
 

 

 

Kallelse till sammanträde med Utbildningsnämnden  

Datum: Tisdagen den 14 maj 2019 

Plats och tid: Verksamhetsbesök Västra Karups skola kl. 10:00  

 Nämndssammanträde Astrakanen, kl. 13:30  

 

 Ärendemening Handläggare Besluts-
instans 

 Upprop   
1.  Val av justeringsperson  Ida Skoglund UN 

2.  Godkännande av dagordning  Ida Skoglund UN 

3.  Informationsärenden  Ida Skoglund UN 

4.  Budgetuppföljning tertial 1 2019 - Barn och skola  

Kompletteras senare 

Inga-Britt Henriksson UN 

5.  Budgetuppföljning tertial 1 2019 - Bildning och arbete  

Kompletteras senare 

Henrik Andersson UN 

6.  Hemställan om ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018 - AV Media Skåne Elisabet Edner KF 

7.  Val till styrgrupp angående Västra Karups skola Ida Skoglund UN 

8.  Projekt Strandäng Inga-Britt Henriksson UN 

9.  Motion - Ny förskola i Grevie Margaretha Ekelund-
Svensson 

KF 

10.  Delegationsordning för utbildningsnämnden – uppdatering 

Kompletteras senare 

Elin Ax/Ingrid Berg-
Brynje 

UN 

11.  Gymnasieorganisation 2020/2021 för Akademi Båstad Gymnasium Henrik Andersson UN 

12.  Gymnasiestudier utomlands Henrik Andersson UN 

13.  Föreningsbidragsansökan 2019 - Adoptionscentrum Skåne Gilla Törhagen Sköld  UN 

14.  Beslutslogg  Ida Skoglund UN 

15.  Delgivningar  Ida Skoglund UN 

16.  Anmälda kränkande behandlingar  Margareta Ekelund-
Svensson 

UN 

 
 
Båstad den 7 maj 2019 
 
 
 

Thomas Nerd 
ordförande 

Ida Skoglund 
Sekreterare 

 

 



Tjänsteskrivelse 

190426\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (1) 

Datum: : 2019-04-26 Till: Utbildningsnämnden 

Handläggare: Ida Skoglund 

Dnr: UN 000001/2019 – 900 

Val av justeringsperson 

Förslag till beslut 

1. Linnea Gunnarsson Elvertsson (C) utses till justeringsperson och Helena Stridh (BP) till er-
sättare.

2. Justeringen äger rum på kommunkontoret i Båstad, fredagen den 17 maj 11:00.

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: : 2019-04-26 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 



Tjänsteskrivelse 
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Datum: : 2019-05-06 Till:  Utbildningsnämnden 

Handläggare: Ida Skoglund 

Dnr: UN 000006/2019 – 900 

Informationsärenden 

1. HBTQ inom skolan, Inga-Britt Henriksson
2. Västra Karups skola, Inga-Britt Henriksson
3. Översyn socialjouren, Henrik Andersson
4. Redovisning av platser inom förskola, Birgitta Berséus
5. Allmän information, Barn och skola, Inga-Britt Henriksson
6. Allmän information, Bildning och arbete, Henrik Andersson
7. 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 







Tjänsteskrivelse 
1 (1) 

Datum: 2019-04-29 

Handläggare: Elisabet Edner 

Dnr: UN 000169/2019 

Till:  Utbildningsnämnden, Kommunstyrelsen, Kommunfullmäktige 

Ansvarsfrihet, Kommunalförbundet AV Media Skåne 

Förslag till beslut 

1. Uppmana direktionen att ta fram indikatorer för att underlätta uppföljning av mål.
2. Uppmana direktionen att säkerställa att balanskravet uppfylls 2019 och att återställning av
underskottet sker inom tre år.
3. Direktionen för Kommunalförbundet AV Media Skåne beviljas ansvarsfrihet för år 2018.
4. Bokslut och verksamhetsberättelse för 2018 läggs till handlingarna.

