
 

 

 

Kallelse till sammanträde med Utbildningsnämnden  

Datum: tisdagen den 12 juni 2018 

Plats och tid: Astrakanen, kl. 13:00  

 

 Ärendemening Handläggare Besluts-
instans 

Sidnr 

 Upprop    

1.  Val av justeringsperson  Ida Skoglund UN 2 

2.  Godkännande av dagordning  Ida Skoglund UN 3 

3.  Budgetuppföljning tertial 1 2018 - Barn och skola 
Budgetuppföljning finns i nästkommande ärende. Ärendet ska 
kompletteras med tjänsteskrivelse. 

Margareta Ekelund-
Svensson 

UN Kompl 

4.  Budgetuppföljning januari-mars och tertial 1 2018 - bildning och 
arbete  

Henrik Andersson UN 4-45 

5.  Förskolepeng - barns ökade vistelsetid och barngruppernas storlek Birgitta Berséus KF 46-47 

6.  Optimal förskoleorganisation Birgitta Berséus KF 48-51 

7.  Föreningsbidragsansökan 2018 - Adoptionscentrum Skåne Gilla Törhagen Sköld  UN 52-70 

8.  Anmälda kränkande behandlingar  Yasra Delpisheh UN 71-74 

9.  Optimal grundskoleorganisation - norra delen Margareta Ekelund-
Svensson 

KF 75-88 

10.  Gymnasieorganisation 2019/2020 för Akademi Båstad Gymnasium Henrik Andersson UN 89 

11.  Anmälda delegationsbeslut Ida Skoglund UN 90-121 

12.  Beslutslogg  Ida Skoglund UN 122-127 

13.  Delgivningar  Ida Skoglund UN 128-130 

14.  Informationsärenden  Ida Skoglund UN 131 

 
 
Båstad den 5 juni 2018 
 
 
 

Helena Stridh 
ordförande 

Ida Skoglund 
Sekreterare 
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Datum: 2018-06-01. Till: Utbildningsnämnden 

Handläggare: Ida Skoglund 

Dnr: UN 000001/2018 – 900 
 
 

Val av justeringsperson  
 
 

Förslag till beslut 
 
1. Mats Lundberg (L) utses till justeringsperson och Stefan Olsson (C) till ersättare.  
 
2. Justeringen äger rum på kommunkontoret i Båstad, tisdagen den 19 juni kl. 17:00. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Justering av protokollet ska ske samtidigt av ordförande och justerare på dag och tid som 
nämnden beslutar vid varje sammanträde.  
 
Nämnden kan besluta att en paragraf ska justeras omedelbart. Paragrafen ska redovisas skrift-
ligt innan nämnden justerar den. 
 
 
 
Kommunkansli 
Ida Skoglund, Nämndsekreterare 
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Datum: 2018-06-01 Till: Utbildningsnämnden 

Handläggare: Ida Skoglund 

Dnr: UN 000002/2018 – 900 
 
 

Godkännande av dagordning  
 
 

Förslag till beslut 
 
Dagordningen godkänns. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Ordförande planerar nämndens arbete och ansvarar för nämndens möten och dagordningar. 
Planeringen sker i samråd med förvaltningen. 
 
 
Kommunkansli 
Ida Skoglund, nämndsekreterare 
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 Tjänsteskrivelse  
 

 

1 (2) 

 
Datum: 2018-06-05 Till: Utbildningsnämnden 

Handläggare: Henrik Andersson Bildningschef 

Dnr: UN 000136/2018 - 600 

 
 

Tertialrapport 1 Bildning och arbete  
 

Förslag till beslut 
 
Utbildningsnämnden fastställer de åtgärder som förvaltningen vidtar med anledning av under-
skott inom Iof. 
 

Bakgrund 
Verksamhetsområde Bildning och arbete redovisar gymnasieverksamheten samt Individ och 
familj tertialvis till Utbildningsnämnden.   
 

Aktuellt 
Inom Iof genomförs en större omorganisation som skall vara klar den 1 september. Innehållet i 
avdelningens enheter organiseras för att bättre svara upp mot klienternas behov av stöd och 
tidiga insatser. Fokus i förändringsarbetet är förebyggande arbete och tidiga insatser. Förslaget 
till förändringen har tagits fram av en arbetsgrupp bestående av medarbetare från samtliga 
kompetensområden. Arbetsmiljön har förbättrats avsevärt. Det har uppnåtts genom dialog och 
delaktighet genom hela förändringsprocessen. Individ och familj hade tidigare en mycket stor 
personalomsättning. Idag är personalomsättningen låg.   

Arbetsbelastningen inom enheten utredning barn, unga och vuxna har varit väldigt stor under 
våren. Inflödet av ärenden har ökat med 50 procent i jämförelse med sista kvartalet 2017. 

Antalet ärenden där personer är utsatta för hot och våld har ökat vilket kräver ett särskilt sätt 
att arbeta. 

Samarbete med Arbetsförmedling och Arbetsmarknadsenhet är bra, men de resurser Arbets-
marknadsenheten som kan erbjuda stämmer inte alltid med behovet hos klienten. Ett samar-
bete där Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen ingår är starkt efterlängtat då många kli-
enter inte är redo för den öppna arbetsmarknaden.  

Egenkontroll har införts kvartalsvis med redovisning till nämnden avseende statistik inom 
barn och vuxna såsom kontroll av utredningstider, antal inledda utredningar, förhandsbedöm-
ningar etc. 

Gällande arbetet med att minska på kostnader avseende placerade barn och vuxna fortsätter 
detta. 

 
Ekonomi 
Utbildningsnämnden Bildning och Arbete ramfinansierade verksamheter prognostiserar totalt 
en negativ avvikelse om -6,0 mkr. Individ- och familjeomsorg står för detta underskott i sin 
helhet med grund i kostnader för familjehems-, HVB- samt institutionsplacerade barn- och 
vuxna utöver budget. Prognosen är än så länge osäker och insatser för placeringar är stora per 
individ vilket gör att varje nytillkommen individ påverkar helårsprognosen mycket.  I april 
2018 har kostnaderna för placeringar minskat med 68 procent jämfört med april 2017. 
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Åtgärder/konsekvenser vid avvikelse mot budget 
För att komma till rätta med underskottet avseende placeringar så genomförs nu en förändring 
av arbetssätt och organisation. Arbetet har organiserats så att de som söker hjälp får stöd di-
rekt. De kompetenser som en individ har behov av sätts in direkt.  

IoF sätter fokus på att arbeta förebyggande, med föräldrautbildning, utveckla vårt samarbete 
med skolan och fritidsgårdarna. Målsättningen är att man inom den nya öppenvården ska ar-
beta proaktivt för att förhindra omhändertaganden som leder till placeringar. Det finns dock 
särskilda omständigheter som gör att placeringar är nödvändiga där inte de förebyggande in-
satser som öppenvården erbjuder är tillräckliga.  Placering av barn/unga ska främst göras i 
kommunala familjehem och inte som tidigare i de betydligt dyrare konsulentstödda alternati-
ven. 

De tidigare mycket kostsamma skyddsplaceringarna i kvinnoboenden har ersatts av placering i 
lägenheter som hyrs av verksamheten.   

Samverkan med socialpsykiatrin fungerar numera bra och kostnader hamnar inom rätt verk-
samhetsområde. 

Personalomsättningen är låg, tidigare år har socionomkonsulter tagits in för att täcka upp för 

de vakanser som då fanns. Inom avdelningen har det lagts tid på att förbättra arbetsmiljön ge-
nom förbättrad kommunikation, med ett förändringsarbete präglat av stor delaktighet och 
tydlig ledning och styrning.  

Verksamheten är restriktiva med alla utgifter, kostnader kopplade till personalvård, utbild-
ningar med mera hålls nere till ett minimum.  

 

 
 
Bildning och arbete 
Henrik Andersson, bildningschef 
 
 
 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Budgetuppföljning T1 
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Förvaltningsberättelse Målredovisning BÅSTADS KOMMUN BUDGETUPPFÖLJNING 2018-04-30 

 

Målredovisning 

Båstads	kommun	har	tre	övergripande	fullmäkti‐
gemål	samt	sex	nämndsmål	och	har	under	året	
arbetat	efter	den	budget	som	Kommunfullmäk‐
tige	beslutade	om.	
	
 

	
 

Måluppfyllelse:	Målet	är	uppfyllt.	

Enligt	den	senaste	medborgarundersökningen	är	
invånarna	i	Båstad	nöjdare	än	genomsnittet	med	
sin	kommun.	Över	hälften	skulle	rekommendera	
sina	vänner	och	bekanta	att	flytta	till	Båstad.	

	

 

 

 

Måluppfyllelse:	Målet	är	delvis	uppfyllt	

Även	här	får	Båstad	ett	något	bättre	betyg	än	
genomsnittet	för	Sveriges	samtliga	kommuner.	
Det	finns	dock	mycket	som	kan	ytterligare	för‐
bättras.	Till	exempel	måste	vi	bli	snabbare	på	att	
svara	på	e‐mail.	Vi	har	ett	relativt	nyinrättat	
kundcenter	som	kontinuerligt	arbetar	med	att	
förbättra	sina	rutiner.	

	

 

 

Kommunen	har	satt	upp	följande	finansiella	mål:	

 

Överskott ska uppgå till 2 procent av skatteintäkter 
och generella bidrag.  

Måluppfyllelse:	Målet	är	inte	uppfyllt	

Efter	första	tertialen	prognostiseras	ett	resultat	
på	+6,2	mkr	för	2018,	vilket	innebär	0,8	procent	
av	skatteintäkter	och	generella	statsbidrag.	Det	är	
kommunens	drift	och	verksamheter	som	drar	
resultatet	neråt	medan	överskottet	på	den	finan‐
siella	sidan	gör	att	vi	totalt	redovisar	ett	över‐
skott.	

	

 

Investeringarna ska finansieras fullt ut med skatte-
medel. Härmed avses de skattefinansierade investe-
ringarna. 

Måluppfyllelse:	Målet	är	inte	uppfyllt.	

Endast	47	procent	av	investeringarna	beräknas	
kunna	täckas	med	skattemedel.	Båstads	kommun	
har	för	närvarande	ett	mycket	stort	investerings‐
behov,	vilket	medför	att	det	egna	kapitalet	inte	
räcker	till	att	finansiera	allt.		

Det	är	dock	viktigt	att	på	längre	sikt	kunna	finan‐
siera	investeringarna	utan	att	öka	skuldsätt‐
ningsgraden.	

