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Beskrivning av ärendet Utbildningsnämnden (UN) diskuterade skolstrukturen på norra sidan den 3 
oktober och 7 november 2017. I november Jades fram fyra förslag och beslutet 
blev att UN tar till sig informationen och överlämnar information till KS och 
förslår att kommunstyrelsen sammankallar till ett gemensamt möte med UN i 
mitten av januari utifrån det material som hittills presenterats. Den 9 januari 
2018 träffades politiker och tjänstemän för att diskutera skolorganisationen. 
Då gavs i uppdrag att även undersöka ett femte förslag på norra sidan. På UN 
den 26 april lades sex förslag fram, vilka sedan diskuterades på UN den 12 juni. 
På grund av bristande information blev det återremiss av ärendet. Förslag till 
beslut togs på mötet den 4 september 2018. 

Underlag till beslutet Utbildningsnämndens förslag: Utbildningsnämnden föreslår kommun
fullmäktige att besluta enligt alternativ sex i bilagt förslag. 
Tjänsteskrivelse från bitr. skolchef Margaretha Ekelund Svensson, daterad 
2018-08-27, med tillhörande bilaga. 
Tjänsteskrivelse från tf. kommundirektör Erik Lidberg, daterad 2018-09-27. 

Föredragande Tf. kommundirektör Erik Lidberg föredrar ärendet. 

Ajournering Sammanträdet ajourneras i fem minuter. 

Yrkanden Johan Olsson Swanstein (M), Thomas Andersson (L) och Ingela Stefansson (S): 

Propositionsordning 

I Jhl 

Ärendet återremitteras för att utreda ett förslag till en mer likvärdig förskole
och grundskolestruktur för södra och norra sidan i Båstads kommun. 

Helena Stridh (BP) och Gösta Gebauer (C): Beslut ska tas idag, avslag på 
återremissen. Alternativ två avseende den norra delen godkänns, dvs : 
- behålla Båstad F-6 med upptagning Båstad. 
- bygga ny F-6-skola i Hemmeslöv med upptagning Hemmeslöv. 
- bygga ut Östra Karup F-6 då provisoriska skolmoduler avyttras. 
- renovera och bygga ut Båstad 7-9. 

Ordföranden ställer proposition på yrkandena ovan och finner att 
kommunstyrelsen bifallit Helena Stridhs m f1 yrkande om att besluta 
i ärendet idag. Omröstning begärs. 

Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 
JA - Helena Stridhs m f1 yrkande om att besluta i ärendet idag. 
NEJ - Återremiss. 

)usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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Omröstningen utfaller med 7 JA-röster och 6 NEJ-röster. Ordföranden finner 
att kommunstyrelsen beslutat bifalla Helena Stridhs m fl yrkande om att 
besluta i ärendet idag. 

Ledamot Ja- Nej- Avstår från 
röst röst att rösta 

Inge Henriksson (BP) X 

Helena Stridh (BP) X 

Eddie Grankvist (BP) X 

Ingela Stefansson (S) X 

Thomas Nerd (S) X 

Claes Sjögren fBP) X 

Gösta Gebauer (C) X 

Uno Johansson (C) X 

Kerstin Gustafsson (M) X 

Christer de la Motte (M) X 

Johan Olsson Swanstein fM) X 

Thomas Andersson (L) X 

Ordförande Bo Wendt (BP) X 

Summa: 7 6 

Därefter frågar ordföranden om kommunstyrelsen kan bifalla Helena Stridhs 
m fl yrkande om alternativ två avseende den norra delen, varvid han finner 
att kommunstyrelsen bifallit detta yrkande. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

Alternativ två avseende den norra delen godkänns, dvs: 
- behålla Båstad F-6 med upptagning Båstad. 
- bygga ny F-6-skola i Hemmeslöv med upptagning Hemmeslöv. 
- bygga ut Östra Karup F-6 då provisoriska skolmoduler avyttras. 
- renovera och bygga ut Båstad 7-9. 

Mot beslutet reservar sig Moderaterna, Socialdemokraterna och Liberalerna. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 


