
 

 

 

Kallelse till sammanträde med Utbildningsnämnden  

Datum: Tisdagen den 24 november 2020 

Plats och tid: Kl. 13:30 OBS: Digitalt via Zoom från Astrakanen, kommunhuset i Båstad. 

 

 Ärendemening Handläggare Besluts-
instans 

 Upprop   
1.  Val av justeringsperson   UN 

2.  Godkännande av dagordning   UN 

3.  Offentliga sammanträden för utbildningsnämnden mandatperioden 2019-
2022  - digitalt möte 

 UN 

4.  Informationsärenden    

5.  Hemställan från AV Media Skåne - antagande av tre nya medlemmar samt 
godkännande av ny förbundsordning 

Margaretha Ekelund-
Svensson 

KF 

6.  Nämndsplan 2021 inklusive internbudget Annica Nilsson  

Inga-Britt Henriksson 

UN 

7.  Socioekonomisk resursfördelning Annica Nilsson  

Inga-Britt Henriksson 

UN 

8.  Ekonomisk månadsuppföljning 2020 Annica Nilsson UN 

9.  Redovisning av värdegrundsarbetet Birgitta Berséus UN 

10.  Yttrande gällande förslag om förändrat ansvar för utbildningsnämnden  UN 

11.  Anmälda delegationsbeslut  UN 

12.  Beslutslogg   UN 

13.  Delgivningar   UN 

14.  Anmälda kränkande behandlingar   UN 

15.  Rapportering problematisk frånvaro – underlag kompletteras senare  UN 

 
 
Båstad den 17 november 2020 
 
 
 

Thomas Nerd 
Ordförande 

Ida Skoglund 
Sekreterare 
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Datum: 2020-11-02 Till: Utbildningsnämnden 

Handläggare: Ida Skoglund 

Dnr: UN 000001/2020 – 900 
 
 

Val av justeringsperson  
 
 

Förslag till beslut 
 
1. Uno Johansson (C) utses till justeringsperson och Helena Stridh (BP) till ersättare.  
 
2. Justeringen äger rum på kommunkontoret i Båstad, fredagen den 27 november 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  
skriftligt innan nämnden justerar den. 
 
 
 
Kommunkansliet 
Ida Skoglund, nämndsekreterare 
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Datum: 2020-11-02 Till: Utbildningsnämnden 

Handläggare: Ida Skoglund 

Dnr: UN 000002/2020 – 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: 2020-11-17 Till: Utbildningsnämnden 

Handläggare: Ida Skoglund 

Dnr: UN 000010/2019 – 100 
 
 

Offentliga sammanträden för utbildningsnämnden mandatperioden 2019-
2022 - digitalt möte 
 
 
Förslag till beslut 
 
Sammanträdet den 24 november 2020 genomförs digitalt med tanke på rekommendationer i 
samband med pågående smittspridning av coronaviruset (covid-19). 

 
Sammanfattning av ärendet 
Vid mandatperiodens start 2019 fattade utbildningsnämnden beslut om att dess  
sammanträden ska vara offentliga i de fall det inte rör ärende som handlar om  
myndighetsutövning eller som är belagda med sekretess.   
 
I samband med händelseutvecklingen i samhället gällande covid-19 rekommenderas att  
formen för sammanträden anpassas för att minimera risk för smittspridning.  
Utbildningsnämnden har hittills genomfört sina sammanträden med anpassningar i  
möteslokalen som möjliggjort fysiskt avstånd mellan närvarande personer. Man har tidigare 
även beslutat att stänga mötena för att minska antalet personer i lokalen. I och med hårdare  
restriktioner i samhället rekommenderas att om möjligt genomföra eventuella möten digitalt. 
Detta möjliggör även närvaro från andra än tjänstgörande ledamöter och de tjänstepersoner 
som omfattats av tidigare beslut. Fysisk närvaro i möteslokalen gäller för ordförande,  
justerare, skolchef och sekreterare. 
 
Under november och december 2020 begränsas även andra typer av sammankomster.  
Presidiemöten, utbildningar och konferenser kommer inte att hållas under denna period och 
de informationspunkter under sammanträdena som innehåller externa aktörer skjuts upp. 
 
 
 
Kommunkansliet 
Ida Skoglund, nämndsekreterare 
 
 
 
Samråd har skett med: 
Ordförande 
Skolchef 
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Datum: 2020-11-09 Till: Utbildningsnämnden 

Handläggare: Ida Skoglund 

Dnr: UN 000006/2020 – 900 
 
 

Informationsärenden  
 
 
1. Lägesrapport Tuvelyckans förskolas lokaler, Inga-Britt Henriksson 
2. Upphandling Västra Karups skola, Inga-Britt Henriksson 
3. Lägesrapport covid 19, Inga-Britt Henriksson 
4. Redovisning av platser inom förskola, Inga-Britt Henriksson 
5. Allmän information, Inga-Britt Henriksson 
 
 
 
Kommunkansliet 
Ida Skoglund, nämndsekreterare 
 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Redovisning av platser inom förskola 
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Datum: : 2020-11-11. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Margareta Ekelund-Svensson 

Dnr: KS000766/2020-900 
 
 

Förslag att bifalla hemställan från  Kommunalförbundet AV Media Skåne om 
att anta tre nya medlemmar samt att godkänna ny förbundsordning   
 
 
Förslag till beslut 
Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att bifalla hemställan från  
Kommunalförbundet AV Media Skåne om att anta tre nya medlemmar, kommunerna  
Kristianstad, Hörby och Höör. 
 
Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att bifalla hemställan från  
Kommunalförbundet AV Media om att godkänna ny förbundsordning enligt bilaga.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Tre kommuner, Kristianstad, Hörby och Höör, har ansökt om medlemskap i Kommunalförbun-
det AV Media Skåne. Kommunalförbundets Direktion har enhälligt fattat beslut om att god-
känna dessa kommuners ansökan. 
Kommunalförbundet AV Media Skåne har gjort ändringar av och tillägg till förbundsordningen, 
vilket nu finns för godkännande hos alla medlemmar. Den nya Förbundsordningen ska börja 
gälla från den 1 jan 2021. 
 

Bakgrund 
Kommunalförbundet AV Media bildades 1997 och började sin verksamhet 1998. Medlemmar 
är 12 kommuner i norra Skåne, från 1 jan 2021 15 kommuner under förutsättning att nuva-
rande medlemmar godkänner tre nya medlemmar. Syftet med kommunalförbundet är att till-
varata medlemmarnas intressen inom utbildning, förskola och annan pedagogisk verksamhet. 
Kommunalförbundets ändamål är att främja samverkan och ge medlemmarna ett brett kvalita-
tivt utbud inom områdena film, ljud, litteratur, pedagogik, skol- och kompetensutveckling samt 
tillhandahållande av teknik. Kommunalförbundet skall ligga i framkant avseende modern pe-
dagogik och teknik. 
 

Aktuellt 
Direktionen i Kommunalförbundet har godkänt ansökningarna från kommunerna Kristianstad, 
Hörby och Höör samt tagit fram förslag till en ny Förbundsförordning. Se bilaga. 
 
 
 
 
Verksamhetsområde 
Barn och skola 
Margareta Ekelund Svensson 
Skolexpert 
 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 

[IT.J BÅSTADS 
~ KOMMUN 
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AV Media Skåne 
Inga-Britt Henriksson 
Margaretha Ekelund Svensson 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Ny Förbundsordning för Kommunalförbundet AV Media 
 
Samråd har skett med 
Inga-Britt Henriksson 
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Tjänsteskrivelse 
2020

J½MfAOs KOMMUN 
Utbildningsnämnden 

Hemställan ifrån Kommunalförbundet AV Media Skåne till 
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medlemskommunerna om att anta tre nya medlemmar samt att 
godkänna ny Förbundsordning. 

Under 2020 har dialogmöten med medlemskommunerna genomförts i syfte att ge 

bakgrunden till processen angående nya medlemmar i Kommunalförbundet. 

Tre kommuner, Kristianstad, Hörby och Höör har ansökt om medlemskap. 

Kommunalförbundets Direktion har vid direktionsmöte 2020-03-09 och 2020-05-04 

enhälligt fattat beslut om att godkänna dessa kommuners ansökan. 

Direktionens yttrande angående ansökningarna: Det är mycket positivt att 

Kristianstads kommun, som är den största kommunen i vårt verksamhetsområde, vill 

bli medlem i AV Media Skåne och att även Hörby och Höörs kommun tar steget ifrån 

avtalskommun till att bli medlemmar då detta gör att förbundet stärks juridiskt, 

ekonomiskt och verksamhetsmässigt. 

Direktionen i kommunalförbundet AV Media Skåne hemställer om att Båstads 

kommun antar de tre nya kommunerna med inträde i förbundet 1 januari 2021 . 

Direktionen i kommunalförbundet AV Media Skåne hemställer om att Båstads 

kommun godkänner ny Förbundsordning som börjar gälla 1 januari 2021. 

Bifogas som bilaga Ny Förbundsordning . 

Mikael Linden 
Verksamhetschef 
AV Media Skåne 

AV Media Skåne I Finjagatan 44, 281 51 Hässleholm I Växel 0451 - 38 85 80 
Bankgiro: 5161-8163 I Orgnr: 222000-0943 

Webb: avmediaskane.se I E-post: kontakt@avmediaskane.se 
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Angående Ny Förbundsordning 

Ändringar/tillägg i Ny Förbundsordning är skrivna med röd text annars är 
skrivningen som tidigare Förbundsordning. 

Mikael Linden 
Verksamhetschef 
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Förbundsordning för Kommunalförbundet 
AV Media Skåne. 
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2020-10-12 

Förbundet bildades på obestämd tid 1997 och startade sin verksamhet 1998. 

Ändringar av och tillägg till förbundsordningen har antagits av medlemmar 2020 och 

träder i kraft 1 januari 2021. 

1 § Namn och säte 
Kommunalförbundets namn är Kommunalförbundet AV Media Skåne och 

har sitt säte i Hässleholm. 

2 § Medlemmar 
Medlemmar i Kommunalförbundet är: 

Bromölla, Båstad, Hässleholm, Hörby, Höör, Klippan, Kristianstad , Osby, Perstorp, 

Simrishamn, Tomelilla, Astorp, Ängelholm, Örkelljunga och Östra Göinge kommun. 

3 § Ändamål och uppgifter 
Kommunalförbundets syfte är att tillvarata medlemmarnas intressen inom utbildning, 

förskola och annan pedagogisk verksamhet. Kommunalförbundets ändamål är att 

främja samverkan och ge medlemmarna ett brett och kvalitativt utbud inom 

områdena film, ljud, litteratur, pedagogik, skol- och kompetensutveckling samt 

tillhandahållande av teknik. Kommunalförbundet skall ligga i framkant avseende 

modern pedagogik och teknik. 

Uppgifter: 

• Utlåning och distribution av pedagogiskt material, film, ljud, litteratur, digital 

teknik och digitala läromedel. 

• Tillhandahålla plattform för strömmande media. (Streaming). 

• Garantera att samtliga produkter och tjänster är kvalitetssäkrade före inköp 

och utlåning . 

• Erbjuda förmånliga gemensamma avtal för digitala läromedel. 

• Genomföra event såsom läromedelsmässa och andra pedagogiska träffar för 

inspiration och information inom pedagogisk verksamhet. 

• Erbjuda medlemmarna utbildningar i form av kurser och konferenser. 

• Skapa nätverk för erfarenhetsutbyte mellan kommunerna. 

AV Media Skåne I Finjagatan 44, 281 51 Hässleholm I Växel 0451- 38 85 80 
Bankgiro: 5161-8163 I Orgnr: 222000-0943 

Webb: avmediaskane.se I E-post: kontakt@avmediaskane.se 
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• Samverka med nationella och regionala organisationer i Skåne län samt med 

motsvarande verksamheter i första hand i närliggande län men också vid 

behov övriga Sverige. 

Kommunalförbundet har även rätt att efter avtal med förbundsmedlem tillhandahålla 
andra eller kompletterande produkter eller tjänster inom ramen för kommunal

förbundets kompetens. Om kommunalförbundet tillhandahåller andra tjänster till sina 

förbundsmedlemmar än sådana som ingår i medlemsavgiften skall detta göras så att 
intäkterna för dessa tjänster täcker kostnaderna för densamma. 

4 § Organisation 
Förbundet är ett kommunalförbund med direktion. För förbundsdirektionen gäller 

särskilt reglemente. 

5 § Förbundsdirektionens organisation och mandattid 
Direktionen skall bestå av en ledamot och en ersättare från varje medlemskommun, 

dvs. 15 ledamöter och 15 ersättare. En förbundsmedlem får till ledamot eller 

ersättare i den beslutande församlingen välja endast den som är ledamot eller 
ersättare i förbundsmedlemmens fullmäktige . 

Mandattiden för ledamöter och ersättare är fyra (4) år, räknat från första januari året 
efter det då allmänna valet till kommunfullmäktige ägt rum i landet. 

Vid förhinder för ledamot tjänstgör ersättare vald av samma medlemskommun som 

ledamoten. Ledamot kallar själv in sin ersättare. 

Ersättare i direktionen har närvarorätt och yttranderätt vid direktionens 

sammanträden och rätt att få sin mening antecknad i protokollet. 

Vid förhinder för ledamot och för ersättare vald av samma medlemskommun som 
ledamoten , beslutar direktionen om inkallelseordning för ersättares tjänstgöring . 

Direktionen får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter 
närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och 
bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och 
höra varandra på lika villkor. 

AV Media Skåne I Finjagatan 44,281 51 Hässleholm I Växel 0451- 38 85 80 
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Ledamot som önskar delta på distans ska senast 5 dagar före sammanträdet anmäla 
detta till AV Media Skåne. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans. 

6 § Kungörelser och tillkännagivanden 
Kommunalförbundet skall på sin webbplats ha en anslagstavla. Anslagstavlan skall 
kunna särskiljas från övrigt innehåll på webbplatsen. Varje förbundsmedlem skall ges 

möjlighet att länka sin webbplats till den webbplats där kommunalförbundet har sin 
anslagstavla. 

Kommunalförbundet skall på sin anslagstavla publicera kommunalförbundets: 

- tillkännagivanden om direktionens sammanträden 
- tillkännagivanden av justerade protokoll 
- tillkännagivanden av delegationsbeslut som inte skall anmälas till en nämnd 

- justerade protokoll i den utsträckning förbundet bestämmer och inte strider 
mot lag eller annan författning 

- upplysningar om hur beslut kan överklagas 

7 § Initiativrätt 
Ärenden i direktionen får väckas av 

• ledamot i direktionen 

• förbundsmedlems kommunfullmäktige och kommunstyrelse 

• revisorerna om ärendet rör granskning av förbundets verksamhet 

8 § Revisorerna 
Förbundet skall ha tre (3) revisorer. Kommunfullmäktige i medlemskommunerna 
utser revisorerna . Valet skall föregås av samråd med övriga medlemmar. 
Revisorerna väljs för samma mandatperiod som direktionen. Tre av 

medlemskommunerna utser för varje mandatperiod revisorer. 
Varefter tre nya medlemskommuner utser revisorer för nästkommande mandatperiod 
tills alla medlemskommuner har utsett revisorer för en mandatperiod . 

9 § Kostnadstäckning 
Kommunalförbundets årliga kostnader skall täckas genom avgifter. 
Kommunalförbundet skall debitera medlemmarna avgifter för utförda tjänster efter 

självkostnadsprincipen. 
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10 § Andel i tillgångar och skulder 
Förbundsmedlemmarna har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och 

skulder i förhållande till medlemmarnas folkmängd. Till grund för fördelningen gäller 

respektive medlems andel av den totala folkmängden vid ingången av året före 

räkenskapsåret, avrundat till en decimal. 
Nu angivna fördelningsgrund gäller för täckande av brist för det fall att förbundet 

skulle sakna medel att betala sina skulder i verksamheten samt vid skifte av 

förbundets behållna tillgångar eller skulder som föranleds av förbundets upplösning . 

Samma fördelning skall gälla för borgen som medlemmarna ingår i förbundet. 

11 § Budget, verksamhetsplan och ekonomisk styrning 
Verksamhetschefen har att, till direktionen, årligen framlägga förslag till budget. 

Budgeten skall innehålla beslutsförslag för verksamheten och ekonomin under 

budgetåret, samt en plan för verksamheten och ekonomin under den därefter 

kommande tvåårsperioden. Budgetförslag skall förgås av dialogmöte med 
revisorerna vad avser revisionsbudget. 

Direktionen skall årligen fastställa en tidsplan för förbundets arbete med budget, 

uppföljning av ekonomi och verksamhet, delårsrapporter och årsredovisning. 

Direktionens sammanträden, vid vilka budgeten fastställs samt årsredovisningen 

godkännas, skall vara offentligt och skall tillkännages på kommunalförbundets 

anslagstavla minst en vecka före sammanträdesdagen. 

Förslag till budget samt årsredovisning skall hållas tillgängligt för allmänheten på 

förbundets anslagstavla från och med tillkännagivandet av det sammanträde med 
direktionen då budgeten skall fastställas respektive årsredovisningen skall 

godkännas. 

Arets resultat skall tillföras det egna kapitalet upp till 9 000 000 kr. Eget kapital 

räknas årligen upp enligt prisbasbeloppets procentsats. Överskjutande del av årets 
resultat , när det egna kapitalet uppgår till 9 000 000 kr, skall delas ut till medlems

kommunerna. 

Grunden för fördelningen baseras på respektive medlems andel av den totala 

fo lkmängden vid ingången av året före räkenskapsåret, avrundat till en decimal. 

AV Media Skåne\ Finjagatan 44, 281 51 Hässleholm\ Växel 0451- 38 85 80 
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12 § Allmänhetens rätt att ställa frågor om årsredovisningen vid ett 
sammanträde med direktionen. 
Allmänheten har rätt att i elektronisk form (e-post) ställa frågor om årsredovisningen 
vid direktionsmöte då årsredovisningen behandlas. Sådana frågor skall inkomma till 
kommunalförbundet senast tre arbetsdagar före det direktionsmötet då års
redovisningen behandlas. Frågor om årsredovisningen besvaras vid direktionsmötet 
samt även med e-post till frågeställaren. 

13 § Lån, borgen m.m. 
Förbundet har inte rätt att uppta lån, teckna borgen, garantier eller motsvarande utan 
godkännande av samtliga förbundsmedlemmars fullmäktige. 

Förbundet får inte bilda bolag, förvärva andelar i bolag eller motsvarande utan 
godkännande av samtliga förbundsmedlemmars fullmäktige. 

14 § Samråd, insyn och kontroll 
Förbundsmedlemmarna har rätt till insyn i förbundet och rätt att utöva uppsikt över 
dess verksamhet. Dessa befogenheter utövas enligt kommunallagen av 
kommunstyrelsen i respektive kommun. Direktionen skall före beslut, samråda med 

medlemmarna i frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt. 

15 § Ersättningar för förtroendeuppdrag 
Arvoden och andra ekonomiska ersättningar till ledamöter och ersättare i direktionen 
eller andra organ regleras i kommunalförbundets bestämmelser, arvoden och 

ersättning till förtroendevalda, enligt bestämmelser för arvoden och ersättningar som 
tillämpas i Hässleholms kommun. Arvode och andra ekonomiska ersättningar till 
revisorer och revisorsersättare skall utgå enligt de regler som tillämpas i 

Hässleholms kommun. 

16 § Uppsägning och utträde 
En förbundsmedlem har rätt att utträda ur förbundet. Uppsägningstiden är 18 
månader räknat från ingången av den månad då uppsägningen sker. Regleringen av 
de ekonomiska mellanhavandena mellan förbundet och den utträdande medlemmen 
bestäms i en överrenskommelse mellan samtliga förbundsmedlemmar. 
Den ekonomiska regleringen skall ske utifrån de andelar i förbundets samlade 

tillgångar och skulder som gäller vid ingången av det år medlemmen utträder ur 
förbundet, om inte annat avtalas mellan förbundsmedlemmarna. 
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17 § Likvidation och upplösning 
Om förbundsmedlemmarna inte kan enas om förutsättningarna för utträde när 
uppsägningstiden i 16 § är till ända, skall förbundet omedelbart träda i likvidation. 
Förbundet ska också träda i likvidation om minst tre av förbundsmedlemmarna 
genom samstämmiga beslut i respektive förbundsmedlems fullmäktige fattat beslut 
härom. Likvidationen verkställs av direktionen i egenskap av likvidator. 
Vid skifte av förbundets behållna tillgångar med anledning av likvidationen ska den i 
10 § angivna fördelningsgrunden mellan förbundsmedlemmarna tillämpas. 

När förbundet har trätt i likvidation ska förbundets egendom, i den mån det behövs 
för likvidationen, förvandlas till pengar genom försäljning på offentlig auktion eller på 
annat lämpligt sätt. Verksamheten får tillfälligt fortsätta om det behövs för en 
ändamålsenlig avveckling. 

När direktionen har fullgjort sitt uppdrag som likvidator ska direktionen avge en 
slutredovisning för sin förvaltning. Redovisningen sker genom en förvaltnings
berättelse som rör likvidationen i sin helhet med redovisning av skiftet av behållna 
tillgångar. Till berättelsen ska fogas redovisningshandlingar för hela likvidationen. 

Till slutredovisningen ska bifogas direktionens beslut om vilken av förbundets 
medlemmar som ska överta och vårda de handlingar som hör till förbundets arkiv. 
När förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna delgivits samtliga 
förbundsmedlemmar, är förbundet upplöst. 

18 § Tvister 
Tvister mellan förbundet och en eller flera förbundsmedlemmar skall, om parterna 
inte kan nå en frivillig uppgörelse, avgöras genom skiljeförfarande enligt lagen om 
skiljeförfarande (SFS 1999: 116). 

19 § Inträde av ny medlem 
Om ytterligare kommun önskar bli medlem i förbundet skall ansökan ske till 
direktionen som yttrar sig och överlämnar ärendet till medlemskommunernas 
fullmäktige för beslut. 

Ny medlem som har antagits medges tillträda medlemskapet i förbundet den 1 
januari kalenderåret efter det att samtliga medlemskommuner biträtt ansökan genom 
fullmäktigebeslut och ny förbundsordning undertecknats av samtliga 

förbundsmedlemmar. 
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20 § Ändring av förbundsordningen 
Ändring och tillägg till denna förbundsordning skall fastställas av samtliga 

medlemmars fullmäktige. Kommunalförbundets direktion skall ges möjlighet att yttra 

sig över förslag om förändrad förbundsordning. 

Här kommer vi att referera till respektive kommunsprotokoll där beslut tagits. 

Det innebär att det inte behövs någon påskrift. 

Denna reviderade förbundsordning har antagits av xxx kommunfullmäktige 2020-xx

xx 
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Datum: 2020-11-09 Till: Utbildningsnämnden 

Handläggare:  

Inga-Britt Henriksson skolchef 

Dnr: UN 000395/2020-900 

 
 

Nämndsplan och internbudget 2021 för utbildningsnämnden 
 
 
Förslag till beslut 
Utbildningsnämnden godkänner internbudget samt nämndsplan för år 2021 
som underlag för verksamhetsplanering inom verksamhetsområde Barn och skola. 
 
 
Bakgrund 
Enligt kommunallagens 6 kapitel 6 § ska nämnderna var och en inom sitt område se till att 
verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt 
de bestämmelser i lag eller annan författning som gäller verksamheten. 
 
Aktuellt 
Den föreslagna nämndsplanen innehåller förutom nämndspecifika delar, även avsnitt som är 
kommunövergripande och gemensamma för alla nämnder. 
Efter inledande ord av ordföranden beskrivs kommunens styrmodell kortfattat samt syftet 
med nämndsplanen. Därefter följer redogörelse för nämndens organisation och verksamheter 
och eventuella större ändringar inför det kommande året. Utifrån omvärldsanalyser beskrivs 
nämndens utmaningar. Under avsnittet  Kommunfullmäktiges inriktningsmål  finns de nio kom-
munfullmäktigemål som ligger till grund för nämndernas strategiska och taktiska insatser vilka 
i sin tur beskrivs i avsnittet Nämndens prioriteringar för en långsiktigt hållbar utveckling. 

 
Uppföljning av nämndsplanen sker vid delårsrapport och årsredovisning.  Måluppfyllelsen 
mäts med olika indikatorer/mätvärden.  
Internkontrollplanen ingår som en del i nämndsplanen.  
Både indikatordokumentet och internkontrollplanen kommer att finnas som separata bilagor 
till nämndsplanen. 
 

Ekonomi 
Nämndsplanen innehåller även internbudget enlig fasställd rambudget utifrån 
kommunfullmäktiges beslut. 
 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 

Kommunstyrelsen 

Utbildningsnämndens ordförande och ledamöter 
Inga-Britt Henriksson, Skolchef 
Sari Bengtsson, Utvecklingsstrateg, Kommunledning 
Rektorer Barn och skola 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 

[IT.J BÅSTADS 
~ KOMMUN 
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Utkast till nämndsplan 
Utkast indikatorer 
 
Samråd har skett med: 
Thomas Nerd, Utbildningsnämndens ordförande 
Inga-Britt Henriksson, skolchef 
Birgitta Berséus utvecklingsledare  
Eva Hugosson biträdande skolchef 
Margaretha Ekelund Svensson skolexpert  
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1. Nämndens ordförande har ordet 

 
Utbildningsnämnden ansvarar för centrala delar av det som brukar kallas för välfärdens kärna. Vi 
ska genom det politiska arbetet skapa goda förutsättningar för unga människor att ta sig vidare i 
livet genom bra utbildning. Under rådande pandemi ställs exceptionella krav på politiken och för-
valtningen. Vår gemensamma strävan är att under rådande omständigheter och inom ramarna för 
myndigheternas beslut och rekommendationer genomföra verksamten så bra det bara går. 
 
Nämnden är helt beroende av en professionell och kunnig förvaltning för att klara sitt uppdrag. 
Inom verksamheten pågår ständiga förändringar för att optimera och anpassa organisationen. 
Gott ledarskap och medarbetarskap baserat på kompetens och tillit är nämndens absoluta ambit-
ion. Utbildningsnämnden har en mycket god och professionell dialog med såväl verksamhetsled-
ning som rektorsgruppen. Tilliten från nämnden gentemot förvaltning är stor. 
 
Det ekonomiska läget för kommunen är och kommer vara besvärligt. Resurser står inte i sam-
klang med önskemål och behov. Utbildningsnämnden är en del av kommunens helhet och därmed 
påverkas givetvis nämndens möjligheter till utbyggnad och utveckling av hur ekonomin totalt ut-
vecklas och andra verksamheters resursbehov.  
 
Vår verksamhet uppvisar toppresultat i många nationella mätningar. Betygs- och resultatnivåerna 
är genomgående höga. Personalrekrytering med fokus på behörighet är framgångsrik. En ny skol-
organisation är på plats och är under implementering. Betydande investeringar kommer att ge-
nomförs under de kommande åren för att stärka möjligheterna till en fortsatt bra förskola och 
skola. Det arbetas systematiskt med värdegrundsarbete från förskolan och genom hela skolsyste-
met. Utbildningsnivån höjs succesivt och samhället kan förändras i takt med den allmänna sam-
hällsutvecklingen.  
 
Men det finns också utmaningar för framtiden. Unga kan känna oro i sin vardag. Kränkningar och 
mobbing förekommer. Språkbruket kan vara grovt och kränkande. Lär- och arbetsmiljö har bris-
ter. Säkerhetssituationen runt och i våra skolbyggnader behöver utredas och förbättras. En bety-
dande del av de elever som går ut grundskolan har inte Akademi Båstad som sitt förstahandsval. 
Arbetet mellan socialtjänst och skola är ett av de mest prioriterade områden för nämnden. Arbe-
tet med det som kallas problematisk frånvaro är jämte arbetet mot kränkningar centrala för att 
kunna erbjuda ett bra lärande och därmed skapa förutsättningar för goda livsförutsättningar. Ett 
nytt resursfördelningssystem kommer att tas i bruk under 2021. Fördelningen av resurser ska 
stödja arbetet med barn med sociala- eller andra behov. 
 
Allt detta och mer därtill är vårt gemensamma ansvar. 
 
Thomas Nerd (S) 
Ordförande utbildningsnämnden 
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2. Styrmodell för Båstads kommun 
 

Bilden nedan illustrerar kommunens styrningsprocesser.  Modellen är fortfarande under ut-
veckling och kommer att vidareutvecklas under arbetets gång, vilket kan innebära eventuella 
ändringar. 

 

 
 

 
 

 

2.1. Vision/ledstjärna 

 
Visionen beskriver ett önskat framtida tillstånd och visar färdriktning för hur vi vill att det fram-
tida Båstad ska se ut. 
Båstads ledstjärna är: ”Ett bättre sätt att leva”. För vidare beskrivning se: 
 
http://www.bastad.se/kommun-och-politik/mal-ekonomi-och-budget/bastads-kommuns-vision-
2030/ 
 
I Båstad arbetar vi aktivt med Agenda 2030 med FN:s 17 globala mål. Arbetet har initierats under 
2019 genom kommunens deltagande i projektet Glokala Sverige. Den ekologiska, sociala och eko-
nomiska hållbarheten ska vara en vägledande princip i vårt beslutsfattande och arbete. 