Bakgrund 

Båstads kommun är en av medlemskommunerna i Kommunalförbundet AV Media Skåne. AV 
Media Skåne är en samverkansorganisation mellan 12 medlemskommuner och ytterligare 11 
kommuner. AV Media är en pedagogisk och teknisk resurs för förskola och skola som arbetar för 
att inspirera hur digitala verktyg och användandet av film och böcker kan skapa givande under-
visning. 

Direktionen för kommunalförbundet har översänt bokslut och verksamhetsberättelse för år 2018 
samt även revisionsberättelse med en hemställan om att respektive fullmäktige i medlemskom-
munerna beviljar direktionen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 

AV Media har tagit till sig kritiken från tidigare och har arbetat med att utveckla den ekonomiska 
rapporteringen. Förbundet har också avvecklat sin försäljning av IT-relaterade produkter samt 
påbörjat ett arbete att med att omförhandla avtalen med samverkanskommunerna. 

Beslutet skall expedieras till: 

Kommunalförbundet AV Media Skåne, Ekonomienheten 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Revisionsberättelse AV Media Skåne 2018 
Hemställan om ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018 
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Datum: : 2019-05-06 Till: Utbildningsnämnden 

Handläggare: Ida Skoglund 

Dnr: UN 000165/2019 – 600 

Val till styrgrupp angående Västra Karups skola 

Förslag till beslut 

Utbildningsnämnden beslutar uträtta val av ledamöter till styrgrupp angående byggnation av 
ny skola i Västra Karup. Nämnden väljer tre ledamöter som ska ingå i styrgruppen enligt upp-
delningen två ledamöter som representerar majoriteten och en ledamot som representerar 
oppositionen.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 19 december 2018 att avsätta medel för byggnation av en 
ny F-6 skola i Västra Karup och den 27 mars 2019 fattade man beslut om att fastställa skolor-
ganisationen i Båstads kommun. Kommunstyrelsen ansvarar för verkställandet av besluten. 
På utbildningsnämndens sammanträde den 16 april 2019 beslutades att till kommunstyrelsen 
skicka en skrivelse gällande hemställan om att inleda arbetet på förvaltningsnivå samt att be-
sluta om tillsättandet av en styrgrupp för projektet med Västra Karups skola.  
I skrivelsen specificerades vidare att utbildningsnämnden önskar att tre platser i denna styr-
grupp avsätts för nämndens egna ledamöter, två från majoriteten och en från oppositionen. 
Beslut med bilagd skrivelse skickades vidare till kommunstyrelsens arbetsutskott som den 23 
april 2019 bland annat beslutade att frågan om styrgrupp ska behandlas på utskottets sam-
manträde den 16 maj. 

Utbildningsnämnden har nu att utse de tre ledamöter som ska ingå i styrgruppen enligt upp-
delningen ovan.  

Kommunkansliet 
Ida Skoglund, nämndsekreterare 

Beslutet ska expedieras till: 

Kommunstyrelsen 



Tjänsteskrivelse 
1 (3) 

Datum: 2019-04-30 Till: Utbildningsnämnden 

Handläggare: Inga-Britt Henriksson 

Dnr: UN 000164/2019-600 

Fördjupad utredning avseende Strandäng F-6, 7-9 och plan för ny skola i 
Hemmeslöv  

Förslag till beslut 

att uppdra åt förvaltningen att utreda och ta fram förslag på lämplig skolorganisation avseende 
Strandäng F-6, Strandäng 7-9 och den i detaljplan planerade skolan i Hemmeslöv  

att till nämnden redovisa förslag, i enlighet med föreliggande tjänsteskrivelse, vid nämndens 
möte den 10 december 2019 

Sammanfattning av ärendet 
Den 27 mars 2019 antog fullmäktige i Båstad förslaget till en likvärdig förskole- och grundsko-
lestruktur för perioden 2019-2023  
I samband med fullmäktigebeslutet lyftes behovet av en fördjupad utredning avseende sko-
lorna i centrala Båstad, Strandäng F-6 och Strandäng 7-9 i kombination med den i detaljplan 
planerade skolenheten i Hemmeslöv. 

