torekov, V. Karup och 
Grevie. 
Ny skola beräknas vara klar för inflyttning 2021. 
Genom att bygga en ny förskola i anslutning till ny skola kan samordningsvinster kring 
öppettider mellan förskola och fritidshem göras. 

Grevie 
Backabyns förskola 
Backabyns förskola har under hösten 2017 fått en uppfräschning av lokalerna och ventilationen 
har blivit åtgärdad. Tillgängligheten är ett problem eftersom fastigheten är i två våningar och 
saknar hiss. Endast en toalett till 15 barn finns på nedervåningen. Förskolan har plats för 34 
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barn. En större förskola med ändamålsenliga lokaler som uppfyller tillgänglighetskraven 
kommer att behövas framöver. 

Fristående verksamheter 
Backa busarnas förskola drivs som ett föräldrakooperativ. Förskolan har plats för 16 elever. 
Montessori har två förskolor med två avdelningar vardera i Grevie kyrkby. Förskolorna har plats 
för 52 barn. 

Grevie skola 
En etablering av ny skola (F-6) i Grevie bedöms kunna ske först när befolkningen ökat i 
samhället. 
Montessori har en grundskola F-6 med 118 elever i Grevie kyrkby. 

Torekov 
Fiskebyns förskola 
Fiske byn förskola har tre avdelningar varav en av dem är i en modul. Lokalerna är inte 
ändamålsenliga. Två avdelningar samsas om ett kapprum. Den ena avdelningen ligger avsides 
från kapprummet, vilket försvårar kontakten med vårdnadshavare vid hämtning och lämning. 
Lokalernas begränsningar försvårar ett ökat barnantal samt samverkan mellan avdelningarna. 
Förskolan har plats för 45 barn. 
Beslut är taget att förskolan ska renoveras, anpassas och byggas ut till fyra avdelningar. 
Samtidigt tas modulen bort. 

Sandlyckeskolan F-6 
Det är svårigheter med att rekrytera utbildad personal till Torekov och svårt att erbjuda 
heltidstjänster. Ett begränsat elevantal med små klasser minskar förutsättningarna för en 
likvärdig skola i Båstads kommun och kan innebära ett socialt utanförskap. Skolverket 
föreskriver att alla elever har rätt till en likvärdig utbildning var eleven än bor. Det är ett stort 
renoverings behov av lokalerna. 
Skolan läggs ner 2021 och elever och personal flyttar till V. Karups skola. 

Förskole- och skolstruktur norra delen i Båstad 

Båstad 
De tre förskolorna i Båstad kan trots renovering upplevas som slitna och ofunktionella. Det finns 
därför behov av nya förskoleavdelningar. Vid planering av framtida förskolor i Båstad måste 
hänsyn tas till såväl fristående verksamhet som hur underlaget utvecklas i Östra Karup. 

Malens förskola 
Malens förskola renoverades och fick ny ventilation under sommaren 2018. Dock är inte 
personalutrymmena på plan två tillgängliga för alla på grund av avsaknad av hiss. 
Förskolan har två avdelningar och plats för 36 barn. 

Äppelbyns förskola 
Förskolan har fyra avdelningar. En avdelning är i en villa från 1964 som är ombyggd till förskola. 
Denna avdelning har stort renoverings behov med slitna ytskikt och dålig ventilation. Dessutom 
är det svårt med tillgängligheten med personalrum och personaltoalett på ovanvåningen. Det är 
återkommande doftproblem på Äppel byn. Köket är underdimensionerat. Lokalerna 
uppfräschades 2017 men ger fortfarande ett slitet intryck. Förskolan har plats för 72 barn. 
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Päronbyns förskola 
Päron byns förskola uppfräschade 2017. Förskolan har två avdelningar och plats för 36 barn. 

Fristående verksamhet 
Montessori har en förskola på Skogsliden. Den har plats för 25 barn. 
Tuvelyckans förskola öppnade i mitten av januari och är byggd för att kunna ta emot 90 barn. 
Den fristående förskolan Tuvelyckan beräknas tillsammans med Östra Karups förskola täcka 
behovet av förskoleplatser i Hemmeslöv /Östra Karup för tillfället. 

Strandängs skolan 
Lokalerna för F-6 är inte ändamålsenliga för dagens skolverksamhet. Elevantalet har ökat och 
planeras öka än mer i framtiden. Lokalerna är trånga och kommer inte att räcka till. Moduler 
behövs omgående och fram tills att ny skola blir klar i Hemmeslöv. 
Högstadiets lokaler har också behov av renovering och har inte kapacitet för många fler elever. 
Skolan behöver byggas ut. 
Strandängsskolan i dess nuvarande form behöver delas och omlokaliseras för att klara framtida 
behov. Hur denna delning görs behöver utredas närmare samt vilka årsklasser som ka flyttas till 
den nya skolan i Hemmeslöv och vilka som blir kvar. Detta utredningsarbete ska beakta faktorer 
som befolkningsutveckling, närhet till bibliotek, fri tidsaktiviteter, det kollektivtrafiknära lägets 
betydelse, planförhållanden m.m. 