 

Nimnd 

Förvaltnhg 

Styrmodell för Båstads kommun 
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2.2. Värdegrund/kärnvärden 
 

Kommunens värdegrund/kärnvärden beskriver vårt förhållningssätt, agerande och beteende. 
Den ska genomsyra vår organisationskultur på alla plan.  Våra kärnvärden är: 
 

 Professionalism 
 Arbetsglädje 
 Respekt (ansvar, tydlighet, öppenhet) 

 
Mer information finns i Båstads kommuns personalpolitiska program. 
http://www.bastad.se/wp-content/uploads/2018/01/Personalpolitiskt-program-f%C3%B6r-
B%C3%A5stads-kommun-popul%C3%A4rversion.pdf 
 

 

 
2.3. Ekonomistyrning, målstyrning och kvalitetsstyrning  

 
Ett sätt att beskriva den kommunala styrningen är att dela upp den i tre parallella processer: eko-
nomistyrning, målstyrning och kvalitetsstyrning. Dessa är förstås inte helt åtskilda utan överlap-
par, hänger ihop och är beroende av varandra. 

 
Ekonomistyrning 
Ekonomistyrning handlar om att utifrån tillgängliga resurser sätta finansiella mål och fördela re-
surser mellan kommunens olika verksamheter. 
 

Målstyrning 
Målstyrning är politikernas verktyg för att styra verksamheten. Det är de förtroendevaldas upp-
gift att på övergripande nivå formulera mål som anger vad som ska levereras i form av tjänster till 
medborgarna. För att kunna följa upp måluppfyllelsen behövs mätbara resultatindikatorer. 
 
Kvalitetsstyrning 
 Kvalitetsstyrning utgår från de uppdrag som nämnderna har tilldelats av fullmäktige samt den 
lagstiftning som styr den aktuella verksamheten. Det är den kontinuerliga utvecklingen som sker i 
organisationen genom ständiga förbättringar av verksamheter. 
 
 
   2.4 .      Arbetsflöde: Planering – Uppföljning och analys – Åtgärder 

 
I Styrningsarbetet (planering-uppföljning och analys- åtgärder) har vi i vissa delar hämtat inspi-
ration från SKL:s ”styrsnurra”.  

 
 
Planering.  
Enligt kommunallagen ska kommuner varje år upprätta en budget för nästa kalenderår (bud-
getår). Budgeten ska innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret. För 
verksamheten ska anges mål och riktlinjer som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. 
Förutom budget för nästkommande år ska det också finnas en ekonomisk plan för de nästkom-
mande två åren. Tjänstemannaorganisationens uppgift är att bestämma hur målen ska uppnås.  
 
 
 

http://www.bastad.se/wp-content/uploads/2018/01/Personalpolitiskt-program-f%C3%B6r-B%C3%A5stads-kommun-popul%C3%A4rversion.pdf
http://www.bastad.se/wp-content/uploads/2018/01/Personalpolitiskt-program-f%C3%B6r-B%C3%A5stads-kommun-popul%C3%A4rversion.pdf
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Uppföljning och analys. 
 Systematisk uppföljning och analys är en viktig del av arbetsflödet. Månads- och delårsrapporten 
samt årsredovisningen är delar av den ekonomiska uppföljningen. Mål- och kvalitetsstyrningen 
följs upp genom mål- och kvalitetsindikatorer och nyckeltal.  
  

 
Åtgärder  
De slutsatser och förslag på åtgärder som kommit fram vid uppföljning och analys bildar underlag 
till vilka beslut som måste tas för att verksamheten ska kunna åstadkomma förbättringar och ut-
veckling. Besluten bygger dels på analysen, dels på prioritering utifrån politiska överväganden.  
 

 
3. Syfte med nämndsplan 

 
Nämndens verksamhetsplan visar hur nämnden bidrar till att uppfylla Kommunfullmäktigens in-
riktningsmål samt vilka områden nämnden kommer att prioritera under 2021.  Verksamhetspla-
nen visar även hur nämnden fördelar ut sina ekonomiska resurser. I samband med att nämnden 
beslutar om verksamhetsplan och budget beslutar den även om plan för intern kontroll. Nämn-
dens verksamhetsplan är en del av arbetsflödet enligt punkt 2.4. och är en del av planeringsfasen. 
 
Kommunallagens 6 kap. 6 § 
Nämnderna ska var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål 
och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de bestämmelser i lag eller annan författning som 
gäller för verksamheten. 
 

 
4. Nämndens organisation och ansvarsområden 
 
Utbildningsnämnden 

 
Utbildningsnämnden ansvarar för de strategiska frågorna på kort och på lång sikt för all utbild-
ning och barn och unga i Båstads kommun. Nämnden har ansvar för ekonomi, myndighetsutöv-
ning samt uppföljning. 

 
Utbildningsnämnden har följande ansvarsområden: Öppen förskola, Förskola 1 -5 år, Grundskola 
F-9, Fritidshem, Grundsärskola, Kulturskola, Gymnasium och Gymnasiesärskola. 

 
Utbildningsnämnden består av nio ledamöter och nio ersättare.  
 

 
Barn och Skola 

 
Övergripande verksamhet grundskola 
I den verksamhetsövergripande delen ingår: 

 
 Central ledning, juridik och administration 
 Stöd- och utvecklingsenheten 
 Skolskjutsverksamhet 
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Övergripande verksamhet gymnasieskola 
Den övergripande verksamheten handhar exempelvis skolskjutsar, lokaler och inackorderingsbi-
drag. I samarbete med Svenska Tennisförbundet drivs också elittennisprogrammet, ett riksid-
rottsgymnasium. 

 
Öppen förskola 
I Båstads kommun finns två öppna förskolor där det bedrivs god pedagogisk verksamhet i syfte 
att lägga grunden för ett livslångt lärande. Den öppna förskolan utgör en del av kommunens och 
hälso- och sjukvårdens verksamhet Familjecentral. 

 
Grundsärskola 
Grundsärskola har som syfte att ge elever med utvecklingsstörning en individuellt anpassad ut-
bildning som så långt det är möjligt motsvarar den som ges i grundskolan. Grundsärskola erbjuds 
integrerad i kommunens grundskolor. De elever som inte deltar i kommunens verksamhet fullgör 
sin skolplikt i Ängelholms kommun enligt samverkansavtal.  

 
Svenska som andra språk och modersmålsundervisning 
Elever med annat modersmål än svenska har rätt till undervisning efter kursplanen svenska som 
andra språk, rätt till studiehandledning på modersmål samt rätt till undervisning i modersmålet. 
 

Resultatenheter 
 

Den interna resursfördelningsmodellen bygger på en beställare/utförare organisation och de som 
utför förskole- och skolverksamhet kallas resultatenheter. Resultatenheterna erhåller varje må-
nad en peng per barn/elev. Peng som kommer från annan kommun följer barn/elev direkt till ak-
tuell verksamhet. 
 
Förskola 1-5 år 
I Båstads kommun finns totalt nio kommunala förskolor där det bedrivs god pedagogisk utbild-
ning i syfte att lägga grunden för ett livslångt lärande.  
 
Grundskola, förskoleklass och fritidshem 
I Båstads kommun finns fem grundskolor; samtliga med bra utbildningsverksamhet och god 
måluppfyllelse. Fritidshem finns i anslutning till alla skolor med årskurser F-6. 
 
Gymnasium 
Akademi Båstad Gymnasium erbjuder de högskoleförberedande programmen  Ekonomi, Naturve-
tenskap och Samhällsvetenskap samt yrkesprogrammen Vård och omsorg, Handel och Industri-
programmet, VVS och fastighet samt introduktionsprogrammen. 
I samarbete med Svenska Tennisförbundet drivs också Elittennisprogrammet, ett riksidrottsgym-
nasium. Det är också möjligt att komplettera de högskoleförberedande studierna med en tennis-
profil. 

 
Gymnasiesärskola 
Båstads kommun bedriver ingen egen gymnasiesärskola utan köper utbildningsplatser från andra 
kommuner eller fristående skolor. 
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Kulturskola  
Under verksamhetsområde Bildning och arbete ingår utbildningsnämndens kulturskola. 
Kulturskolan erbjuder individuell och gruppundervisning i musik såväl ute på kommunens skolor 
som i egna lokaler i Förslöv. Drama erbjuds på kommunens förskolor och skolor men också som 
frivillig verksamhet på kvällstid från grundskolans årskurs ett till gymnasiet. 

 

5. Utmaningar och förutsättningar inför 2021 
 
Barn och skolas utmaningar under 2021 är många och stora men också spännande. Utbildnings-
verksamhet är komplex, arbetet med höjda kunskapsresultat står i fokus tillsammans med ett ar-
bete för ökad kvalitet och ökad likvärdighet. Perspektivet 0-19 år ska utgöra grunden för vårt ar-
bete. Fokus ska vara på barnets och elevens lärande och utveckling under sin utbildningstid i Bå-
stads kommun.  
  
Vi står inför stora förändringar när det gäller våra lärmiljöer. Under våren 2021 kommer Förslövs 
skola tas i bruk, skolan har genomgått både en ny- och ombyggnation för att möta behovet både 
vad gäller tillväxt och moderniserade lärmiljöer. Västra Karups skola och förskola kommer under 
2021 påbörja sitt arbete där första steget är en rivning av den gamla skoldelen för att sedan följas 
av en nybyggnationsprocess. Under arbetet kommer skolans elever och delar av förskolans barn 
att ha sin verksamhet i tidigare Bjärekrafts lokaler, vilka ligger intill skolfastigheten.  Denna fas 
innebär stora påfrestningar för verksamheten och kräver mycket av skolledarna på enheten, där 
god planering och samverkan mellan verksamheterna och tillsammans med entreprenören är vik-
tig för barn och elevers trygghet och säkerhet.  
 
Verksamheten kommer under 2021 fortsätta arbetet med att utveckla och förbättra arbetet kring 
kränkningsärenden. Under 2020 arbetade nämnd och ledningsgrupp i nära samarbete fram en 
plan för problematisk frånvaro. Detta kan ses som ytterligare ett steg för det systematiska arbetet 
att skapa trygghet och studiero och möjliggöra för varje barn och elev att nå sina mål.  En förut-
sättning för detta arbete är också att verksamheterna arbetar vidare med läroplanens värde-
grundsuppdrag.  
 
Barn och skolas ledningsgrupp startade 2020 upp ett arbete för att ytterligare fördjupa och ut-
veckla det systematiska kvalitetsarbetet. Under 2021 kommer en struktur för ledningsgruppens 
kvalitetsarbete tas fram.  
 
Samarbetet med individ och familj ska utvecklas ytterligare utifrån ett barn och elevperspektiv, 
inget barn ska ”falla mellan stolarna”.  
  
 

6. Planerade ändringar i verksamheten 
 
Budget 2021 innebär en stor påfrestning för verksamheten. Under de två senaste åren 2019 och 
2020 har Barn och skola anpassat verksamheten och effektiviserat motsvarande 14, 5 miljoner 
kronor. För 2021 ska ytterligare effektiviseringar göras motsvarande två procent vilket innebär  
ca sex miljoner kronor. Principen för arbetet har varit ”utifrån och in” det vill säga besparingarna 
ska ske så långt från barn och elever som det är möjligt.  
I det förberedande arbetet har hänsyn tagits till att värna de riktade statsbidragen och då framför 
allt Likvärdighetsbidraget. Centralt kommer verksamheten fortsätta se över specialisttjänster och 
strategiska tjänster.  
Lokalöversyn pågår både vad gäller nyttjandegrad och användningsområden. Enligt beslut kom-
mer en lokalbank att upprättas inom verksamhetsområde Teknik och service, detta kan komma 
att ha en positiv påverkan på Barn och skolas lokalkostnader, då det kommer vara möjligt att 
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ställa lokaler som inte används men också få tillgång till lämpliga lokaler när så behövs.  En över-
syn och genomlysning kring rapportering av statistik pågår, även detta påverkar på sikt de ekono-
miska förutsättningarna för verksamheten. 
 
Behovet av att följa befolkningsprognosen har ökat och anpassningar till volymförändringar kom-
mer vara ett kontinuerligt arbete under året. En fristående aktör i Hemmeslöv valde att avveckla 
sin förskoleverksamhet under hösten 2020, detta innebär att utbildningsnämnden och kommun-
styrelsen måste ta ställning till den kommunala verksamhetens omfattning och service i förhål-
lande till våra medborgare. En utredning pågår och beslut väntas under november alternativt de-
cember 2020. 
 
Under 2020 flyttade gymnasieskolan och gymnasiesärskolan över till Barn och Skolas verksam-
hetsområde. Arbetet för att skapa en sammanhållen utbildningsorganisation kommer att fortsätta 
även under 2021.  
Arbetet med det skollagsreglerade kommunala aktivitetsansvaret kommer att intensifieras och 
utvecklas i syfte att fånga upp de ungdomar i åldern 16-20 som inte studerar eller arbetar. Tro-
ligtvis kommer detta arbete ledas från gymnasieenheten men i nära samarbete med socialtjänst 
och arbetsmarknadsenheten.  
 
 

7. Kommunfullmäktiges Inriktningsmål 
 

 
Den 19 juni 2019 har Båstads kommunfullmäktige beslutat om 9 inriktningsmål fördelade på fyra 
fokusområden: 
 
Fokusområde Medborgaren: 

 
Mål 1:   Båstads kommun är attraktiv att leva, bo och verka i 
 
Mål 2:   Båstads kommun är välkomnande, professionell och serviceinriktad 
 
Mål 3:   Båstads kommun erbjuder  bra och likvärdiga skolor och en trygg stimulerande miljö för 
barn och vuxna 

 
Mål 4:   Båstads kommun erbjuder vård och omsorg med god kvalité – jämlikt, tillgängligt och ef-
ter den enskildes behov 

 
Fokusområde Hållbar samhällsutveckling: 

 
Mål 5:   I Båstads kommun är alla med arbetsförmåga självförsörjande 
 
Mål 6:   Båstads kommun erbjuder goda förutsättningar för entreprenörskap och har ett gott före-
tagsklimat 
 
Mål 7:   Båstads kommun har en rik natur- och kulturmiljö och arbetar klimatsmart för ett håll-
bart samhälle. 
 
Fokusområde Medarbetaren: 

 
Mål 8:   Båstads kommun är en attraktiv och utvecklande arbetsplats 
 
Fokusområde Hållbar ekonomi: 
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Mål 9:   Båstads kommun investerar för framtiden – med god ekonomisk hushållning och ett effek-
tivt resursutnyttjande 
 
Vid uppföljning används alltid Agenda 2030-nyckeltal när de är relevanta. Vi följer upp 12 av FN:s 
17 globala mål. 
 
(Rådet för kommunal analys (RKA) har tillsammans med SKL tagit fram nyckeltal som kommuner kan använda i det 
lokala arbetet för ett hållbart samhälle).   
 

 
8. Nämndens prioriteringar för en långsiktigt hållbar utveckling 
8.1 Nämndsmål/effektmål 

 
Nämnden har särskilt valt att fokusera på tre av fullmäktiges nio mål. 
 
Mål 3:  Båstads kommun erbjuder  bra och likvärdiga skolor och en trygg stimulerande miljö för 
barn och vuxna 
Utbildningsnämndens bidrag 

 Arbeta för att minska antalet kränkningar 
 Kvalitetssäkra ändamålsenliga lär- och arbetsmiljöer 
 Säkerställa att arbetet sker utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet. 
 Följa upp problematisk frånvaro utifrån gällande plan 

 
Mål 5:   I Båstads kommun är alla med arbetsförmåga självförsörjande 
Utbildningsnämndens bidrag 

 Tillgänglig barnomsorg 
 Kommunalt Aktivitetsansvar (KAA) minska andelen ungdomar utan sysselsättning 

 
 
Mål 8:   Båstads kommun är en attraktiv och utvecklande arbetsplats 
Utbildningsnämndens bidrag 

 Uppföljning av indikatorer på nämndsnivå 
 Säkerställa kvalificerade, behöriga sökande till tjänster inom nämndens verksam-

hetsområde. 
 
 

 
Bilaga: arbetsblad med indikatorer 

 
 
 
 
 
8.2. Uppföljning 
 
Uppföljning av nämndsplaner sker i samband med delårs- och årsbokslut. Uppföljning av ekonomi 
sker månadsvis i samband med utbildningsnämndens nämndsmöten.  
 
Uppföljning av internkontrollplaner sker samtidigt om inget annat anges i kontrollplan  
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9. Ekonomisk översikt 
 

9.1 Ramförändringar från KF i tabellformat 
 

Ramförändringar från KF     

 (tkr) 
Bokslut Budget Budget Förändring 

2019 2020 2021 2020-2021 

Utbildningsnämnden -338 560 -349 304 -353 547 -4 243 

- Varav förändring Löneökningar, del 2    -2 812   

- Varav förändring ramväxling/tekniska juste-
ringar 

  1 970  

- Varav omprioritering och effektivisering   6 000  

- Varav övriga tillskott   -9 401  

 
Ramväxling; idrottshallar till fritid 572 tkr, fastigheter 980 tkr 
Tillskott; moduler Östra Karup och Klockarebyn 1 066 tkr, volymjustering barnomsorg och 
grundskola 7 500 tkr, volymjustering gymnasieskola 835 tkr 
 

9.2 Beskriv vilka effektiviseringar och omprioriteringar som föreslås 
 

Uppdrag -2%   

  (tkr) 

Utbildningsnämnd 8 

Barn & skola ram 1 178 

Bildning och arbete, Kulturskola 64 

Skolpeng barnomsorg, grundskola 4 360 

Skolpeng gymnasieskola 390 

Summa 6 000 

 
 

 

Förslag effektiviseringar och besparingar   

  (tkr) 

Utbildningsnämnd 8 

Barn & skola ram  

Förändringar i strategiska tjänster centralt 765 

Vakansavdrag centrala tjänster 430 

Besparing fortbildning centralt 100 

Lägre underhållskostnader för de nyinköpta skolbussarna 100 

Investeringsram barn och skola ram minskas med 1000 tkr år 2021 130 

Övriga organisatoriska förändringar 400 

Effektivisera skolskjutskostnader 325 

Effektivisering övriga kostnader centrala ansvar, ram 1 000 

Bildning och arbete, Kulturskola 0 

  

I I 
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Skolpeng barnomsorg, grundskola  

Minskad skolpeng fortbildning  700 

Skolpeng fördelning av idrottshallarna enligt nyttjande 147 

Minskad skolpeng, besparingsuppdrag (ej personaltäthet undervisning) 400 

Översyn lokalkostnader ex. städtimmar, fönsterputs och entrémattor  500 

Ställa lokaler som inte nyttjas, lokalbank 800 

Skolpeng gymnasieskola  

Öka antalet elever på Akademi Båstad Gymnasium 195 

Summa 6 000 

 
Verksamhetens arbete med ovanstående poster kommer att pågå och arbetas aktivt med under 
hela år 2021. Vid förändringar delges utbildningsnämnden.   
 
 

9.3 Sammanställning driftbudget 
 
Driftbudget      

 Bokslut Budget Budget Förändring 

(tkr) 2019 2020 2021 2020-2021 

Utbildningsnämnd -483 -405 -406 -1 

Skolpeng, barnomsorg/grundskola -197 866 -210 935 -218 017 -7 082 

Skolpeng, gymnasium -49 039 -57 631 -58 654 -1 023 

Barn och skola ram -74 702 -77 403 -73 558 3 845 

Barn och skola resultatenheter 2 224 0  0 0 

Barn och skola resultatenheter gymnasium -152 0  0 0 

Bildning och arbete ram, kulturskola -18 542 -2 930 -2 912 18 

Summa -338 560 -349 304 -353 547 -4 243 

 
 
Vid eventuella behov av ramväxlingar är det utbildningsnämnden som fattar beslut. 
 
9.4 Sammanställning investeringsbudget 
Investeringsbudget     

 Bokslut Budget Budget Totalbudget 

(tkr) 2019 2020 2021 projekt 

Investeringsram Barn och Skola   5 975  

Inventarier om- tillbyggnad Förslövs skola F-9  2 000  

IT standard Förslöv, exempel bildskärm, ljudanläggning m.m. 1 100  

Skolbuss   2 100  

Summa 10 588 7985 11 175 0 
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Datum: 2020-11-06 Till: Utbildningsnämnden 
Handläggare: Annica Nilsson 
Dnr: UN 000137/2018-600 
 
 
 

Förslag revidering av socioekonomisk resursfördelning  
 
 

Förslag till beslut 
 
Verksamheten för barn och skola föreslår utbildningsnämnden besluta att: 
 

1. Revidering av socioekonomisk resursfördelning beslutas enligt förslag att börja gälla 
från år 2021. 

2. Delge Kommunstyrelsen för kännedom. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Hänvisning till uppföljning av socioekonomisk resursfördelning läsåret 2019-2020. Beslut att 
förvaltningen ska återkomma med reviderat förslag om socioekonomisk resursfördelning. 
 
Bakgrund 
För förskolan beslutades parametrarna som hade störst påverkan var barnens ålder samt vis-
telsetid. Det finns fyra nivåer på skolpeng 
 

• Ålder 1-2 år med vistelsetid mindre än 15 timmar 
• Ålder 1-2 år med vistelsetid mer än 15 timmar  
• Ålder 3-5 år med vistelsetid mindre än 15 timmar  
• Ålder 3-5 år med vistelsetid mer än 15 timmar 

 
Förskolans resursfördelningsmodell bedöms fungerat väl men med reaktion på att fristående 
verksamheter och annan kommun har betydligt färre barn med scheman under 15 timmar 
jämfört med egna kommunala förskolor. Det har medfört ekonomisk konsekvens för de kom-
munala förskolorna som fått lägre skolpeng för de barnen med schematid mindre än 15 tim-
mar. Statistik visar att barn med vistelsetider mer än 35 timmar fortsätter öka. Barn med långa 
vistelsetider medför oftare ekonomisk påverkan än antal barn med vistelsetid mindre än 15 
timmar som vistas mitt på dagen.  
 
Viktningen av skolpeng utifrån schematid har medfört mycket stor ökad administration vid 
varje månads avstämning. Synpunkter från rektorerna i förskolan är att de upplever att det är 
svårt att påverka storleken på sin organisation utifrån ändrade schematider samt förskoleper-
sonal vill inte jaga vårdnadshavare med scheman (mer eller mindre än 15 timmar). De föreslår 
endast uppdelning år 1-2 år samt 3-5 år. 
 
Ålder 1-2 egen verksamhet  16% av barnen 
Ålder 1-2 fristående verksamhet  2% av barnen 
Ålder 1-2 år annan kommun  0% av barnen 
 
Ålder 3-5 egen verksamhet  17% av barnen 
Ålder 3-5 fristående verksamhet  7% av barnen 
Ålder 3-5 år annan kommun  0% av barnen 
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För grundskolan beslutades parametern att det var vårdnadshavare med eftergymnasial ut-
bildning skulle ha störst påverkan för elevernas måluppfyllelse. En pott skapades med att ett 
belopp räknades bort från undervisningsdelen i skolpengen och viktades utifrån andel elever 
med föräldrar med eftergymnasial utbildning. Det innebar att skolpengen justeras uppåt eller 
nedåt utifrån respektive skolenhets socioekonomiska faktor.  
 
Totalt sett över ett helt läsår har skillnaderna mellan enheterna varit för små för att få någon 
speciell effekt, från -85 tkr från den enhet som blivit av med mest resurs till + 118 tkr till den 
enhet som fått mest resurs. Utfallet visade att de kommunala skolenheterna inte har haft någon 
enhet som socioekonomiskt avviker. 
 
Synpunkter från rektorerna är att det varit svårare att beräkna och svårt att reglera tjänster 
både för de enheter som fått mindre resurs men även för de som fått mera resurs. Rektorerna 
har framfört ett önskemål att istället få en tydligare socioekonomisk resurs som de kan planera 
och organisera sin organisation utifrån. Grundskolans resursfördelningsmodell har medfört 
ökad administration för hanteringen av att skolpengen vid varje avstämning varierar för samt-
liga enheter. 
 
Skolenheter som fick mindre resurs  Skolenheter som fick utökad resurs 

  
 

 

Förslag revidering socioekonomisk resursfördelning 
 
Gällande förskolans resursfördelningsmodell upptäcktes en stor skillnad i att större andel 
barn inom egna förskolor har anmält vistelsetid mindre än 15 timmar jämfört med fristående 
förskolor. Därmed föreslås att plocka bort viktning av skolpeng för mindre vistelsetid än 15 
timmar. För budget 2021 skulle skillnaden ca 40-45 tkr per barn och år i ålder 1-2 samt skill-
nad ca 48-53 tkr per barn och år i ålder 3-5 år få följande ekonomiska konsekvenser om samt-
liga barn ersätts med mer än 15 timmar; 
 
Ålder 1-2 egen verksamhet  ökad kostnad 1 145 tkr 
Ålder 1-2 fristående verksamhet  ökad kostnad 45 tkr 
Ålder 1-2 år annan kommun  ingen kostnadsökning 
 
Ålder 3-5 egen verksamhet  ökad kostnad 2 453 tkr 
Ålder 3-5 fristående verksamhet  ökad kostnad 371 tkr 
Ålder 3-5 år annan kommun  ingen kostnadsökning 
 

 Förslag revidering förskolans resursfördelningsmodell; Ta bort vistelsetid mindre 
än 15 timmar. Skolpengen fördelas inom tilldelad budgetram men viktas mellan ålder 
1-2 och ålder 3-5.   

 

Strandängsskolan 7-9 -84 653 

Strandängsskolan 1-6 -65 695 

Strandängsskolan F -7 702 

Östra Karup 1-6 -3 209 

Östra Karup F -413 

Västra Karup 1-6 -3 022 

Västra Karup F -615 

TOTALT -165 309 

Förslövs skola 1-6 118 234 

Förslövs skola 7-9 86 908 

Förslövs skola F 22 515 

Sandlyckelyckeskolan 1-6 29 661 

Sandlyckelyckeskolan F 3 222 

TOTALT 260 540 
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Gällande grundskolans resursfördelningsmodell har verksamheten för grundskolan 
framfört att de inte kunnat göra någon socioekonomisk anpassning då utfallet fått för liten 
effekt mellan skolenheterna. Deras önskemål är istället en tydligare socioekonomisk resurs 
som rektorerna kan planera och organisera sin organisation utifrån. 
 
Skolverkets statsbidrag likvärdig skola är ett bidrag som både kommunala skolenheter och fri-
stående skolenheter kan ansöka om. För år 2021 har Båstad kommun beviljats 7 010 123 kro-
nor och Båstad Montessori beviljats 471 761 kronor. Statsbidraget ska gå till att utöka huvud-
mannens resurser för att stärka likvärdigheten och kunskapsutvecklingen i förskoleklassen, 
grundskolan och fritidshemmet.  
 
Varje skolenhet i landet har fått ett index utifrån åtta sammanvägda faktorer; 

• Vårdnadshavarnas utbildningsnivå 
• Året då eleven invandrade till Sverige 
• Vårdnadshavarnas inkomst 
• Elevens kön 
• Ekonomiskt bistånd till vårdnadshavare 
• Om eleven är folkbokförd på samma adress som båda vårdnadshavarna 
• Antal syskon folkbokförda i hemmet 
• Socioekonomiskt status på bostadsområdet där eleven är folkbokförd 

 
För Båstad kommun har skolenheterna följande index (100 är snitt i riket); 
Östra Karup   83 
Strandängskolan åk 7-9 86 
Strandängskolan åk F-6 93 
Förslöv  109 
Västra Karup  114 
Sandlyckeskolan 119 

 
Det är huvudmannens ansvar att analysera sina resultat, identifiera behoven och prioritera 
vilka insatser som statsbidraget ska finansiera. Det är också huvudmannen som bestämmer 
hur bidraget ska fördelas inom organisationen förutsatt de villkor som gäller för bidraget. 
 
Att avsätta en resurs av bidraget för likvärdig skola att viktas socioekonomiskt utifrån de index 
som Skolverket tagit fram tillför skolenheterna en resurs utöver skolpeng att använda till yt-
terligare insatser på den egna enheten utifrån sina förutsättningar. Det skulle medföra att den 
beslutade skolpengen blir samma belopp per elev till alla skolor (både kommunala och fri-
stående skolor) utifrån antal elever i årskurserna förskoleklass, årskurs 1-3, årskurs 4-6, års-
kurs 7-9. Skolpengen är beräknad utifrån timplan, personaltäthet, ledning, elevhälsa m.m. 
 