Utredningen föreslås resultera i väl utredda och förankrade alternativ som skapar förutsätt-
ningar för stabila och framgångsrika projekt i nästa skede.  
De alternativ som ska utredas är ny- och ombyggnationer, volymer avseende elevantal och 
lämpliga indelningar av årskurser och stadier. 
I arbetet ska de olika intressenterna som berörs av frågan ges möjlighet att vara delaktiga och 
bidra med värdefull kunskap och expertis. Med intressenter avses skolledning, lärare, vård-
nadshavare, representanter från Teknik och service, Samhällsbyggnadsavdelningen men även 
andra grupper som under utredningen kan bedöms lämpliga.    

Utredningen ska kännetecknas av en tydlig struktur där fyra prioriterade perspektiv ska vara 
vägledande för värderingen. Samtliga framtagna alternativ ska värderas baserat på dessa fyra 
perspektiv:  

1. Attraktiva och väl fungerande fysiska miljöer i nutid och framtid.
2. Hållbart över tid, investeringskostnader på kort sikt och driftskostnader på lång sikt
3. Lokala fysiska förutsättningar, detaljplaner och projektering
4. Ett gott liv och en levande stad. Hur de nya skolorna skapar förutsättningar för en bra

skoltid och fritid för barn, ungdomar och familjer samt hur skolorna bidrar till ett le-
vande samhälle för alla medborgare i Båstad.

Bakgrund 
Utredningarna som gjordes fram till 2018 visade en ökad tillväxt med fler barn och elever men 
också att större delen av kommunens förskolor och skolor hade ett eftersatt underhåll med 
stora investeringsbehov. De var inte heller anpassade till de lärmiljöer som krävs i dag. Det 
konstaterades även att likvärdigheten mellan förskolor och skolor saknades.  



2 (3) 

Den 27 mars 2019 antog fullmäktige i Båstad förslaget till en likvärdig förskole- och grundsko-
lestruktur för perioden 2019-2023  
I samband med fullmäktigebeslutet lyftes behovet av en fördjupad utredning avseende sko-
lorna i centrala Båstad, Strandäng F-6 och Strandäng 7-9 i kombination med den i detaljplan 
planerade skolenheten i Hemmeslöv.  
Denna utredning ska belysa en möjlig grundorganisation för skolår F-9 i Båstad/Hemmelslöv, 
vad ger bästa förutsättningar för hög kvalitet på sikt, vilken storlek ska skolorna ha, vilka speci-
fika pedagogiska krav ska finnas, vilka krav på utemiljö ska ställas? Hur skapas förutsättningar 
för ett växande samhälle och en förändrad elevdemografi? 

Andra frågor som ska belysas och lyftas fram är, hur de olika alternativen ska värderas ekono-
miskt, vilka kostnader bedöms de framtagna förslagen ha? 
Konkreta frågor som de detaljplanemässiga förutsättningarna, volymstudier, trafik och lo-
gistikfrågor men också skillnader i projektering ska finnas med i utredningsförslagen. 

På ett övergripande plan ska frågor som, hur skapar skolorna förutsättningar för en bra var-
dag, hur kan de bidra till att fler medborgare får tillgång till skolornas resurser och hur berikar 
de sina respektive närområden besvaras? 

Underlaget för de första delarna i utredningsarbetet tas fram i samverkan med skolledning, 
lärare och avdelningsledning för barn och skola. För frågorna kring ekonomi, detaljplaner och 
fastigheter ska utredningsansvariga samverka med expertis från avdelningarna, Ekonomi, 
Teknik och service och Samhällsbyggnad. 
För de avslutande delarna ska elever, vårdnadshavare och andra för utredningen lämpliga per-
soner involveras för att få en så bred och kvalitativ god utredning som möjligt och på så sätt 
svara mot Båstads kommuns framtida behov som samhälle och som attraktiv utbildningsort.  

Tidsåtgång och omfattning av utredningsuppdraget beräknas uppgå till mellan 200-300 tim-
mar fördelat på tre till fyra personer, två personer från Barn och skola en representant från 
Teknik och service samt en extern person för kvalitetssäkring och eventuella fördjupningar. 
Kostnaden bedöms rymmas dels inom Teknik och service projektram och dels inom ordinarie 
drift på Barn och skola. 