	

 

 
 

Måluppfyllelse:	Målet	är	inte	uppfyllt.	

Vi	kommer	förmodligen	inte	att	placera	oss	bland	
de	10	bästa	kommunerna	även	om	vi	får	bra	re‐
sultat	i	de	flesta	delmålen	(se	bifogad	tabell).	

	

 

 

 

Måluppfyllelse:	Målet	är	inte	uppfyllt.	

Detta	är	ett	högt	uppsatt	mål.	Även	om	vi	når	
många	av	delmålen,	uppfyller	vi	inte	huvudmålet.	
94	procent	av	vård‐	och	omsorgstagarna	tycker	
att	hemvården	håller	en	god	kvalitet.	Även	sär‐
skilt	boende	får	ett	gott	betyg.	Alla	vård‐	och	om‐
sorgstagare	har	möjlighet	att	vara	delaktiga	i	sin	
genomförandeplan,	vilket	är	positivt.	Däremot	
önskas	mer	tid	hos	vård‐	och	omsorgstagare.	

Verksamheten	arbetar	kontinuerligt	med	att	öka	
kvaliteten	i	den	vård	och	omsorg	som	bedrivs.	

	

 

 
 

Måluppfyllelse:	Målet	är	inte	uppfyllt	

Enligt	2016	år	mätning	”löpande	Insikt”	ligger	vår	
kommun	på	plats	49.	Båstad	har	inte	deltagit	i	
2017	års	mätning,	men	kommer	att	delta	under	
2018.	Det	finns	delområden	som	Båstad	är	myck‐
et	bra	på,	exempelvis	antal	nystartade	företag	

Fullmäktigemål 1  

Båstads kommun är attraktiv att leva, bo och 

verka i 

Fullmäktigemål 2  

Båstads kommun är välkomnande, proffessionell 

och tydlig 

Fullmäktigemål 3  

Båstads kommun är i ekonomisk balans 

Nämndsmål 1  

Båstads kommun ska vara en av Sveriges 10 bästa 

skolkommuner 

Nämndsmål 2  

Båstads kommun ska vara en av Sveriges 10 bästa 

kommuner inom vård och omsorg 

Nämndsmål 3  

Båstads kommun ska vara en av Sveriges 25 bästa 

näringslivskommuner 
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Förvaltningsberättelse Målredovisning BÅSTADS KOMMUN BUDGETUPPFÖLJNING 2018-04-30 

 
som	finns	kvar	efter	tre	år.	Däremot	måste	vi	bli	
ännu	bättre	på	att	samverka	och	ge	service	till	
våra	företagare.	

	

 

 
 

Måluppfyllelse:	Målet	är	inte	uppfyllt	

Miljöaktuellts	ranking	är	inte	klar	för	2018.	Det	är	
svårt	att	nå	en	placering	bland	de	25	bästa	kom‐
munerna.	Genom	att	systematiskt	arbeta	med	
vårt	nya	miljöprogram	har	vi	möjlighet	att	nå	
målet	på	lite	längre	sikt.		

På	vissa	områden	ligger	Båstad	bra	till.	Vi	är	på	
femte	plats	i	Sverige	avseende	återvinning	av	
hushållsavfall	med	en	återvinningsgrad	på	58	
procent.	

	

 

 
 

Måluppfyllelse:	Målet	är	inte	uppfyllt.	

Båstad	placerar	sig	på	plats	166	enligt	SKL:s	
Öppna	Jämförelser.	Antalet	inbrott	är	högt	och	

även	antal	våldsbrott	har	ökat.	Kommunen	har	
vidtagit	åtgärder	för	att	minska	inbrotten	(pro‐
jektet	DNA‐märkning).	Även	på	trygghetsområ‐
det	kan	vi	nå	längre	genom	att	samverka	med	
andra	aktörer	(polisen,	allmänheten,	föreningar	
med	flera).	

	

 

 

 

 

Måluppfyllelse:	Målet	är	uppfyllt.	

Båstad	har	ett	rikt	kulturliv	med	många	arrange‐
mang	året	runt.	

Utvärdering god ekonomisk hus-
hållning 
Vi	kan	konstatera	att	vi	i	stor	utstreckning	inte	
når	upp	till	de	uppsatta	målen.	Detta	beror	delvis	
på	att	målen	är	högt	uppsatta	och	att	vi	är	en	liten	
kommun	med	små	resurser.	

Utifrån	målredovisningen	görs	bedömningen	att	
Båstads	kommun	åtminstone	delvis	uppfyller	
kravet	på	god	ekonomisk	hushållning.	

	

	

Nämndsmål 4  

Båstads kommun ska vara en av Sveriges 25 bästa 

kommuner inom miljö och samhällsbyggande 

Nämndsmål 5 

Båstads kommun ska vara en av Sveriges 25 bästa 

kommuner inom trygghet och säkerhet 

Nämndsmål 6 

Båstads kommun ska främja allas möjligheter till 

kulturupplevelser året runt genom att vara bland 

de 25 bästa i Sverige 
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Förvaltningsberättelse Målredovisning BÅSTADS KOMMUN BUDGETUPPFÖLJNING 2018-04-30

Båstads kommuns mål 2018
Kommunfullmäktigemål RT = Resultatindikatorer     E = Effektivitetsindikatorer     V = Volymindikatorer

KF-mål 1 Mätmetod Mått Prognos 
2018

Utvärdering/Kommentar

Nöjd regionindex för hur invånarna bedömer Båstads 
kommun som en plats att leva och Bo på. 
(medborgarundersökningen).

RT Nöjd-Region-Index är 66, vilket är något bättre än genomsinittet 
för samtliga kommuner. 53 % skulle rekommendera vänner och 
bekanta att flytta till Båstad

Nöjd inflytandeidex för hur invånarna bedömer 
möjligheterna till inflytande på kommunens verksamheter 
och beslut i Båstads kommun. (medborgarundersökningen)

RT Nöjd-Inflytande- Index är 43. Samtliga kommuners medelindex är 
40. Mest nöjd är man inom frågeområdet information

En av Sveriges 25 bästa näringslivskommuner enligt SKL:s 
mätning INSIKT

RT I 2016 års mätning ligger Båstads kommun på plats 49 enligt 
SKL:s insikt.   

KF-mål 2 Mätmetod Mått Prognos
2018

Utvärdering/Kommentar

Nöjd medborgarindex för hur invånarna bedömer de 
kommunala verksamheterna  i Båstads kommun 
(medborgarundersökningen)

RT Nöjd-Medborgar-Index är 56, villket är något bättre än 
genomsnittet för samtliga kommuner. Mest nöjd är man med 
räddningstjänsten och V&A-verksamheten, minst nöd med 
verksamheten för utsatta personer.

Andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-
post och får svar inom två arbetsdagar. (KKIK)

V 79 % får ett svar inom två arbetsdagar. Medelvärde för alla 
kommuner är 86 %.

Andel av medborgarna som via telefon får kontakt med 
handläggareför att få svar på en enkel fråga . (KKIK)

V 43% fpr ett svar på en enkel fråga vid kontakt via  telefon. 
Medelvärde för alla kommuner är 51 %.

Andel av medborgarna som uppfattar att de får ett gott 
bemötandenär de via telefon ställt en enkel fråga till 
kommunen. (KKIK) 

V 81 % uppfattar att de får ett gott bemötande när ställt en enkel 
fråga via telefon. Medelvärde för samtliga kommuner är 81 %.

KF-mål 3 Mätmetod Mått Prognos
2018

Utvärdering/Kommentar

Båstads kommun är i 
ekonomisk balans

Båstads kommuns resultat, finansiella mål Enligt prognosen efter första tertialet kommer vi klara 
balanskravet, men inte nå våra ekonomiska mål. Årets budget 
styr inte heller mot att självfinansieringsgraden ska uppnås.

Båstads kommuns överskott ska uppgå till 2 % av 
skatteintäkter och generella statsbidrag

RT Prognostiserat resultat uppgår till 6,2 mkr, vilket innebär 0,8 % 
av skatteintäkter och generella statsbidrag. Därmed kommer vi 
inte  uppnå målet.

Investeringar (exklusive VA-investeringar) ska finansieras 
fullt ut med skattemedel.  Undantag kan göras för 
finansiellt lönsamma projekt.

RT Endast 47 % av investeringarna beräknas täckas med 
skattemedel.

Nämndsmål
Nämndsmål 1 Mätmetod Mått Prognos

2018
Utvärdering/Kommentar

Båstad ska vara en av 
Sveriges 10 bästa 
skolkommuner 

10:e bästa grundskola enligt öppna jämförelser RT

Andel elever som fullföljer gymnasiet inom tre år V 79 procent fullföljde inom tre år på de högskoleförberedande 
programmen

Andel elever som påbörjar studier vi högskola el 
universitet inom tre år efter avslutad gymnasieutbildning

V 64 procent på samtliga program påbörjade högre studier inom 
två år efter avslutad gymnasieutbildning. 

80 % nöjda eller mycket nöjda enligt elevenkät RT
80 % nöjda eller mycket nöjda enligt vårdnadshavarenkät RT

Andel examina V 83% tog examen vid yrkeshögskolan 
Andel yrkesutbildningar per invånare V 8 yrkesutbildningar har erbjudits 
Andel i arbete efter utbildning V 82% har efter 6 mån avslutad utbildning jobb
Genomströmmning SFI E 217 olika elever har studerat på SFI
Nivå SFI E 92 elever har gjort nationella prov. (100% klarat)

Båstads kommun är 
attraktiv att leva bo och 
verka i

Båstads kommun är 
välkommnande, 
professionell och tydlig
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Nämndsmål 2 Mätmetod Mått Prognos
2018

Utvärdering/Kommentar

Båstad ska vara en av 
Sveriges 10 bästa 
kommuner inom vård 
och omsorg

En av Sveriges 10 bästa  ÄO-kommuner enligt öppna 
jämförelser 

RT Målet är ännu inte uppnått enligt SKL:s rankning Öppna 
Jämförelser "Vård och omsorg om äldre". Sedan förra 
redovisningen (T1) har Öppna jämförelser 2016 kommit och det 
är dessa resultat som nu redovisas.