I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges stöd och stimulans 
så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas 

förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Skollagen 1 kap 4§ 
 
Kommunen ska fördela resurser till skolväsendet efter barnens och elevernas olika förutsättningar och be-

hov. Skollagen 2 kap 8b§ 
 
Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga ut-
veckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbild-
ningens mål. Elever som till följd av funktionsnedsättning har svårt att uppfylla de olika kunskapskrav som 
finns ska ges stöd som syftar till att så långt som möjligt motverka funktionsnedsättningens konsekvenser. 
Elever som lätt når de kunskapskrav som minst ska uppnås ska ges ledning och stimulans för att kunna nå 

längre i sin kunskapsutveckling. Skollagen 3 kap 3§ 
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Statsbidragsresursen för likvärdig skola får användas till; 
LÖN (ex. mindre grupper, utökning av specialpedagog, speciallärare, språkutvecklande arbets-
sätt, elevassistenter) 
LÄRVERKTYG (ex. individuell teknisk utrustning eller licenser) 
HÄLSOFRÄMJANDE SKOLUTVECKLING 
INSATSER SOM TIDIGARE FINANSIERATS AV STATSBIDRAG (ex. lågstadiesatsning, fritids-
hemsatsning) 
 
Alternativ 1: (varje elev viktas lika) OBS! storleken på resursen är endast ett exempel. 
Vid en simulering att vikta socioekonomiskt utifrån Skolverkets index skulle de egna skolen-
heterna få följande resurs för år 2021; 
 
   RESURS (kr)  RESURS(kr per elev) 
Förslöv F-9   1 675 760  3 699 
Strandängskolan F-9  1 560 778  3 037 
Västra Karup F-6      622 899  3 869 
Östra Karup F-6      470 416  2 817 
Sandlyckeskolan F-6      302 897  4 039 
TOTALT    4 632 750 
 
Alternativ 2: (elever i åk F-3 viktas dubbelt) OBS! storleken på resursen är endast ett exempel. 
Genom att lägga en viktning på elever i de lägre årskurserna kan insatser som tidigare finansie-
rats med hjälp av lågstadiesatsningen och fritidshemssatsningen fortsätta trots att de här stats-
bidragen upphört. Vid en simulering att vikta socioekonomiskt utifrån Skolverkets index skulle 
de egna skolenheterna få följande resurs för år 2021; 
 
 

RESURS (kr)  RESURS(kr per elev) 
Förslöv F-9   1 627 738  3 593 
Strandängskolan F-9  1 435 489  2 798 
Västra Karup F-6      731 197  4 542 
Östra Karup F-6      512 044  3 066 
Sandlyckeskolan F-6      326 282  4 350 
TOTALT    4 632 750 
 
 

 Förslag revidering grundskolans resursfördelningsmodell; Sluta viktning av skol-
peng enbart enligt socioekonomisk faktor ”vårdnadshavarnas utbildningsnivå” för att 
istället använda Skolverkets index per skolenhet enligt bidrag för likvärdig skola enligt 
alternativ 2 ovan (att elever i åk F-3 viktas dubbelt). Med hänsyn till vikten av tidiga in-
satser föreslås elever i åk F-3 viktas dubbelt. Förvaltningen bör årligen se till att så stor 
andel som möjligt av statsbidragets resurs av likvärdig skola fördelas socioekonomiskt 
enligt föreslagen modell. 
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Konsekvenser av beslut 
 

Samhälle 
Förändringarna i revidering kring ny socioekonomisk resursfördelning uppfyller villkoren i 
bidraget för likvärdig skola, gällande lagstiftning, bidrag på lika villkor samt säkerställer 
likställighetsprincipen om elevernas rätt till god och likvärdig utbildning.  Att använda 
Skolverkets index innebär att de ansvarar för sekretesspolicy kring statistiken.  
 

Verksamhet 
Förändringarna i revideringen kommer leda till en tydlig resurs som rektorerna kan planera 
och organisera sin organisation utifrån. Rektorerna i förskolan påverkas inte resursmässigt av 
om barnen ändrar sina scheman eller hur stor andel av barnen som har vistelsetid mindre än 
15 timmar. Verksamheten för grundskolan kan bedriva likvärdig undervisning med hög kvalité 
där alla elever ges möjlighet att nå sina mål. Insatser som tidigare varit finansierade med 
riktade statsbidrag som upphört (lågstadiesatsning och fritidhemssatsning) eller med bidrag 
från Migrationsverket som upphört kan fortsätta. 
 

Ekonomi 
Förändringen för förskolan har ingen ekonomisk påverkan om skolpengens beräknas så att det 
totalt inte blir kostnadsökning. De ekonomiska konsekvenserna för grundskolans skolpeng blir 
lika skolpeng för alla elever utifrån årskurs. Resurs i skolpeng undervisning blir lika för egen 
verksamhet, fristående verksamhet samt elever i annan kommun och utgår från beslutad per-
sonaltäthet. Ny resurs skapas som viktas utifrån i nuläget Skolverkets åtta olika socioekono-
miska faktorer. Finansiering av resursen möjliggörs av Skolverkets statsbidrag för likvärdig 
skola. Fristående huvudman har samma möjlighet att ansöka enligt reglerna för bidraget. San-
nolikt kan denna nya ”stödresurs” innebära färre ansökningar av så kallat kommunalt tilläggs-
belopp då rektorer på ett tydligare sätt nu har en resurs att förfoga över till olika insatser.   
 

Barnkonsekvensanalys 
Alla elever ska ges möjlighet att utvecklas i förskolan och skolan samt få det stöd de behöver i 
sin undervisning. Målet är att alla elever som går ut skolan har fått en bra, likvärdig 
undervisning och kan lämna skolan med framtidstro. Med ovanstående resurs möjliggörs flera 
olika insatser på skolorna. 
 

Miljökonsekvensanalys 
Ingen miljöpåverkan 
 
 
Barn och skola 
Annica Nilsson, ekonom 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
Utbildningsnämnden, skolchef Inga-Britt Henriksson, bitr. skolchef Eva Hugosson, skolexpert 
Margaretha Ekelund Svensson, ekonomichef Elisabet Edner, ekonom Annica Nilsson  
 
 
Samråd har skett med: 
Barn och skola; Inga-Britt Henriksson, Margaretha Ekelund Svensson, Eva Hugosson, rektors-
grupp Ekonomiavdelningen; Ewa Rhodin-Nilsson, Annica Nilsson SKR; Mona Fridell 
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Datum: 2020-11-16 Till: Utbildningsnämnden 

Handläggare: Ida Skoglund 

Dnr: UN 000009/2020 – 905 
 
 

Ekonomisk månadsuppföljning 2020 
 
 

Förslag till beslut 
 
Ta till sig informationen. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Utbildningsnämnden får månadsvis en ekonomisk redogörelse från förvaltningen.  
Månadsrapporten presenteras för nämnden av ansvarig ekonom samt verksamhetschef.  
I samband med månadsuppföljningen ges en lägesrapport om uppdraget med effektiviseringar 
inför budget år 2021. 
 
 
 
Ekonomiavdelningen 
Annica Nilsson, ekonom 
 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Ekonomisk månadsuppföljning januari – oktober 2020, arbetsmaterial 
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Utbildningsnämnden 
Januari - Oktober 2020 

(tkr) 

Utbildningsnämnd 
- varav utbildningsnämnd 
- varav skolpeng, barnomsorg/grundskola 
- varav skolpeng, gymnasium 
- varav barn och skola ram 
- varav barn och skola resultatenheter 
- varav barn och skola resultatenheter gymnasium 
-varav bildning och arbete ram, Kulturskola 

Budget 
jan-okt 

-290 026 
0 

-175 602 
-48010 
-64048 

0 
0 

-2366 

Utfall Awikelse 
jan-okt jan-okt 

-279622 10405 
Q 0 

-169744 5858 
-45 629 2381 
-66857 -2809 

3907 3 907 
935 935 

-2233 133 

Orsak till förändring från föregående prognos:+ 1 500 tkr 

September Augusti Maj 

BÅSTADS KOMMUN 
Utbildningsnämnden 

Helårs- Helårs- Helårs- Helårs- Helårs- Helårs- Helårs- Helårs- Helårs-
budget prognos awikelse awikelse awikelse awike/se awikelse awikelse awikelse 

-348898 -344529 4369 2890 2890 1733 -824 -313 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

-210 935 -209 610 1325 1325 1325 2145 520 520 0 
-57 631 -55 981 1650 2050 2050 1750 1000 1000 0 
-77 403 -77541 -138 -517 -517 -2194 -2344 -1833 0 

0 1500 1500 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

-2930 -2898 32 32 32 32 0 0 0 

Prognosen bygger på att de kommunala resultatenheternas utökade riktade statsbidrag samt att man jobbar aktivt 
för att uppnå målen vad gäller tilldelade besparingskrav. 

'i 1% besparingsuppdrag 2 837 tkr för år 2020 
+ 150 tkr. Central fortbildning 
+ 750 tkr. Ingen intern peng för fortbildning från maj månad. 
+ 750 tkr. Skolpeng per skolform gymnasie. 
+ 875 tkr. Skolpeng per skolform grundskola. 

I + 104 tkr. Kortare vakanser av centrala tjänstemän återbesätts ej. 
I • 
I + 125 tkr. Aterställ ramväxling av central tjänst. 
I + 189 tkr. Neddragning strategisk tjänst centralt inför år 2021 års besparing. 

I
' + 87 tkr. Livsmedelskostnad för inställda måltider gymnasiet fr. 17 mars 

3 030 tkr 
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Barn och skola 

DRIFTBUDGET, TKR 

VERl(SAMHETSOMRÅDE 
Verksamhetslednlng 
Barn och skola - skolpeng 
Gymnasie - skolpeng 
Övergripande lokaler 
Stöd och utvecklingsenhet 
Verksamhetsövergripande 

Tilläggsbelopp, grundsärskola, specialskola 
Skolskjuts 
Gymnasieskola ramfinaslerat 
Gymnasiesärskola 
Modersmål och Svenska A 
SYV 

Summa 

l(OMMENTARER 

MÅNADSU PPFÖLJ NI NG 
Januari-Oktober 2020 

Januari-Oktober 2020 

Budget Utfall Avvikelse 

2035 2599 -565 
175 602 169736 5866 
48010 45629 2381 
24831 27807 -2 976 

2738 2629 109 
8597 8966 -369 
6864 5464 1399 

549 539 11 
5385 5095 290 
9624 9394 230 
3176 4034 -858 

250 329 -80 

287 661 282 221 5439 

Orsak till förändring från föregående prognos: - 21 tkr 

Helår 2020 

Helårs-budget Prognos 
avvikelse 

2478 -33 
210935 1325 
57631 1650 
29797 -1500 

3349 100 
10381 -280 
8247 1175 

645 0 
6630 0 

11601 750 
3977 -350 

300 0 

345 969 2837 

Lägre prognos överskott skolpeng gymnasiet, stor återhållsamhet för centrala kostnader och anpassningar Inför kommande års 
besparingsuppdrag. 

Föregående 
prognos 

avvl/ce/se 
20 

1325 
2050 

-1500 
72 

-384 
875 

0 
0 

750 
-350 

0 

2858 

Osäkerhetsfaktor år 2020. I budget skolpeng finns budget för kompensation löneökning och kompensation kapitalkostnader. EJ reglerat I 

1% besparlngsuppdrag 2 837 tkr för år 2020 
+ 150 tkr. Central fortbildning 
+ 750 tkr. Ingen Intern peng för fortbildning från maj månad. 
+ 750 tkr. Skolpeng per skolform gymnasie. 
+ 875 tkr. Skolpeng per skolform grundskola. 
+ 104 tkr. Kortare vakanser av centrala tjänstemän återbesätts ej. 
+ 125 tkr. Återställ ramväxling av central tjänst. 
+ 189 tkr. Neddragning strategisk tjänst centralt Inför år 2021 års besparing. 
+ 87 tkr. Livsmedelskostnad för Inställda måltider gymnasiet fr. 17 mars 
3 030 tkr 

Barn och skola - skolpeng 
Orsak till förändring från föregående prognos: O tkr 
Orsak till avvikelsen:+ 1325 tkr (+1325 tkr) 
Besparingskravet 1% minskade den interna skolpengen och ingen ersättning för fortbildning från maj månad. Utfallet visar att antalet 
elever varit färre än budgeterat Inom fritldshem, åk 1-6 samt åk 7-9. Däremot har antalet elever I förskoleklass varit fler än budgeterat. 
Antalet barn inom förskola är i stort sett I nivå som budgeterat. Avvikelse finns mellan egen regi, annan kommun och fristående regi. 
Budgetväxling genomförd med skolpeng per skolform, grundsärskolan ingår I skolpeng. 

Gymnasieskola- skolpeng 
Orsak till förändring från föregående prognos: -400 tkr 
Orsak till avvikelsen: +1650 tkr (+2 050 tkr) 
Prognosen visar i nuläget ett överskott som framförallt beror på färre elever på Akademi Båstad samt att antal elever i nuläget inte 
uppfyller befolknlngsprognosen för åldersgruppen. Budgetväxling genomförd med skolpeng per skolform, gymnasiesärskolan Ingår i 
skolpeng. Snlttkostnaden I egen regi ökar och förväntas bli högre än budgeterat, detta med anledning av att andelen som går 
introduktionsprogram har ökat samtidigt som färre elever väljer att studera på ekonomi-, samhällsvetenskapliga och naturvetenskapliga 
programmet. Andelen elever som väljer att studera I annan kommun och fristående verksamhet har också ökat jämfört med förra läsåret 
vilket medför en högre kostnad per elev. 

Övergripande lokaler 
Orsak till förändring från föregående prognos: 0 tkr 
Orsak till avvikelsen: - 1500 tkr (- 1500 tkr) 
Ofinansierade kostnader för moduler. Ett exempel är vid avvecklandet av "Lyan" fanns 115 elever på Östra Karup skola. I dagsläget finns 
175 elever vilket gör att det I nuläget inte går att avvecklinga samtliga moduler. Nytt avtal med lägre pris för modulerna från 1 juni och att 
två moduler avvecklas under hösten eftersom elevantalet är högt och det ska påbörjas ny lokalutredning. 

Utblldningsnämnden 2020 )an-akt BS 

Flik: Barn och skola 
2020-11-13 kl.08:05 



BARN OCH SKOLA 
Orsak t!II förändring från föregående prognos: +379 tkr 
Individuella bedömningar tilläggsbelopp, lägre utfall under ht än vt 2020. 
Försäljning av skolbussar. 
Stor återhållsamhet för centrala kostnader och anpassningar inför kommande års besparingsuppdrag. 

Orsak till avvikelsen: + 1 362 tkr (+ 983 tkr) 
1% besparingsuppdrag 2 837 tkr för år 2020. 
Återhållsamhet på centrala kostnader, Inställd fortbildning/sänkt intern skolpeng fortbildning, skolpeng per skolform, inga måltider i 
slutet på vårterminen på gymnasiet och övriga minskade kostnader som en följd av pandemin Covid -19. 
Stor återhållsamhet för centrala kostnader och anpassningar inför kommande års besparingsuppdrag. 

Utbildnlngsnämnden 2020 jan-okt BS 
Flik: Barn och skola 
2020-11-13 kl. 08:05 
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Barn och skola, resultatenheter 

DRIFTBUDGET, Tl<R 

MÅNADSUPPFÖLJNING 
Januari - Oktober 2020 

Januari - Oktober 2020 Helår2020 
l(ostnader 

I d 
Intäkter 

I d 
Netto 

Prognoslserad Föregående 

oer o en oer o en Il I prognos aw cese 
Förskola 1-5 år 

Malen/Östra Karup -11 675 12 238 563 
Äppelbyn/Päronbyn -9 595 10 391 796 
Skogsbyn/Ängsbyn -14 953 15 358 405 
Backabynll<lockarebyn/Fiskebyn -14 459 15 121 662 
SUMMA -50682 53108 2426 

Grundskola F-9, Inklusive frltldshem 

Strandängsskolan F-6 -23 893 22 572 -1 321 

Strandängsskolan 7-9 -22 302 21 562 -740 
Sandlyckeskolan F-6 -6 933 6 750 -183 

östra l<arups skola F-6 -14 559 15 034 475 
Förslövs skola F-9 -34 189 35 981 1 792 
Västra Karups skola F-6 -13 084 14 042 958 

SUMMA -114960 115 941 981 

Centralt/Övrigt 
Ledning/lokalvård -13 145 12 784 -361 
Vaklmästare -1 458 2 002 544 
Stöd och utveckling -6 676 6 993 317 
SUMMA -21279 21779 500 

Gymnasium 
Akademi Båstad -16 864 17 799 935 

TOTALT RE5UL TATENHETER -203 785 208 627 4842 

l<OMMENTARER 

Om lagd prognos har förändrats från föregående lämnad prognos ska orsak anges till varför prognosen 
förändrats: 

Orsak: 
För information så har vi för närvarande en positiv semesterlöneskuld om 3 288 tkr. 

0 
0 
0 
0 

1000 

0 

0 

0 
0 

0 
0 

500 

0 
0 
0 

0 

0 

1500 

Detta kommer att utjämnas under året och förmodligen hamnar vi på en negativ semesterlöneskuld vid årets slut. 
Prognosen bygger på utökade riktade statsbidrag samt att man jobbar aktivt för att uppnå målen vad gäller 
tilldelade besparingskrav. 

Ulblldnlngsnämnden 2020 Jan-okl BS 
Flik: BS resullalenheler 
2020-11-13 kl.00:05 

0 
0 
0 
0 
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0 
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0 
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0 

0 

0 
0 
0 
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0 

0 
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Kulturskolan 
Helene Steinlein, 6952 

DRIFTBUDGET, TKR 

MÅNADSUPPFÖLJNING 
Januari - Oktober 2020 

Januari - Oktober 2020 Helår 2020 
Helårs 

VERl(SAMHETSOMRÅDE Budget Utfall Avvikelse 
budget Prognos 

3300 
3304 
3305 
3306 
3308 
3309 

Administration 
Lokaler och inventarier 
Undervisning 
övr ped verksamhet 
Fortbildning 
övrigt Kulturskola 

89 
432 

1880 
98 
34 

-167 

242 -153 107 0 
477 -45 518 0 

1972 -91 2 347 0 
53 44 117 0 
50 -16 41 0 

-561 395 -200 32 

Summa 2366 2233 133 2930 32 

INVESTERINGSBUDGET, TKR 
Projektnummer 
1600, Instrument Kulturskolan 

l<OM M ENTARER 

Orsak till förändrad prognos: 

l<ommentarer till avvikelsen:+ 32 tkr 

He1ars ouaget 

50 

utra11 tom AVVll<e1se Helårsprognos 
47 -3 0 

+ 32 tkr, 1 % besparingskrav för år 2020, långtidssjukskriven som ersatts med lägre kostnad. 
Verksamhet 3309: Periodavvikelsen beror på bidraget för Kulturrådet är bokförd men kommer användas under 
år 2020. 

Verksamheten påverkad av Corona? 
Distansundervisningen kräver mycket resurser 
Undervisningen behöver fler ipads, saknar teknik till distansundervisning 

Föregäende 
Prognos 

0 
0 
0 
0 
0 

32 

32 
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Datum: 2020-11-04 Till: Utbildningsnämnden 

Handläggare: Birgitta Berséus 

Dnr: UN 000415/2020 – 600 
 
 

Redovisning av värdegrundsarbetet 
 
 

Förslag till beslut 
 
Nämnden tar till sig informationen om Barn och skolas värdegrunds- och trygghetsarbete 
2019/2020 
 

 
Sammanfattning av ärendet 
Friends kartläggningar har gjorts för tredje året och utgår från rådande lagstiftning och mäter 
förekomst av kränkningar, trakasserier, diskriminering och mobbning bland eleverna. I enkä-
terna ställs också frågor om trivsel, trygghet och kännedom om/delaktighet i skolans trygg-
hets- och likabehandlingsarbete. I årets enkät syns en liten minskning av kränkningar och 
mobbning. Även om det inte är stora förändringar så visar det på att skolorna är på rätt väg 
och att de främjande, förebyggande och åtgärdande insatserna ger resultat. 
Representanter från Friends har återkopplat resultat till rektor och delar av personalen på 
varje enhet. På varje förskola och skola har man utifrån återkopplingen arbetat vidare med 
sina utvecklingsområden. På förskolorna behöver man fortsätta arbetet med barns delaktighet 
och inflytande och inom skolan behövs ett fortsatt fokus på jargonger kopplade till etnicitet 
och sexuell läggning. I både enkäter och elevträffar vittnar eleverna om att det finns ett hårt 
språkbruk som baseras på rasistiska, homofobiska och sexistiska kommentarer.  
 
Bakgrund 
Friends har utifrån förskolornas och skolornas behov utfört insatser för att stödja deras värde-
grundsarbete under tre års tid. Insatser som har bestått av riktad fortbildning till personal, 
elev- och personalträffar utifrån aktuella frågeställningar och kartläggning och uppföljning 
utifrån enkäter. Örebro universitet har följt projektet och gör nu en utvärdering av samarbetet 
efter dessa tre år.  
 

Aktuellt 
Kartläggningen gjordes i november 2019. I skolornas systematiska kvalitetsarbete redovisas 
åtgärder i värdegrundsarbetet bl.a. genom en tydlig planering av rastaktiviteter, utökad sam-
arbete mellan skolan och fritidshemmet och fadderverksamhet. Förslöv F-9 att de  arbetat med 
fokus på språkbruk/jargong tillsammans med Friends och de arbetat med skolans  trivselreg-
ler tillsammans med eleverna. Alla förskolor har genomfört en utbildning om Barnkonvention-
en och där fått mer kunskaper om barns delaktighet och inflytande. Detta arbete fortgår genom 
fortsatt fokus framför allt på artiklarna 2, 3, 6 och 12 i Barnkonventionen.   
 

  
Verksamhetsområde 
Birgitta Berséus, Utvecklingsledare 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Klicka här för att ange text. 
 

fru BÅSTADS 
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Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Friends Trygghetsrapport 
 
Samråd har skett med: 
Skolchef: Inga-Britt Henriksson 
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Inledning 

Rapporten du håller i din hand innehåller en sammanställning av Friends 

samarbete med Båstads kommun under 2018/2019. Samarbetet heter Hej 

Kommunen och finansieras av Stenbecksstiftelsen. Projektet är inne på 

tredje året av tre med det gemensamma målet att skapa ett tryggare klimat 

i förskolorna och grundskolorna i Båstads kommun och motverka kränk

ningar, mobbning, trakasserier och diskriminering. Friends har utifrån 

förskolornas och skolornas behov utfört insatser för att stödja verksamhe

ter i detta arbete. Genom en hela-skolan-ansats har förskolorna och sko

lorna fått verktyg att implementera kunskaperna i sina egna verksamheter. 

Det är personalen och eleverna i de enskilda skolorna som är experter

na på hur tryggheten ser ut i verksamheterna. Personalen har en värdefull 

kunskap utifrån sin profession och sin unika skola som är viktig att ta vara 

på i arbetet. Även på huvudmannanivå finns värdefull kunskap om trygg

hetsarbetet i kommunen som helhet. 

En viktig del av insatserna är kartläggningsenkäterna och den gemen

samma analysprocessen som gjorts med varje skola. Detta har sedan legat 

till grund för våra utbildningsinsatser på de enskilda skolorna. I denna 

rapport kan du ta del av de övergripande resultaten från kartläggningen 

på kommunnivå. 

Kommunen har tagit ett helhetsgrepp på trygghetsarbetet i kommunens 

förskolor och skolor. Skolorna i Båstad har lagt upp sitt trygghetsarbete på 

olika sätt och Friends upplever att personalen är väldigt engagerade och 

har hög motivation på sina respektive skolor. Dock är det många pedagoger 

som upplever hög arbetsbörda och en stress som tyvärr gör att trygghets

arbetet prioriteras ner. I jämförelser med föregående års enkäter kan vi se 

att kränkningar och mobbning minskar på mellanstadiet och att fler elever 

upplever trygghet och trivs på sina respektive skolor. Dock så är det många 

tjejer som upplever otrygghet och här tror Friends att Båstads kommun 

behöver se över och skapa en systematiserad rastverksamhet som främjar 

tryggheten bland framförallt tjejer. Friends ser fortsatt att kommunen som 

helhet behöver jobba med jargonger kopplat till framförallt etnicitet och 

sexuell läggning samt barns inflytande och delaktighet inom förskolan. 
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Om Friends och 
våra utbildningar 

Friends är en icke vinstdrivande organisation 

som arbetar för en värld där inga barn utsätts 

för mobbning. Vår utbildningsverksamhet är 

viktig för detta arbete. Ibland arbetar vi med 

enskilda skolor eller förskolor, och ibland -

som här - arbetar vi med flertalet skolor un

der samma huvudman. 

Hej kommunen är en del av Friends utveck

lingsarbete där Friends kommer att anpassa 

och ta fram nytt innehåll och nya former av 

stöd utifrån de behov vi i Båstads kommun 

tillsammans identifierar. Exakt vilka insatser 

Friends kommer att bidra med kommer att 

variera beroende på varje enskilds förskolas 

och skolas behov. En del av insatserna kom

mer att vara kommunövergripande och en 

del skolspecifika. Örebro universitet gör en 

utvärdering av samarbetet som även inklu

derar Nynäshamn kommun. 

Skollagen och styrdokumenten säger tyd

ligt att alla har rätt att känna sig trygga i sin 

skola. Skolan ska därför bedriva ett systema

tiskt trygghetsarbete. Det innebär att: 

• Främja allas lika värde 

• Förebygga framtida kränkningar 

• Åtgärda och stoppa akuta kränkningar 

Många skolor lägger en stor del av sina re

surser på det åtgärdande arbetet. Forskning 

visar att 75 procent av de elever som utsätts 

för mobbning inte längre är utsatta efter ett 

år. Däremot tillkommer det lika många nya 

utsatta. Mobbningsnivåerna ligger alltså stil

la och behovet av akuta och åtgärdande in

satser fortsätter att vara stort. 

4 

Ett främjande och förebyggande arbete som 

fungerar leder till färre elever som utsätts för 
kränkningar, diskriminering och trakasse

rier. Om vi vill minska antalet utsatta elever 

ska vi alltså satsa på främjande och förebyg

gande - det förebyggande för att minska ris

ken för kränkningar, och det främjande för 

att stärka allas lika värde. På så sätt skapas 

en trygg och jämlik skola. Därför fokuserar 

Friends främst på främjande och förebyg

gande insatser i vårt arbete. 

Insatserna syftar till att ge kunskap och konkreta 

verktyg, för att långsiktigt förhindra och förebyg

ga kränkningar, och främja allas lika värde. De 
utgår från skolans styrdokument, och baseras på 

omfattande forskning samt Friends mångåriga 

erfarenhet av trygghetsarbete. 



Om denna rapport 

Rapporten är baserad på data från Friends De citat som används i denna rapport är ett 

kartläggningstjänst i Båstads kommun, där urval av respondenternas fritextsvar 
1295 elever, 223 anställda på skolorna och 79 

anställda på förskolorna har svarat. De sva

rande består av 518 elever i årskurs F-3, 379 

elever i årskurs 4-6 och 398 elever i årskurs 
7-9. 

Av personalen på skolan är 150 pedagoger, 

9 skolledare, 37 annan skolpersonal och 27 

fritidspersonal. Av personalen på förskolan 

är 75 pedagoger, 4 rektorer. 

Datainsamlingen har gjorts via webbasera

de, åldersanpassade enkäter som fyllts i mel

lan 11 november 2019 och 2 december 2019. 

Följande skolor har genomfört enkäterna*: 

Förslövs skola F-9 November/december 2019 
Sandlyckeskolan F-6 

Strandängsskolan F-9 

Västra Karups skola F-6 
Östra Karups skola 

November/december 2019 

November/december 2019 

November/december 2019 

November/december 2019 

Följande förskolor har genomfört enkäterna: 

Backabyns förskola November/december 2019 
Fiskebyns förskola November/december 2019 
Klockarebyns förskola November/december 2019 
Malens förskola November/december 2019 

Päronbyns förskola November/december 2019 

Skogsbyns förskola November/december 2019 
Ängsbyns förskola November/december 2019 
Äppelbyns förskola November/december 2019 

Östra Karups förskola November/december 2019 

• Resultaten från gymnasieskolan i Båstads kommun uteläm

nas från denna rapport på grund av för låg svarsfrekvens. 

Friends kartläggningar utgår från rådande 

lagstiftning och mäter förekomst av kränk

ningar, trakasserier, diskriminering och 

mobbning bland eleverna. Vi ställer också 

frågor om trivsel, trygghet och kännedom 

om/delaktighet i skolans trygghets- och lika

behandlingsarbete. Personalen får bland an

nat frågor som rör agerande och motivation 

för trygghetsfrågor på skolan 

Omkön 
I enkäten efterfrågas deltagarnas könsiden-

titet för att kunna mäta om det finns några 

skillnader i vad flickor och pojkar upplever 

och utsätts för. Svarsalternativen bygger på 

RSFL:s rekommendationer, och är fem till 

antalet: tjej, kille, annat alternativ, osäker 

samt 17i// ej si/ara. I enkäten för F-3 används 

dock bara fyra svarsalternativ:fi'icka, pojke, 

17arkenfiicka eller pojke samtjag I/el inte. Att 

vi i denna rapport endast redovisar skillna

der mellan hur tjejer och killar svarat beror 

på att de som valt andra alternativ på frågan 

om könsidentitet är för få för att utgöra något 

pålitligt statistiskt underlag. 

Åtkomst till de fullständiga resultaten 
De resultat som redovisas i denna rapport är 

ett urval som gjorts av Friends. Huvudman

nen får också ta del av resultaten i sin helhet. 

Rektorerna på de enskilda skolorna har ock

så fått tillgång till de fullständiga resultaten 

på sina respektive skolor. 
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Ordlista 

Kränkning beskrivs i våra enkäter som en handling som gör att personen 

som blir utsatt känner sig ledsen, sårad och mindre värd. 