Konsekvenser av beslut 

Samhälle 
Båstad blir en attraktiv kommun att bo i för barnfamiljer. Moderna och väl anpassade lärmil-
jöer i förskolor och skolor skapar goda förutsättningar för utveckling och lärande. En föränd-
rad förskole- och grundskolestruktur kan innebära en stärkt utveckling av kommunen.  

Verksamhet 
Läroplanerna och skollagens krav på anpassade lärmiljöer blir möjliga att omsätta i större om-
fattning än vad som är möljligt i dagens lokaler. Kompetensförsörjning är idag en utmaning för 
alla kommuner, med nya och anpassade lärmiljöer underlättas rekryteringen väsentligt och 
kommunens attraktionskraft som arbetsgivare ökar.   

Ekonomi 
Med en fördjupad analys kan ett bättre beslutsunderlag tas fram där både kort- och långsiktiga 
kostnader bedöms utifrån attraktivitet, hållbarhet och funktionalitet. 

Barnkonsekvensanalys 



3 (3) 

Eleverna får en tillgänglig, inkluderande och likvärdig lärmiljö där hänsyn tas till fysiska, soci-
ala och pedagogiska aspekter. Eleverna ska också ges möjlighet att medverka i 
utredingsarbetet. 

Miljökonsekvensanalys 
Om- till- och nybyggnationer ska byggas utifrån ett hållbarhetsperspektiv med Båstad kom-
muns miljömål som vägledning.  

Samråd har skett med: 
Henrik Andersson Bildning och Arbete 
Jan Bernhardsson Teknik och Service 



Tjänsteskrivelse 
1 (1) 

Datum: 2019-05-06 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Margaretha Ekelund Svensson 

Dnr: KS 000299/2018-600 

Svar på motion från Centerpartiet ang. Grevie förskola 

Förslag till beslut 

Utbildningsnämnden beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Sammanfattning av ärendet 
Centerpartiet inkom med en motion till Kommunfullmäktige den 28 februari 2018 om att pla-
nera för en ny förskola i Grevie, helst med byggstart 2019. 

Bakgrund 
I motionen hänvisar Centerpartiet till att det på kort sikt saknades förskoleplatser i Gre-
vie/Västra Karup. På lång sikt kommer det att behövas fler platser för tillkommande barn. 
Centerpartiet ger också förslag på platser där nya förskola kan byggas.  

Aktuellt 
2018-12-19 togs beslut i Kommunfullmäktige om en Likvärdig förskole- och grundskolestruk-
tur i Båstads kommun. I beslutet står följande vad gäller Backabyns förskola i Grevie: 
”Backabyns förskola har under hösten 2017 fått en uppfräschning av lokalerna och ventilat-
ionen 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 barn. En större förskola med ändamålsenliga lokaler som uppfyller tillgänglighetskraven 
kommer att behövas framöver.” 
Visserligen är nuvarande förskola inte helt optimal, men har nyligen renoverats, vilket innebär 
att den kan användas ytterligare ett antal år. I nuläget föreligger inte behov av fler platser uti-
från födelsetalen 2014-2018 och inte heller beräknas någon större utbyggnad i Grevie. Därför  
bedöms det inte vara aktuellt med en ny förskola i Grevie de närmsta åren. 
Vi följer befolkningsprognosen och utvecklingen i Grevie årligen för att bevaka tillväxten på 
orten. Förvaltningen kommer att aktualisera frågan när behov uppstår. 







Tjänsteskrivelse 
1 (1) 

Datum: 20190506 Till: Utbildningsnämnden 

Handläggare: Henrik Andersson Bildningschef 

Dnr: UN 000167/2019-600 

 Gymnasieorganisation 2020/21 för Akademi Båstad Gymnasium 

Förslag till beslut 

1. Utbildningsnämnden godkänner den föreslagna organisationen för Akademi Båstad
Gymnasium läsåret 2020/21.

2. Gällande introduktionsprogrammet fattar rektor beslut angående antal platser.
3. Efter den preliminära antagningen våren 2019 ges Bildningschefen befogenhet att justera

antalet platser utifrån sökbild på respektive program.