Andel nöjda brukare i hemvården RT Vård- och omsorgstagarna i Båstads kommun tycker att 
hemvården håller en god kvalitet (94%) och resultatet har 
förbättrat sig jämfört med 2016. Båstad placerar sig på plats 48 
av Sveriges kommuner enligt den senast tillgängliga mätningen. 
Verksamheten arbetar kontinuerligt med att öka kvaliteten i den 
vård och omsorg som bedrivs.

Andel nöjda brukare i särskilt boende RT Vård- och omsorgstagarna i Båstads kommun är nöjda med 
särskilda boende till 80% enligt Öppna Jämförelser 2017 vilket är 
en marginell försämring jämfört  med föregående år. 
Verksamheten arbetar kontinuerligt med att öka kvaliteten i den 
vård och omsorg som bedrivs.

Andel brukare nöjda med inflytandet i hemvården RT Inom hemvården är 50 % av vård- och omsorgstagare nöjda med 
möjligheten till inflytande enligt Öppna Jämförelser 2017 vilket 
är en liten förbättring jämfört med tidigare år. Verksamheten 
arbetar kontinuerligt med att öka kvaliteten i den vård och 
omsorg som bedrivs.

Andel personer med hemvård som varit delaktiga i 
genomförandeplanering

RT Samtliga vård- och omsorgstagare har möjlighet att vara 
delaktiga i sin genomförandeplan.

Andel tid hos brukare E Av vård- och omsorgstagarna inom hemvården anser 50% att det 
finns tillräckligt med tid och 46% av vård- och omsorgstagare 
inom särskilt boende anser att det finns tillräckligt med tid enligt 
Öppna Jämförelser 2017. Det är en förbättring inom spåväl 
hemvård som särskilt boende. 

Nämndsmål 3 Mätmetod Mått Prognos
2018

Utvärdering/Kommentar

En av Sveriges 25 bästa näringslivskommuner enligt SKL:s 
INSIKT

RT I 2016 års mätning ligger Båstads kommun på plats 49 enligt 
SKL:s insikt.   

En av de 25 bästa placeringarna i Svenskt näringslivs 
ranking kring företagarnas uppfattning om kommunens 
service till företagen

RT Båstads placering är på plats 150, vilket är en förbättring med 10 
placeringar.

En av de 25 bästa placeringarna i Svenskt näringslivs 
ranking kring företagarnas uppfattning om kommunens 
tillämpning av lagar och regler

RT Placering 228, 3 placeringar upp . Här finns förbättringspotential.

Antal nystartade företag efter tre år med anställda V Båstads kommun ligger alltid högt inom detta område och det 
finns inget som tyder på någon större förändring.

Antal lagvunna detaljplaner som möjliggör etableringar 
inom handel, besök eller tjänstesektorn

V Det finns mycket goda förutsättningar för att kommunen ska 
växa och att fler detaljplaner kan skapas.

Nämndsmål 4 Mätmetod Mått Prognos
2018

Utvärdering/Kommentar

En av Sveriges 25 bästa miljökommuner enligt 
Miljöaktuellts ranking

RT Miljöaktuellts ranking inte klar för 2018

30 procent av kommunens livsmedel ska vara miljömärkta V Andelen miljömärkta livsmedel har uppnåtts och mäts 
kontinuerligt.

Båstads kommun ska halvera mängden hushållsavfall V Båstad är på 5:e plats i Sverige avseende återvinning av 
hushållsavfall med 58 % återvinningsgrad.

Kommunen ska öka andelen elbilar i verksamheten V Båstads kommun kommer troligen inte att flotta upp fler elbilar 
under 2018.

Båstads kommun ska öka mängden solenergianläggningar i 
kommunen

RT Detta område finns med i det nya mijöprogrammet. Intresse finns 
hos politiken. Det finns möjligheter att saker kommer att hända 
inom detta område.

Nämndsmål 5 Mätmetod Mått Prognos
2018

Utvärdering/Kommentar

Båstad ska vara en av 
Sveriges 25 bästa 
kommun inom trygghet 
och folkhälsa

Båstads kommun ska vara en av Sveriges 25 tryggaste och 
säkraste kommuner enligt SKL:s öppna jämförelser

RT Båstads kommun placerar sig på plats 166. Vi ligger dåligt vad 
gäller antal stölder och tillgreppsbrott (exempelvis inbrott). Även 
antal våldsbrott har ökat.

Nämndsmål 6 Mätmetod Mått Prognos
2018

Utvärdering/Kommentar

Båstads kommun ska 
främja allas möjligheter 
till kulturupplevelser 
året runt genom att vara 
bland de 25 bästa 
kommunerna i Sverige

Medborgarnas upplevelser kring möjligheter till ett 
varierat kulturutbud

RT Vi har relativt bra resultat med tanke på de små resurserna vi har. 
Målet kan anses vara uppfyllt.

Båstad ska vara en av 
Sveriges 25 bästa 
miljökommuner

Båstad ska vara en av 
Sveriges 25 bästa 
näringslivskommuner
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Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys/Finansiell analys BÅSTADS KOMMUN BUDGETUPPFÖLJNING 2018-04-30 

 

Omvärldsanalys 

Befolkning 
Den	30	april	uppgick	antalet	invånare	till	14	830	
vilket	är	en	ökning	med	34	personer	sedan	års‐
skiftet	(14	796).	Motsvarande	uppgift	för	januari‐
april	2017	är	en	ökning	med	5	personer	till	
14	619.	

Ökningen	 innevarande	 år	 beror	 på	 ett	 positivt	
inflyttningsnetto	 på	 +73	 samt	 ett	 negativt	 födel‐
senetto	på	 ‐39.	Det	 flyttade	ut	276	personer	och	
349	 flyttade	 in	 och	 det	 föddes	 44	 barn	 och	 83	
personer	 avled.	 Uppgifterna	 är	 hämtade	 från	
Tekis	Kid.	

	

Finansiell analys 

Prognos årets resultat 

Rapporttidpunkt budget prognos avvikelse 

Februari +15,4 +7,8 -7,6 

Mars +15,4 +0,2 -15,2 

April +15,4 +6,2 -9,2 
	

Båstads	kommuns	prognostiserade	resultat	för	
2018	uppgår	till	6,2	mkr,	vilket	är	en	negativ	
avvikelse	i	förhållande	till	budget	med	‐9,2	mkr.	
Resultatet	för	2017	var	16,5	mkr.		

Budgetavvikelserna	för	den	ordinarie	verksam‐
heten	uppgick	till	‐28,0	mkr	inklusive	demografi‐
reserven.	Att	årets	resultat	ändå	prognostiseras	
bli	positivt	förklaras	delvis	av	att	kommunen	
under	året	beräknas	få	exploateringsintäkter	med	
ca	11,7	mkr.	Dessa	är	för	försäljning	av	tomter	
och	är	således	engångsintäkter.	Pensionskostna‐
derna	och	övriga	finansiella	poster	bidrog	posi‐
tivt	med	+4,4	mkr	respektive	cirka	+1,6	mkr.	

Övriga	positiva	prognostiserade	budgetavvikelser	
är	 högre	 skatteintäkter,	 lägre	 räntekostnader,	
lägre	 avskrivningskostnader,	 samt	 högre	 utdel‐
ningsintäkter	än	budgeterat.		

Med	en	blick	bakåt	i	tiden	kan	vi	konstatera	att	
resultaten	under	den	senaste	femårsperioden	
varit	positiva	under	samtliga	år.	Senaste	året	med	
negativt	resultat	var	2008.	

Balanskravsutredning 
Enligt	kommunallagen	skall	kommunen	ha	en	god	
ekonomisk	hushållning.	Ett	minimikrav	för	detta	
är	balanskravet.	Enligt	balanskravet	ska	intäkter‐
na	överstiga	kostnaderna	och	ett	negativt	resultat	
efter	balanskravsjusteringar	ska	regleras	under	
de	närmast	följande	tre	åren.	Några	underskott	
från	tidigare	år	finns	inte	kvar	att	täcka.	Det	pro‐
gnostiserade	resultatet	på	6,2	mkr	innebär	där‐
med	att	balanskravet	kommer	att	uppfyllas.	
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Förvaltningsberättelse Driftsredovisning BÅSTADS KOMMUN BUDGETUPPFÖLJNING 2018-04-30 

 

Driftsredovisning 
	

	

Kommunens	driftsredovisning	beskriver	hur	
nämnder	och	styrelser	under	året	har	hante‐
rat	de	medel	de	har	fått	för	att	utföra	sina	
uppdrag.		

En	god	budgetföljsamhet	är	en	förutsättning	för	
en	ekonomi	i	balans.	Verksamhetsområdenas	
avvikelser	mot	budget	beräknas	bli	samman‐
lagt	‐28,0	mkr	inklusive	utnyttjad	demografi‐
reserv.	Trots	den	stora	avvikelsen	så	är	det	en	
förbättring	jämfört	med	2017	då	budgetavvikel‐
sen	uppgick	till‐33,2	mkr	för	verksamhetsområ‐

dena.	Årets	prognostiserade	avvikelse	motsvarar	
3,7	procent	av	nettokostnaderna.	

Verksamheternas	negativa	avvikelser	beror	
främst	på	stora	underskott	inom	skolpeng	barn‐
omsorg/grundskola	med	‐8,1	mkr,	vård	och	
omsorg	med	‐6,5	mkr,	bildning	och	arbete	ram	
med	‐6,0	mkr,	samt	kommunkontor	
med	‐5,2	mkr.	

En	närmare	beskrivning	av	varje	nämnds	resultat	
och	verksamhet	finns	att	läsa	i	kapitlet	Verksam‐
hetsberättelse.	

 

 
Prognostiserade avvikelser -9,2 (-15,2) 
Föregående	månads	prognostiserade	avvikelser	i	undre	stapel	med	ljusare	färg.	

	

Diagram:	Prognostiserade	avvikelser	(mkr)	
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KF - skolpeng gymn
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KS - kommunstyrelse

KS - kommunkontor
KS - teknik och service sk.fin.

KS - samhällsbyggnad
KS - bildning och arbete

MN - myndighetsnämnd
MN - teknik och service sk.fin.