Kränkande behandling är ett begrepp som används i skollagen och inne

bär ett uppträdande som kränker ett barns eller en elevs värdighet utan att 

ha samband med någon av diskrimineringsgrunderna. 

Mobbning är när någon blivit utsatt för kränkningar och/eller trakasse

rier av en eller flera personer vid flera olika tillfällen. Den som är utsatt 

för mobbning kan uppleva sig i underläge och ha svårt att försvara sig. 

Friends använder sig av mobbningsbegreppet som komplement till övri

ga begrepp i denna ordlista eftersom det synliggör systematiska kränk

ningar, som ofta ställer krav på andra typer av åtgärder än vid enskilda 

kränkningsincidenter. 

Diskriminering är när en vuxen i skolan missgynnar eller behandlar en 

elev sämre än andra och det har samband med någon av diskriminerings

grunderna: kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion 

och annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.* 

Trakasserier är när någon blir kränkt utifrån någon av diskriminerings

grunderna. Det räcker med en händelse för att någon ska göra sig skyldig 

för trakasserier.* 

Sexuella trakasserier är ett uppträdande av sexuell natur som kränker 

någons värdighet. Exempel på sexuella trakasserier kan vara kommenta

rer, visslingar, blickar, meddelanden, tafsningar eller rykten som handlar 

om sex eller den utsattes kropp och känns obehagliga för personen som 

är utsatt.* 

*Definitionerna av diskriminering, trakasserier och sexuella 

trakasserier utgår från diskrimineringslagen. 

6 



Era resultat i korthet 
F-3 

' 21% 

brukar vara oroliga för att bli 

ensamma på rasten 

Har blivit utsatta för 
kränkningar av en 

annan elev 
Åk4-6 Åk7- 9 

20% 

Vanligaste formen av kränkningar 

Åk4-6 

1 

Taskiga 
kommentarer 

2 

Fått elaka blickar eller 
blivit lämnad utanför 

- 3 

Via nätet 
och/eller mobilen 

Åk7-9 

1 

Taskiga kommentarer/ 
verbala kränkningar 

2 

Psykiska/sociala kränkningar, 
t.ex. elaka blickar, utfrysning 

3 

Via nätet 
och/eller mobilen 

Vanligaste formen av trakasserier 

Åk4-6 

2 

Etnicitet 

3 

Funktionsnedsättning 
och Kön 

Skolans otryggaste 
platser åk 4-9 

1. Toaletter 

Åk7-9 

1 

Kön 

2 

Etnicitet 

3 

Sexuell läggning och 
könsöverskridande identitet 

~ 
2. Omklädningsrum 3. Korridorer/idrottshall 



Förskolan 

I förskolan har pedagogerna fyllt i enkäten, 

men inte barnen. Detta utifrån att barnen be
höver hjälp med att fylla i webbenkäten och 
svaren blir då inte lika objektiva. Resultat av 
denna enkät ger därför inte en helt fullstän
dig bild av förskolan. Det är därför viktigt att 

även låta barnen få göra sina röster hörda 
gällande tryggheten på förskolan. Detta kan 
förskolan exempelvis göra genom trygghets

vandringar, bilder på platser som barnen får 
berätta om eller glada/ledsna figurer. 

Enkäten är framtagen för att svara upp mot 
behovet av att kartlägga trivsel och trygghet, 
förekomst av kränkningar och trakasserier 
och personalens upplevelser av trygghetsar
betet på förskolan. 

Majoriteten (94 procent) av pedagogerna 
upplever att stämningen på förskolan är gan

ska till mycket bra och att de flesta barnen 
trivs på sin förskola. Kränkningar förekom
mer enligt 42 procent av pedagogerna men 
de uppger att dessa sällan sker. Det är vanli
gast att kränkningarna sker vid fri lek utom

hus och inomhus eller vid övergångar mellan 
aktiviteter. 

Nio av tio pedagoger anser att personalen 
agerar när kränkningar sker. För att skapa 
trygghet för barnen och öka förtroendet för 
vuxenvärlden är det av stor vikt att skapa 
samsyn kring kränkningar i personalgrup
pen. Att diskutera vad som är en kränkning, 
vart gränsen går skapar en trygghet för per
sonal att agera och i det känna stöd från kol

legor. Personalen vittnar om att detta görs, 
men att de skulle vilja ha mer tid avsatt för 

dessa samtal. 
Ungefär tre fjärdedelar av personalen (73 

procent) tycker att barnen har ganska till 
stort inflytande över sin vardag, förra året låg 

samma siffra på 86 procent. Att resultatet har 
blivit lägre i år kan tolkas som en självreflek

tion hos personalen. De har börjat fundera 

kring vad inflytande är, hur uppfattar barnen 
sitt inflytande och kan det göras på ett annat 
sätt. Inflytande kan se ut på många olika sätt 
och har flera nivåer. Här är barnkonventio
nen vägledande för att få till ett aktivt och 

medvetet arbete kring hur varje verksamhet 
konkretiserar sitt arbete. Barn har rätt att 
få göra sin röst hörd och få uttrycka vad de 
tycker och tänker i frågor som berör dem. 

Men inte bara få komma till tals, utan barnets 
åsikter ska tillmätas betydelse. 

"Stämningen i 
barngruppen på 

avdelningen är oftast 
positiv. Det är 

omtänksamma barn 
som är lyhörda för hur 

de andra känner" 
- Personal förskola 

"Det förekommer 
diskussioner i 

barngruppen angående 
hur flickor och pojkar 

är. Mellan de yngre 
barnen sker det ibland 
våld, men inget enskilt 

barn är utsatt" 
- Personal förskola 



>å era skolor 

Hur upplever du stämningen 
på förskolan? 

Personal 

.. :-, :) • 
5% 1% 

Mycket bra Ganska bra Ganska dålig Mycket dålig 

Förekommer det en jargong bland 
barnen som du inte uppskattar? 

(flervalsfråga) 

• Personal 

Nej,det 

förekommer inte 

Hur flickor/eller ■ 12% pojkar är 

Kläder eller ■ 13% leksaker 

Kroppen och I 8% utseende 

Olika etniska I 3% grupper 

Homo-/bi-/ 

heterosexualitet 
0% 

Människor med 

funktionsnedsättning 
0% 

Skolornas otryggaste platser 

23% 

Utemiljö 

17% 

15% 

Toaletter 

72% 

Upplever du att all personal agerar 
vid kränkningar/trakasserier? 

Personal 

:) 33~ 

.. 
10% 

I stor I ganska stor I viss 

utsträckning utsträckning utsträckning 

" Jag tycker verksamheten 
är ganska vuxenstyrd. Barnen 

kunde få mer öppna frågor, 
deras arbetsteorier och 

undersökande kunde vara 
mer till grund när vi planerar 
aktiviteter och undervisning. 

Här är lite gammaldags 
förmedlingspedagogik och 
mycket att man utgår från 

material och ej från barnens 
tankar och frågor. Det märks 
på barnen som inte kommer 
med mycket frågor eller talar 

mycket och undersöker. 
De är mer mottagare 

än producenter. " 
- Personal förskola 

Anser du att barnen på förskolan 
har reellt inflytande över sin vardag 

och förskolans verksamhet? 

Personal 

0% 

Nej 

26~ :) ~ 
0% 14% 

Nej, det tycker Ibland Ja. det Vet ej 

jag inte tycker jag 



Röster från de yngsta barnen 

Den enkät som eleverna i F-3 fyller i är ut

formad så att eleverna kan lyssna på frågor

na och klicka på bilder eller symboler för att 

ange sina svar. Den har förstås också ett enk

lare språk än enkäterna som de äldre elever

na fyller i. På så sätt kan alla elever oavsett 

läsförmåga genomföra enkäten utan hjälp av 

en vuxen. 

I det främjande och förebyggande arbetet 

är trivsel i sin klass och förtroende till de 

vuxna på skolan två mycket viktiga mål att 

eftersträva, inte minst för elever i de lägre 

åldrarna. Majoriteten av barnen trivs i sin 

klass och uppger att de har en kompis i klas

sen. Dessa resultat har blivit bättre sedan 

förra året då 94 procent svarade att de trivs 

i sin klass och 97 procent har en kompis i 

klassen. I år svarar 96 procent att de trivs i 

sin klass och hela 98 procent har en kompis i 

klassen. Målet är att alla ska ha minst en nära 

vän, men överlag är detta ett oerhört fint re

sultat som bådar väldigt gott. 

Cirka en av fem elever (21 procent) är oro

liga för att bli ensamma på rasten. Förra året 

låg denna siffran på 25 procent. Många gång

er är oron för ensamhet större än den faktis

ka upplevelsen. Viktigt att ta med sig i arbetet 

för att skapa en bra rastverksamhet är elev

inflytande, delaktighet och information. 

Insatser en skola kan göra är att ha upp

styrda rastaktiviteter och rastpedagoger som 

ansvarar samt erbjuder eleverna lek och ak

tiviteter under rasterna. Inte minst även in

formera eleverna om vad som kommer att 

hända på kommande raster, hur en gör för att 

delta samt vart och till vem en kan vända sig. 

Nästa steg är sedan att bjuda in eleverna till 

att utvärdera och förbättra . Allt detta syftar 

till att främja alla elevers delaktighet under 

rasten och att även förebygga kränkning

ar, trakasserier och mobbning samt minska 

elevernas oro för att bli utanför eller ensam. 
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Majoriteten av eleverna har uppgett att de 

har en vuxen på skolan att prata med om vik

tiga saker. Endast sex procent svarar att de 

inte har någon vuxen att vända sig till. Ob

servera att barnen själva avgör vad de lägger 

i begreppet "viktiga saker". Frågan finns med 

för att mäta elevernas förtroende för vuxna 

på skolan. Har eleverna förtroende för de 

vuxna så borgar detta för (garanterar inte) att 

de även kan prata med en vuxen när de mår 

dåligt, blivit illa behandlade eller är oroliga 

för att bli ensamma. 

Vi har valt att formulera frågan om kränk

ningar på följande sätt: Har någon elev gjort 

något dumt mot dig så att du blev ledsen? På 

denna fråga svarar 259 av eleverna ja. Förra 

året låg siffran på 53 procent. En tredjedel av 

eleverna som svarade ja på föregående fråga 

uppger i sin tur att det har hänt många gång

er. I analysen av detta tar vi med att för elever 

i yngre åldrar är det mycket "här och nu", nå

got kan ha hänt på rasten precis innan elever

na fyllde i enkäten. Det kan handla om status 

i gruppen eller om hierarkier som sätts tidigt 

bland barnen. Det är viktigt för vuxna att för

stå detta och sätta detta i ett större samman

hang och att elevernas röster måste tas på 

allvar då det är vanligt att vuxna förminskar 

eller bagatelliserar yngre barns upplevelser 

av otrygghet, orättvisa och ensamhet. Genom 

att samtala och verkligen lyssna på de yngsta 

elevernas tankar och upplevelser kan trygg

heten i skolan förbättras och börjas i tid. 

På era skolo 



Skolornas otryggaste platser 

13% 

Toaletten 

9% 

8% 

Skolgården 

Har någon elev i skolan gjort något dumt 
mot dig så att du blev ledsen? 

15% 17% 

Nej Ja, en gång 

aa:-\ 
Ja, många 

gånger 

trivs i sin klass har en kompis i sin klass har någon vuxen på skolan 

som de kan prata med 

om viktiga saker 
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Kränkningar och mobbning 

Kränkningar och mobbning bland elever sker 

dagligen på skolor i hela landet. För en del 
pågår utsattheten i flera år, vilket kan leda till 

förödande konsekvenser för den drabbade. 

Majoriteten av alla elever i Båstads kommun 

känner sig trygga på sin skola. Åtta av tio (80 

procent) av eleverna på mellanstadiet och 62 

procent på högstadiet känner sig aldrig en

samma i skolan, vilket för mellanstadiet är en 

förbättring jämfört med förra året. Fem pro

cent av eleverna på mellanstadiet och fyra 

procent på högstadiet känner sig oftast eller 
alltid oroliga för att bli illa behandlade i sko

lan. Även detta är en förbättring för mellan

stadietjämfört med förra året medan resultat 

blivit något sämre när det gäller högstadiet. 

Var femte elev på mellanstadiet (20 pro

cent) och var fjärde elev på högstadiet (24 

procent) har blivit utsatta för kränkningar 

det senaste året. Tjejerna är mer utsatta för 

kränkningar både på mellan och på hög

stadiet. Vi ser en förändring när det gäller 

kränkningarna på mellanstadiet. Förra året 

var 18 procent av tjejerna och 22 procent av 

killarna utsatta, här har det skett en föränd

ring i årets resultat då det i år är fler tjejer 

som är utsatta för kränkningar. Cirka tre av 

fyra av personalen (74 procent) känner till att 

en elev har blivit kränkt av någon annan elev 

det senaste året. 

Mobbning 

Av samtliga elever som har svarat på kart

läggningsenkäten uppger sju procent av 

eleverna på mellanstadiet och nio procent på 

högstadiet att de blivit utsatta för mobbning 

det senaste året. På högstadiet ökar denna 

siffra lite från förra året (förra årets siffra var 

åtta procent) medan på mellanstadiet kan vi 

se att mobbningen minskar, förra årets siffra 

var åtta procent. 
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På högstadiet svarar 21 procent av de som 

blivit utsatta att mobbningen har pågått ett år 

eller längre. Totalt är det tio av kommunens 

elever som svarar att mobbningen har pågått 

ett år eller längre. Det är av största vikt att 

mobbningen uppmärksammas och åtgärdas 

omedelbart och att de inblandade eleverna 

får hjälp och stöd. Alla vuxna alltid har ett 

ansvar att agera för alla elevers bästa och 

säkerställa att varje elev får sina rättigheter 
tillgodosedda. 

Kränkningar på nätet 

Cirka var femte elev (19 procent) på mellan

stadiet och 17 procent på högstadiet anger 

att de någon gång under det senaste året har 

varit med om att någon har skickat taskiga 

sms/meddelanden till dem. Detta är en liten 

ökning på mellanstadiet jämfört med förra 

årets kartläggning. 

De allra flesta eleverna vet någon de skul

le kunna vända sig till om de blir kränkta på 

nätet. På både mellan- och högstadiet skulle 

de flesta elever vända sig till en vuxen hem -

ma eller till en kompis. På elevträffarna var 

det många elever som berättade att det är 

svårare att berätta om kränkningar som sker 

på nätet, detta för att vuxna inte alltid förstår 

eller har den rätta kunskapen för att kunna 

hjälpa till eller lösa situationen. 

Vad ska skolan göra? 

Skollagen slår fast att en skolanställd som 

får reda på att en elev känner sig kränkt el

ler mobbad måste anmäla det inträffade till 

rektor, som i sin tur rapporterar vidare till 

huvudman. Detta gäller alla kränkningar som 

påverkar den utsatte eleven i skolan. Huvud

mannen ansvarar sedan för att det inträffade 

skyndsamt utreds, och för att förhindra att 

kränkningarna fortsätter. 



>å era skolor 

Har du blivit kränkt av någon annan 
elev under det senaste året? 

(Svar:ja) 
Kränkning definieras i enkäten som att någon säger eller gör 

något som får en att känna sig ledsen, sårad eller mindre värd. 

Åk4- 6 

20% 19% 

Tjejer Killar 

Åk7- 9 

31:\ ~ 
16% 

Tjejer Killar 

Upplever du att du har blivit utsatt för 
mobbning av andra elever under det 

senaste året? (Svar: ja) 
Frågan ställs endast till de elever som svarat "Ja" på frågan om 

de kränkts av andra elever under senaste året. 

Åk4- 6 Åk 7- 9 

7% 9% 

Under hur lång tid har du 
varit mobbad? 

Åk4- 6 

Har du någon gång under det 
senaste året varit med om att 

någon har skickat taskiga 
sms/meddelanden till dig? 

(Svar : ja) 

Åk4-6 

19% 14% 

Tjejer Killar 

Åk7-9 

17% 15% 

Tjejer Killar 

" Jag har blivit lämnad utanför 
väldigt många gånger så att jag 
inte känner mig välkommen" 

-Elev4-6 

"Snackar skit om en och säger 
taskiga saker. " 

- Elev7-9 

Mobbning beskrivs i enkäten som när någon blivit utsatt för 

kränkningar av en eller flera andra elever på skolan vid flera olika 

tillfällen, och att det kan kännas som att en är i underläge 

eller att en har svårt att försvara sig. 

Åk 7- 9 

•••• •••• En vecka 

ungefär 

Flera veckor/ 

en månad 

Flera 

månader 

1 år eller 

längre 

En vecka 

ungefär 

Flera veckor/ 

en månad 

Flera 

månader 

1 år eller 

längre 
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Trakasserier 

Även om vem som helst kan bli utsatt för 

kränkningar och mobbning är vissa grupper 

mer utsatta än andra. Vi vet exempelvis att 

barn som invandrat oftare utsätts för mobb

ning än sina jämnåriga (1) och att sju av tio 

HBTQ-ungdomar under 18 år i EU har blivit 

utsatta för negativa kommentarer på grund 

av deras sexuella läggning eller könsiden

titet i skolan (2). Elever med ADHD löper 

större risk både för att både utsätta andra 

för mobbning och för att själva bli utsatta. (3) 

Därtill pekar diskrimineringslagen tydligt ut 

de sju diskrimineringsgrunderna som sam

hällsproblem som behöver adresseras. 

När en elev kränks och kränkningen är 

kopplad till någon av diskrimineringsgrun

derna är det i lagens mening trakasserier. 

Eleverna i Båstads kommun uppger att de 

mest förekommande kränkningarna är kopp

lade till något annat, ex klädstil eller musik

stil. De mest förekommande trakasserierna 

kopplade till diskrimineringsgrunderna är 

sexuell läggning, etnisk tillhörighet och kön. 

Personalen på skolorna upplever att trakas

serierna är kopplade till etnisk tillhörighet, 

religion och funktionsnedsättning . 
I enkäterna frågar vi både elever och per

sonal om det finns jargonger och ett hårt 

språkbruk som är kopplat till någon av dis

krimineringsgrunderna. Både i enkäterna 

men även på elevträffarna vittnar eleverna 

om att det finns ett hårt språkbruk som base

ras på rasistiska, homofobiska och sexistiska 

kommentarer. 

Det som även framkom på elevträffarna 

med högstadiet är att jargonger kopplat till 

sexuell läggning och funktionsnedsättning 

ofta görs omedvetet, det har blivit norma

liserat att använda ord som bög och damp. 

Medan rasistiska kommentarer görs mer 

medvetet och personliga. Vi kan alltså se att 

intentionerna för agerandet ser olika ut men 

det påverkar lika mycket oavsett. Eleverna 

berättar om rasistiska kommentarer och på

hopp som är riktade mot dem som personer, 

vilket skapar otrygghet och frustration. För 

att bryta negativa normer och ändra det som 

normaliserats är arbetet med normkritik ett 

bra förhållningssätt att införliva i arbetsru

tiner. Det gäller att tillsammans i kollegiet 

vara normmedvetna för att kunna agera på 

det som sker. Det krävs en dialog i kollegiet 

för att tillsammans få syn på de normer som 

finns i skolan. Detta kommer underlätta det 

förebyggande arbete mot alla diskrimine

ringsgrunder, kränkningar och sexuella 

trakasserier. 

"Man använder ofta 
bög, trans,jude, lesbisk 
osv som skällsord. Jag 
tycker inte de är okej 

på nåt sätt" 
- Elev7-9 

(1) European Union Agency for Fundamental Rights (fra.europe.eu/sv) 

(2) Ylva Bjereld, Kristian Daneback & Max Petzold (2014) D{jferences in preva!ence oj bul(ying victimization between native and Ji11111igrant c/Ji/d
ren in the Nordic countries: A paren I-repor/ed serial cross-sectional study. Child Care Health and Development volym 41, häfte 4. 

(3) Holm berg K. (2009). Hea/th complai11ts, bul(ying and predictors oj allention-dejicit/hyperactivity disorder (ADHD) in 10-year-o!ds in a 
Swedish community. Uppsala universitet, Uppsala 

(3) Holmberg K. (2009). Health complaints, bullying and predictors of attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) in 10-year-olds in a 

Swedish community. Uppsala universitet, Uppsala. 
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Åk 
4-6 

Åk 
7-9 

Vad handlade kränkningarna om? 
(Totalt antal elever) 

1st 
Vilket land du 

eller din familj 

kommer ifrån 

sst 

Din 

funktionsned

sättning 

23st 

Religion eller 

annan trosupp

fattning 

Frågan ställs endast till dem som svarat "Ja" på frågan 

om de utsatts för kränkningar av andra elever. 

sst 

Att du är tjej 

eller kille 

14st 

Könsöverskri

dande identitet 

eller uttryck 

2 st 

Att du tror 

eller inte tror på 

någon gud 

14st 

Funktions

nedsättning 

Personal 

Vanligaste orsakerna till kränkningar 
mellan elever enligt personalenkäterna 

Frågan ställs endast till dem som svarat "Ja" på frågan om de 

utsatts för kränkningar av andra elever. Siffrorna avser 

andel av all personal som gjort enkäten. 

Digitala utbildningsinsatser 

Att göra en webbkurs är ett kul och enkelt sätt 

att lära sig nya eller fördjupa sina kunskaper. 

Varje enskild anställd i skolan kan enkelt gå 

in och genomföra webbkursen själva. Avsätt 

gärna tid under ett kommande arbetslags-

Något annat Etnisk 

tillhörighet 

Snabbkurs i normkritik 

Religion eller annan 

trosuppfattning 

Snabbkurs i normkritik tar bara 15min att ge

nomföra. Utbildningen görs individuellt och 

riktar sig till all personal på skolan. 

möte med efterföljande diskussion för att få Organisera en trygg skola 
ett kollegialt lärande om hur just ni som ar- Kursen riktar sig främst till dig som har en 

betslag kan förbättra ert trygghetsarbete. central roll i skolans trygghetsarbete men 

passar all personal som vill lära sig mer om 

(www.friends.se/webbkurser/) systematiskt trygghetsarbete. 

Friends webbkurser Agera Alltid - om att hantera kränkningar 
Syftet med webbkursen är att ge skolperso-

Skolan och rasismen nalen kunskap om hur det åtgärdande arbe

Av lagens sju diskrimineringsgrunder är et- tet kan och bör hanteras när kränkningar 

nicitet den vanligaste orsaken till att barn uppstår i skolan. 

och unga trakasseras i skolan. Den här kur-

sen hjälper dig som jobbar i skolan att arbeta Snabbkurs för vårdnadshavare 
med frågan och tidigt se tendenserna. Hur kan du som vuxen stötta barn som inte 

känner sig trygga i skolan? På 30min får du 
tips och råd som kan hjälpa både dig själv, 

ditt eget barn och andras barn 
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Sexuella 
trakasserier 

I våra elevenkäter frågar vi efter erfarenhet

er av sexuella trakasserier, alltså uppträdan
den av sexuell natur som kränker någons 
värdighet. Det kan till exempel röra sig om 
ovälkomna kommentarer, visslingar, blickar, 
meddelanden eller tafsningar. Det kan också 
vara rykten som handlar om sex eller den 

utsattes kropp och som känns obehagliga 
för personen som är utsatt. Sexuella trakas
serier kan påverka prestation och närvaro i 
skolan negativt, det ökar även risken för att 
drabbas av psykisk ohälsa. (1) 

På kommunens skolor uppger åtta procent 

av eleverna på mellanstadiet och tio procent 
på högstadiet att de blivit utsatta för sexuella 
trakasserier av andra elever under det se
naste året. Det är en ökning från åtta till nio 
procent på mellanstadiet, medan siffrorna är 
oförändrade på högstadiet. Även i årets kart

läggning ser vi att det är tjejer i högre grad 
som anger att de är utsatta. Dessa siffror har 
ökat både på mellan- och högstadiet. 

Att tjejer utsätts i högre utsträckning än 

killar kan ses som en del av ett mönster där 
normer för kön och heterosexualitet skapar 

regler och förväntningar: tjejer förväntas 
ofta vara passiva sexuella objekt, medan kil

lar förväntas vara aktiva, ta för sig och bete 
sig som att de har rätt till andras kroppar. 
Dessa normer tar sig uttryck t.ex. genom att 
killar i högre utsträckning bedömer tjejers 
utseende, kommenterar deras sexuella liv 

eller tafsar. 

Risk för underrapportering om I I 

sexuella trakasserier 
Underrapportering är ett känt problem vid mät

ning av sexuella trakasserier. Vi vet till exempel 
att fler rapporterar om sina upplevelser i enkä

ter där olika specifika beteenden efterfrågas var 

för sig - vilket vi dock inte har utrymme till i vår 

enkät, där vi istället ställer en allmän fråga om 

sexuella trakasserier. En annan källa till poten

tiell underrapportering är normalisering, alltså 
att elev och personalen på en skola med tiden 

kommit att acceptera och förvänta sig en sexis

tisk miljö. Vi möter både elever och personal som 

vittnar om att sexuella trakasserier är så vanligt 

att en slutat agera. 

I ■■ 

"Kallad hora, Thot, fitta, 
äckel osv uppemot 10 

om dagen" 
-Elev6-9 

Tips 
Använd gärna Friends kartläggningsverktyg för 

att minska sexuella trakasserier. Enkäten vänder 

sig till elever åk 6 och uppåt. Frågorna handlar 
om elevernas konkreta erfarenheter och upple

velser som utgör sexuella trakasserier. Det är ett 

kartläggningsverktyg som är fördjupande kring 
att förstå sexuella trakasserier, begränsande och 

hotfulla skolklimat. 

... 

(1) Gillander Gådin, Katja (2012) Sexual harassment oj tJir/s i11 e/eme11tary se/zoo/ - a concea/ed phe11ome11011 within a 
/Jeterosexua/ romantic discourse. Journal of lnterpersonal Violence, vol. 27:9. 

16 



>å era skolor 

Har du blivit utsatt för sexuella trakasserier av 
någon elev på skolan under det senaste året? 

(Svar:ja) 

Åk4-6 Åk7-9 ... • 
11% 6% 16% 

Tjejer Killar Tjejer 

I 

3% 

Killar 
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Vuxna viktiga 
i trygghetsskapandet 

De vuxna på en skola har förstås en viktig roll 

i att skapa en trygg miljö för eleverna. Detta 

innefattar bland annat att agera mot kränk

ningar när de uppstår, och att finnas där när 

en elev behöver stöd eller hjälp. För att elever 

som själva blivit utsatta, eller sett någon an

nan bli det, ska välja att berätta för en vuxen 

är det viktigt att det finns tillitsfulla relatio

ner. Att vara ute bland eleverna, prata med 

dem, lyssna på dem och ta deras upplevelser 

på allvar kan vara grunden till att bygga så

dana relationer. 

Att som elev känna ett förtroende och att ha 

tillitsfulla relationer till vuxna i skolan ökar 

också känslan av trygghet. Nio av tio (89 pro

cent) elever på mellanstadiet och cirka 7 av 

tio (72 procent) elever på högstadiet har sva

rat att det finns vuxna på skolan som de kan 

vända sig till vid behov av stöd. 

I fritextsvaren och även på elevträffarna 

efterfrågar eleverna större vuxennärvaro 

på rasterna. På en elevträff på högstadiet 

efterfrågar eleverna fler vuxna som rör sig 

i korridorerna. De uttrycker att det är under 

raster och den fria tiden som de har möjlig

het att skapa en närmre relation med sina 

lärare, vilket leder till ökat förtroende. Elev

erna upplever att personalen är stressad på 

skolan och inte har tid för eleverna. Detta är 

något som personalen håller med om, även 

personalen efterfrågar mer tid för att bygga 

tillitsfulla relationer med eleverna på skolan. 

De elever som svarat i enkäten att de blivit 

kränkta av andra elever på skolan blir också 

ombedda att svara på hur de blev bemötta 

och om de fick hjälp. De allra flesta eleverna 

beskriver att de blivit väl bemötta av skolans 

personal. Men tyvärr finns det även elever 

som beskriver i fritextsvaren att de inte fått 

någon hjälp eller stöd. De beskriver att inget 

hände eller att det inte ledde till någon för

ändring. Nästan var femte (17 procent) elev 
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"Man pratade med 
personerna ochlärarna 

stöttade mig" 
-Elev4-6 

på högstadiet uppger att de inte har berättat 

för någon om sin utsatthet, detta är proble

matiskt och viktigt att åtgärda. 

Vi kan se att resultatet skiljer sig mellan 

elever och personal i upplevelsen av om vux

na agerar eller inte när en elev behandlas illa. 

På mellanstadiet tycker var femte elev att de 

vuxna agerar ibland medan en av tio vuxna (7 

procent) upplever att personalen delvis age

rar. Det är oerhört viktigt att alla vuxna age

rar och reagerar i alla sociala rum. Det är vik

tigt att all personal på skolorna tillsammans 

kommer fram till hur fler ska agera varje gång 

en elev behandlas illa. 

1111 

Vidare bör skolan bland annat: 

• varje år kartlägga situationen för eleverna. 

• undersöka om det finns risker för diskrimi
nering , trakasserier och sexuella trakasserier. 