Sammanfattning av ärendet 
Fastställande av gymnasieorganisation för läsåret 2020/21 på Akademi Båstad gymnasium. 

Bakgrund 
Målsättningen för samverkansavtalet för gymnasieskolan i Skåne är att stärka och utveckla 
hela området till en attraktiv gymnasieregion. Enligt samverkansavtal för gymnasieskolan i 
Skåne Nordväst, § 7, ska respektive styrelse för utbildning fatta beslut om utbud för nästkom-
mande läsår senast den 30 juni året innan utbildningen ska starta.  

Aktuellt 
Förslag till organisation läsåret 2020/2021: 

Program Antal platser 
Naturvetenskapsprogrammet 20
Samhällsvetenskapsprogrammet inklusive RIG 20 
Ekonomiprogrammet 20 
Vård- och omsorgsprogrammet 20 
Industritekniska programmet- Lärlingsanställning   10 
Vård- och omsorgsprogrammet – Lärlingsanställning      5  
VVS- och fastighetsprogrammet – Lärlingsutbildning    5 
Programinriktat val för grupp mot Vård- och omsorgsprogrammet    5 

Programinriktat val för enskild 

Totalt antal platser 105 

Konsekvenser av beslut 
Akademi Båstad gymnasium har ett adekvat och attraktivt utbud av utbildningar. 

Beslutet ska expedieras till: 
Rektor för Akademi Båstad gymnasium 
Bildningschef Båstad kommun 

Samråd har skett med: 
Rektor och studie- och yrkesvägledare på Akademi Båstad gymnasium 



Tjänsteskrivelse 
1 (1) 

Datum: 2019-05-07 Till: Utbildningsnämnden 

Handläggare: Henrik Andersson Bildningschef 

Dnr: UN 000172/2019-600 

Regler för medflyttning av programpeng vid gymnasiestudier utomlands 

Förslag till beslut 
Utbildningsnämnden antar förslag till regler för medflyttning av programpeng vid gymnasi-
estudier utomlands. 

Bakgrund 
Bildningsnämnden fattade 2008 (dnr 359/08-608.6) beslut om att Svenska gymnasieskolor 
med rätt till bidrag från Skolverket erhåller interkommunalersättning från Båstads kommun. 

Aktuellt 
Beslutet om medflyttning av programpeng har av förvaltningen tillämpats på sådant sätt att 
eleven har kunnat läsa år två under en eller två terminer utomlands. 
 För att skapa en större tydlighet kring studier utomlands har ett förslag kring regelverk tagits 
fram. 
Att studera utomlands under en period av studietiden ger möjlighet till en internationell ut-
blick och att ta del av andra kulturer. Samtidigt finns behov av kontinuitet och kvalitetssäkring 
av studietiden som helhet. I en avvägning kring detta, föreslås att nuvarande tillämpning av 
beslutet kring utlandstudier tydliggörs genom föreliggande förslag till regelverk. 

Beslutet ska expedieras till: 
Ulrika Krämer Rektor Akademi Båstad Gymnasium 
Kari Petersson Bitr Rektor Akademi Båstad gymnasium 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Regler för medflyttning av programpeng vid gymnasiestudier utomlands 

Samråd har skett med: 
Ulrika Krämer och Kari Petersson 



Akademi Båstad Gymnasium, Vångavägen 9, 269 22 BÅSTAD 
Mail: gymnasiet@akademi.bastad.se   

Telefon: 0431-777 50  
www.akademi.bastad.se 

Regler för medflyttning av programpeng vid 
gymnasiestudier utomlands  

1. Eleven och minst en vårdnadshavare ska vara folkbokförd i

Båstad kommun under hela studietiden utomlands. Är eleven

myndig och folkbokförd i Båstad kommun kan denne få

programpeng utomlands även om inte någon av föräldrarna

är folkbokförda i Båstad kommun.