MN - samhällsbyggnad
UN - utbildningsnämns

UN - barn och skola ram
UN - barn och skola RE

UN - bildning och arbete ram
UN - bildning och arbete RE

VN - vård och omsorgsnämnd
VN - vård och omsorg

Valnämnd, Överförm, Komrev
Demografireserv

Finansförvaltning
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Förvaltningsberättelse Driftsredovisning BÅSTADS KOMMUN BUDGETUPPFÖLJNING 2018-04-30 

 

Tabell:	Driftsredovisning	

(mkr) 

Budget 

2018 

Prognos 

2018 

Avvikelse 

2018 

Bokslut 

2017 

Kommunfullmäktige -1,7 -1,7 0,0 -1,5 

Skolpeng, barnomsorg/grundskola -177,0 -185,1 -8,1 -177,8 

Skolpeng, gymnasium -45,0 -47,0 -2,0 -46,9 

Hemvårdspeng -54,2 -50,2 -4,0 -45,3 

Boendepeng -62,1 -62,8 -0,7 -59,6 

Kommunstyrelsen -145,5 -154,3 -8,8 -146,2 

- varav kommunstyrelse -2,4 -2,7 -0,2 -2,7 

- varav kommunkontor -49,0 -54,2 -5,2 -52,8 

- varav teknik och service -50,7 -53,0 -2,2 -49,7 

- varav samhällsbyggnad -2,6 -2,6 0,0 -2,9 

- varav bildning och arbete -40,8 -41,9 -1,1 -38,1 

Myndighetsnämnd -2,9 -2,9 0,0 -1,9 

- varav myndighetsnämnd -0,3 -0,3 0,0 -0,2 

- varav teknik och service -0,3 -0,3 0,0 -0,3 

- varav samhällsbyggnad -2,5 -2,5 0,0 -1,4 

Utbildningsnämnd -113,5 -119,9 -6,3 -130,9 

- varav utbildningsnämnd -0,5 -0,5 0,0 -0,5 

- varav barn och skola ram -76,4 -76,4 -0,1 -80,4 

- varav barn och skola resultatenheter 0,0 -0,3 -0,3 -4,2 

- varav bildning och arbete ram -36,7 -42,7 -6,0 -46,2 

- varav bildning och arbete resultatenheter 0,0 0,0 0,0 0,3 

Vård- och omsorgsnämnd -116,3 -122,8 -6,5 -123,3 

- varav vård- och omsorgsnämnd -0,4 -0,4 0,0 -0,4 

- varav vård- och omsorg -115,9 -122,4 -6,5 -123,0 

Valnämnd -0,1 -0,1 0,0 -0,0 

Överförmyndare -1,2 -1,8 -0,6 -1,5 

Kommunrevision -0,8 -0,8 0,0 -0,8 

Reserv för demografi -1,0 0,0 1,0 0,0 

Summa verksamheter -721,7 -749,7 -28,0 -735,6 

Finansförvaltning 737,1 755,9 18,8 752,1 

SUMMA 15,4 6,2 -9,2 16,5 

VA 0 0 0 0,0 

TOTALT 15,4 6,2 -9,2 16,5 
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Förvaltningsberättelse Investeringsredovisning BÅSTADS KOMMUN BUDGETUPPFÖLJNING 2018-04-30 

 

Investeringsredovisning
 	

Kommunens	investeringar	(skattefinansierade,	
avgiftsfinansierade	samt	medfinansiering)	under	
2018	beräknas	uppgå	till	207,0	(120,5)	mkr.	I	
budget	och	tilläggsbudget	finns	217,4	mkr	av‐
satta.		

Bland	de	större	investeringarna	finns	VA‐
investeringar	på	85,5	mkr	och	fastighetsrelate‐
rade	investeringar	på	51,0	mkr.		

I	plan	2019‐2020	är	det	avsatt	158,1	mkr	år	
2019	samt	239,7	mkr	år	2020.Detta,	tillsammans	
med	budget	för	2018,	uppgår	sammantaget	till	
615,2	mkr.	Dessa	avser	bland	annat	fortsatt	stor	
utbyggnad	av	VA‐verksamheten,	ny‐	och	reinve‐
steringar	i	skolfastigheter	samt	investeringsut‐
gifter	kopplat	till	anläggning	av	nya	exploate‐
ringsområden.		

Ett	av	kommunens	finansiella	mål	är	att	investe‐
ringar	inom	skattefinansierad	verksamhet	ska	
finansieras	fullt	ut	med	egna	medel.	Det	innebär	
i	så	fall	att	årets	resultat	och	avskrivningar	från	
gamla	investeringar	inom	skattefinansierad	
verksamhet	ska	täcka	nya	investeringsutgifter	
inom	skattefinansierad	verksamhet.	Om	självfi‐

nansieringsgraden	uppgår	till	100	procent	behö‐
ver	inga	nya	lån	tas	upp	för	att	täcka	utgifterna	
för	de	nya	investeringarna.	

Tabell:	Självfinansiering	årets	investeringar	

(%) 2018 2017 2016 2015 2014 2013 

Samtliga 

investeringar* 44 63 58 60 64 82 

Investeringar, 

skattefinansierad 

verksamhet* 47 84 79 64 79 100 

*	inklusive	bidrag	till	medfinansiering	av	statliga	infrastruk‐
tursatsningar	som	i	kommunens	redovisning	upplöses	över	
balansräkningen.	

Kommunen	klarar	inte	målet	att	självfinansiera	
investeringar	inom	skattefinansierad	verksam‐
het	2018.	Utifrån	prognostiserat	utfall	uppgår	
självfinansieringen	endast	till	47	procent.	Även	
sett	över	den	senaste	femårsperioden	hamnar	
självfinansieringsgraden	under	100	procent.	I	
kommunens	budget	för	2018	och	plan	för	2019‐
2020	uppnår	inte	den	budgeterade	självfinansie‐
ringsgraden	100	procent.	
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Förvaltningsberättelse Investeringsredovisning BÅSTADS KOMMUN BUDGETUPPFÖLJNING 2018-04-30 

 

Tabell:	Investeringar	

(mkr) 

Utfall 

 

Jan-apr 

Budget 

 

2018 

Prognos 

 

2018 

Avvikelse 

mot budget 

2018 

KOMMUNKONTOR -1,1 -5,7 -6,2 -0,4 

TEKNIK OCH SERVICE     

Skattefinansierad verksamhet     

  Räddningstjänst -0,0 -0,7 -0,7 0,0 

  Måltid -0,2 -0,4 -0,4 0,0 

  Gata -0,6 -14,1 -13,0 1,1 

  Gata (medfinansiering statlig infrastruktursatsning) -0,1 -13,0 -12,7 0,3 

  Park -0,2 -3,1 -1,6 1,5 

  Fritid -0,2 -1,1 -1,0 0,1 

  Hamn -0,0 -1,7 -1,7 0,0 

  Övrigt -2,6 -2,6 -2,6 0,0 

  Fastighetsservice -19,3 -57,4 -51,0 6,4 

TS Summa (skattefinansierad verksamhet) -23,2 -81,2 -72,1 9,1 

TS Summa (skattefinansierad verksamhet) medfinansiering -0,1 -13,0 -12,7 0,3 

Taxefinansierad verksamhet     

  Reinvesteringar -4,6 -17,1 -17,1 0,0 

  Landsbygdsinvesteringar -0,3 -10,3 -10,3 0,0 

  Nyinvesteringar -2,2 -52,1 -52,1 0,0 

  Exploatering VA -0,1 -6,0 -6,0 0,0 

TS Summa (taxefinansierad verksamhet) -7,3 -85,5 -85,5 0,0 

Anslutningsavgifter 0 17,7 17,7 0,0 

Exploateringsområden (ej VA)     

  TS Summa (exploateringsområden ej VA) skattefinansierat -1,9 -18,1 -18,5 -0,4 

  TS Summa (exploateringsområden ej VA) medfinansiering 0 -2 -0,2 1,8 

  TS Summa (exploateringsområden ej VA) övrig exploatering 16,9 25,4 26,5 1,2 

TS Summa (exploateringsområden ej VA)  15,0 5,3 7,9 2,6 

TEKNIK OCH SERVICE summa -32,6 -199,7 -188,9 10,8 

SAMHÄLLSBYGGNAD -0,0 -0,7 -0,6 0,1 

BARN OCH SKOLA -0,3 -6,8 -6,8 0,0 

BILDNING OCH ARBETE -0,0 -1,2 -1,2 0,0 

VÅRD OCH OMSORG -0,5 -3,3 -3,3 0,0 

     

TOTALT (inklusive exploatering, exklusive anslutningsavgifter) -17,5 -192,1 -180,5 11,6 

varav     

Skattefinansierad investering -27,1 -117,0 -108,6 8,4 

Medfinansiering statlig infrastruktur -0,1 -15,0 -12,9 2,1 

Avgiftsfinansierad investering (brutto, exklusive anslutningsavgift) -7,3 -85,5 -85,5 0 

Exploatering 16,9 25,4 26,5 1,2 

     

Summa anslutningsavgifter 0,0 17,7 17,7 0,0 

Avgiftsfinansierad investering (netto, inklusive anslutningsavgifter) -7,3 -67,8 -67,8 0,0 
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Förvaltningsberättelse – Servicedeklarationer BÅSTADS KOMMUN BUDGETUPPFÖLJNING 2018-04-30 

 

 

 

Servicedeklarationer 
Servicedeklarationerna	är	en	del	i	kommunens	systematiska	kvalitetsarbete	som	följs	upp	och	prövas	
varje	år.	Varje	verksamhetsområde	kontrollerar	sina	respektive	servicedeklarationer.	Finns	det	ingen	
avvikelse	så	ska	den	gröna	färgen	kvarstå.	Har	det	upptått	någon	avvikelse	ska	cirkelns	färg	bytas	till	röd	
och	en	not	ska	skrivas.	

Kommunkontor   Not 
Kommunens webbplats ger information om kontaktuppgifter och kommunens service samt tillgång till e-tjänster. 

 

  
Kommunen erbjuder stöd och vägledning i näringslivsfrågor rent allmänt och service i alla kommunala myndighets-
frågor och erbjuder i mer komplexa ärenden ett möte med rätt konstellation tjäntemän inom sju dagar. 

 

  

Skrivelser från allmänheten ska besvaras skyndsamt 
 

  

      

Teknik och service   Not 
Vid mer än fyra timmars leveransavbrott ska abonnenten beredas möjlighet att hämta vatten från brandpost eller 
dricksvattentankar. 

 

  
Vid planerade avstängningar av vattenleverans ska abonnenten meddelas minst 2 dagar före avbrott. 

 

  

Avfallshämtning sker på utsatt dag. 
 

  

Skötsel av kommunens offentliga ytor såsom park, gata, torg och stränder sker enligt kommunens skötselplaner. 
 