Östra Karup 
Östra Karups förskola 
Östra Karups förskola har fem avdelningar med möjlighet till utbyggnad av en sjätte. En 
avdelning är för närvarande stängd på grund av det låga barnantalet. Förskolan har plats för 90 
barn. 

Östra Karups skola 
Östra Karups skola renoverades 2016. Med utökning av två moduler ryms samtliga elever inom 
nuvarande upptagningsområde. Befolkningsprognosen i Östra Karup visar på en liten ökning av 
antalet elever. Det blir en skola om ca 100-150 elever åk F-6. Skolan är beroende av 
befolkningsutvecklingen i området. 

Hemmeslöv 
Med anledning av ökad inflyttning i Hemmeslöv är behovet stort av en skola i området. En skola 
som täcker upptagningsområde Båstad och Hemmeslöv. Modulerna i Östra Karup kan då 
avvecklas. Skolan i Hemmeslöv förväntas bli klar för inflyttning 2023. 

Antal grundskoleelever per 15 januari 2019 

Skola Antal elever 
Förslövs skola F-9 465 
Västra Karups skola 142 
Sandlyckeskolan 84 
Strandängsskolan F-6 283 
Strandängsskolan 7-9 263 
Östra Karups skola 176 
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Från: Båstads Kommun
Till: BARNOCHSKOLA
Datum: 2019-03-12 14:40
Ärende: Vd: Skolinspektionen, rapport "Musikundervisning i grundskolan årskurs 7-9" publiceras 13/3

>>> Anette Hamerslag <anette.hamerslag@skolinspektionen.se> 2019-03-12 14:23 >>>
Hej,
Eftersom ni var en av 30 deltagande skolor i den tematiska kvalitetsgranskning som resulterat i rapporten ”Musikundervisning i grundskolan
årskurs 7-9” vill jag upplysa er om att rapporten publiceras i morgon 13/3. Ni hittar den via nedan länk och jag hoppas rapporten kommer kunna
bidra i såväl ert som andras utvecklingsarbete.
 
Länk: www.skolinspektionen.se/musik
 
Stort tack för ert deltagande!
Vänligen
//Anette Hamerslag, projektledare
 
_________________________________________
 
Anette Hamerslag
Utre da re
Stockhol m/Vä s te r
Skol i ns pe kti one n
Te l e fon: +46 (0)8-586 083 20
E-pos t: a ne tte .ha me rs l a g@s kol i ns pe kti one n.s e
 
Vä xe l : +46 (0)8-586 080 00
Be s ök: Sve a vä ge n 159
Pos ta dre s s : Box 23069, 104 35 Stockhol m
www.s kol i ns pe kti one n.s e
_________________________________________
 
Pre nume re ra  på  Skol i ns pe kti one ns  nyhe te r
Föl j os s  på  Twi tte r | Fa ce book | Li nke dIn | YouTube
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Från: Båstads Kommun
Till: BARNOCHSKOLA
Datum: 2019-03-15 14:46
Ärende: Vd: Legitimationskrav och förändrade behörighetsregler för undervisning i fritidshem | Viktig information från SKL, cirkulär 19:09

>>> Sveriges Kommuner och Landsting <no-reply@skl.se> 2019-03-15 14:26 >>>
Mottagare:
Arbetsgivarpolitik
Grundskola (nämnd och förvaltning med ansvar för fritidshem)

Sammanfattning:
Riksdagen fattade den 19 juni 2018 beslut om att införa krav på legitimation för undervisning i fritidshem från den 1 juli 2019. Det undantag som fanns i 2 kap. 17 § punkt 2 skollagen kommer därmed att strykas.

Regeringen har även gjort förändringar i förordningen (2011:326) om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare. En förändring i 2 kap. 19 § punkt 2 får till följd att de fritidspedagoger som omfattades av det tidigare undantaget i
skollagen nu kan legitimeras som lärare och ges behörighet för undervisning i fritidshem.