• utifrån kartläggningsresultaten utforma 

frä mjande och fö rebyggande åtgärder för att 
förhindra kränkningar, diskriminering och 

trakasserier. 

årligen upprätta en plan mot kränkande 
behandling, 

• arbeta aktivt med åtgärder mot 
diskriminering. 

involvera eleverna i att planera, följa upp 

och utvärdera arbetet. 

ha tydliga rutiner för att hantera 

akuta ärenden. 
• genomföra, följ a upp och utvärdera 

sina planerade insatser. 



>å era skolor 

Tycker du att de vuxna på skolan 
säger till när de märker/får veta att 

en elev behandlas illa? 

Åk4-6 

I 

~ -3% 8% 

Nej, det tycker Ibland Ja, det Vet ej 

jag inte tycker jag 

Upplever du att personalen på skolan 
agerar när de märker/får veta att elever 

blir illa behandlade/kränkta? 

e Åk7-9 Medelvärde 1- 5: 3, 8 

40% 
29% 

20% 

4% 7% -Aldrig Sällan Ibland Oftast Alltid 

Upplever du att personalen på 
skolan agerar när de bevittnar 

eller får veta att en elev är utsatt 
för kränkningar? 

• Personal Medelvärde 1- 5: 4,5 

Nej , inte alls 0% 

Nej, i ganska I 1% liten utsträckning 

Delvis I 7% 

Ja, i ganska hög 
- 34% utsträckning 

Ja, i mycket hög 
58% 

utsträckning 

Finns det vuxna på skolan som du kan 
prata med och få hjälp av om du skulle 

bli illa behandlad eller kränkt? 

Nej Ja 

20 % 

.:.a 
Vet ej 

e Åk 4-6 

e Åk 7-9 

Har du berättat för någon om att du har blivit kränkt/mobbad? 

En vuxen 

i skolan 

En vuxen 

hemma 

En kompis/ 

ett syskon 

Någon annan 

Nej, jag har inte 

berättat för någon 

Frågan ställs endast till de elever som angett att de utsatts för kränkningar av andra elever, 

och det är möjligt att välja flera svar. Procentsatserna anger andel av de utsatta eleverna. 

- 7% 

- 19% 

17% 

e Åk4- 6 

e Åk 7-9 
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Skolornas 
trygghets arbete 

Några nycklar till trygghet: 

Systematik och elevinflytande 

Även om det inte finns några universal

lösningar för att förebygga mobbning och 

kränkningar finns det ett antal faktorer som 

har visat sig effektiva. Särskilt viktigt är att 

trygghetsarbetet införlivas i det systematiska 

kvalitetsarbetet och blir levande i det dagliga 

arbetet. Skolan ska kontinuerligt kartlägga, 

analysera, planera och utveckla sitt arbete. 

Det behöver vara tydligt vem som ansvarar 

för vad, samtidigt som målet ska vara en hela 

skolan-ansats, där personal, vårdnadshava

re och elever alla är involverade och har en 
samsyn om vad som gemensamt ska uppnås. 

Vikten av att involvera eleverna när arbetet 

ska utformas och genomföras kan inte nog 

understrykas - det är deras trygghet arbe

tet ytterst syftar till, och ingen vet bättre än 

eleverna själva vad som behövs för att nå dit. 
Barnkonventionen är tydlig med att alla barn 

ska få göra sin röst hörd, att deras åsikter ska 

tas på allvar och att de har rätt till informa

tion. Det finns många vinster med ett utbyggt 

och välfungerande elevinflytande. Till exem

pel har forskaren Björn Ahlström i en studie 

av 24 högstadieskolor kommit fram till att 

skolorna med hög grad av elevdelaktighet 

hade både lägre förekomst av mobbning och 

högre betyg. (1) 

Cirka sju av tio (75 procent) av de vuxna 

på skolorna i kommunen anser att personal

gruppen är motiverad i likabehandlingsarbe

tet, vilket är en förbättring från förra året, då 

samma siffra låg på 67 procent. Cirka åtta av 

tio (78 procent) svarar att likabehandlings

arbetet är levande och genomsyrar skolans 

arbete, även detta är en förbättring från förra 

året då siffran låg på 70 procent. Både i fritext

svaren och på personalträffarna vittnar dock 

personalen om att de upplever hög stress och 

en känsla av att inte räcka till. 
Cirka hälften av eleverna (58 procent) på 

högstadiet anser att de får möjlighet att vara 

involverade och delaktiga i skolans trygghets

arbete. Det är av yttersta vikt att skolorna fort

sätter med detta goda arbete. Vad är det som 

görs bra idag och hur kan detta bevaras på 

skolorna, är frågor som personalen behöver 

ställa till sig själva. Risken är att det endast är 

ett fåtal pedagoger på varje skola som driver 

arbetet med delaktighet och inflytande. Detta 

arbete får aldrig bli personbundet utan måste 

finns med i skolans struktur. 

Huvudmannen är ytterst ansvarig 

Det är huvudmannens ansvar att skolan följer 

skollagen och diskrimineringslagen och att se 

till att personalen har tillräckligt med kunskap 

och stöd. Det innebär ett ansvar för att varje 

enskild skola bedriver ett målinriktat arbete 

för att motverka kränkande behandling och 

diskriminering av elever. När en elev anser sig 

ha blivit utsatt för kränkande behandling el

ler diskriminering är det huvudmannen som 

ansvarar för att skolan skyndsamt utreder 

omständigheterna och vidtar åtgärder för att 

förhindra kränkande behandling i framtiden. 

I alla verksamheter finns en lokal styrkedja. 

Styrkedjan består av huvudmannen, rektor, 

lärare och elever. Huvudmannen, rektor och 

lärarna behöver ha en bra dialog och ett för
troende för varandra för att tillsammans kun

na skapa en bra verksamhet för alla elever. 

Huvudmannaskapet regleras i skollagens 

andra kapitel. På en kommunal skola är det 

skolnämnden eller motsvarande funktion som är 

huvudman; på en fristående skola är det skolans 

styrelse eller motsvarande. 

(1) Björn Ahlström (2010} Student participation and schoo/ success: A studyabout participation, [Jrades and bu//yi11{f amon{f 
9th {frade students in Sweden. Umeå: Umeå School of Education, Umeå university, 2010. Vol. 1, nr 2, s. 97-115. 
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>å era skolor 

' 
3% 

Tycker du att de vuxna gör 
tillräckligt för att det ska 

bli en bra stämning? 

Åk4-6 

' 21% 6% 

Nej, det tycker 

jag inte 

Ibland Ja.det 

tycker jag 

Vet ej 

Upplever du att 
likabehandlingsarbetet är levande 
och genomsyrar skolans arbete? 

• Personal 

0% 

Nej, 

- I 

1% 

Nej,i 

inte alls ganska liten 

utsträckning 

20% -Delvis 

Medelvärde 1-5: 4,0 

56% 

22% -Ja, Ja, 

i ganska hög i mycket hög 

utsträckning utsträckning 

Upplever du att din chef/ 
dina chefer prioriterar 

likabehandlingsarbetet på skolan? 

• Personal Medelvärde 1-5: 4,2 

51% 

35% 

11% 
0% 2% 

Nej, Nej, Delvis Ja, Ja, 

inte alls i ganska liten i ganska hög i mycket hög 

utsträckning utsträckning utsträckning 

Får eleverna möjlighet att vara 
involverade/delaktiga i skolans 

trygghetsarbete? 

e Åk 7-9 Medelvärde 1- 5: 3, 6 

I I ~ 
-1 1 

43% 
32% 

15% 
6% 4% -Nej, Nej.till Delvis Ja, till Ja, till 

inte alls ganska ganska stor mycket 

liten del del stordel 

Anser du att du har tillräckligt 
med kunskaper i trygghets- och 

likabehandlingsfrågor? 

• Personal 

0% 

Nej, 

1% 

Nej, i 

inte alls ganska liten 

utsträckning 

18% -Delvis 

Medelvärde 1-5: 4,0 

22% -Ja, Ja, 

i ganska hög i mycket hög 

utsträckning utsträckning 

Upplever du att 
personalgruppen är motiverade 

i likabehandlingsarbetet? 

• Personal Medelvärde 1-5: 3,9 

54% 

23% 20% 

0% 3% - -Nej, Nej, Delvis Ja, Ja, 

inte alls i ganska liten i ganska hög i mycket hög 

utsträckning utsträckning utsträckning 
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Otrygga miljöer 

Båstads kommuns skolor upplevs som trygga 

miljöer av de allra flesta elever. Cirka åtta av 
tio (84 procent) elever i årskurs 4-6 känner 

sig oftast/alltid trygga på skolan och 85 pro
cent i årskurs 7-9 uppger i enkäterna att de 

känner sig sällan eller aldrig otrygga på sin 

skola. Trots dessa resultat är det många av 

eleverna som upplever vissa specifika plat

ser på skolan som otrygga. 

Toaletter och omklädningsrum är fortsatt 

skolornas mest otrygga platser, vilket också 

är resultatet av Friends nationella rapport. 

Plats tre på högstadiet har förändrats jäm

fört med förra året, i år kommer korridorer 

på plats tre. Det är tredubbelt så många tjejer 

än killar som upplever sig otrygga i korrido

rerna. Det är av yttersta vikt att vissa "hots

pots", platser där framförallt tjejer upplever 

otrygghet, adresseras och synliggörs. Kor

ridorerna har vi nämnt tidigare i rapporten 

och den platsen var det många elever som 

lyfte på elevträffarna. Eleverna upplever att 

det är många elever som rör sig på platsen 

vilket medför en rädsla för att bli utsatt och 
kallad för taskiga saker. Eleverna önskar mer 

personal som rör sig i korridorerna för att öka 

tryggheten. Även på högstadiet kan det vara 

aktuellt med ett rastvärdssystem. 

I enkäterna kan vi se att eleverna på hög

stadiet önskar mer aktiviteter över klass och 

åldersgränserna. På så sätt lär eleverna kän

na varandra bättre och risken för att bli utsatt 
minskar. Ett förslag är att dessa aktiviteter 

skulle kunna ske på rasterna., för att på så 

sätt även öka tryggheten i korridorerna. 

Att byta om inför andra och att på så vis 

riskera kommentarer är en otrygghet i sig för 

många elever. Under elevträffar så beskriver 
också eleverna från både mellan- och högsta

diet att det saknas vuxna i eller i nära anslut

ning till omklädningsrummet. De beskriver 

det som en fristad för eleverna där kränk

ningar och trakasserier sker och det finns inte 

tillgång till någon vuxen. 
Många gånger vet inte eleverna vem de 

ska vända sig till och be om hjälp eftersom 

idrottsläraren ofta redan börjat sin nya lek

tion med en ny klass. Många elever beskri

ver också under elevträffar att det ibland 

förekommer vuxna som inte är skolpersonal 
i närhet kring, och ibland även kommer in i, 

omklädningsrummen. Det kan vara vaktmäs

tare för idrottshallen, lokalvårdare eller an

dra aktörer som också nyttjar idrottshallen. 

Några elever beskriver att det inte är vanligt 

förekommande men det ibland händer, vilket 

i sin tur ökar känslan av att omklädningsrum

met är en otrygg plats. 

De platser där flest elever känner sig otrygga 
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14% 

1 

Toaletter 

Åk4-6 

13% 

2 

Toaletter 

• 
6% 

3 

Internet 

17% 

1 

Toaletter 

Åk7- 9 

11% 

2 

Omklädningsrum 

På era skolor 

.. 
7% 

3 

Korridorer/ 
Idrottshall 
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Sammanfattning: 
Tre framgångsfaktorer och utmaningar 
för Båstads kommun 

Det är förstås svårt att med exakthet dra allt

för tvärsäkra och detaljerade slutsatser om 

trygghetsläget på Båstad kommuns förskolor 

och skolor i stort. Med det sagt kan vi också se 

hur vissa frågor och aspekter har återkommit 

i de enkäter, elevträffar och skolledarträffar 

som vi genomfört på era skolor. Här samlar vi 

tre framgångsfaktorer och utmaningar som vi 

kunnat identifiera som återkommande. I tex

ten nedan kommer vi jämföra med det natio

nella snittet för Friends kartläggningsenkäter. 

Denna nationella statistik bygger på de skolor 

som Friends har arbetet tillsammans med un

der läsåret 2018/2019 och utgör inte ett statis

tiskt representativt urval av skolor i Sverige. 

Framgångsfaktorer 

Kränkningar och mobbning minskar 

på mellanstadiet 

I årets enkät kan vi se att kränkningarna 

minskar från 21 procent till 20 procent och 

att mobbningen minskar från 8 procent till 

7 procent på mellanstadiet. Det är inga stora 

förändringar men vi kan se att det går åt rätt 

håll. Det nationella snittet för kränkningar 

ligger på 29 procent och utsatthet för mobb

ning på 12 procent. Dessa resultat visar på att 

skolorna är på rätt väg och att de främjande, 

förebyggande och åtgärdande insatserna ger 

resultat. Det är av yttersta vikt att skolorna 

nu fortsätter med detta goda arbete och ännu 

mer bygger upp det systematiska trygghets

arbetet kring att främja och förebygga. 
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"Det var som att 
något lättade" 

-Elev3-6 

Motivationen bland personalen ökar 

I årets kartläggningsresultat kan vi se att 
motivationen till systematiskt trygghetsar

bete ökar hos personalen. Detta bidrar till 

att trygghetsarbetet blir mer levande vilket 

leder till ett förbättrat skolklimat överlag. 

Trots detta svarar nästan var fjärde vuxen i 

skolan att de är delvis motiverade. När är det 

motivationen brister och vad krävs för att fler 

ska känna sig motiverade i det systematiska 

trygghetsarbetet på skolorna i kommunen? 

Det är viktigt att personalen får det stöd och 
de resurser som krävs för att det systematis

ka trygghetsarbetet ska fortsätta förbättras . 

"Blivit bättre tycker 
jag. Arbetar mer med 
detta och även kring 

rutiner och vad vi ska 
lägga fokus på. Bidrar 

till mer samsyn. 
Positiv utveckling" 

- Personal skola 

Utmaningar 

Sexuella trakasserier ökar bland tjejerna 

Årets kartläggning visar att sexuella trakas

serier bland eleverna i årskurs 4-6 ökar. På 

både mellan- och högstadiet ökar de sexuella 

trakasserierna bland tjejerna. Det är inte för

vånande att ökningen sker bland tjejer, det är 

ett resultat vi ser i hela samhället. Det är ingen 

dramatisk ökning vi ser i Båstads kommun, 

men det går åt fel håll. Här har alla vuxna ett 

stort ansvar. Alla vuxna behöver ta detta på 

allvar och visa att det är fel. Tyvärr vittnar 

många elever om att sexuella trakasserier är 



så vanligt att man slutat reagera och agera. 

Denna normaliseringsprocess måste upphö

ra och till det krävs resurser, engagemang, 

struktur och kunskap. 

"Killar har kollat på min 
rumpa och sen skrivit 
att dom kommer röv

knulla mig" 
-Elev7-9 

Systematik på kommunnivå kring att 
förebygga jargonger kopplat till 

etnicitet och sexuell läggning 
I elevenkäterna både på mellan- och högsta

diet uppger eleverna att det är hög förekomst 

av jargonger kopplat till framförallt etnicitet 

och sexuell läggning. Detta är något vi även 

kan se i personalenkäterna. Eleverna upple

ver att det hårda språkbruket och de negativa 

jargongerna har ökat. Vi ser även i enkäterna 

från förskolan att personalen upplever ett 

hårdare klimat bland sina barn. Vi lever i ett 

samhälle som har blivit mer polariserat och 

där jargongerna har hårdnat. Friends anser 

inte att detta är något som varje skola kan el

ler ska lösa på egen hand utan här behöver 

kommunen ta ett helhetsgrepp för att få till 

en förändring. Det krävs en systematik kring 

det förebyggande och främjande arbetet. 

"Det är en hård jargong 
med mycket rasistiska 
tillmälen, vilket även 

syns i andra verksam
heter i kommunen. Man 
har ett sätt att prata till 

varandra även inom 
elevgrupper som jag 

upplever som okänsligt 
och som kan såra. " 

-Personal 

Möjligheter för att skapa trygga 
och tillitsfulla relationer och miljöer 

Var femte elev (framförallt tjejer) i årskurs 

4- 9 har svarat att vuxna endast agerar ibland 

när de ser att elever behandlas illa. Vad sän

der detta för signaler till eleverna? Kan elev

erna verkligen lita på att vuxna kommer 

agera? Skolorna i Båstads kommun behöver 

skapa en kultur där elever ser och känner att 

vuxna agerar på det som sker. Det är även 

viktigt att alla elever vet vem de kan vända sig 

till men ännu viktigare är att eleverna kän

ner att det finns någon som lyssnar och tar 

situationen på allvar. Att se över och skapa en 

systematiserad rastverksamhet har visat sig 

vara en av de fungerande arbetsmetoderna 

för att minska utsatthet och mobbning på en 

skola. I Skolverkets rapport från 2011 lyfter 

forskarna att den systematiska rastverksam

heten är en komponent som är effektiv för 

att minska tjejers otrygghet. Den systemati

serad rastverksamheten innebär exempelvis 

att särskild personal har till uppgift att vistas 

bland eleverna och ordna särskilda aktivite

ter. Detta är något som redan görs i Båstads 

kommun, men Friends ser fler möjligheter att 

utveckla detta arbete. 

"Det viktigaste som 
lärare är nog att försöka 
förstå elever som man 

inte känner så bra så att 
man inte tar den andras 

sida bara för att man 
har större erfarenhet, då 
upplever man ofta den 
läraren som någon man 

inte kan lita på 
-Elev7-9 
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 Tjänsteskrivelse  
 

 

1 (1) 

 
Datum: 2020-11-16 Till: Utbildningsnämnden 

Handläggare: Ida Skoglund 

Dnr: UN 000423/2020 – 600 
 
 

Yttrande gällande förslag om förändrat ansvar för utbildningsnämnden 
 
 

Förslag till beslut 
 
Anta bifogad skrivelse från utbildningsnämndens ordförande som nämndens yttrande gällande 
förslag om förändrat ansvar för utbildningsnämnden. 

 
Sammanfattning av ärendet 
En utredning gällande förändrad politisk organisation i Båstads kommun har genomförts.  
Förslaget har tidigare remitterats till de politiska partierna. Även nämnderna har nu möjlighet 
att yttra sig över den del av förslaget som berör dem.  
 
 
Kommunkansliet 
Ida Skoglund, nämndsekreterare 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 

Kanslichef 
Kommunstyrelsen 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Skrivelse från utbildningsnämndens ordförande 
Utdrag ur förslag över förändrad politisk organisation 
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Datum: 2020-11-16    
Dnr: UN 000423/2020-600 
 
 

Yttrande gällande förslag om förändrat ansvar för utbildningsnämnden 
 
 
Till kommunstyrelsen 
 
Utbildningsnämndens kärnområde är barn och ungas lärande och utveckling. Det är ett  
omfattande och komplext ansvarsområde. Nämnden har ca 350 mkr och 470 årsarbetare för 
att lösa uppdraget. Utmaningarna inför kommande år är många. Nämnden bedömning är att 
det är avgörande att nämnd och förvaltning kan fokusera på kärnområdet. Övertagande av 
verksamheter ska innebära bättre möjligheter än idag för dessa verksamheter att utvecklas. 
Det måste finnas en klar positiv effekt av organisationsförändringarna annars ska de inte  
genomföras. 
 
Utbildningsnämnden avger följande remissvar på gruppledarnas förslag avseende utredning 
”En förstärkt lokal demokrati”.  
 
Utökat ansvarsområde 
 
Utredningen föreslår att kultur, bibliotek och fritidsgårdar överförs till utbildningsnämnden. 
Kultur har ingen tydlig eller given koppling till utbildning av barn och unga. Några uppenbara 
positiva effekter för kulturverksamheten vid överförande till utbildningsnämnden framgår inte 
av utredningen. Bibliotek och Barn och skola har ett väl fungerande samarbete kring  
skolbiblioteken. På samma sätt som vad gäller kulturfrågorna framgår inte vilka fördelar eller 
synergieffekter som avses.  Inte heller framgår vilket det grundläggande motivet för ändrad 
politisk styrning är. Fritidsgårdarnas roll och uppdrag borde gjorts tydligt men att per  
automatik knyta dessa till utbildningsnämndens kärnuppdrag är inte självklart. Nämnden har 
ett lärandeuppdrag och ser istället att det sociala samband och uppdrag som finns idag ska var 
vägledande för vilken politisk nämnd som har ansvaret framöver.  
 
Utbildningsnämnden avstyrker att kultur, bibliotek och fritidsgårdar överförs till nämnden.  
 
Inrättande av 2:e vice ordförande,  
 
Utbildningsnämnden tillstyrker förslaget.  
 
Utbildningsnämndens arbetsutskott avskaffas 
 
Utbildningsnämnden avstyrker förslaget. Det är en fördel om en så stor verksamhet som  
utbildningsnämnden ansvarar för har möjlighet att kalla ett arbetsutskott med  
be-slutsdelegation då verksamheten så kräver. Idag finns 5 partier representerade i  
arbetsutskottet medan i ett presidium blir det 3 partier. Den politiska förankringen blir bättre 
genom ett arbetsutskott. 
 
Annat som utredningen inte behandlar 
 
Nämnden vill lyfta upp diskussionen om det politiska ansvaret för det kommunala aktivi-
tetsansvaret för ungdomar 16-20 år, ungdomsrådet och vuxenutbildningen.  Det kan finnas 
motiv och fördelar med att föra dessa verksamheter närmare Barn och skola och  
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utbildningsnämnden. 
 
Nämnden har i annat sammanhang väckt ärende om den delade styrning av kulturskolan.  
Klargörande i denna del bör finnas med i slutförslaget. Antingen överförs det politiska ansvaret 
för kulturskolan från utbildningsnämnden till kommunstyrelsen eller så överförs det  
förvaltningsmässiga ansvaret från Bildning och arbete till Barn och skola.  
 
Övriga synpunkter 
 
De svårigheter i det interna arbetet som nämnden och förvaltningen idag har att hantera är i 
hög grad beroende av hur den interna styrningen på övergripande nivå fungerar. För nämnden 
och Barn och skola är ekonomi- och målstyrning centrala och tunga processer. Under många 
år har dessa rutiner diskuterats utan att nå målet om en väsentligen bättre styrning.  Det finns 
goda möjligheter att nu komma tillrätta med dessa brister. 
 
En organisation såsom den skisserats ovan kommer att stärka kommunens utbildningsfokus 
och det i sig kommer att leda just  till synergieffekter inom nämndens kärnområde, som  
utredningen säger sig syfta till. 
 
 
Thomas Nerd               
Ordförande                   
 
 



d. Utbildningsnämnden 

Vid organisationsöversynen har större förändringar i ansvar 
identifierats för utbildningsnämnden genom att 
kommunstyrelsen överför delar av sitt ansvar. 

Nedanstående förändringar föreslås för utbildningsnämnden. 

Utökat ansvarsområde 

Förslag 

Utbildningsnämnden övertar ansvaret för kultur, bibliotek och 
fritidsgårdar. 

Förändringen föreslås träda i kraft 1 april 2021. 

Bakgrund 

Kultur, bibliotek och fritidsgårdar har traditionellt sett 
organiserats i en kultur- och fritidsnämnd i Båstads kommun. 
Förändringen skedde 2010 då nämnderna avskaffades. 

Sedan 2015 har dialog förts kring hanteringen av kulturfrågor i 
kommunen, där förslag väckts om kulturnämnd, kultur- och 
fritidsnämnd, kulturutskott och kulturråd. Det senare bifölls 
under 2019. 

Motivering 

För att minska kommunstyrelsens ansvarsområde och öka 
synergieffekter mellan lärande, kultur och fritidsgårdar föreslås 
att utbildningsnämnden övertar ansvaret för kultur, bibliotek och 
fritidsgårdar. 

Inrättande av 2:e vice ordförande 

Förslag 

Kommunfullmäktige väljer en 2:e vice ordförande från 
oppositionen till utbildningsnämnden. 

Förändringen föreslås träda i kraft 1 april 2021. 

Bakgrund 

I Båstads kommun har det endast varit kommunfullmäktige och 
kommunstyrelsen som har haft två vice ordföranden. Andre vice 
ordförande har varit en post som tillsatts av oppositionen. Sedan 
kommunallagsändringen 2014 är nämndernas presidium ett 
kommunalrättsligt organ. Den senaste ändringen av 
kommunallagen 2017 öppnade upp för möjligheter till presidiet 
att fatta beslut enligt delegation. Användandet av presidiet för 
beslutsfattande lyfts fram i propositionen En kommunal/ag för 
framtiden (2015:24) som positivt för att lösa brådskande 
situationer. 

Motivering 
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Beslutsfattande kan idag delegeras till nämndens presidium, men 
där saknar oppositionen insyn. Genom att införa ett 
förtroendeuppdrag som 2:e vice ordförande får oppositionen 
representation och insyn i presidiets arbete. Bedömningen är att 
införandet stärker dialogen i nämnden och öppnar upp för nya 
beslutsvägar i framtiden. 

Utbildningsnämndens arbetsutskott avskaffas 

Förslag 

Utbildningsnämndens arbetsutskott avskaffas från och med 
2019-12-31. 

Bakgrund 

Utbildningsnämndens arbetsutskott har ursprungligen varit 
tänkt att fungera som ett beslutande organ för 
myndighetsutövning kopplat till ansvaret som socialnämnd. Det 
har även under 2019 /2020 fungerat som ett beredande organ för 
vissa ärenden. 

Motivering 

Mot bakgrund av att utbildningsnämnden ej längre är 
socialnämnd och att presidiet utökas med en person är 
bedömningen att arbetsutskottet ej längre är nödvändigt. 
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Datum: 2020-11-02 Till: Utbildningsnämnden 

Handläggare: Ida Skoglund 

Dnr: UN 000003/2020 – 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 Barn och skola 
Delegationsbeslut Akademi Båstad gymansium 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Barn & skola 

Delegationsbeslut 
BÅSTADS KOMMUN 

Utbildnings nämnden 

2020 -11- 16 
Dnr .... U ......... .. Q.o.3./ 
............. 020 __ -_qo½ 

Beslut fattade enligt delegationsbestämmelser för utbildningsnämnden 

Nr enligt 
delega
tions
ordning 
UN/U024 

UN/U024 

UN/U024 

UN/U022 

UN/U024 

UN/U011 

UN/U011 

UN/U034 

UN/U034 

AO15 

Datum 

2020-10-20 

2020-11-05 

2020-11-05 

2020-11-03 

2020-11-10 

2020-10-16 

2020-11-10 

2020-11-10 

2020-11-10 

2020-11-13 

Underskrift 
Datum 

(/)20 Jl-/b 
Namnförtydligande 

Diarienr Ärendebeskrivning 

UN000403/ Beslut om att bevilja och avslå 
2020-460 skolskjuts 

UN000412/ Beslut om att bevilja och avslå 
2020-460 skolskjuts 

UN000413/ Beslut om att bevilja och avslå 
2020-460 skolskjuts 

UN000404/ Beslut om skolpliktens 
2020-600 upphörande p.g.a. varaktig 

vistelse utomlands 

UN000416/ Beslut om att bevilja och avslå 
2020-460 skolskjuts 

UN000400/ Beslut om tilläggsbelopp 
2020-610 

UN000315/ Beslut om tilläggsbelopp 
2020-610 

UN000391/ Beslut om tilläggsbelopp 
2020-610 

UN000402/ Beslut om tilläggsbelopp 
2020-610 

UN000401/ Beslut om remissvar till 
2020-600 Skolinspektionen 

Lagrum Beslut Delegat 

Skollagen 10 kap. Avslag Margaretha Ekelund 
32-33 §§ Svensson 

Skollagen 10 kap. Beviljat Margaretha Ekelund 
32-33 §§ Svensson 

Skollagen 10 kap. Beviljat Margaretha Ekelund 
32-33 §§ Svensson 

7 kap. 2 § 2st Beviljat Inga-Britt Henriksson 
skollagen 

Skollagen 10 kap. Beviljat Margaretha Ekelund 
32-33 §§ Svensson 

8 kap. 23 § Skoll Beviljat Margaretha Ekelund 
Svensson 

8 kap. 23 § Skall Beviljat Margaretha Ekelund 
Svensson 

10 kap. 39 § Skoll Beviljat Margaretha Ekelund 
Svensson 

10 kap. 39 § Skoll Beviljat Margaretha Ekelund 
Svensson 

2 kap. 5§ Skoll Ingen erinran Thomas Nerd 



Båstads kommun 
Utbildningsnämnden 
2020-11-17 
UN 000003/ 
2020-600 

[i-1J BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Barn & skola 

Delegationsbesl ut 

Beslut fattade enligt delegationsbestämmelser för utbildningsnämnden 

Nr enligt 
delega- D t . aum 
t1ons-
ordning 

Diarienr Ärendebeskrivning 

--· Antagen 

Underskrift 
Datum 

2020-11-17 
Namnförtydligande 

Ulrika Krämer 

Underskrift 

Lagrum Beslut Delegat 

GYF7:8 - Ulrika Krämer 
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Datum: 2020-11-02 Till: Utbildningsnämnden 

Handläggare: Ida Skoglund 

Dnr: UN 000004/2020 – 900 
 
 

Beslutslogg  
 
 

Förslag till beslut 
 
Beslutsloggen för utbildningsnämnden, 2020-11-24, godkänns. 