  

På kommunens webbplats publiceras aktuell och lättbegriplig information om hur kommunen enligt gällande skötsel-
planer ska sköta de offentliga ytorna. 

 

  

Samtliga kommunens fritidsanläggningar säkerhetsbesiktigas varje år. 
 

  

Samtliga kommunens lekplatser säkerhetsbesiktigas varje år. 
 

  

Simundervisning erbjuds barn och möjlighet till märkestagning erbjuds alla. 
 

  

Kommunens ungdomsgårdar är en mötesplats för unga människor och erbjuder en drogfri miljö. 
 

  

Markerade vandringsleder och motionsslingor är framkomliga. 
 

  

Kommunens bebyggelsenära skogar ska vara säkra att vistas i. 
 

  

Inom tio dagar efter en insats mot brand i byggnad ska räddningstjänsten ta kontakt med den drabbade i syfte att ge 
råd och stöd samt att följa upp räddningstjänstinsatsen. 

 

  

      

Samhällsbyggnad   Not 

Om en ansökan är ofullständig får den sökande besked om detta inom tio arbetsdagar efter att ansökan inkommit. 
Den sökande får då också råd och anvisningar om med vad och hur ansökan ska kompletteras. 

 

1) 

Planbesked ges inom fyra månader från det att ansökan är komplett. 
 

  

I enkla och väl förberedda ärenden tas bygglovsbeslut samma dag som ansökan inkommer. 
 

  

Beslut om bygglov fattas inom tio arbetsdagar om ansökan är komplett och följer gällande detaljplan, regler och lagar. 
 

2) 

Beslut i övriga bygglovsärenden, till exempel ansökan utanför detaljplanelagt område eller ansökan som avviker mot 
gällande detaljplan, fattas senast inom tio veckor förutsatt att ansökan är komplett. 

 

2) 

Om en ansökan är ofullständig får den sökande besked om detta inom tio arbetsdagar efter att ansökan inkommit. 
Den sökande får då också råd och anvisningar om med vad och hur ansökan ska kompletteras. Kunden ska få åter-
koppling inom tio arbetsdagar efter inspektion. 

 

3) 

Beslut i inkommande ärenden fattas senast inom sex veckor, förutsatt att ansökan är komplett. 
 

  

      

Barn och skola   Not 
Alla föräldrar med barn i åldrarna 0-18 år erbjuds föräldrautbildning. 

 

  

Barnomsorg ska erbjudas i kommunens samtliga sex tätorter. 
 

  

Placeringsbeslut om barnomsorg meddelas två månader före inskolningens början. 
 

  

Alla grundskoleelever får förutsättningar till godkänt betyg i alla ämnen. 
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Förvaltningsberättelse – Servicedeklarationer BÅSTADS KOMMUN BUDGETUPPFÖLJNING 2018-04-30 

 

 

 

Bildning och arbete   Not 
Alla vuxna i yrkesverksam ålder som saknar godkänt gymnasiebetyg i svenska, engelska och matematik ges möjlighet 
att studera bland annat dessa ämnen på Akademi Båstad. 

 

  

Kommuninvånare som står till arbetsmarknadens förfogande och saknar inkomst och statliga stödinsatser, skrivs in 
på arbetsmarknadsenheten och ges inom tre månader sysselsättning och sådant stöd så att de får fotfäste på arbets-
marknaden alternativt kan påbörja studier. 

 

  

På vardagar får du vid behov alltid kontakt med någon på Individ och familjeenheten (IOF) och kontakt med en hand-
läggare på IOF senast följande arbetsdag. 

 

  

Bibliotek finns i alla sex tätorterna. 
 

  

Kommunens huvudbibliotek är öppet alla vardagar, med kvällsöppet minst en dag per vecka och öppet minst fyra 
timmar på helgen. 

 

  

Kulturupplevelser för allmänheten varje dag året runt. 
 

  

Inom biblioteken ska det genomföras minst tio barnaktiviteter per år. 
 

  

      

Vård och omsorg   Not 
Det finns äldreombud eller motsvarande för rådgivning, personlig kontakt och eventuellt hembesök. 

 

  
Kontaktman ska utses och genomförandeplan upprättas inom fem dagar efter mottaget uppdrag. 

 

  
På vård- och omsorgsboende erbjuds det i samverkan med kulturavdelningen gemensamma aktiviteter och kultur-
upplevelser vid fyra tillfällen per vecka, varav en ska vara på helg. 

 

4) 

Alla som har hemsjukvård ska erbjudas att registrera sig i det nationella kvalitetsregistret Senior Alert. 
 

  

Personligt besök ska göras inom 30 minuter efter larm om svar inte fås på trygghetslarmet. 
 

  
Det ska finnas två alternativa maträtter vid huvudmålet. 

 

  
Beslutade insatser ska utföras inom angiven tid. Våra kunder ska veta när vi kommer och få besked om när vi inte 
kommer. 

 

  

Åtgärder till följd av avvikelser och klagomål ska påbörjas inom fem arbetsdagar. 
 

  
      

Avvikelser     
1) Rutin saknas, tas fram under hösten 2018.     

2) Nås inte i alla ärenden på grund av hög arbetsbelastning (vakant tjänst).     

3) 5 verksamheter har inte fått återkoppling efter tillsyn inom 10 arbetsdagar. Skälen är sjukdom samt hög arbetsbe-
lastning. 

    

4) På helgerna är det på grund av bemanning svårt att avsätta tid till detta.     
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Ekonomisk redovisning – Resultaträkning och kassaflödesanalys BÅSTADS KOMMUN BUDGETUPPFÖLJNING 2018-04-30 

 

Resultaträkning 

(mkr) 
Budget 

2018 
Prognos 

2018 
Bokslut 

2017 

Verksamhetens intäkter 194 205 251 

Verksamhetens kostnader -891 -914 -937 

Avskrivningar -58 -56 -54 

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -755 -766 -740 

Skatteintäkter 666 -668 657 

Generella statsbidrag och utjämning 106 -105 99 

Finansiella intäkter 2 2 3 

Finansiella kostnader -4 -3 -2 

RESULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER 15 6 16 

Extraordinära kostnader 0 0 0 

Extraordinära intäkter 0 0 0 

Skatt 0 0 0 

ÅRETS RESULTAT 15 6 16 

	

Kassaflödesanalys 

(mkr) 
Budget 

2018 
Prognos 

2018 
Bokslut 

2017 

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN    
Årets resultat 15 6 16 

Justering för av- och nedskrivningar 58 56 54 

Justering för upplösning av investeringsbidrag -3 -3 -2 

Justering för gjorda avsättningar 0 0 -1 

Justering för upplösning av bidrag till statlig infratstruktur 3 3 3 

Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster 0 0 -1 

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 73 63 74 
Minskning/ökning kortfristiga fordringar 0 0 29 

Minskning/ökning förråd och exploateringsfastigheter 25 27 -4 

Minskning/ökning kortfristiga skulder 4 4 21 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 102 93 120 
INVESTERINGSVERKSAMHETEN    
Investering i materiella anläggningstillgångar -202 -194 -128 

Investeringsbidrag till anläggningstillgångar 0 0 16 

Anslutningsavgifter VA 18 18 6 

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 0 0 1 

Investering i finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 

Försäljning av  finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 

Kassaflöde från den investeringsverksamheten -185 -176 -106 
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN    
Nyupptagna lån 119 119 40 

Amortering av skuld -22 -38 -15 

Ökning av långfristiga fordringar 0 0 0 

Minskning av långfristiga fordringar 0 0 0 

Kassaflöde från den finansieringsverksamheten 97 81 26 
UTBETALNING AV BIDRAG TILL STATLIG INFRASTRUKTUR    
Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur -15 -13 0 

Kassaflöde från utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur -15 -13 0 
Årets kassaflöde 0 -15 39 
Likvida medel vid periodens början 56 56 17 
Likvida medel vid periodens slut 56 41 56 

	

	

19



Verksamhetsberättelse Kommunfullmäktige – Kommunfullmäktige BÅSTADS KOMMUN BUDGETUPPFÖLJNING 2018-04-30 

 

Kommunfullmäktige 

 (tkr) 

Utfall 

Jan-apr 

Budget 

2018 

Prognos 

2018 

Avvikelse 

2018 

Kommunfullmäktige  

och beredningar och 

partistöd -673 -1 709 -1 709 0 

	

Hänt i verksamheten 
Kommunfullmäktige	är	kommunens	högsta	be‐
slutande	organ	och	beslutar	i	ärenden	av	princi‐
piell	beskaffenhet	eller	annars	av	större	vikt	för	
kommunen.	Kommunfullmäktiges	41	ledamöter	
under	mandatperioden	2015‐2018	är	fördelade	
på	Bjärepartiet	13,	Moderaterna	8,	Socialdemo‐

kraterna	5,	Sverigedemokraterna	5,	Centerpartiet	
5,	Liberalerna	3,	Miljöpartiet	2.		

Partistöd	till	de	politiska	partierna	tillhör	full‐
mäktige	och	betalades	ut	under	första	tertialet.	

Ekonomi 
Kommunfullmäktige	beräknas	hålla	budget.	
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Verksamhetsberättelse Kommunfullmäktige – Skolpeng  BÅSTADS KOMMUN BUDGETUPPFÖLJNING 2018-04-30 

 

Skolpeng 
	

Ekonomi 
Skolpeng för barnomsorg och grundskola 
Skolpeng	barn	och	skola	prognostiserar	totalt	en	
negativ	 avvikelse	 om	 	8,1	mkr.	 Vid	 tillfället	 för	
månadsuppföljning	april	prognostiseras	det	bli	ca	
84	 fler	 barn	 och	 elever	 än	 vad	 det	 budgeterats	
med.	 Andelen	 barn	 som	 är	 inskrivna	mer	 än	 15	
timmar/vecka,	och	därmed	berättigad	full	försko‐
lepeng,	är	 fler	än	budgeterat.	Även	andelen	barn	
som	är	 inskrivna	mindre	än	15	timmar/vecka	är	
fler	 än	 budgeterat.	 Detta	 medför	 ökade	 kostna‐
der.	 Budget	 2018	 baseras	 på	 det	 antal	 som	 var	
folkbokförda	i	Båstads	Kommun	oktober	2017.		

Prognosen	 är	 än	 så	 länge	 oviss	 då	 det	 inte	 har	
tagits	hänsyn	 till	någon	nettoinflyttning	de	kom‐
mande	månaderna	under	2018.	