2. Eleven ska genomföra en treårig-gymnasieutbildning på

något av följande nationella program:

Samhällsvetenskapliga programmet, naturvetenskapliga

programmet eller ekonomiprogrammet. Studierna ska

inledas och avslutas genom skolgång i Sverige.

Studierna utomlands ska ske på samma nationella program och

inriktning som hemma. Utbildningen ska i allt väsentligt

motsvara och ersätta den utbildning som eleven genomgår i

svensk gymnasieskola.

3. Eleven ska vara utskriven från sin gymnasieskola i Sverige

under tiden för studierna utomlands. 

4. Medflyttning av programpeng för studier utomlands får

ske som längst ett läsår (två terminer) samt motsvara den

normala studietiden för det aktuella svenska

gymnasieprogrammet.

5. Skriftlig ansökan ska skickas till beslutsfattande Rektor på

gymnasiet i Båstad kommun minst två månader före

terminsstarten och beslutas innan utlandsstudierna

påbörjas.

6. Programpeng utbetalas endast ut till sådan utbildning

som står under tillsyn av Skolinspektionen och följs upp,

utvärderas, erhåller statsbidrag för utlandsskola för

gymnasiet samt är godkända som svensk utlandsskola av

Skolverket.

7. Ersättning lämnas med högst den av utbildningsnämnden årligen
fastställdaprogramkostnad för aktuellt gymnasieprogram, och endast för tid
som sammanlagt motsvarar normalstudietiden för den aktuella utbildningen i
svensk skola.



Akademi Båstad Gymnasium, Vångavägen 9, 269 22 BÅSTAD 
Mail: gymnasiet@akademi.bastad.se   

Telefon: 0431-777 50  
www.akademi.bastad.se 

8. Programpeng utbetalas till skolan terminsvis i efterskott, mot

faktura ställd till utbildningsförvaltningen i Båstad

kommun, efter uppvisande av utbildningsbevis, betyg eller

motsvarande som visar vilka studier som har genomförts och

blivit godkända. Utbetalning får inte ske till elever  eller

annan privatperson. Uppgifter om skolans bank- och

kontonummer, IBAN samt BIC mm skall tydligt framgå av

fakturan.

9. Medflyttning av programpeng för elever som får statsbidrag

enligt reglerna i förordning (1994:519) om statsbidrag till

utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar beviljas ej.
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Datum: : 2019-04-30 Till: Utbildningsnämnden 

Handläggare: Ida Skoglund 

Dnr: UN 000004/2019 – 900 

Beslutslogg 

Förslag till beslut 

Beslutsloggen för utbildningsnämnden, 2019-05-14, 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 2019-05-14 



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

2019-05-14 

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 

Inväntar skol-
jurist 

December 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 Inväntar sä-
kerhetschef. 
Frågan är lö-
pande med vid 
nybyggnation-
er. 

Hösten 2019 

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 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

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

UN 
000168/ 
2019-600 

Ärendet ska beredas av förvaltningen. Skolchef Under bered-
ning 

Våren 2019 
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Datum: : 2019-05-06 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. Föreläggande om upprättande av rutiner för rengöring av leksaker och textilier på
Skogsbyns förskola

2. Föreläggande om att redovisa rutiner för städning av heltäckningsmatta på låg- och
högstadier Strandängsskolan

Bildning och arbete Barn och skola 
Henrik Andersson, bildningschef Inga-Britt Henriksson, skolchef 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Föreläggande om upprättande av rutiner för rengöring av leksaker och textilier på Skogsbyns 
förskola. 
Föreläggande om att redovisa rutiner för städning av heltäckningsmatta på låg- och högstadier 
Strandängsskolan. 
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Datum: : 2019-04-30 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 