 
Sammanfattning av ärendet 
För att säkerhetsställa verkställigheten av beslut fattade av utbildningsnämnden finns en  
beslutslogg.  
 
Vid varje sammanträde får utbildningsnämnden en förteckning över de fattade beslut som ska 
verkställas, återrapporteras eller remitterats för beredning. 
 
 
Kommunkansliet 
Ida Skoglund, nämndsekreterare 
 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Beslutslogg 2020-11-24 
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Beslutslogg utbildningsnämnden 2020 
 

 

* 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 

2020-11-24 
 

                                                                                                                                                                                                                          

       

Beslutsinstans, datum och 
§ 

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

UN 2019-12-10  
§ 159 
Fördjupad utredning 
kring grundskolestruk-
turen på norra sidan av 
Båstads kommun 2020-
2028 
 
 

UN  
000461/ 
2019-600 

Förvaltningen får i uppdrag att ta fram och för nämnden vid kommande 

möten redovisa hur verksamheten avser att arbeta med OSA (AFS 2015:4) 

samt hur man lever upp till Arbetsmiljölagen (1972:1160) i den nya skol-

organisationen. 

Skolchef  Hösten 2020 

UN 2019-04-16 
§ 61 
Skolpeng – revidering 
förslag om socioekono-
misk resursfördelning. 
 

UN 
000137/ 
2018-600 

Förvaltningen får i uppdrag att återkomma med reviderat förslag om  

socioekonomisk resursfördelning. 

 

Skolchef 
Ekonom 

Arbete pågår November 2020 

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 
och sä-
kerhets-
chef 

Frågan är  
löpande med 
vid nybyggna-
tioner. 

Våren 2021 

lll] BÅSTADS 
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UN 2020-10-20 
§ 132 
Informationsärende –  
Drogpolicy skolan 

UN 
000006/ 
2020-600 

I dagsläget har högstadiet och gymnasiet varsin skriftlig policy. Nämnden 
ger förvaltningen i uppdrag att se över möjligheten att ta fram ett gemen-
samt dokument. 

Skolchef  Våren 2021 
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Datum: 2020-11-09 Till: Utbildningsnämnden 

Handläggare: Ida Skoglund 

Dnr: UN 000005/2020 – 900 
 
 

Delgivningar  
 
 

Förslag till beslut 
 
Redovisade delgivningar läggs till handlingarna. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Följande handlingar delges utbildningsnämnden: 
 
1. Sammanträdesplan 2021 
2. Rambudget 2021, plan 2022-2023 
3. Avsägelse av uppdrag 
4. Fyllnadsval 
5. Näringslivspolicy för Båstads kommun 
6. Årshjul 2021, reviderat 
7. Remissvar till Skolinspektionen 
 
 
 
Kommunkansliet  
Ida Skoglund, nämndsekreterare 
 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Se ovan 
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Kommunfullmäktige 

KF § 158 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-10-21 

Dnr KS 000630/2020 - 900 

Sida 

1 av 1 

BÅSTADS KOMMUN 
Utblldningsnämnden 

2020 -11- 0 2 
0nr ...• V.N .. .Q.Q.!i. . .. ·f 
............ 2020- 0J.O .. 

Sammanträdesplan för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, 
kommunstyrelsens arbetsutskott och samtliga nämnder 2021 

Beskrivning av ärendet Kommunfullmäktige har att besluta om sammanträdesdagar för 
kommunfullmäktige, kom-munstyrelsen, kommunstyrelsens utskott, 
utbildningsnämnden, vård- och omsorgsnämnden samt myndighetsnämnden. I 
planeringen av sammanträdesplan 2021 har förvaltningen tagit fasta på det 
som fungerat bra med 2020 års plan. De flesta sammanträdena föreslås ligger i 
månadens sista vecka för att de ekonomiska rapporterna ska hinna skickas ut 
med kallelsen och så att de kan behandlas på sammanträdena. Undantagen är i 
månaderna februari, maj och september där nämnderna istället ligger i 
månandens tredje vecka, detta för att nämndernas ska hinna fatta beslut om 
sina verksamhetsplaner innan tertial uppföljningarna. I förslaget har 
förvaltningen undvikt sammanträden under skollov, för att på så vis möjliggöra 
för såväl förtroendevalda som förvaltning att vara lediga. Forskningen om 
förtroendevaldas villkor framhåller det som positivt att undvika möten under 
skollov, då det möjliggör för förtroendevalda att tillbringa tid med familjen. 
Genom att aktivt arbeta med förtroendevaldas villkor kan förtroendeuppdraget 
bli mer attraktivt. Undantaget i sammanträdesplaneringen är revisionen och 
kommunens råd, som själva fastställer sina mötesdagar i samråd med 
förvaltningen. Tid för sammanträden ska fastställas, och det föreslås ske genom 
samråd mellan presidium, verksamhetsområde och politiskt organ. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Johan Peterson med tillhörande bilaga, 
2020-09-21. 

Kommunstyrelsens 
förslag Anta föreslagen sammanträdesplan för 2021. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Anta föreslagen sammanträdesplan för 2021. 

]usterandes signaturer Utdrags bestyrkande 
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f}lJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2020-10-21 1 av4 

BÅ,C,TADS KOMMUN 
Utbildningsnämnden 

KF § 149 Dnr KS 000672/2020 - 905 

Rambudget 2021 och plan 2022-2023 för Båstads kommun 

Beskrivning av ärendet Enligt kommunallagen ska beslut om fastställande av skattesats tas före 
november månads slut. 

Underlag till beslutet Samverkan för Bjäres förslag till Rambudget 2021 och plan 2022-2023 
Bjärepartiets förslag till Rambudget 2021 och plan 2022-2023 

Föredragande Ekonomichef Elisabet Edner föredrar ärendet. 

Kommunstyrelsens 
tillika Samverkan för 
Bjäres förslag 

Yttranden 

1. De finansiella målen för budget 2021 
- Kommunens resultat ska uppgå till minst 2 procent av skatteintäkter och 
generella statsbidrag. 
- Investeringar ( exklusive VA-investeringar) ska finansieras till SO procent med 
skattemedel. 

2. Resultatet för 2021 budgeteras till 17,7 mkr. Resultaten för 2022 och 2023 
planeras uppgå till 20,9 mkr respektive 24,3 mkr. 

3. Ramarna för nämndernas budget 2021 fastställs enligt bifogad bilaga. 

4. Den kommunala skattesatsen i Båstads kommun fastställs till 20,23 kr per 
skattekrona. 

5. Medel för löneökningar 15,4 mkr har avsatts på centralt konto och fördelas 
efter avslutad lönerevision. 

6. Kommunstyrelsen har rätt att nyupplåna, dvs. öka kommunens skulder 
under 2021 med totalt 240 mkr. 

7. Kommunstyrelsen har rätt att under 2021 omsätta lån, dvs låna upp belopp 
motsvarande belopp för de lån som förfaller för betalning under 2021. 

8. Kommunstyrelsen bemyndigas att för kommunens räkning uppta kortfristiga 
lån inom en ram om 20 mkr. 

9. En intern lokalbank inrättas under 2021. 

Johan Olsson Swanstein (M), Bo Wendt (BP), Ingela Stefansson (S), Uno 
Johansson (C), Birgitte Dahlin (L), Jenny Sjöholm (MP), Krister Lilja (KD), 
Marianne Eriksson Mjöberg (BP), Hans Grönkvist (BP), Gösta Sandgren (M), 
Mats Lundberg (L), UlfJiewertz (M), Eddie Granqvist (-), Sonia Larsson (C) och 
Marie-Louise Nilsson (BP) yttrar sig i ärendet. 

Justerandes signaturer Utdrags bestyrkande 



~ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 

Yrkanden 

Propositionsordning 1 

Omröstningsordning 1 

Omröstningsresultat 1 

Propositionsordning 2 

Omröstningsordning 2 

Omröstningsresultat 2 

2020-10-21 2 av4 

KF § 149 Dnr KS 000672/2020 - 905 

Rambudget 2021 och plan 2022-2023 för Båstads kommun, 
fort. 

Johan Olsson Swanstein (M), Ingela Stefansson (S), Birgitte Dahlin (L), Jenny 
Sjöhalm (MP), Ulf Jiewertz (M) och Krister Lilja (KD) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 

Bo Wendt (BPJ, Marianne Eriksson Mjöberg (BP) och Hans Grönkvist (BP) 
yrkar bifall till Bjärepartiets förslag till rambudget 2021 och plan 2022-2023. 

Uno Johansson (C) och Sonia Larsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag med följande tillägg: 

Att 5 miljoner tillförs vård och omsorgs budgetram. 

Att intäkterssidan i budget ökas med 5 miljoner för tomtförsäljning. 

Eddie Granqvist (-) yrkar bifall till Centerpartiets första tilläggsyrkande: Att 5 
miljoner tillförs vård och omsorgs budgetram. 

Ordförande ställer först proposition på kommunstyrelsens förslag och 
Bjärepartiets förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller 
kommunstyrelsens förslag. Omröstning begärs. 

Följande omröstningsordning godkänns: 

Ledamot som vill bifalla kommunstyrelsens förslag röstar JA. 
Ledamot som vill bifalla Bjärepartiets förslag röstar NEJ. 

Omröstningen utfaller med 28 JA-röster, 7 NEJ-röster och 1 AVSTÅR-röst. Se 
detaljerad röstning på bifogad närvaro- och omröstningslista. 

Ordförande ställer sedan proposition på Centerpartiets tilläggsyrkanden och 
finner att kommunfullmäktige avslår yrkandena. Omröstning begärs. 

Följande omröstningsordning godkänns: 

Ledamot som vill avslå Centerpartiets tilläggsyrkanden röstar JA. 
Ledamot som vill bifalla Centerpartiets tilläggsyrkanden röstar NEJ. 

Omröstningen utfaller med 23 JA-röster, 12 NEJ-röster och 1 AVSTÅR-röst. Se 
detaljerad röstning på bifogad närvaro- och omröstningslista. 

Justerandes signaturer Utdrags bestyrkande 
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Kommunfullmäktige 
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Reservation 

2020-10-21 3 av4 

KF § 149 Dnr KS 000672/2020 - 905 

Rambudget 2021 och plan 2022-2023 för Båstads kommun, 
fort. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

1. De finansiella målen för budget 2021 
- Kommunens resultat ska uppgå till minst 2 procent av skatteintäkter och 
generella statsbidrag. 
- Investeringar ( exklusive VA-investeringar) ska finansieras till 50 procent med 
skattemedel. 

2. Resultatet för 2021 budgeteras till 17, 7 mkr. Resultaten för 2022 och 2023 
planeras uppgå till 20,9 mkr respektive 24,3 mkr. 

3. Ramarna för nämndernas budget 2021 fastställs enligt bifogad bilaga. 

4. Den kommunala skattesatsen i Båstads kommun fastställs till 20,23 kr per 
skattekrona. 

5. Medel för löneökningar 15,4 mkr har avsatts på centralt konto och fördelas 
efter avslutad lönerevision. 

6. Kommunstyrelsen har rätt att nyupplåna, dvs. öka kommunens skulder 
under 2021 med totalt 240 mkr. 

7. Kommunstyrelsen har rätt att under 2021 omsätta lån, dvs låna upp belopp 
motsvarande belopp för de lån som förfaller för betalning under 2021. 

8. Kommunstyrelsen bemyndigas att för kommunens räkning uppta kortfristiga 
lån inom en ram om 20 mkr. 

9. En intern lokalbank inrättas under 2021. 

Centerpartiet och Bjärepartiet samt Eddie Granqvist (-) reserverar sig till 
förmån för egna yrkanden. 

Justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunledningskontoret 
Datum: 2020-10-09 

Handläggare: Elisabet Edner 

Dnr: KS 000672/2020-905 

Till: Kommunfullmäktige 

Tjänsteskrivelse 

Samverkan för Bjäres förslag till Rambudget 2021 och plan 2022-2023 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. De finansiella målen för budget 2021 

• Kommunens resultat ska uppgå till minst 2 procent av skatteintäkter och generella 
statsbidrag. 

• Investeringar ( exklusive VA-investeringar) ska finansieras till SO procent med 
skattemedel. 

2. Resultatet för 2021 budgeteras till 17,7 mkr. 
Resultaten för 2022 och 2023 planeras uppgå till 20,9 mkr respektive 24,3 mkr. 

3. Ramarna för nämndernas budget 2021 fastställs enligt bifogad bilaga. 

4. Den kommunala skattesatsen i Båstads kommun fastställs till 20,23 kr per skattekrona. 

S. Medel för löneökningar 15,4 mkr har avsatts på centralt konto och fördelas efter avslutad 
lönerevision. 

6. Kommunstyrelsen har rätt att nyupplåna, dvs. öka kommunens skulder under 2021 med 
totalt 240 mkr. 

7. Kommunstyrelsen har rätt att under 2021 omsätta lån, dvs låna upp belopp motsvarande 
belopp för de lån som förfaller för betalning under 2021. 

8. Kommunstyrelsen bemyndigas att för kommunens räkning uppta kortfristiga lån inom 
en ram om 20 mkr. 

9. En intern lokalbank inrättas under 2021. 

Aktuellt 

Enligt kommunallagen ska beslut om fastställande av skattesats tas före november månads 
slut. Förslaget innebär en oförändrad skattesats om 20,23 kr per skattekrona. 

1 (2) 



Drift 

Ramarna för nämnderna 2021 fastställs till 4180 tkr för kommunfullmäktige, valnämnd, 
överförmyndare och revision, till 191137 tkr för Kommunstyrelsen till 3 520 tkr för 
Myndighetsnämnden till 352 431 tkr för Utbildningsnämnden samt till 268 260 tkr för 
Vård- och omsorgsnämnden. 

2 (2) 

Budgeterade skatteintäkter utgår från en oförändrad skattesats samt med 75% av den befolk
ningsförändring som beräknas befolkningsprognosen vilket innebär 287 fler invånare. 

Avsatta medel i budget 2020 för resterande 3 månaders löneökningar 2020 och 9 månaders 
löneökningar för 2021 uppgår till sammanlagt till 15,4 mkr. Medel för löneökningar har avsatts 
på centralt konto och fördelas efter avslutad lönerevision. 

SKR:s bedömning för utvecklingen av konsumentprisindex (inflation) under 2020 uppgår till 
0, 7 %. I de ekonomiska ramarna ges enligt förslaget inte någon ersättning till verksamheterna 
för inflationens inverkan på kostnaderna. 

Sammantaget innebär förslaget att budgeterat resultat för 2021 uppgår till 17, 7 mkr. Detta 
motsvarar för 2021 ett resultat som uppgår till 2,0 procent av skatteintäkter och generella 
bidrag. 

Finansiering 

Nivå på nyupplåningen för 2021 för att finansiera nya investeringar beräknas uppgå till 
max 240 mkr. Amorteringar på befintliga lån beräknas uppgå till 30 mkr. 

Finansiella mål 

Under mandatperioden kommer Båstads kommun sträva för att successivt trappa upp 
resultatmålet. Kommunens resultat planeras att uppgå till minst 2,0 procent av skatteintäkter 
och generella statsbidrag år 2021, 2,3 procent för 2022 och 2,6 procent för år 2023. 

Målet för investeringar (exklusive VA-investeringar) kommer under mandatperioden vara 
att de ska finansieras till SO procent med skattemedel. 

Elisabet Edner 
Ekonomichef 

Beslutet skall expedieras till: 
Ekonomiavdelningen, kommundirektör, verksamhetsområdeschefer, kommunrevision, nämnder 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Samverkan för Bjäres budget 2021 
Budgetmaterial KS 





Budget2021 
Arbetet med att göra en budget för 2021 har varit ovanligt svårt och osäkert på 
grund av de ekonomiska effekter som Coronapandemin leder till. 
Det är majoriteten, Samverkan för Bjäre, dvs Moderaterna, Socialdemokraterna, 
Liberalerna, och Kristdemokraterna som står bakom budget 2021. 

En rambudget 

Den budget som majoriteten lagt är en så kallad rambudget, som ger ramarna men inte 
alla detaljerna. Det innebär att nämnderna under hösten kommer att arbeta vidare med 
nämnd planer, där det beskrivs hur varje nämnds verksamhet påverkas. 

Båstads kommun har en fortsatt positiv befolkningsutveckling som är ett resultat av nya 
detaljplaner. Den största befolkningsutvecklingen är i Hemmeslövsområdet men även i 
kommunens övriga tätorter. För att klara denna positiva utveckling långsiktigt är det 
nödvändigt att arbeta med en hållbar ekonomi. För att klara detta mål är det viktigt med 
en tydlig politisk struktur i budgetprocessen. När budgeten är antagen av 
kommunfullmäktige är det grundläggande att varje nämnd analyserar och tillsammans 
med verksamheterna tar fram långsiktigt hållbara strategier med god kvalitet för att 
under 2021 och med fokus på de kommande två åren arbeta för en budget i balans. 

Analyserna ska utgå från nationella nyckeltal, exempelvis SKR:s jämförelsetal. 
Analyserna bör dessutom utgå från SKR:s genomlysning av kommunens ekonomi som 
genomfördes 2019. Genomlysningen visar tydligt att de finansiella behoven är långt 
större än tillgången på resurser under perioden fram till och med 2025. Grunden till 
detta glapp är främst demografiskt. Färre ska leverera välfärd till flera. Detta kräver ett 
nytt, strategiskt förhållningssätt till budget och till ekonomi i balans. 

Satsningar i budgeten 

Några av de satsningar som budgeten omfattar är: 

Utbildning 
Vi fortsätter att implementera den skolstruktur som beslutats för den södra och den 
norra kommunsidan. Under 2021 kommer den om och delvis nybyggda skolan i Förslöv 
att tas i bruk Under 2021 påbörjas också bygget av en ny skola i Västra Karup. God och 
likvärdig utbildning är en hjärtefråga för Samverkan för Bjäre, och vi är glada över att se 
de fysiska resultaten av den beslutade satsningen på ny skolstruktur. Detta är en 
satsning för framtiden. 

Individ- och familjeomsorg 
Vi fortsätter med att arbeta bort de problem som har uppdagats. Ett arbete som redan 
börjat ge positivt resultat. Vi tillskjuter medel för att fortsatt komma till rätta med de 
problem som varit. Fokus måste vara på det förebyggande arbetet. 



Barn, ungdomar, kultur, bibliotek och fritid 
Kulturskolan, fritidsanläggningarna och ungdomsgårdarna är en viktig del för många i 
vardagen. Vi värnar dessa verksamheter då vi vet att de har en förebyggande effekt. 
Våra bibliotek ska även i fortsättningen vara naturliga mötesplatser för alla 
åldersgrupper. 

Arbetsmarknad 
Arbetsmarknadsverksamheten är viktig för sysselsättning och ökad självförsörjning. 

Miljö 
Miljöprogrammets intentioner och mål skall vara en integrerad del i förvaltningens 
arbete och i vårt beslutsfattande. Vid om- till- och nybyggnation används certifieringen 
silver för friska och energieffektiva byggnader. Vi satsar också på klimatåtgärder, 
exempelvis mot stranderosion. 

VA-utbyggnad 
Den långsiktiga satsningen på vatten, avlopp och dagvatten för kommunens södra sida 
har påbörjats och beräknas vara genomförd under 2022. 

Attraktiv arbetsgivare 
En ökad satsning på digitalisering öppnar för en effektivare verksamhet och bättre 
kvalitet samt bättre arbetsmiljö för medarbetarna. 
Heltidsresan fortsätter implementeras för ett hållbart arbetsliv, ökad jämställdhet och 
attraktiva tjänster. 
För ökad attraktivitet satsar vi på utbildningsinsatser inom vård och omsorg. 
Lönesatsningar sker på yrkesgrupper som är viktiga för att uppnå verksamhetens och 
framtida kompetensförsörjning. 
Strategiska hälsofrämjande insatser genomförs för ökad hälsa och lägre sjukfrånvaro 
och ett hållbart arbetsliv. 

Näringsliv 
Framtagande av näringslivsstrategi sker i samverkan mellan offentliga och privata 
aktörer. Det lokala näringslivet är en nyckelgrupp i arbetet. 
Den nyinrättade företagslotsen ska underlätta för nyetableringar och en effektivare 
myndighetsutövning. 

Motverka ofrivillig ensamhet 
Arbetet fortsätter tillsammans med föreningslivet, det lokala näringslivet, volontärerna, 
frivilligorganisationerna och kommunen. 

Äldreomsorg 
Samverkan för Bjäre satsar åter på våra äldre genom att öppna upp ytterligare platser 
för särskilt boende på Haga Park. Detta möjliggörs genom ett budgettillskott. 

Totalförsvarsuppbyggnad och krisberedskap 
De nationella kraven på kommunernas deltagande i totalförsvarsuppbyggnaden ska 
uppnås. Kris beredskapsarbetet ska stärkas ytterligare. 



Ny extern webbplats 
En modernisering behövs för att möta våra medborgare på ett enklare och tydligare sätt, 
samt utgöra grunden för digitaliseringsarbetet som ökar tillgängligheten och det digitala 
serviceutbudet. 

Strategiska effektiviseringar 

Kravet på effektivisering av verksamheten, som beslutades redan i förra budgeten, 
kommer att fortsätta. 

Utbildningsnämnden, myndighetsnämnden och kommunstyrelsen, exklusive det sociala 
utskottet, får i uppdrag att effektivisera sin verksamhet med 2 % för 2021. Vård och 
omsorgsnämnden och det sociala utskottet får i uppdrag att leverera en budget i balans 
till 2021. Utöver detta ges kommundirektören ett uppdrag om att hitta 
effektiviseringsmöjligheter i kommunens verksamheter med 2,5 mkr. 

Utöver detta ska organisationen arbeta med följande effektiviseringar och omställningar 
för att klara ekonomin på lång sikt: 

Strategisk lokalförsörjning 
Lokalanvändningen måste bli mer kostnadseffektiv för att frigöra resurser till 
kommunens barn och äldre. En lokalbank inrättas. 

Energibesparingar 
Energibesparingar är en annan parameter som är viktig och här ser vi en möjlighet bl.a. 
genom den nya skolstrukturen. 

Bolagsstyrning 
Bolagsstyrning med moderbolag är en annan möjlighet till effektivisering genom en 
gemensam verksamhet för skötsel av kommunens- och Båstadhems lokaler och 
grönytor. För tillfället pågår en utredning. 

Digitalisering och systemoptimering 
När det gäller digitalisering och systemoptimering har denna process kommit i gång för 
att se över möjliga aktiviteter till rationaliseringar vilket även på sikt ska minska 
kostnaderna. 

Mellankommunala samarbeten 
En överenskommelse med Höganäs kommun har inletts om samarbete med olika 
tjänster som till ex kommunjurist. Avsikten är att ytterligare fördjupa detta samarbete 
för att på sikt minska kostnaderna och öka kompetensen. 

Effektiv organisation 



En effektiv förvaltningsorganisation är en förutsättning för tydligare ledning och 
styrning av samtliga verksamheter. 

Uppdrag 

Nämnderna har fått ett antal uppdrag att arbeta med under året. Uppdragen i korthet: 

• Kommunstyrelsen ska se över alternativa sätt att organisera verksamheten kring 
strategiska och operativa IT-frågor. 

• Arbeta med att ta fram riktlinjer för en lokalbank. 
• Identifiera områden där kostnaderna skiljer sig från jämförbara kommunen och 

riket med syftet att ta fram åtgärder för långsiktiga, hållbara effektiviseringar. 
• Se över de olika pengsystemen. 
• Genomlysning av hemvården. 
• Utformning av framtidens räddningstjänst. 



Kommunfullmäktiges inriktningsmål för perioden 2020 - 2022 

Fokusområde Medborgaren 

Mål 1. Båstads kommun är attraktiv att leva, bo och verka i 

Mål 2. Båstads kommun är välkomnande, professionell och serviceinriktad 

Mål 3. Båstads kommun erbjuder bra och likvärdiga skolor och en trygg, stimulerande miljö för 
barn och unga. 

Mål 4. Båstads kommun erbjuder vård och omsorg med god kvalite - jämlikt, tillgängligt och 
efter den enskildes behov. 

Fokusområde Hållbar samhällsutveckling 

Mål 5. I Båstads kommun är alla med arbetsförmåga självförsörjande 

Mål 6. Båstads kommun erbjuder goda förutsättningar för entreprenörskap och har ett gott 
företags klimat. 

Mål 7. Båstads kommun har en rik natur- och kulturmiljö och arbetar klimatsmart för ett 
hållbart samhälle. 

Fokusområde Medarbetaren 

Mål 8. Båstads kommun är en attraktiv och utvecklande arbetsplats 

Fokusområde Hållbar ekonomi 

Mål 9. Båstads kommun investerar för framtiden - med god ekonomisk hushållning och ett 
effektivt resursutnyttjande. 

Agenda 2030 

I Båstad arbetar vi aktivt med Agenda 2030 med FN:s 17 globala mål. Arbetet har initierats under 

2019 genom kommunens deltagande i projektet Glokala Sverige. Den ekologiska, Sociala och 

ekonomiska hållbarheten ska vara en vägledande princip i vårt beslutsfattande och arbete. 

Vid uppföljning av måluppfyllelse använder vi nyckeltal som Rådet för Kommunal Analys (RKA) har 

tagit fram som stöd för kommuner i Agenda 2030 arbetet, 12 av de totalt 17 målen är berörda. 