Tabell:	Antal	folkbokförda	barn	och	elever	barnom‐
sorg/grundskola	

 Budget Utfall Avvikelse 

Egen regi 2 307 2 379 72 

Fristående regi 335 354 19 

Annan kommun 49 42 -7 

Summa 2 691 2 775 84 

	
 

Skolpeng för gymnasium 
Skolpeng	 bildning	 och	 arbete	 prognostiserar	 en	
negativ	avvikelse	om	‐2,0	mkr.	Kostnaden	för	köp	
av	gymnasieplatser	beräknas	bli	högre	än	budget,	
detta	beror	på	att	antalet	elever	har	ökat	med	19.		

Eleverna	 som	 går	 i	 egen	 verksamhet	 och	 fri‐
stående	har	valt	program	som	är	dyrare	än	 som	
har	budgeterats	med.	Däremot	har	elever	som	går	
i	 annan	 kommun	 valt	 billigare	 program	 än	 vad	
som	budgeterats	med	 vilket	 gör	 att	 det	 inte	 blir	
någon	 prognostiserad	 avvikelse	 beroende	 på	
programval.	 Även	 prognosen	 för	 skolpengen	 för	
Bildning	 och	 arbete	 är	 osäker	då	höstens	nivåer	
ännu	är	osäkra.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Tabell:	Antal	folkbokförda	elever	och	snittpeng	gymnasium	

 Budget Utfall Avvikelse Budget  Utfall  Avvikelse 

 antal antal antal snittpeng 
(kr) 

snittpeng 
(kr) 

snittpeng 
(kr) 

Egen regi 174 178 4 74 697 85 530 10 833 

Fristående regi 103 101 -3 125 129 127 880 2 751 

Annan kommun 183 192 18 113 456 101 336 -12 120 

Summa 461 452 19    

	 	

	

 (tkr) 

Utfall 

Jan-apr 

Budget 

2018 

Prognos 

2018 

Avvikelse 

2018 

Skolpeng, barnomsorg/ 

grundskola -60 577 -177 047 -185 147 -8 100 

Skolpeng, gymnasium -15 637 -44 971 -46 971 -2 000 
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Verksamhetsberättelse Kommunfullmäktige – Hemvårds och boendepeng BÅSTADS KOMMUN BUDGETUPPFÖLJNING 2018-04-30

Hemvårds- och boendepeng 

(tkr) 

Utfall 

Jan-apr 

Budget 

2018 

Prognos 

2018 

Avvikelse 

2018 

Hemvårdspeng -15 830 -54 187 -50 187 4 000 

Boendepeng -20 777 -62 079 -62 779 -700 

Hänt i verksamheten 
Hemvårdspeng 
Under	årets	första	månader	har	trenden	fortsatt	
från	2017	med	lägre	behov	av	hemvårdstimmar	
än	budgeterat.	Prognosen	visar	i	dagsläget	
141	500	timmar	jämfört	med	budgeterade	
142	750	timmar.	Mottagningsteamets	insatser	
bidrar	till	sänkta	hemvårdstimmar	2018	då	deras	
insatser	inte	inkluderas	i	systemet	för	hemvårds‐
peng,	mottagningsteamet	är	ramfinansierat.			

Boendepeng 
Några	av	vård	och	omsorgsboendena	har	inte	haft	
full	beläggning	under	perioden.	Detta	beror	till	
stor	del	på	att	lägenheter	har	varit	i	stort	behov	
av	renovering.	Beläggningsgraden	för	vård	och	
omsorgsboende	har	varit	98	procent.	

Det	har	under	årets	fyra	första	månader	funnits	
ett	större	behov	av	korttidsboende	än	vad	det	

funnits	platser	inom	kommunen	och	verksamhet‐
en	har	tvingats	köpa	externa	platser.	Förvaltning‐
en	arbetar	med	att	minimera	behovet	av	kort‐
tidsplatser	genom	att	så	fort	som	möjligt	säker‐
ställa	en	trygg	och	säker	hemgång,	bland	annat	
genom	Mottagningsteamet.		

Ekonomi 
Hemvårdspeng  
Köp	av	hemvårdstimmar	prognostiserar	en	posi‐
tiv	effekt	på	resultatet	i	jämförelse	med	budget	
om	+4	mkr.	Det	beror	dels	på	att	prognosen	av	
hemvårdstimmar	understiger	budgeterat	antal	
timmar	men	också	på	det	tillskott	som	gjorts	för	
kringtiden	i	hemvården.	Detta	tillskott	har	ännu	
inte	fördelats	ut	i	hemvårdspengen	och	ligger	
därmed	som	en	positivt	avvikelse	på	beställarsi‐
dan.		

Diagram:	Hemvårdspeng	–	Köp	av	timmar	månadsvis	
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15 000
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Verksamhetsberättelse Kommunfullmäktige – Hemvårds och boendepeng BÅSTADS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2017 

 

	
Boendepeng 
Köp	av	boendedygn	prognostiserar	en	negativ	
avvikelse	om	‐0,7	mkr.	Underskottet	beror	på	köp	
av	korttidsplatser.	För	korttidsvård	i	intern	regi	
är	14	platser	budgeterade	och	under	året	har	det	
genomsnittligt	belagts	12	platser.	Det	har	inte	
varit	möjligt	att	ha	full	beläggning	inom	ramen	
för	egen	regi.	

Åtgärder/konsekvenser vid avvi-
kelse mot budget 
Förvaltningen	arbetar	kontinuerligt	i	enlighet	
med	den	Handlingsplan	för	en	ekonomi	i	balans	
som	tagits	fram	efter	fjolårets	genomlysning.	Den	
innebär	effektiviseringar	i	verksamheten	men	
också	fortsatta	processkartläggningar	för	att	
identifiera	förbättringsområden.	

Vid	årsskiftet	trädde	Lag	om	samverkan	efter	
slutenvård	in	vilket	ställer	högre	krav	på	kom‐
munen	att	ta	hem	invånare	från	den	slutna	vår‐
den	snabbare	än	tidigare.	Det	är	utmanande	för	
hela	verksamheten	och	kräver	ett	nytt	arbetssätt	
vilket	påbörjats	genom	Mottagningsteamet	och	
korttidsvården	i	samverkan.		

Verksamheten	är	beroende	av	engagerade,	inno‐
vativa	och	drivna	medarbetare	som	arbetar	med	
vård‐	och	omsorgstagaren	i	fokus	och	ständigt	ser	
smartare	lösningar	på	situationer.	Digitalisering‐
en	är	här	för	att	stanna	och	kommer,	rätt	använd,	
att	bidra	till	välfärd	och	möjligheten	att	rikta	
resurserna	på	ett	ännu	bättre	sätt	till	dem	som	
mest	behöver	det.		
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Kommunstyrelse 

(tkr) 

Utfall 

Jan-apr 

Budget 

2018 

Prognos 

2018 

Avvikelse 

2018 

Kommunstyrelse -809 -2 447 -2 662 -215 

	

Hänt i verksamheten 
Kommunstyrelsen	är	kommunens	 ledande	organ	
med	13	ledamöter	som	ansvarar	för	samordning,	
planering	och	uppföljning	av	all	kommunal	verk‐
samhet,	dess	utveckling	och	ekonomi,	 samt	upp‐
sikt	över	kommunala	verksamheter	som	bedrivs	i	
hel‐	eller	delägda	bolag.	

Kommunstyrelsens	arbetsutskotts	fem	ledamöter	
bereder	ärenden	till	kommunstyrelsen.	Arbetsut‐
skottet	är	även	kommunens	krisledningsnämnd.	

Kommunens	förhandlingsutskotts	fem	ledamöter	
ansvarar	 för	 kommunens	 lönerevision	 och	 är	
tillika	pensionsmyndighet	för	förtroendevalda.	

Till	kommunstyrelsen	hör	även	två	råd:		

Pensionärsrådet	 är	 ett	 organ	 för	 samråd	mellan	
företrädare	 för	 pensionärsorganisationer	 i	 kom‐
munen	och	kommunens	politiska	ledning	i	frågor	
som	rör	de	äldre	i	samhället.		

Handikapprådet	 är	 ett	 organ	 med	 uppgift	 att	
verka	för	att	funktionshindersperspektiv	beaktas	
i	 kommunens	 verksamheter,	 samt	 att	 vara	 refe‐
rensorgan	i	de	frågor	som	rör	funktionsnedsatta.	

Kommunstyrelsen	 beslutade	 att	 tillsätta	 en	 poli‐
tisk	styrgrupp	för	framtida	fastighetsinvestering‐
ar	i	för‐	och	grundskoleorganisationen.	

Ekonomi 
Kommunstyrelsen	beräknas	få	ett	visst	under‐
skott	2018.	Ramen	är	uppjusterad	inför	2018,	
dock	inte	fullt	ut.		

Åtgärder/konsekvenser vid avvi-
kelse mot budget 
Kommunstyrelsens	beslut	om	att	tillsätta	en	styr‐
grupp	kan	påverka	utfallet	negativt	beroende	på	
antal	möten.	
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Kommunkontor 

(tkr) 

Utfall 

Jan-apr 

Budget 

2018 

Prognos 

2018 

Avvikelse 

2018 

KOMMUNKONTOR -16 591 -48 999 -54 199 -5 200 

Kommundirektör -922 -2 236 -4 636 -2 400 

Strategi och utveckling -1 055 -2 585 -2 885 -300 

Service/Kundcenter -904 -2 372 3 142 -770 

Kommunikationsavdelning -836 -1 749 2 479 -730 

Kommunkansli -1 382 -4 291 -4 291 0 

Verksamhetsstöd -11 494 -35 765 -36 765 -1 000 

INVESTERING -1 133 -5 744 -6 160 -416 

	

Hänt i verksamheten 
Kommundirektör 
Enligt	beslut	och	efterföljande	överenskommelse	
mellan	parterna	så	avgår	tidigare	Kommundirek‐
tör.	Kommunkontoret	har	omstrukturerats	och	
fått	en	ny	avdelning	och	ett	nytt	chefsled.		

Strategi och utveckling 
Efter	ett	KS‐beslut	kommer	vi	att	avsluta	kom‐
munens	medverkan	i	Life‐projektet	Biodolomer	
for	Life,	vilket	kommer	att	reducera	avdelningens	
bidragsintäkter.	Två	andra	stora	EU‐projekt	fort‐
går.		