Skola/förskola Anmälningar sedan förra UN Anmälningar totalt 2019

Strandängsskolan F-6 2

Strandängsskolan 7-9 3 7

Förslövs skola 3 27

Östra Karups skola 4 11

Västa Karups skola 2 2

Sandlyckeskolan 4 4

Klockarebyns förskola 1

Malens förskola

Östra Karps förskola

Backabyns förskola

Fiskebyns förskola

Skogsbyns förskola

Ängsbyns förskola

Äppelbyns förskola

Päronbyns förskola

Totalt 16 54



Typ av trakasseri/kränkning Antal

Kön 2

Etnisk tillhörighet 5

Funktionsnedsättning

Könsöverskridande identitet 1

Religion/trosuppfattning

Sexuell läggning 1

Ålder 1

Utseende 6

Kläder

Ekonomisk situation 1

Begåvning 1

Övrigt 13

Oklart/ej ifyllt 6

Uttryck Antal

Fysiskt 16

Verbalt 18

Psykosocialt 4

Text/bild 2

Subtilt 3

Förstört material

Oklart/ ej ifyllt 1



Anmälda kränkande behandlingar
Ärende inkomna efter reviderade rutiner UN 190319 

Diarienummer Inkommit datumSkola/förkola Redovisas UNTyp av kränkning/trakasseri Uttryck

UN 000088/2019 190314 Förslöv 190416 Kön, sexuell läggning, utseende Psykosocialt, text/bild

UN 000092/2019 190318 Ö Karup 190416 Utseende Fysiskt, verbalt

UN 000093/2019 190318 Ö Karup 190416 Övrigt Fysiskt, verbalt

UN 000094/2019 190318 Strandäng F-6 190416 Övrigt Subtilt

UN 000095/2019 190319 Strandäng F-6 190416 Övrigt Verbalt, psykosocialt

UN 000096/2019 190320 Förslöv 190416 Övrigt Fysiskt, verbalt

UN 000099/2019 190322 Förslöv 190416 Etnisk tillhörighet Verbalt

UN 000104/2019 190326 Förslöv 190416 Utseende, övrigt Psykosocialt

UN 000105/2019 190326 Förslöv 190416 Övrigt Psykosocialt

UN 000106/2019 190326 Förslöv 190416 Ålder Fysiskt

UN 000107/2019 190327 Klockarebyns förskola 190416 Övrigt Fysiskt

UN 000116/2019 190401 Förslöv 190416 Inget ifyllt Fysiskt

UN 000117/2019 190401 Vilvelvinden/Solrosen fritids (Förslöv) 190416 Inget ifyllt Fysiskt

UN 000126/2019 190403 Strandäng 7-9 190514 Oklart, händelsen skedde på Musteriet

UN 000143/2019 190410 Ö Karup 190514 Utseende Verbalt, text/ bild

UN 000145/2019 190410 Ö Karup 190514 Övrigt Fyskiskt, verbalt

UN 000146/2019 190410 Virvelvinden/Solrosen fritids (Förslöv) 190514 Inget ifyllt Fysiskt

UN 000148/2019 190412 Sandlycke 190514 Inget ifyllt Fysiskt, verbalt

UN 000150/2019 190415 Sandlycke 190514 Övrigt Fysiskt, verbalt

UN 000151/2019 190415 Sandlycke 190514 Övrigt Fysiskt, verbalt

UN 000152/2019 190415 Sandlycke 190514 Övrigt Fysiskt, verbalt

UN 000153/2019 190417 Strandäng 7-9 190514 Inget ifyllt Fysiskt

UN 000154/2019 190417 Strandäng 7-9 190514 Kön, etnisk tillhörighet Verbalt

UN 000155/2019 190415 Förslöv 190514 Övrigt Fysiskt, verbalt

UN 000156/2019 190416 V Karup 190514 Etnisk tillhörighet, Könsöverskridande identitet/uttryckFysiskt, verbalt

UN 000157/2019 190416 V Karup 190514 Ekonomisk situation, Övrigt (nedsättande ord)Verbalt

UN 000158/2019 190424 Ö Karup 190514 Etnisk tillhörighet, utseende Verbalt, subtilt



UN 000159/2019 190424 Ö Karup 190514 Etnisk tillhörighet, utseende Verbalt, subtilt

UN 000170/2019 190426 Förslöv 190514 Begåvning Verbalt
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