Legitimationskravet innebär att undervisning i fritidshem ska bedrivas av legitimerade och behöriga lärare, det vill säga undervisning ska ske under ledning av dessa. Ingen förändring görs avseende möjligheten att anställa annan personal, till
exempel barnskötare eller fritidsledare.

https://url11.mailanyone.net/v1/?m=1h4mrL-000iIU-3H&i=57e1b682&c=HYKfi6pSF0_CNFvBeDs94IDE8tuno4xLIYSPpD78GyYUEGejyCw7IDVIDtfSoih3DbRg-WGjIsiB3IUJLT6Mzne5mGP-
pB2oNjAORcpQ7UmsqB8LRFGLjYZfU0yK_E7TxLFyCdboTiV9bFIWmR69Fh7ym6bhFcnKilRmndu5dX4CKzxqdkjAONq_ScTIuYb2-4l7muVbrVgCxMBMjfMMYIdwtQv2WRPqKz9u4JH4p24k7sMzV1k9-NJyIpxAUv2v2cE_HfT89q-
Xl4GuH70GkOyfVvkg6vI4VqgUAeqlvIcq1LNIEf0fVBFKnMqrKmCuX78PA1TcNYNs1COW9pZMlw

---
Så hanterar SKL dina personuppgifter:
Den nya dataskyddsförordningen (GDPR) innebär bland annat ett större skydd för dina personuppgifter och rätten att radera eller begränsa andras tillgång till din data. Vi på SKL eftersträvar en hög nivå av dataskydd för de personuppgifter
som behandlas hos SKL, i enlighet med den nya lagen. Mer information:
https://url11.mailanyone.net/v1/?m=1h4mrL-000iIU-
3H&i=57e1b682&c=M9B4FyhbBFH7jdDNvQtL9x_ogrU3jCAnqYiSJ7Qsjyaai1clfJ3ycYgzdI6EdQPjBL4wr6dpHcYqqlzuP6jYItGDoL7ScNZMVOL6QTbaYkIAODILPyNJDYdlS6iHhQpvpW3qoSJC7FClxI0ltGYOtenCbUunkuIYsRuCtT0VSNUIZm6KjRMNddAn6ICuuns0wc55xWcu256GDIwo9cCqFeYcWnn-
r74eCg4MKPtpF2c

Du har valt att prenumerera på information från SKL:s webbplats. Vill du ändra dina inställningar klickar du här:
https://url11.mailanyone.net/v1/?m=1h4mrL-000iIU-
3H&i=57e1b682&c=sZ6_StGzXoJ9aFZr488XCgq9Z7BrD4yeCkpB7DpGg0pzssI3oldC2O00bHr5kpaiauwhkkEddRWXEobt5_6F7kVvi83Yi0SxMG93GrrMdJNPB94SltmrsjNP9XNyb5Fx4DD6gn0lKzcWsgxj9TxwenMP-
gDAwu605GigqtOhTyTM7shKDjn1oBpK7tObLCV6tYQS69ZiPI7crCys-biL_RO7KJNnlyvYB5g5ATZeWqY

—
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Datum: : 2019-03-25 Till: Utbildningsnämnden 

Handläggare: Ida Skoglund 

Dnr: UN 000007/2019 – 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 
Inga-Britt Henriksson, skolchef 
 
 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Sammanställning anmälda kränkande behandlingar 
 
 
 



Anmälda kränkande behandlingar
Ärende inkomna efter reviderade rutiner UN 190319 

Diarienummer Inkommit datum Skola/förkola Redovisas UN

UN 000088/2019 190314 Förslöv 190416

UN 000092/2019 190318 Ö Karup 190416

UN 000093/2019 190318 Ö Karup 190416

UN 000094/2019 190318 Strandäng F-6 190416

UN 000095/2019 190319 Strandäng F-6 190416

UN 000096/2019 190320 Förslöv 190416

UN 000099/2019 190322 Förslöv 190416

UN 000104/2019 190326 Förslöv 190416

UN 000105/2019 190326 Förslöv 190416

UN 000106/2019 190326 Förslöv 190416

UN 000107/2019 190327 Klockarebyns förskola 190416

UN 000116/2019 190401 Förslöv 190416

UN 000117/2019 190401 Vilvelvinden/Solrosen fritidshem (Förslöv) 190416



Typ av kränkning/trakasseri Uttryck

Kön, sexuell läggning, utseende Psykosociala, text/bild

Utseende Fysiskt, verbalt

Övrigt Fysiskt, verbalt

Övrigt Subtila

Övrigt Verbala, psykosociala

Övrigt Fysiskt, verbalt

Etnisk tillhörighet Verbala

Utseende, övrigt Psykosociala

Övrigt Psykosociala

Ålder Fysisk

Övrigt Fysisk

Inget ifyllt Fysisk

Inget ifyllt Fysisk



Skola/förskola Anmälningar sedan förra UN Anmälningar totalt 2019

Strandängsskolan F-6 2 2

Strandängsskolan 7-9 3

Förslövs skola 8 24

Östra Karups skola 2 7

Västa Karups skola

Sandlyckeskolan

Klockarebyns förskola 1 1

Malens förskola

Östra Karps förskola

Backabyns förskola

Fiskebyns förskola

Skogsbyns förskola

Ängsbyns förskola

Äppelbyns förskola

Päronbyns förskola

Totalt 13 37
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