Vid	tertialslutet	2018	har	både	avdelningschefen	
och	näringslivsstrategen	slutat	sin	anställning	i	
kommunen.	För	närvarande	finns	1	tillsvidarean‐
ställd	och	en	visstidsanställd	kvar,	vilket	medför	
en	högre	arbetsbelastning.	

Service/Kundcenter 
Kundcenter	ansvarar	för	reception,	telefonväxel	
och	inkommande	frågor	via	e‐mail	och	FB,	samt	
utlåning	av	cyklar	och	flytvästar,	anmälningar	om	
vigslar,	dop	och	lotteritillstånd	samt	utlämning	av	
busskort	etc.	Vidare	hanterar	Kundcenter	kom‐
munens	resebokningar,	mobiltelefoner,	ipads	och	
passerkort	samt	vissa	andra	administrativa	upp‐
gifter.	It‐stödet	Artvise	Kundtjänst	introduseras	i	
verksamheten	

Kommunikationsavdelning 
Utöver	ordinarie	kommunikationsarbete	lade	
kommunikationsavdelningen	stort	fokus	på	pro‐
duktion	av	det	nya	intranätet	som	ska	lanseras	i	
sommar.	Även	den	externa	webben	krävde	en	
ansenlig	tid	av	drift‐	utvecklingsarbete	då	den	
fortfarande	är	ganska	ny.	Den	nya	dataskyddsla‐

gen	krävde	också	stor	insats	eftersom	vi	efter	den	
25	maj	inte	längre	får	använda	bilder	med	identi‐
fierbara	människor	utan	särskild	samtyckesblan‐
kett.	Därutöver	har	vi	påbörjat	vårt	arbete	med	
större	fokus	på	rörlig	bild.	

Kommunkansli 
Kommunkansliet	hanterar	samtliga	politiska	
organs	administration	samt	registratur	och	arkiv.	
Kansliet	arbetar	aktivt	med	genomförande	av	
förberedelser	inför	införande	av	ny	dataskydds‐
lagstiftning.		

Verksamhetsstöd 
Verksamhetsstöd	är	en	del	av	den	organisations‐
förändring	som	genomfördes	vid	senaste	årsskif‐
tet	inom	Kommunkontoret.	Budgetramar	för	
Ekonomi,	HR,	IT	och	Upphandling	har	summerats	
upp	under	Verksamhetsstöd	som	en	total.	Samt‐
liga	delar	ser	sig	kunna	hålla	sin	budget	förutom	
HR	som	efter	tidigare	tagna	beslut	är	underbud‐
geterat	2018	avseende	administrativa	tjänster	
(externa	konsulter,	systemkostnader	för	drift	av	
befintliga	system,	etc.)	med	‐0,5	mkr,	och	även	
avseende	personalkostnader	med	‐0,5	mkr.	Ett	
arbete	är	påbörjat	med	djupgående	analys	av	
befintlig	budgetram	i	detalj.	Detta	arbete	sker	
parallellt	med	den	nyligt	tillträdda	HR‐chefens	
arbete	med	att	se	över	hur	HR‐avdelningen	ska	
vara	organiserad	framgent.	

I	slutet	av	maj	är	den	sista	avdelningschefen	på	
plats	av	de	fyra	chefsrekryteringar	som	gjorts	
inom	Verksamhetsstöd.	Ekonomi	har	fokuserat	
på	årsbokslut	2017,	färdigställandet	av	Budget	
2018,	samt	även	startat	upp	arbetet	med	Budget	
2019.	HR	har	varit	hårt	belastade	av	de	organisa‐
toriska	frågor	som	uppstått	inom	Kommunkon‐
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toret	som	en	följd	av	att	tidigare	Kommundirek‐
tören	slutade	med	kort	varsel,	samt	hanterat	
övrigt	som	inväntats	tillträdande	HR‐chef.	IT‐
avdelningen	har	vunnit	KommITs	pris	Årets	digi‐

taliseringsprojekt	2018,	bytt	mobiloperatör	till	
Telia,	infört	ett	nytt	ärendehanteringssystem	
tillsammans	med	Kundcenter,	samt	att	det	pågår	
flera	digitaliseringsprojekt.	

	

	

IT-avdelningen i siffror 2018T1 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2008 2003 

Antal system inklusive applikationer 393 402 384 394 373 353 420 550 300 

Antal datorer 1 600 1 500 1 500 1 700 1 750 1 700 1 600 1 200 600 

Antal mobiltelefoner 800 750 650 600 600 600 550 160 70 

Antal surfplattor 2 500 2 500 2 200 1 200 500 400 200   

Antal ärenden ej felanmälan 3 985 8 668 7 961 10 478 5 956 6 780 4 526 3 000  

Antal felanmälningar 114 156 109 404 221 957 1 114 1 000  

Handläggningstid felanmälan inom 24 timmar 45 % 57 % 52 % 70 % 76 % 74 % 67 %   

Antal anställda på IT-avdelningen 7,5 7(7,5) 7(7,5) 6  6 (8) 6 (8) 6 (7) 6 6 

Omkostnader IT (tkr) 11 905 10 887 9 565 9 637 9 748 9 696 7 937 7 003 5 147 

	

	

Ekonomi 
Kommundirektör  
Enligt	beslut	och	efterföljande	överenskommelse	
mellan	parterna	så	avgår	tidigare	Kommundi‐
rektör.	Kostnadskonsekvensen	utöver	budget	av	
denna	överenskommelse	summerar	till	‐2,1	mkr	
(9	månader	avseende	2019,	samt	kostnaderna	
för	en	tillförordnad	Kommundirektör	under	9	
månader	2018).	Därutöver	tillkommer	omstruk‐
turering	inom	kommunkontoret	av	historisk	ram	
som	påverkar	Kommundirektörens	budget	
med	‐0,3	mkr.	Sammantaget	en	negativ	avvikelse	
gentemot	budget	för	2018	om	‐2,4	mkr.	

Strategi och utveckling 
Endast	en	av	de	vakanta	tjänsterna	rekryteras	
för	att	avvikelsen	inte	ska	bli	större	än	‐300	tkr.	
Hela	kommunkontorets	besparingskrav	på	
600	tkr	har	lagts	på	strategi	och	utveckling.	

Service/Kundcenter 
Verksamheten	saknar	tillräcklig	ekonomisk	ram	
för	det	uppdrag	som	ska	utföras	vilket	medför	
negativ	budgetavvikelse.		

Kommunikationsavdelning 
Det	prognostiserade	ekonomiska	utfallet	förkla‐
ras	av	flytt	av	personal	inom	Kommunkontoret	
samt	nyrekrytering	och	temporär	resursför‐
stärkning	med	anledning	av	föräldraledighet.	

Kommunkansli 
Kommunkansli	beräknas	ha	budget	i	balans.	

Verksamhetsstöd 
Verksamheten	som	bedrivs	på	HR‐avdelningen	
ryms	inte	inom	den	ram	som	avdelningen	har	
tilldelats	vilket	förklarar	underskottet	för	2018.	
Övriga	enheter	inom	verksamhetsstöd	beräknas	
hålla	budget.	

Åtgärder/konsekvenser vid avvi-
kelse mot budget 
Kommunkontoret 
Kommunkontoret	har	haft	och	har	flera	vakan‐
ser	som	gör	att	totala	underskottet	blir	lägre	än	
det	annars	skulle	blivit.	Allmän	återhållssamhet	
tillämpas.
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Teknik och service 

		

	

Hänt i verksamheten 
Skattefinansierad verksamhet 
Verksamheterna	har	i	stort	fortskridit	som	plane‐
rat	under	det	första	tertialet.		

Park	och	gatuverksamheten	hade	höga	ar‐
betstoppar	i	samband	med	att	vintern	varade	
länge	och	påsken	var	tidig	i	år.	I	övrigt	innebar	
vintermånaderna	ingen	högre	belastning.	Inom	
fritidsverksamheten	har	de	brister	miljökontoret	
påtalade	vid	en	inspektion	på	Malenbadet	åtgär‐
dats	och	anläggningen	är	väl	i	ordning	inför	
kommande	säsong.		

Verksamheten	har	ett	uppdrag	att	utreda	ägandet	
och	förvaltning	av	kommunens	verksamhetsfas‐
tigheter.	Utredningen	är	återremitterad	och	för‐
väntas	tas	upp	för	politiskt	ställningstagande	
under	andra	tertialet.	

Sedan	en	längre	tid	har	inte	entreprenören	för	
lokalvård,	uppfyllt	sitt	åtagande	gentemot	Båstad	
kommun.	Trots	påtalade	brister	i	leverans	och	
kvalité,	har	enbart	någon	enstaka	punktinsats	
utförts,	utöver	den	vanliga	frekvensen.	Detta	har	
resulterat	i	beslut	av	kommunstyrelsen	att	utföra	

all	kommunens	lokalvård	i	egen	regi	från	och	
med	oktober	2018.	För	att	uppnå	basala	hygien‐
krav	och	komma	tillrätta	med	bristerna	i	lokal‐
vården	på	de	områden	som	entreprenaden	har	
idag,	sker	en	utökning	av	personal,	material	och	
utrustning.	

Räddningstjänstens	ledning	har	efter	omorgani‐
sationen	2016	haft	en	hög	arbetsbelastning	på	
befintlig	personal	och	därför	påbörjades	en	ge‐
nomlysning	av	verksamheten,	personalfördelning	
och	arbetsuppgifterna	i	december	2017.	Konse‐
kvensanalys	är	framtagen	som	påvisar	stor	per‐
sonalbrist,	och	arbetsuppgifter	behöver	dras	ner	
om	inte	personalstyrkan	utökas.	

Nytt	samverkansavtal	kring	larm	och	ledning	
tecknas	med	Räddningstjänsten	Halmstad	från	
och	med	24	maj,	tidigare	med	Familjen	Helsing‐
borg.	

Kommunen	inhandlar	ca	28	procent	ekologiska	
råvaror.	Högre	ställda	krav	genererar	högre	
kostnader,	och	även	priserna	för	livsmedel	ökar	
kontinuerligt.	Den	generella	prisökningen	från	
och	med	maj	2018	är	ca	5	procent.	Möjligheten	
till	utökad	måltidspeng	bör	därför	ses	över.	