Budgetförutsättningar 

I Befolkning {nov året innan)+ befolkningsprognos från SB 
Befolkningsförändringjmf föregående år 

Löneökningar% enligt SKR {Konjunkturlönestatistik) (SKR 20:32) 
I Löneökningar% till grund för kommunens budget 

KPI %, enligt SKR (SKR20:32) 
I KPI %, till grund för kommunens budget 

I PO-avgift: (SKR 19:21) 

Internränta%, enligt SKR (SKR20:20) 
Internränta%, till grund för kommunens budget 
Internränta%, avgiftsfinansierade investeringar 

Driftbudget - Ramförändringar 

(tkr) 

Avslut projekt heltidsresan 
Avslut projekt kompetensutveckling 
Volymjustering Skolpeng Grundskola 
Volymjustering Skolpeng Gymnasieskola 
Volymjustering Vård peng boendepeng 
Volymjustering Placeringar loF 
Ändring moduler och lokaler mm 
Driftföljder av Investeringar 
Handlingsplan loF beslut KS våren 2020 
FÖP Torekov enl beslut KSAU 27 /8 
Besparing % exkl loF och vård och omsorg 
Totalt tillskott verksamheter 

Löneökningar 
Tillskott central budget 

2020 
15077 

199 

2,3 
3,0 

0,7 
0,0 

40,15 

1,5 
1,5 

1,50 

2021 2022 
15 364 15438 

287 74 

2,2 2,3 
2,4 2,3 

0,7 1,8 
0,0 0,0 

40,15 40,15 

1,25 
1,25 
1,25 

Budget 
2021 

650 
600 

-7 500 
-835 

-11200 
-8000 
2293 

-2 590 
-2 350 

-680 
11940 

-17 672 

-15400 
-15400 

1,25 
1,25 
1,25 

2023 
15818 

380 

2,5 
2,5 

2,4 
0,0 

40,15 

1,25 
1,25 
1,25 



Sammandrag av drift- och investeringsbudgetar 

Sammandrag 

Driftbudget 

Tkr 

Kommunfullmäktige 
Valnämnd 
Överförmyndare 
Revision 
Kommunstyrelsen 

- varav kommunstyre/se 
- varav kommunkan/ar 
- varav teknik & service 
- varav samhällsbyggnad 
- varav bildning & arbete 

Utbildningsnämnd 
- varav utbildningsnämnd 
- varav barn & skola 
- varav bildning & arbete 
- varav skolpeng, barnoms.lgrundsk. 
- varav sko/peng, gymnasium 

Vård- och omsorgsnämnd 
- varav vård- och omsorgsnämnd 
- varav vård & omsorg 
- varav hemvårdspeng 
- varav boendepeng 

Myndighetsnämnd 
- varav myndighetsnämnd 
- varav teknik & service 
- varav samhällsbyggnad 

Delsumma 
- varav inflationskompensation 

Löneökning 2020 
Löneökning 2021 
Löneökning 2022 
Löneökning 2023 
Övriqt, finansierinq 
Summa 

Skatteintäkter o bidra~ 

RESULTAT 

Tkr 
Skattefinansierad investering 
Medfinansiering statliga infrastruktursatsningar 
Avgiftsfinansierad investering (netto, inkl anslut.avg,) 
TOTALT (inkl. medfinansiering) 

Exploateringsverksamhet 
TOTALT (inkl. exploatering och medfinansiering) 

Budget 
2020* 

-2 173 
-9 

-1 166 
-832 

-188 095 
-2 762 

-53 256 
-60 579 

-3 143 
-36 287 

-349 304 
-405 

-77 403 
-2 930 

-210 935 
-57 631 

-256 695 
-390 

-135 244 
-56 393 
-64 667 

-3 582 
-325 
-285 

-2 972 
-801 855 

0 

-8 354 

-23 313 
-833 522 

850 523 

17 000 

2020 
146 465 

10 000 
90 698 

247 163 

-45 400 
201 763 

Budget Politiska Plan Plan 
2021 I iusterinqar 2022 2023 

-2 173 
-9 

-1 166 
-832 

-191137 -3 042 

-352 431 -3 127 

-268 260 -11 565 

-3 520 62 

-819 527 -17 672 -816 424 -818 736 
0 0 0 0 

-12 854 -12 854 -12 854 
-10 900 -14 500 -14 500 

-10 700 -14 300 
-11 900 

-21 825 -32 565 -36 340 
-865 106 -17 672 -887 043 -908 630 

882 806 907 943 932 930 

17 700 20 900 24 300 

2021 2022 2023 2024 2025 
138 000 158 000 141 700 93 700 48 400 

0 0 0 0 6 000 
141 020 111 851 103 766 2 000 0 
279 020 269 851 245 466 95 700 54 400 

-5 350 -18 500 -26 750 -19 650 -9 800 
273 670 251 351 218716 76 050 44 600 



Resultatbudget 

Bokslut Prognos Budget Plan Plan 
Mkr 2019 2020 2021 2022 2023 

Verksamhetens nettokostnader -750,6 -772,6 -791,9 -803,0 -814.4 
Avskrivningar inkl. upplösningskostnader (totalt) -53,9 -68,8 -69,1 -76,0 -82,7 
varav avskrivningskostnader VA -9.7 -17,5 -17,5 -20,3 -22,8 

varav medlinansieringskostnader s/.infras/r. -2,9 -3,4 -3,4 -3,4 -3,4 

Verksamhetens nettokostnader -804,6 -841,4 -861,0 -879,0 -897,1 

Skatteintäkter 686,7 714,3 722,6 745,5 769.4 
Generella bidrag och utjämning 121.4 153,3 160,2 162,5 163,5 
Finansiella intäkter 3,5 3,5 2,550 2,6 2,6 
Finansiella kostnader -3,0 -4.4 -6,704 -10,6 -14,2 

Resultat före extraordinära poster 4,1 25,3 17,7 20,9 24,3 

Extraordinära intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Extraordinära kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Årets resultat 4,1 25,3 17,7 20,9 24,3 

Finansieringsbudget 

Bokslut Prognos Budget Budget Budget 
Mkr 2019 2020 2021 2022 2023 

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN 
Arets resultat 4,1 25,3 17.7 20,9 24,3 
Justering för avskrivningar (skatt.fin) 40,6 47,9 48,2 52,3 56,6 
Justering för avskrivningar (avgift.fin) 9,7 17,5 17,5 20,3 22,8 
Justering för upplösningar (st. med.fin) 2,9 3.4 3.4 3.4 3,4 
Justering för gjorda/ianspråktagna avsättn 2,8 
Förändring av rörelsekapital (inkl exploateringar) -3.7 -17,7 5,4 18,5 26,8 
Kassaflöde från den löpande verksamheten 56,4 76,4 92,1 115,4 133,8 

INVESTERINGSVERKSAMHETEN 
Nettoinvesteringar, skattefinansierade -103,9 -151,1 -138,0 -158,0 -141,7 
Medfinansiering statlig infrastruktur -2,3 -10,9 0,0 0,0 0,0 
Nettoinvesteringar, va (exkl. ansl.avg) -57,0 -57,0 -141,0 -111,9 -103,8 
Försäljningar/övrigt 0,6 0.4 
Anslutningsavgifter VA 16,1 16,1 8,0 2,7 7,2 
Kassaflöde från investeringsverksamheten -146,6 -202,5 -271,0 -267,1 -238,2 

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN 
Nya lån 132,0 150,0 210,0 185,0 140,0 
Amorteringar -20,5 -29,6 -29,6 -31,8 -37,6 
Ökning (-)/minskning (+l långfr fordrinaar 0,7 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 112,2 120,4 180,4 153,2 102,4 

Årets kassaflöde 22,0 -5,7 1,5 1,5 -2,1 
Likvida medel vid årets början 0,0 22,0 16,2 17,7 19,2 
Likvida medel vid årets slut 22,0 16,2 17,7 19,2 17,2 



Balansbudget 

Bokslut Prognos Budget Budget Budget 
Mkr 2019 2020 2021 2022 2023 

Anläggningstillgångar 1 219,2 1 352,9 1 554,9 1 746,0 1 901,5 
Omsättningstillgångar 174,9 186,8 183,0 166,0 137,2 
- varav likvida medel 16,9 16,2 17,7 19,2 17,2 

SUMMA TILLGÅNGAR 1 394,1 1 539,8 1 737,9 1 912,0 2 038,7 

Eget kapital 511,8 537,1 554,8 575,7 600,0 
- varav årets resultat 4,1 25,3 17,7 20,9 24,3 

Avsättningar 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8 

Långfristiga skulder 629,7 750,1 930,5 1 083,7 1 186, 1 
Kortfristiga skulder 241,8 241,8 241,8 241,8 241 ,8 
Summa skulder 871,5 991,9 1172,3 1 325,5 1 427,9 

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR 
OCH SKULDER 1 394, 1 1 539,8 1 737,9 1 91 2,0 2 038,7 



Investeringar 2020-2025 

Budget 
Tkr 2020 

I<OMMUNLEDNI NGSKONTOR 

Inventarier kommunhuset och IT-utrustning för kommunen• 3 536 
Mailsystem 

Uppgradering av office programvaran 

SUMMA KOMMUNLEDNINGSKONTOR 3536 

TEKNIK &SERVICE 
Skattefinansierad verksamhet 

Inventarier 650 
Fordon 500 
Ramar gata, park, GC-vägar 4 700 
Trygghetsåtgärder gångtunnel Lyckantorget 300 
Cykelgarage vid Båstads och Förslövs jvstn 
GC-väg Banva llen 4 000 
Banvallen etapp 3, GC-bro Bokesliden mm 
GC-Väg Östra- l(arup Hasslöv 
Gångbro över Örebäcken vid Öresjön 
Båstad station utökad parkeringsplats och tillgänglighetsåtg, 
Gata och parkering till Förs löv IP 
Lejontrappan•• 
Temalekplatser 
Alleplantering Inre kustväge n 
Offentlig toalett Kattviks hamn 
Bryggor Torekov 5 900 
Restaurering och förlängning av badbrygga Skansen badet 

Fastighet 
Ram reinvestering säkerhetsåtgärder mm 6 082 
Ram fritid 400 
Om- tillbyggnad Förslövs skola F-6 90 000 
Ombyggnation Bjäredalen 2 000 
Om- til lbyggnad Västra Karups skola F-6 och försko la 6 012 
Om- tillbyggnad Fiskebyns försko la Torekov 
Om- tillbyggnad F-9 Strandängskolan 
Om- tillbyggnad Östra Karups skola 
Räddningsstation Båstad*** 
Nytt vård boende*** 
T&S Summa (Skattefinansierad verksamhet) 120 544 
*Omfattning enligt beslut inom digitaliseringsarbetet och utredn ing 
** Utredning omfattning och alternativ finansiering. 
*** Utredning alternativt fastighetsägande och inhyrning. 

TEKNIK & SERVICE 

(Medfl.1w.usie.r.i11g_ statlig_ iu [m.str.11/s.tursatsniua. l 
Köpmansgatan upprustning 10 000 
GC-väg Västra Karup-Grevie 
(medfin. statlig infras.satsning) 10 000 

TEKNIK & SERVICE 

Taxefin ansiernd ver./s.samhet 

Reinvesteringar 
Ram reinvesteringar 25100 
Förslöv Stationsvägen ( ans! Sydvatten + utbyte) 

Landsbygdsinvesteringar 
Ängalag. vatten+s pi llvatten 1500 
Lyavägen, vatten+s pillvatten 100 
Öllövsstrand, vatten+spillvatten 300 
Mäsinge 
Kattviksvägen 
Serviser, V S D 1 000 

Nyinvesteringar 
Ängstorp, nytt reningsverk 500 
Ledning till Ängstorp 100 
Ängstorp - Hedhuset utjämnings magasin 2 000 
Ram nyinvesteringar 2 475 
Sydvatten Båstad 31923 
Åtgärder enl dagvattenplan 0 
Dagvattenledning Örebäcken 

Budget Pla n 
2021 2022 

5 000 5 640 
1000 
1000 

7000 5640 

900 900 
2 400 2 400 

10000 10 000 
1000 1 000 

3 000 
1000 
2 000 1 000 
3 500 

800 

9 670 9 740 
900 500 

21 000 

51 000 76 000 

500 

104 670 104540 

0 0 

17 920 16 901 
4 000 10 000 · 

500 

1 000 
2 000 2 000 

0 0 

2 400 2 350 
103 000 68 500 

0 
1000 

Plan Plan 
2023 2024 

5 640 5 640 

5640 5640 

900 900 
2 400 2 400 

10 000 10000 

700 

4 000 

3 000 
2 000 

800 
600 

1500 

9 630 9 630 
500 500 

20 000 
45 000 35 000 
15 000 

0 

108530 65 930 

0 0 

21416 
200 

400 

2 000 

4 350 
55 400 

1 000 
6 000 

lnvesteringsbudget 
KF 2020-06-24 

Plan 
2025 

5 640 

5640 

900 
2 400 

10 000 

1500 

9 630 
500 

0 
0 

24930 

6 000 
6 000 



Budget 
Tkr 2020 

Exploatering VA 
Heden exploatering, etapp 111 
Hemmeslöv 6:2 PetersbergVA 
Hemmeslöv 5:9 söder om Willys VA 
Förslöv Väst 105 Va 
Förslöv 2:4 exploatering 8 500 
Grevie skoltomt 
Exploatering Åstad Bas Va inv 
Exploatering Åstad v-omr 1 Va 200 
Anslutning Sydvatten 17 000 
Övriga exploatering 
T&S Summa (Taxejinansierad verksamhet) 90 698 
(NSVA har ingen plan för investeringar för åren 2022-2023) 

Anslutningsavgifter 
Anslutningsavgifter Ängalag -2 388 
Anslutningsavgifter Östra Karup -500 
Anslutningsavgifter Heden/Hemmeslöv -3164 
Anslutningsavgifter Åstad v-omr 1 -500 
Anslutningsavgifter Margretetorpsvägen 
Anslutningsavgifter Förslöv 2:4 -1450 
Anslutningsavgifter Petersberg 
Anslutningsavgifter Vretvägen 
Anslutningsavgifter Sunnan 10 
Anslutningsavgifter Skoltomten i Grevie 
Anslutningsavgifter verksamhetsområde söder om willys 
Anslutningsavgifter Tunet 1 
Anslutningsavgifter verksamhetsområde vistorp v 105 
Övrie:a anslutnine:save:ifter 
Summa Anslutningsavgifter -8 002 

TEKN/I( &SERVICE 

Exploateringsområden (Ei VAi 

Östra Karup 6:7 (Etapp 1) 
Skattefin. investeringar "Östra Karup" 100 
Övrig exploateringsverksamhet "Östra Karup" -1500 

Grevie "g:a skola" Hålarp 4:197 
Övrig exploateringsverksa mhet "Grevie g:a skola" -2 700 

Sunnan 10 m.fl 
Skattefin. investeringar "Sunnan 10" 0 
Övrig exploateringsverksamhet "Sunnan 10" 0 

Vistorp 8:90 m.fl 
Skattefin. investeringar "Vistorp 8:90" 0 
Övrig exploateringsverksamhet "Vistorp 8:90" so 

Verksamhetsområde, del av Hemmeslöv 5:14 
Skattefin. investeringar "Del av Hemmeslöv 5:14" 0 
Övrig exploateringsverksamhet "Del av Hemmeslöv 5:14" 150 

Badkrukan, del av Båstad 109:Z 
Skattefin. investeringar "Badkrukan, del av Båstad 109:2" 
Övrig exploateringsve rks "Badkrukan, del av Båstad 109:2" 150 

Heden, Hemmeslöv 10:10 
Skattefin. investeringar inom Heden, Hemmeslöv 0 
Övrig exp loateringsverksamhet "Heden, Hemmeslöv" 150 

Heden etapp 3 
Skattefin. Investeringar Heden etapp 3 300 
Övrig exploateringsverksamhet "Heden etapp 3" -27 750 

FörslövZ:4 
Skattefin. investeringar inom Förslöv 2:4 8 500 
Övrig exploateringsverksamhet Förslöv 2:4 -13 000 

Hemmeslöv 6:Z Petersberg 
Skattefin . Investeringar Hemmeslöv 6:2 Petersberg 0 
Övrig exploateringsverksamhet Hemmeslöv 6:2 Petersberg 500 

Förslöv väster om väg 105, del av Vis torp 7:19 
Skattefin. investeringar inom "Förslöv Väst 105" 0 
Övrig exploateringsverksamhet "Förslöv Väst 105" 500 

Budget Plan 
2021 2022 

200 5 000 
100 

200 5 000 

500 
300 

10000 
141 020 111851 

-1280 -1280 

-1242 
-4 450 -1450 

-1000 

-7 972 -2 730 

so 1 000 
-2 000 -1500 

500 1 000 
0 -3 350 

0 600 
500 250 

270 2 900 
400 100 

500 200 

0 0 
0 0 

0 0 
0 0 

1650 0 
-3 800 -3 800 

600 10 350 
200 -6 700 

650 8 350 
500 4 300 

Plan 
2023 

5 000 
2 000 
6 000 

103 766 

-1280 

-1450 

-2 000 

-1000 
-500 

-1 000 

-7 230 

0 
-1 000 

300 
0 

3 200 
100 

500 
200 

0 

0 
0 

0 
0 

0 
-3 800 

3 700 
-14 850 

2 700 
-1800 

Plan 
2024 

2 000 

2 000 

-1500 
-1 000 
-1000 

-800 
-1 500 
-2 000 

-7 800 

0 
-1 000 

300 
0 

600 
-2 400 

0 
-3 000 

0 

1500 
0 

500 
0 

2 500 
0 

zoo 
-6 950 

200 
-2 000 

lnvesteringsbudget 
KF 2020-06-24 

Plan 
2025 

0 

-2 500 

-2 000 

-2 000 

-6 500 

0 
-1000 

0 
0 

0 
-4 500 

0 
-3 000 

0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

1 000 
0 

3 200 
-1000 



Budget Budget 
Tkr 2020 2021 

Hemmeslöv 5:9 (söder om Willys) 
Ska ttefin . Inves teringar inom Hemmeslöv 5:9" 0 0 
Övrig exploateringsverksamhet "Hemmeslöv 5:9" 50 550 

Vretvägen Båstad 109:2 
Skattefin. Investeringar inom "Vretvägen Båstad 109: 2" 0 220 
Övrig exploateringsverksamhet "Vretvägen Båstad 109:2" 100 100 

Området kring Båstads nya station 
Skattefi n. Investeringar 100 1 300 
Övrig exploateringsverksamhet Båstads nya station -1800 0 

Mark för återvinningscentral 
Skattefin. Investeringar mark för återvinn ingscenta l 500 
Övrig exploateringsverksamhet mark för återvinningscentral 500 

Övrig exploateringsverl<samhet 
Intäkter tomtförsäljning -200 -2 700 

Strategisim markinköp (markförsörjning) 
Markförvarv tunnelbygge söder 
Övriga markinköp 5 000 

Ospec exploateringar 
Kostnader 100 100 
Intäkter -200 -200 

T&S Summa (Exploateringsomrt'J.den ej VA) Skattefin. 9000 10 740 
T&S Summa (Exploateringsomrt'J.den ej VA) Medfin. 0 0 
T&S Summa (Exploateringsomrt'J.den ej VA) Övr. Expl. -45 400 -5350 

SAMHÄLLSBYGGNAD 

Investeringar Samhällsbyggnad 550 280 
SUMMA SAMHÄLLSBYGGNAD 550 280 

BARN&SKOLA 

lnvesteringsram Barn och Skola 5 435 5 975 
Inventarier tillb l<lockarebyns förskola, Västra l<arup 0 
Inventarier tillbyggnad Fiskebyns förskola Torekov 0 
Inventarier om- tillbyggnad Förstävs skola F-9 500 2 000 
Inventarier IT s tandard Förstäv, exempel bildskärm, ljudanläggning m.m. 1100 
Inventarier om- tillbyggnad Västra l<arups skola F-6 0 
Inventarier IT standard Västra l<arup 0 
Inventarier Strandängsskolan 
Inventarier IT s tandard Strandängsskolan 
Skolbussar 5 st 2 000 2100 
SUMMA BARN & SKOLA 7935 11175 

BILDNING OCH ARBETE 

Inventarier bibliotek - Förstäv 300 
Inventarier bibliotek - Västra l<arup 
Ram bildning och arbete 725 665 
Konstnärlig utsmyckning offentliga rum 200 200 
SUMMA BILDNING & ARBETE 1225 865 

VÅRD & OMSORG 

Ram vård och omsorg 1 525 1670 
Inventarier Nytt vård och omsorgs boende Förs löv 2 150 1600 
Individ och familj, ny lokal 
SUMMA VÅRD & OMSORG 3675 3 270 

TOTALT (inld. exploatering) 201 763 273 670 
varav: 
Skattefinansierad investering 146 465 138 000 
Medfinansiering statliga infrastruktursatsningar 10 000 0 
Avgiftsfinansierad investering (brutto, exkl anslut.avg.) 90 698 141020 
Exploatering -45400 -5 350 

Summa Anslutningsavgifter -8 002 -7972 
Avgifts finansierad investering (netto, inkl. anslut.avg.) 82 696 133 048 
Summa Exploateringsintäkter -45400 -5 350 

Plan Plan 
2022 2023 

1800 0 
200 -2 800 

1390 0 
-2 400 -2 500 

0 0 
-5 500 0 

1000 0 
-3 000 0 

-200 -200 

5 000 5 000 

100 100 
-200 -200 

32390 15400 
0 0 

-18500 -26 750 

280 280 
280 280 

5 900 5 900 
600 600 
200 100 
200 

0 
1400 500 
1100 

1500 
800 

2 200 
11600 9400 

300 
600 600 
200 200 

1100 800 

1650 1650 
500 
300 

2450 1650 

251 351 218 716 

158 000 141 700 
0 0 

111851 103 766 
-18 500 -26 750 

-2 730 -7 230 
109 121 96 536 
-18 500 -26 750 

Plan 
2024 

0 
-1 000 

300 
-3 000 

0 
0 

0 
0 

-200 

5 000 

100 
-200 

11100 
0 

-19 650 

280 
280 

5 900 

100 

1500 
800 

8300 

600 
200 

800 

1650 

1650 

76 050 

93 700 
0 

2 000 
-19 650 

-7 800 
-5 800 

-19 650 

lnvesteringsbudget 
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Plan 
2025 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

-200 

5 000 

100 
-200 

9200 

0 
-9800 

280 
280 

5 900 

0 

5900 

600 
200 

800 

1650 

1650 

44600 

48400 
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0 
-9 800 
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~ KOMMUN 
Kommunfullmäktige 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-10-21 

Dnr KS 000669 /2020 - 903 

Avsägelse av uppdrag-Anna Swenzohn (S) 

Sida 

1 av 1 

~TADS KOMMUN 
Utbildningsnämndan 

2020 -11 - 0 2 
Dnr .... V.N. .... Q.Q.9..Q.9..'i/ 

2010 -~oo ......................................... .. ...... ............. 

Beskrivning av ärendet 2020-09-18 inkom Anna Swenzohn (S) med en skrivelse där hon avsäger sig 
sina politiska uppdrag i Båstads kommun. 

Underlag till beslutet Avsägelse, 2020-09-18. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Avsägelsen godkänns. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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BÅSTADS KOM Ml JN 
Utbildningsnämnden 

2020 -11 - 0 2 
Dnr •••. V..N. .. Q.QQ_QQ.fi/ 
......... 2 0 2 .... -.9.lYO . 

Fyllnadsval för ledamot i utbildningsnämnden efter avgående 
Anna Swenzohn (S) 

Beskrivning av ärendet Fyllnadsval ska förrättas för ny ledamot i utbildningsnämnden efter avgående 
Anna Swenzohn (S). 

Yttranden Ingela Stefansson (S) yttrar sig i ärendet. 

Yrkanden Ingela Stefansson (S) yrkar att Adem Qerimaj (S) väljs till ny ledamot i 
utbildningsnämnden efter avgående Anna Swenzohn (S). 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Adem Qerimaj (S) väljs till ny ledamot i utbildningsnämnden efter avgående 
Anna Swenzohn (S). 

Justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 
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BÅS IADS KOf'JIMUN 
Utbildningsnämnden 

2020 -11 - U 2 
Dnr... JJ ... Q.Q.Q.Q .. <§./ 
.............. 9..7:.0 - q O rf ················· 

Fastställande av Båstads kommuns näringslivspolicy 

Beskrivning av ärendet Den föreslagna Näringslivspolicyn ska visa riktningen för kommunens 
näringslivsarbete, peka ut ett antal fokusområden samt tydliggöra 
ansvarsfördelningen på övergripande nivå. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från utvecklingsstrateg Sari Bengtsson 2020-09-21, med 
tillhörande bilaga. 

Kommunstyrelsens 
förslag 1. Godkänna bifogat förslag till Näringslivspolicy. 

Yttranden 

Yrkanden 

Beslut 

2. Ge kommundirektören i uppdrag att upprätta avtal med Båstad Turism och 
Näringsliv. 

3. Ge Båstad Turism och Näringsliv i uppdrag att ta fram en näringslivsstrategi i 
samverkan med näringslivet. 

Uno Johansson (C), Johan Olsson Swanstein (M) och Birgitte Dahlin (L) yttrar 
sig i ärendet. 

Uno Johansson (C) Johan Olsson Swanstein (M) och Birgitte Dahlin (L) yrkar 
bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Godkänna bifogat förslag till Näringslivspolicy. 

2. Ge kommundirektören i uppdrag att upprätta avtal med Båstad Turism och 
Näringsliv. 

3. Ge Båstad Turism och Näringsliv i uppdrag att ta fram en näringslivsstrategi i 
samverkan med näringslivet. 

]usterandes signaturer Utdragsbestvrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2020-09-14 
Handläggare: Sari Bengtsson & Erik Lidberg 

Dnr: KS 000652/2017 - 900 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunfullmäktige 

Fastställande av Båstads kommuns näringslivspolicy 

Förslag till beslut 

Godkänna bifogat förslag till Näringslivspolicy. 

Sammanfattning av ärendet 

1 (2) 

Den föreslagna Näringslivspolicyn ska visa riktningen för kommunens näringslivsarbete, peka 
ut ett antal fokusområden samt tydliggöra ansvarsfördelningen på övergripande nivå. 

Bakgrund 

Hösten 2017 granskade kommunrevisionen kommunstyrelsens styrning och uppföljning av 
näringslivsarbetet. Den sammanfattande bedömningen var att den inte var ändamålsenlig och 
att den behöver förbättras och förtydligas. 

I svaret till kommunstyrelsen från januari 2018 beskriver förvaltningen vilka åtgärder som 
vidtagits och hur arbetet var organiserat vid den aktuella tidpunkten. Även tillväxtrådets man
dat, kommunstyrelsens roll i näringslivsarbete samt vem som beslutar fördelningen av medlen 
för näringslivsarbetet, beskrivs. I samband med detta fick förvaltningen i uppdrag att se över 
kommunens näringslivspolicy. På grund av organisatoriska förändringar och personalomsätt
ning på kommunledningskontoret har arbetet med näringslivspolicyn försenats och återuppta
gits först i början av 2020. 

Aktuellt 

Den föreslagna Näringslivspolicyn ska visa riktningen för kommunens näringslivsarbete, peka 
ut ett antal fokusområden samt tydliggöra ansvarsfördelningen på övergripande nivå. Närings
livspolicyn har arbetats fram i dialog med representanter från Båstads Turism och Näringsliv 
(BTN). 

Näringslivspolicyn kommer att kompletteras med näringslivsstrategin och aktivitetsplaner 
som ingår i nämnds- och verksamhetsplaner. Dessa konkretiserar och beskriver näringslivsar
betet mer detaljerat. I aktivitetsplanerna framgår exempelvis vilka näringslivsinsatser som pla
neras av kommunens olika verksamheter. 

Kommunledningskontoret 
Sari Bengtsson, utvecklingsstrateg 

Kommunledningskontoret 
Erik Lidberg, rådgivare 



Beslutet ska expedieras till: 
Kommunstyrelsen och samtliga övriga nämnder 
Charlotte Rosenlund Sjöwall, Kommundirektör 
Erik Lidberg, Rådgivare strategisk utveckling 
Sari Bengtsson, T.f. chef avdelningen för Hållbar utveckling 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Förslag till näringslivspolicy 

Samråd har skett med: 
Johan Olsson Swanstein, kommunstyrelsens ordförande 
Kommunens Ledningsgrupp 
Karin Bengtsson, vd för Båstads Turism och Näringsliv 
Tillväxtrådet 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Näringslivspolicy för Båstads kommun 

Inledning 

1 (4) 

Båstad och Bjärehalvön har en stark tradition av entreprenörskap och företagande. Kommu
nens befolkning tillhör de mest företagsamma i landet, beräknat antal företag per kommunin
vånare. Vår ambition är att företag ska välja, våga och kunna växa i Båstad. 

Vårt näringsliv sträcker sig dock bortom kommungränsen och vi vill även verka för en hållbar 
utveckling av hela vår närregion, samarbeta över kommun- och regiongränser, bland annat 
med kommuner inom Familjen Helsingborg och Business region Halmstad. Genom samarbetet 
inom Familjen Helsingborg deltar även Båstad i landsövergripande arbete inom ramen för 
Greater Copenhagen, ett samarbete mellan fyra regioner i två länder med en inriktning om 
gemensam tillväxt och nya arbetstillfällen. 

Vi kommer att arbeta för att förbättra förutsättningarna för företagande och entreprenörskap 
i vår kommun. I samverkan med Båstad Turism och Näringsliv finner vi former för ökad dialog 
med företagarna och för ökad förståelse för varandras möjligheter och utmaningar. Tillsam
mans med den ide burna sektorn, akademin och vårt lokala näringsliv finner vi nya samarbets
former för bättre användande av våra gemensamma resurser. Dessutom vill vi lägga grunden 
till smidig myndighetsutövning och ökad beredskap för verksamhetsmark. 
Båstads kommuns attraktiva läge i Västsverige som boende- och verksamhetsort ska vi ta till 
vara genom att ha hög plan beredskap av byggbara markområden för åretruntboende och fö
retagsetableringar. 

Syfte och inriktning 
Näringslivspolicyn ska peka ut en gemensam riktning för näringslivsarbetet, skapa gott före
tagsklimat och goda förutsättningar för en fortsatt stark utveckling av näringslivet på Bjäre. 

Näringslivspolicyn utgår från kommunens vision och kommunfullmäktiges inriktningsmål och 
omfattar samtliga nämnder inom Båstads kommun och samtliga bolag inom kommunkoncer
nen. 

Kommunens vision 2030 
Är 2030 är Båstads kommun en förebild för ett friskt liv och hållbart entreprenörskap ... 

Andra värdeord i visionen är Attraktion och Mod. I den attraktiva kommunen är det hållbara 
livet i fokus. Vi strävar efter att utveckla näringslivet mot en ekonomiskt, socialt och ekolo
giskt hållbar riktning. Vi har också förmågan att anpassa oss till omgivningens krav och har 
modet att välja aktivt och prioritera. 

Båstads kommun 

269 80 BÅSTAD 
Telefon: 0431-770 00vx 
bastads.kommun@bastad.se 
www.bastad.se 
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Kommunfullmäktiges inriktningsmål: 
Båstads kommun erbjuder goda förutsättningar för entreprenörskap och har ett gott fö
retagsklimat 

Alla kommunens verksamheter och medarbetare ska bidra till att kommunfullmäktigemålet 
nås. Detta genom att ha en positiv attityd till företagande och att erbjuda en hög servicenivå 
inom sitt verksamhetsområde. 

Fokusområden 

Vision 

• 
KF:s inriktningsmål 

Näringslivsstrategi 

integreras i nämnds
och verksamhetsplaner 

För att uppnå ett företagsklimat i toppklass ska kommunen tillsammans med det lokala nä
ringslivet inrikta sig på följande områden: 

Etablera en kultur av dialog och samarbete mellan kommunen och företag samt företag 

emellan 
Service till företag - en väg in 
God fysisk planering för företagsetablering samt för utveckling hos befintliga företag 
Entreprenörskap och nyföretagande 
Kompetensförsörjning 
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Ansvarsfördelning för näringslivsuppdrag 
Näringslivspolicyn antas av kommunfullmäktige och ingår i kommunstyrelsens ansvarsområde, 
som har samordningsansvaret för helheten i näringslivsarbetet. Policyn gäller för hela kom
munkoncernen - alla nämnder och bolag ska inom sitt område arbeta i samma riktning. 

Näringslivsfrågorna hanteras i nära samarbete med Båstads Turism och Näringsliv (BTN), ge
nom ett avtal. 

Samarbetet mellan kommunen och BTN sker bland annat i Näringslivsrådet, som består av både 
politiker- och tjänstemannarepresentanter från kommunen och styrelseledamöter samt övriga 
näringslivsrepresentanter från Båstads Turism och Näringsliv. Även övriga näringslivet i Bjäre 
har representanter i Näringslivsrådet. 

Organisation för kommunens näringslivsarbete - övergripande nivå 

Näringslivs
rådet 
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Näringslivspolicyn kompletteras av näringslivsstrategin och aktivitetsplaner som ingår i nämnds
och verksamhetsplaner. Dessa konkretiserar och beskriver näringslivsarbetet mer detaljerat. 
Näringslivspolicyn revideras i början av varje mandatperiod eller vid behov. 

Relaterade dokument: 
Översiktsplan och detaljplaner 
N äringslivsstrategi 
Besöks- och eventstrategi 
Handelsstrategi 
Budget 
Nämnds- och verksamhetsplaner 
Agenda 2030 
Relaterade dokument från Familjen Helsingborg, Business region Halmstad och 
Greater Copenhagen 
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April: Redovisning av SAM 

Maj: Tertial rapport 1 

Juni: Beslut om gymnasieorganisation 

Akademi Båstad 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2020-11-13 
Dnr: UN 000401/2020-600 

Ordförandebeslut 
1 (1) 

Utbildningsnämnden 

Enligt utbildningsnämndens delegationsordning, A015,får ordförande besluta i ärenden som är 
så brådskande att nämndens avgörande inte kan inväntas. Bestämmelsen återfinns i 6 kap. 39 § 
Kommunallagen. 

Ärendet ska anmälas till nästföljande sammanträde med utbildningsnämnden. 

Beslut - Remissvar till Skolinspektionen angående ansökan från 
Stiftelsen Apelryd lnternational dnr 2020:7112 

Med stöd i utbildningsnämndens delegationsordning A015 beslutar undertecknad: 

Att utbildningsnämnden inte har något att erinra avseende Stiftelsen Apelryd Internationals 
ansökan till Skolinspektionen om godkännande som huvudman för riksrekryterande estetisk 
spetsutbildning. 

Båstad, dag som ovan 

Y~Ntf 
Utbildningsnämndens ordförande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2020-11-12 

Handläggare: Margaretha Ekelund Svensson 

Dnr: UN 000401/2020 

Tjänsteskrivelse 

Till: Utbildningsnämnden 

Remissvar till Skolinspektionen angående ansökan från Stiftelsen 
Apelryd lnternational dnr 2020:7112 

Förslag till beslut 

1 (1) 

Utbildningsnämnden har inget att erinra avseende Stiftelsen Apelryd Internationals ansökan 
till Skolinspektionen om godkännande som huvudman för riksrekryterande estetisk spetsut
bildning 

Sammanfattning av ärendet 
Stiftelsen Apelryd International har ansökt hos Skolinspektionen om godkännande som huvud
man för riksrekryterande estetisk spetsutbildning. 

Bakgrund 
Skolinspektionen ska, enligt 2 kap. 5 § skollagen, lämna ett godkännande om den enskilde har 
förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen och utbildningen inte inne
bär påtagliga negativa följder på lång sikt för eleverna eller för den del av skolväsendet som an
ordnas av det allmänna i den kommun där utbildningen ska bedrivas. 

Aktuellt 
Då det estetiska programmet inte anordnas av den kommunala gymnasieskolan bedöms det 
inte bli några negativa konsekvenser för den kommunala verksamheten. 

Margaretha Ekelund Svensson 
Skolexpert 

Beslutet ska expedieras till: 
Skolinspektionen 
Siftelsen Apelryd International 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Remiss från Skolinspektionen 
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Från: Frida Ashbourne <frida.ashbourne@skolinspektionen.se> 

Skickat: den 14 oktober 2020 11:37 

Till: kommun@laholm.se <kommun@laholm.se>; info@engelholm.se 

<info@engelholm.se>; bastads.kommun@bastad.se 

<bastads.kommun@bastad.se> 

Ämne: Remiss från Skolinspektionen dnr 2020:7112 Ansökan Stiftelsen Apelryd 

lnternational 

Remiss från Skolinspektionen 
Stiftelsen Apelryd lnternationalhar hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som 

huvudman för riksrekryterande estetisk spetsutbildning vid den fristående gymnasieskolan 

Stiftelsen Apelryd lnternational i Båstads kommun. 

Skolinspektionen ska hantera ansökningar skyndsamt om sökanden har lämnat särskilda 

skäl med hänsyn till elevers möjlighet att fullfölja sin utbildning. I den nu aktuella ansökan 

har sökanden bedömts ha sådana särskilda skäl och ansökan ska därför hanteras 
skyndsamt. Remisstiden är därför endast två veckor. 

Ni ges nu möjlighet att yttra er över ansökan i enlighet med 2 kap. 5 § skollagen 

(2010:800). Både lägeskommunens och närliggande kommuners yttranden är viktiga 

underlag för att Skolinspektionen ska kunna bedöma om en etablering av den sökta 

utbildningen skulle medföra påtagliga negativa följder för den del av skolväsendet som 
anordnas av det allmänna (kommunal verksamhet). 

Skolinspektionens bedömning 
Skolinspektionen ska, enligt 2 kap. 5 § skollagen, lämna ett godkännande om den enskilde 

har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen och utbildningen 

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

skolväsendet som anordnas av det allmänna i den kommun där utbildningen ska bedrivas. 

Remissvar 
Eftersom det här är en ansökan som ska hanteras skyndsamt är remisstiden endast två 

veckor. Kommunens remissvar i form av inscannad kopia på justerat protokoll från 

beslutande organ ska vara Skolinspektionen tillhanda senast den 28 oktober 2020. 

E-postadress: ti llstand@skolinspektionen.se. 

Vänligen ange ansökans dnr 2020:7112i yttrandet. 

På Skolinspektionens vägnar 

Frida Ashbourne 

Utredare 

Bilaga 
Ansökan från Stiftelsen Apelryd lnternational 

Kopia till 

~b® 



Stiftelsen Apelryd I nternational 

Med vänlig hälsning, 

Frida Ashbourne 

Utredare på Skolinspektionen 

Tillståndsprövnlng 

Skolinspektionen 

Telefon: +46 (0)8-586 081 79 

E-post: frl da .ashbou rne@skolinspekt ionen.se 

Växel: +46 (0)8-586 080 00 

Besök: Sveavägen 159 

Postadress: Box 23069, 104 35 Stockholm 

www.skol inspekt ionen.se 

För information om hur Skolinspektionen behandlar personuppgifter: 

https://www.skolinspektionen .se/sv/Om-oss/i ntegritetspolicy/ 

Prenumererapå Skolinspektionens nyheter 

Följ oss på Twitter I Facebook I Linked ln IYouTube 

Page 2 of 2 
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Ansökan om riksrekryterande utbildning för gymnasieskolan 

Sökande 
Huvudman för utbildningen 

Huvudmans namn: Stiftelsen Apelryd lnternational. 
Enskild huvudman: Ja 
Organisationsnummer: 802477-8402 
Huvudmans e-postadress: info@apelryd.se 
Utdelningsadress: Apelrydsskolan 
Postnummer: 26991 
Postort: Båstad 

Skolan 

Skolans namn: Apelrydsskolan 
Skolenhetskod: 32879845 
Utdelningsadress: Apelrydsskolan 
Postnummer: 26991 
Postort: Båstad 
E-postadress: info@apelryd.se 

Kommun: Båstad 

Kontaktperson 
Namn: Tomas Karlsson 
E-postadress: tomas.karlsson@apelryd.se 

Telefon (dagtid): 0707366244 

Ansökan 
Beskrivning av utbildningen 

Tidigare erfarenhet av utbildning med motsvarande innehåll 

Skolan har efter 2011 bedrivit utbildning med motsvarande innehåll: JA 
Sedan vilket år: 2012 
Antal elever som totalt har antagits till utbildningen: 111 stycken 
Andel elever i procent som ej kommer från lägeskommunen: 94% kommer från annan 
kommun än Båstad kommun. Skolan driver eget internat. 
Procent av antagna elever som efter tre år lämnat utbildningen med gymnasieexamen: 
90% 

Tidigare riksrekrytering 
Skolan har efter 2011 bedrivit utbildning med motsvarande innehåll: JA 
Beslutsdatum för tidigare riksrekryterande utbildning: Ursprungligen 2013, nytt tillstånd 
utfärdat av skolinspektionen 2018-09-28 
Utbildningens namn: Etisk Modedesign 

Ange hur utbildningen kommer att utformas 
Utbildningen ska genomföras enligt examensmål för programmet för estetiska programmet 



Ange inriktning: Estetiska Programmet - Bild och Formgivning 

Utbildningen ska genomföras MED avvikelse från vad som gäller för det nationella 
programmet inom utrymmet för inriktning och programfördjupning med följande ämnen 

och kurser 

Ämne Kurs Poäng Valbar 

Ja/nej 

Bild Bild & Form 1b 100 Nej 

Formgivning Textil Färg & Form 100 Nej 

Formgivning Fackteckning & design 100 Nej 

Formgivning 2 

Formgivning 100 Nej 

Formgivning 1 

Formgivning 100 Nej 
Humanistisk och 

Humanistisk och samhällsvetenskaplig 100 Nej 

samhällsvetenskaplig specialisering 

specialisering 

Humanistisk och 

Humanistisk och samhällsvetenskaplig 100 Nej 

samhällsvetenskaplig specialisering 

specialisering 
Psykologi 1 

Psykologi 50 Nej 

Filosofi 1 

Filosofi 50 Nej 
Entreprenörskap 

Entreprenörskap 100 Nej 



Utbildningens syfte och mål 
Beskriv utbildningens syfte och innehåll övergripande samt motiv till varför utbildningen 

behövs: 

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

Mål för utbildningen 

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

Motiv för att utbildningen ska vara riksrekryterande 
Beskriv den nationella efterfrågan på de kunskaper och färdigheter som utbildningen ger, 
det nationella intresset av att elever ska kunna rekryteras från hela landet eller det 

nationella intresset av att enskilda elevers behov av kunskaper ska kunna tillgodoses. 

• Vad är det som gör att det nationellt finns ett särskilt behov av den sökta 

utbildningen? 
• Hur ser arbetsmarknaden ut för personer med kunskaper inom området? 
• Varför finns det ett behov av att rekrytera elever från hela landet? 

• Hur ser elevunderlaget ut i regionen? 
• Vilka kunskaper och färdigheter tillgodoses på just denna utbildning som är av 

intresse för hela landet? 

Kravet på den särskilda behörigheten till högskolan har medfört att en stor del av de 

studenter som antas till konstnärliga kandidatutbildningar har genomfört eftergymnasial 

utbildning inom textila- och konstnärliga områden. Det finns således ett behov av att 

skapa gymnasieutbildningar som ger eleverna de förkunskaper som krävs och på så sätt 

förbättra förutsättningarna för mode- och textila området i Sverige. En estetisk 

spetsutbildning inom etisk modedesign i Båstad är en nationell byggsten för att ge 

gymnasieelever möjlighet att nå de förkunskaper som krävs för vidare konstnärliga 

studier på högskolenivå inom textil och mode. Framtidsjobben inom den textila 



värdekedjan bedöms finnas inom logistik, design, miljökunnande, produktutveckling och 

marknadsföring. Det finns således ett stort behov av personer med god textilkompetens 

för att vidareutveckla den textila branschen i framtiden. För designområdet är det främst 

estetiska utbildningar som står för den här kompetensen. Rent generellt är kunskap om 

etiska frågor samt hållbar produktion någonting som alltmer kommer eftertraktas i 

framtiden då dessa frågor blir allt mer aktuella. 

Intresset bland eleverna är stort och majoriteten av de sökande läser vidare på 

högskolenivå. Utbildningen behöver vara riksrekryterande pga den unika kombinationen 

av mode/design, hållbar utveckling och värdefrågor så somt ex jämställdhet. Intresset 

kring etiskt och ekologiskt mode har ökat dramatiskt i Europa och är stort i Sverige. Dock 

saknar flertalet designers, företag, branschorganisationer och högskolor med inriktning på 

mode och design, den kunskap som krävs för att hantera de konkreta utmaningar och 

möjligheter som hållbar utveckling innebär. Utbudet av textila gymnasieutbildningar med 

konstnärlig/estetisk inriktning är begränsat och koncentrerat till större städer. 

Studenterna som studerar en konstnärlig högskoleutbildning kommer däremot från hela 

Sverige. Högstadielever från hela Sverige bör således beredas möjlighet att genomföra en 

gymnasieutbildning som speciellt inriktas med vidare studier inom det textila och 

konstnärliga området vilket utbildningen ger. 

Till Apelrydsskolans textila specialutformade program har elever kommit från hela 

Sverige sedan starten 1993. Söktrycket har varit stabilt till spetsutbildningen sedan 

starten 2012. Vi är något försiktiga i vår prognos och mycket talar för ett större söktryck 

då årskullarna ökar. Likaså bygger vi ut vårt internat som står klart sommaren 2021. Med 

detta har vi möjlighet att ta emot 130 elever på internat. Idag är siffran 80. Skolan har 

lång erfarenhet av internat {1914) och det ger oss goda möjligheter att på ett bra sätt ta 

emot elever och skapa en god miljö för studier. Anledningen till utbyggnaden beror på ett 

högt söktryck till skolan. Eleverna är också nöjda med utbildningen och vi har få avhopp. 

Antagning 
Särskilda förkunskapskrav kommer att tillämpas 
Beskrivning av de särskilda förkunskapskraven: 
Eleverna som ansökt genomför ett prov på distans. Eleven behöver visa grundläggande 
kunskaper inom det estetiska området såväl teoretiskt som intressemässigt. 



Beskrivning av urvalsgrunder: Antagning görs med betyg samt komplettering med 
ovanstående uppgift. 

Uppgift om kostnaden för utbildningen 

Beräknad utbildningskostnad per elev och läsår: 132 000 kr per elev och läsår 

Motivera de kostnader som belastar den sökta avvikelsen per elev och läsår gentemot den 
kostnad som finns angiven i riksprislistan: 

Skillnad mot riksprislista: 117 000 kr+ resor och logi i samband med studier på Högskolan i 
Borås+ litteratur och material för kurser på Högskolan i Borås= 132 000kr 

Beräknat antal elever 

Årtal År1 År2 År3 

2021 18 16 16 

2022 18 18 16 

2023 18 18 18 

Beskrivning av vad elevprognosen grundar sig på: Prognosen grundar sig på nuvarande 

elevantal i respektive klass som idag går på EMD samt ett generellt ökat elevtryck. Dvs 
skolan lockar för varje år generellt fler och fler elever. En bromskloss har tidigare varit 
bristen på boende men då elevhotellet nu står klart våren 2020 kommer alla som vill bo på 
skolan också få plats att göra så. 

Skolans resurser 
Beskriv vilka lärarresurser som skolan har att tillgå samt den specifika kompetens som 

krävs av lärarna för att utbildningen ska kunna hålla hög kvalitet: 

Lärarresurser 

Undervisande lärare är samma som när vi startade samarbetet med Textilhögskolan 2011, 

så kontinuiteten är god och kompetensen hög. Lärarna är behöriga och samarbetet med 

högskolan är välgrundat. Högskolan möter med lärarresurser så Apelrydsskolans elever kan 

genomföra de uppgifter som ges enligt programmålen. Apelrydsskolan drar stor vinning av 

utbytet och kan ta del av den senaste forskning och branschens behov. På spetsutbildningen 

finns också välutbildade lärare, både karaktärsämneslärare och kärnämneslärare, alla 

behöriga med stor erfarenhet av textildesign och högskoleförberedande studier. 

Lokala förutsättningar 

Apelrydsskolan grundades 1914 som internatskola och har därför lång erfarenhet av 

gymnasieutbildning samt mottagande av elever från hela Sverige. Spetsutbildningen är en 

vidareutveckling av ett specialutformat program som bedrivits med gott resultat på 

Apelrydsskolan sedan 1993. Skolans genomförande av utbildningen bedöms i huvudsak vara 

av god kvalitet, utifrån Skolinspektionens senaste utvärdering. Undervisningen är saklig, 



allsidig och utgår från läroplanens mål, kursplanernas mål och eleverna får pröva arbetssätt 

som ger utrymme för olika kunskapsformer. I den senaste undersökningen av hur eleverna 

upplever sin skola ligger vi toppskiktet av Sveriges gymnasieskolor. På skolan finns modern 

bildsal, textilsal, dramasal, musiksal, scen och andra lokaler såsom tex bibliotek och 

utrustning som krävs för att uppnå kursmålen i de estetiska kurserna. Skolinspektionen har 

bedömt att "Studiemiljön är inriktad på lärande och ger stöd åt att utveckla kunskaper". 

Samarbete med högskola 

Apelrydsskolan samverkar med Textilhögskolan i Borås genom att 1: Eleverna erbjuds 

högskolekurser som en del av sina gymnasiestudier. 2: Eleverna bjuds in till 

examensutställningar, öppet hus och särskilda arrangemang på Textilhögskolan i Borås. 3: 

Textilhögskolan i Borås sitter i ledningsgruppen för programmet och påverkar därmed val av 

innehåll och arbetsmetoder inom ramen för gymnasieskolans mål och krav. 4: 

Apelrydsskolans estetiska lärare erbjuds fortbildning på Textilhögskolan i Borås och får 

arbetstid för att genomföra dessa. Se även bilaga Avsiktsförldaring. 

Beskriv de faktorer som gör skolan särskilt lämpad för att anordna den sökta utbildningen 
somt.ex. lokalt kunnande, lokalisering, samarbete med näringsliv och särskild utrustning -

lokala förutsättningar: 

Traditionen är stark på skolan. Pedagogerna är välutbildade inom området och är de samma 
som vid utbildningens grundande. Materiellt och lokalmässigt anpassat till utbildningen. 
Programmet har goda kontakter med näringslivet såväl regionalt som lokalt och 
förankringen/historiken med Textilhögskolan i Borås borgar för kvalitet och kontinuitet. 
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Filter 2020-08-01 - 2020-11-16 "' 

Välj datumintervall 

Från: 

2020-08-0 1 

31 
Inskickade 2020-08-01 · 2020-11-16 

Avklarade ärenden 
Antal avklarade ä renden: 16 

Ej kränkning 

• 10096 Kränkning 

• 096 Ej kränkning 

Kategorier 
Ingen vald kategor i 

Fysisk 

Verbal 

Psykosocial -
Text/bild -
Diskriminering 

Trakasser ier 

Sexuella trakasserier 

.4 

Snabbutredning 

• 100% Ut redning 

Till 

2020-11-16 

PåbörJade 

"'' 

Ärenden totalt 
Totalt antal ärenden: 31 

e 12.996 Ej påbörjade 

• 35.5% Påbörjade 

• 096 Snabbutredning • 51.6% Avslutade 

Verksamhetsområden 
2996 9 Båstad Kommun - Försk. .. 096 

16 .196 5 Båstad Kommun - Grun ... 93.596 

38.796 12 Båstad Kommun - Gymn ... 6.596 -
12.996 4 

3.296 1 

096 0 

096 0 

096 0 

1 1::H·I;,■ 

.. 16 
Avslutade 

0 

29 

2 



 

 

 

Bästad Kommun - Grundskolor 
Filter 2020-08-01 - 2020-11-16 A 

Välj datumintervall 

Från: 

2020-08-01 

29 
Inskickade 2020-00-01- 2020-11-16 

Avklarade ärenden 
Antal avklarade ärenden: 14 

Ej kränkning 

• 100l6 Kränkning 

• 096 Ej kränkning 

Kategorier 
Ingen vald kat egori 

Fysisk -
Verbal 

Psykosocial 

Text/bild -
Diskrim inering 

Trakasserier 

Sexuella trakasserier 

.4 
EJ påböriade 

Snabbutredning 

• !Cl0% Ut redning 

• Ol6 Snabbut redning 

3196 g 

10-396 3 

4 1.496 12 

13.896 4 

3.496 1 

0% 0 

096 0 

096 0 

Till: 

2020-11-16 

.. 14 
Påböriade Avslutade 

Ärenden totalt 
Totalt antal ärenden: 29 

e 13.896 Ej påbörjade 

• 37.996 Påbörjade 

• 48.396 Avslutade 

Skolor 
Förslöv skola F-9 27_6% 8 

Sandlyckeskolan F-6 3-4% 1 -
Västra Karups skola 27_6% 8 

östra Karups skola 13.8% 4 

Strandängsskolan 7-9 17.2% 5 

Strandängsskolan F-6 10.3% 3 -



 

 

 

Båstad Kommun - Gymnasiet 
Filter 2020-08-01 - 2020-11-16 A 

Välj datumintervall 

Från: 

2020-08-01 

Avklarade ärenden 
Antal avklarade ärenden: 2 

Ej kränkning 

0 
• 1()096 Kränkning 
• 096 Ej kränkning 

Kategorier 
Ingen vald kategori 

Fysisk 

Verbal 

Psykosocial 

Text/bild 

Diskr im inering 

Trakasserier 

Sexuella trakasserier 

.o 
EJ påböriade 

Snabbutredning 

Till 

2020-11-16 

0 
• HJO% Utredning 
• 096 Snabbutredning 

Skolor 

.2 
Påbörjade Avslutade 

Ärenden totalt 
Totalt antal ärenden: 2 

0 
• 006 Ej påbörjade 
• 096 Påbörjade 
• 10096 Avslutade 

096 0 Båstad Gymnasieskola 10096 

10096 2 

096 0 

096 0 

096 0 

096 0 

096 0 

096 0 

2 



Anmälda kränkande behandlingar 

Skola/förskola Anmälningar sedan förra UN 

Strandängsskolan F-6 

Stra ndä ngsskola n 7-9 

Förslövs skola F-6 

Förslövs skola 7-9 

Östra Karups skola 

Västa Karups skola 

Sandlyckeskolan 

Klockarebyns förskola 

Malens förskola 

Östra Karps förskola 

Backabyns förskola 

Fiske byns förskola 

Skogsbyns förskola 

Ängsbyns förskola 

Äppelbyns förskola 

Päronbyns förskola 

Totalt 

Typ av trakasseri/kränkning Antal 

Kön 

Etnisk tillhörighet 11 

Funktionsnedsättning 1 

Kön 2 

Religion/trosuppfattning 

Sexuell läggning 2 

Ålder 

Utseende 12 

Kläder 1 

Ekonomisk situation 2 

Begåvning 1 

Övrigt 28 

Oklart/ej ifyllt 5 

Uttryck Antal 

Fysiskt 21 

Verbalt 38 

Psykosocialt 10 

Text/bild 6 

Subtilt 8 

Förstört material 

Oklart/ ej ifyllt 

BÅSTADS KOMMUN 
Utbildningsnämnden 

Anmälningar totalt 2020 

1 

20 

5 

10 

6 

5 

2 

1 

1 

51 



Anmälda kränkande behandlingar 

Diarienummer Inkommit datum Skola/förkola Redovisas UN Typ av kränkning/trakasseri Uttryck 

UN 000463/2019 191204 Förslöv 7-9 200128 Övrigt (intelligens, hot) Verbalt 

UN 000464/2019 191204 Strandäng F-6 200128 Kläder Verbalt 

UN 000471/2019 191210 Strandäng 7-9 200128 Ingen ifyllt Fysiskt 

UN 000473/2019 191212 Förslöv 7-9 200128 Övrigt (skoj som urartar, jagas, tar saker) Fysiskt, psykosocialt 

UN 000474/2019 191212 Ö Karup 200128 Övrigt (kommentarer) Fysiskt 

UN 000475/2019 191212 ö Karup 200128 Övrigt (sexuellt) Fysiskt 

UN 000486/2019 191217 Strandäng 7-9 200128 Övrigt (tidigare konslikter och provokationer Fysiskt, verbalt, text/bild 

UN 000490/2019 191219 V Karup 200128 Övrigt (hot med pinne) Verbalt 

Ovanstående tillhör 2019, redovisade för nämnden 2020 

UN 000010/2020 200108 Strandäng 7-9 200128 Övrigt (slag, sparkar, hot) Fysiskt, verbalt 

UN 000011/2020 200108 Strandäng 7-9 200128 Övrigt (ryktesspridning) Psykosocialt 

UN 000013/2020 200113 Förslöv F-6 200128 Övrigt (oacceptabelt bereende) Fysiskt 

UN 000017 /2020 200115 ö Karup 200128 Utseende Verbalt 

UN 000021/2020 200121 Ö Karup 200225 Övrigt Verbalt 

UN 000035/2020 200131 Förslöv F-6 200225 Etn isk tillhörighet Verbalt 

UN 000036/2020 200131 Förslöv F-6 200225 Övrigt (Ilska över knuff) Fysiskt 

UN 000038/2020 200205 Strandäng 7-9 200225 Utseende Verbalt 

UN 000039/2020 200205 Strandäng 7-9 200225 Etnisk tillhörighet, övrigt Verbalt 

UN 000054/2020 200213 Strandäng 7-9 200225 Inget ifyllt Fysiskt, verbalt, psykosocialt 

UN 000055/2020 200213 Strandäng 7-9 200225 Utseende Fysiskt, verbalt, psykosocialt 

UN 000059/2020 200217 Skogsbyns förskola 200324 Övrigt (särskilda behov) Verbalt, psykosocialt 

UN 000066/2020 200218 Förslöv 7-9 200324 Kön, etnisk tillhörighet Verbalt, psykosocialt 

UN 000067 /2020 200217 V Karup 200324 Inget ifyllt Verbalt 

UN 000072/2020 200224 Strandäng 7-9 200324 Etnisk tillhörighet Fysiskt, verbalt, psykosocialt 

UN 000080/2020 200228 Förslöv 7-9 200324 Etnisk tillhörighet Verbalt, subtilt 



UN 000081/2020 200302 Förslöv 7-9 200324 Etnisk tillhörighet Verbalt 
UN 000141/2020 200309 Strandäng 7-9 200324 Utseende, övrigt (kroppsuttryck, tillmälen) Verbalt, subtilt, text/bild 
UN 000142/2020 200309 Strandäng 7-9 200324 Utseende Verbalt 

UN 000149/2020 200312 Förslöv F-6 200428 Etnisk tillhörighet, utseende Verbalt 

UN 000171/2020 200324 V Karup 200428 Övrigt Fysiskt 
UN 000172/2020 200324 V Karup 200428 Övrigt Fysiskt 

UN 000180/2020 200401 Klockarebyns förskola 200428 Övrigt (bestraffning, maktutövande) Psykosocialt 

UN 000212/2020 200424 Sandlycke 200525 Sexuell läggning, övrigt Verbalt 

UN 000213/2020 200424 Sandlycke 200525 Övrigt Text/bild 
UN 000214/2020 200428 Förslöv F-6 200525 Etnisk tillhörighet, ekonomisk situation Fysiskt, verbalt 

UN 000217 /2020 200504 V Karup 200525 Övrigt (slag) Fysiskt 

U N 000224/2020 200508 Ö Karup 200525 Övrigt (lukt) Verbalt 

UN 000225/2020 200511 Strandäng 7-9 200525 Övrigt Fysiskt, verbalt, text/bild 

UN 000226/2020 200511 Strandäng 7-9 200525 Övrigt (kränkningar soc medier seda hot om våld)Fysiskt, verbalt 

UN 000227 /2020 200511 Strandäng 7-9 200525 Utseende, övrigt (hur någon rör sig, utövar sport) Fysiskt, verbalt 

U N 000228/2020 200511 Strandäng 7-9 200525 Utseende, övrigt (kroppsuttryck, tillmälen) Verbalt, text/bild, subtilt 

UN 000229/2020 200511 Strandäng 7-9 200525 Funktionsnedsättning, begåvning, utseende Verbalt, psykosocialt, subtilt 

UN 000234/2020 200512 Förslöv 7-9 200623 Övrigt Fysiskt, subtilt 

U N 000242/2020 200518 Förslöv 7-9 200623 Etnisk tillhörighet, utseende Verbalt 

UN 000243/2020 200518 ö Karup 200623 Kön, övrigt Verbalt, subtilt 

UN 000249/2020 200522 Strandäng 7-9 200623 Inget ifyllt Fysiskt, verbalt 

UN 000250/2020 200526 Strandäng 7-9 200623 Etnisk tillhörighet, ekonomisk situation Verbalt, subtilt 

UN 000251/2020 200526 Strandäng 7-9 200623 Sexuell läggning Verbalt, text/bild, subtilt 

UN 000252/2020 200515 Förslöv 7-9 200623 Etnisk tillhörighet, utseende Verbalt 

UN 000289/2020 200603 Förslöv 7-9 200623 Övrigt (utfrysning, kommentarer mm) Verbalt, psykosocialt 

UN 000295/2020 200608 Strandäng 7-9 200623 Utseende Fysiskt, verbalt 

UN 000298/2020 200617 Förslöv 7-9 200929 Inget ifyllt Verbalt 

51 anmälningar 
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Lägga informationen till handlingarna. 

 
Sammanfattning av ärendet 
I den handlingsplan gällande problematisk frånvaro som utbildningsnämnden antog den 29 
september 2020 framgick bland annat att nämnden en gång i månaden ska få en  
sammanställning över antalet elever med problematisk frånvaro. På så vis kan nämnden få en 
översiktlig bild av var i processen skolan och förvaltningen befinner sig i arbetet kring eleven. 
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