(tkr) 

Utfall 

Jan-apr 

Budget 

2018 

Prognos 

2018 

Avvikelse 

2018 

TEKNIK OCH SERVICE -20 904 -50 716 -52 956 -2 240 

Tekniska kontoret -868 -1 220 -1 220 0 

Park, Gata och Natur -8 848 -22 632 -23 232 -600 

Fastighet -2 704 -6 632 -6 632 0 

Fritidsverksamhet -3 412 -8 963 -8 763 200 

Service (kontor, lokalvård och måltid) -1 140 -1 457 -2 217 -760 

Räddningstjänst -3 931 -9 812 -10 892 -1 080 

Renhållningsverksamhet -1 0 0 0 

VA-verksamhet -1 578 43 43 0 

Återställning VA-regleringsfond 0 -43 -43 0 

Resultat VA 0 0 0 0 

INVESTERING     

Skattefinansierad verksamhet 
-25 138 -99 231 -90 530 8 701 

Medfinansiering statlig 

infrastruktursatsning 

-69 -14 992 -12 900 2092 

Renhållningsverksamhet 0 0 0 0 

VA-verksamhet -7 348 -85 454 -85 454 0 

Övrig Exploateringsverksamhet 16 935 25 350 26 540 1 190 
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Kommunrestaurangerna	är	i	stort	behov	av	upp‐
handlingsenheten,	som	under	2018	inte	varit	
bemannad.		

Renhållningsverksamhet 
Verksamheten	har	utrett	alternativa	placeringar	
till	Svenstad	för	en	ny	återvinningscentral	(ÅVC).	
Utredningen	har	utöver	ekonomin	även	belyst	
aspekter	för	miljö,	hållbarhet,	landskapsbild	och	
logistik.		

NSR	har	tidigare	tagit	fram	en	lokaliseringsut‐
redning	och	ansett	att	område	kring	Förslöv	har	
bäst	förutsättningar	för	lokalisering	av	en	ny	ÅVC.	
Detta	har	beslutats	av	NSR:s	styrelse.	

NSR	arbetar	tillsammans	med	verksamheten	för	
att	ta	fram	en	provisorisk	lösning	av	ÅVC	då	ny	
placering	inte	är	beslutad	och	befintlig	måste	
avvecklas.	

VA-verksamhet 
Delägarinträde	till	Sydvatten	är	beslutat.	Det	
innebär	att	arbetet	kan	påbörjas	med	att	trygga	
försörjningen	av	vatten	till	kommunens	södra	del	
avseende	kapacitet	och	kvalitet.	Anslutningen	
beräknas	vara	klar	årsskiftet	2020‐2021.	NSVA	
arbetar	med	att	ta	fram	alternativ	för	dragning	av	
nya	vattenledningar	som	anslutningen	medför.	

Ekonomi 
Skattefinansierad verksamhet 
Totalt	prognostiserar	teknik	och	service	en	nega‐
tiv	avvikelse	om	‐2,2	mkr.	

Parkeringsintäkter	förväntas	understiga	budget	
med	0,6	mkr,	och	detta	är	hänförligt	till	det	poli‐
tiska	beslutet	om	att	inte	höja	parkeringsavgifter	
i	enlighet	med	det	förslag	som	låg	till	grund	för	
2018	års	budget.	

Räddningstjänsten	prognostiserar	en	negativ	
avvikelse	om	1,1	mkr.	Avvikelsen	beror	delvis	på	
rekrytering	av	deltidsbrandmän	som	medför	
utbildningskostnader	samt	ökade	övningskost‐
nader	och	larmkostnader,	såsom	Rakel,	som	tidi‐
gare	täcktes	av	det	statliga	krisberedskapsbidra‐
get.	Konsekvensanalysen	tidigare	nämnd	innebär	
en	ökad	kostnad	på	1,6	mkr	för	utökade	tjänster,	
vilket	ej	är	medtaget	i	prognos.	

Uppdraget	för	återtagande	av	lokalvården	medför	
en	kostnadsökning	under	hösten	2018,	progno‐
stiserat	till	en	avvikelse	om	‐460	tkr.	Viss	investe‐
ringskostnad	finns	för	uppstart	av	uppdraget	och	
underskottet	i	driften	inkluderar	leasingavgifter,	
personalkostnad	och	initiala	inköp.	

Kommunrestaurangerna	prognostiserar	en	avvi‐
kelse	om	‐0,3	mkr	relaterade	till	prishöjning	på	
livsmedel	samt	övergång	från	mottagningskök	till	
tillagningskök	på	Skogsbyns	förskola	under	hös‐
ten	2018.	

Renhållningsverksamhet 
Prognostiserar	ingen	avvikelse.	

VA-verksamhet 
Prognostiserar	ingen	avvikelse.	

Årets investeringar 
Skattefinansierad verksamhet 
Sammantaget	prognostiseras	en	positiv	avvikelse	
om	+10,8	mkr	för	den	skattefinansierade	verk‐
samheten,	inklusive	medfinansierade	statliga	
infrastruktur	satsningar.		

Inom	den	skattefinansierade	verksamheten	pro‐
gnostiseras	en	större	avvikelse	för	GC‐väg	Förs‐
löv	till	Fogdarp	på	grund	av	ökade	entreprenad‐
kostnader.	Vidare	har	projektet	inneburit	att	
kommunens	belysningsanläggning	måste	flyttas	
utmed	vägen	och	ersättas	med	ny	anläggning,	
vilket	ger	en	negativ	avvikelse	för	projekt	”Gatu‐
belysning”.	Dessa	negativa	underskott	balanseras	
upp	av	ett	flertal	andra	projekt	med	positiva	av‐
vikelser	då	projekt	försenas	eller	inte	hinns	med	
på	grund	av	resursbrist.		

Arbetet	med	friidrottsanläggningen	har	på	grund	
av	årstiden	stått	stilla	under	merparten	av	det	
första	tertialet.	Arbetet	med	att	färdigställa	an‐
läggningen	påbörjades	under	april	månad	och	
förväntas	vara	klart	vid	månadsskiftet	maj‐juni.	

Åtgärder/konsekvenser vid avvi-
kelse mot budget 
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Samhällsbyggnad 

	

	

	

	

	

	

	

	

Hänt i verksamheten 
Verksamhetsövergripande 
Ärendemängd	har	varit	fortsatt	stor	för	alla	delar	
av	verksamheten.	Översiktsplanen	och	olika	stra‐
tegiska	styrdokument	har	det	arbetats	intensivt	
med	under	perioden	liksom	ett	stort	antal	detalj‐
planer.	Arbetsbelastningen	på	administration,	
miljö	och	bygglov	har	varit	hög	på	grund	av	va‐
kanser	och	sjukfrånvaro	vilket	lett	till	längre	
handläggningstider	för	vissa	typer	av	ärenden.	
Administrationen	har	fått	lägga	mycket	tid	på	att	
förbereda	verksamhetsområdet	för	det	nya	data‐
skyddsdirektivet	GDPR	och	implementering	av	
nya	e‐tjänster.	Rekrytering	av	ny	samhällsbygg‐
nadschef,	bostadsanpassningshandläggare,	regi‐
strator,	alkoholhandläggare	och	avloppsinvente‐
rare	har	genomförts	under	perioden.	Tjänsten	
som	bygglovchef	har	inte	lyckats	med	tillsätt‐
ningen	och	istället	kommer	ny	bygglovhandläg‐
gare	att	rekryteras.		

Planarbete 
Arbetet	med	en	ny	översiktsplan	har	fortskridit	
och	i	inledningen	av	året	antogs	planeringsun‐
derlag	för	landskap,	natur‐	och	kulturmiljö	som	
stöd	för	utpekande	av	skyddsvärda	områden	
inom	kommunen.	Avdelningen	har	även	tagit	
fram	en	ny	befolkningsprognos	för	åren	2018‐
2027.		

Planavdelningen	har	under	första	delen	av	2018	
arbetat	med	22	detaljplaner	innehållandes	allt	
ifrån	bostäder	till	verksamhetsmark,	två	detalj‐
planer	har	vunnit	laga	kraft.		

Kart/GIS 
Fokus	har	under	första	tertialen	varit	på	att	få	
fram	en	digital	kartlösning	enligt	Boverkets	mo‐
dell	samt	tillhörande	medborgardialog	inför	
kommande	process	kring	en	ny	översiktsplan.	
Med	anledning	av	byggprojekten	på	Heden	och	
Tuvelyckan	har	antalet	beställningar	av	nybygg‐
nadskartor	varit	högre	än	normalt	under	peri‐
oden.	En	ny	SWEPOS‐antenn	för	att	förbättra	
precisionen	vid	GPS‐mätning	i	Torekov	har	nu	
tagits	i	drift.	Den	befintliga	antennen	finns	i	Bå‐
stad.	En	ny	modul	till	befintligt	internt	kartittskåp	
har	installerat	för	att	kunna	bistå	med	mer	detal‐
jerat	underlag	över	lägenheter	och	befolkning	i	
kommunen.		

Ekonomi 
Verksamhetsövergripande 
Samhällsbyggnad	som	helhet	förväntas	hålla	
årets	budget.	

Plan 
Intäktsmässigt	följer	planavdelningen	budget	
men	kommer	att	ha	svårigheter	att	nå	en	budget	i	
balans	till	årets	slut	på	grund	av	ofinansierat	
planarbete.	

Kart/GIS 
Många	beställningar	av	nybyggnadskartor	inne‐
bär	en	högre	intäkt	än	budgeterat	för	perioden.	
Budgeten	beräknas	vara	i	balans	vid	årets	slut.	

	

	

(tkr) 

Utfall 

Jan-apr 

Budget 

2018 

Prognos 

2018 

Avvikelse 

2018 

KS - SAMHÄLLSBYGGNAD -1 246 -2 584 -2 584 0 

Planarbete och övergripande -867 -1 352 -1 352 0 

Kart och mätningsverksamhet -284 -1 126 -1 126 0 

Miljö- och hälsoskydd 

 – hållbar utveckling -95 -106 -106 0 

INVESTERING -21 -192 -192 0 
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Bildning och arbete 

(tkr) 
Utfall Budget Prognos Avvikelse 

Jan-apr 2018 2018 2018 

KS - BILDNING OCH ARBETE -15 503 -40 796 -41 896 -1 100 

Verksamhetsövergripande -375 -1 317 -1 317 0 

Vuxenutbildning (inklusive SFI) -2 923 -7 828 -7 828 0 

Yrkeshögskola och Yrkesvux -986 -638 -738 -100 

Arbetsmarknad -3 011 -7 971 -7 971 0 

Bibliotek -3 110 -9 127 -9 127 0 

Kultur -539 -2 236 -2 236 0 

Ungdomens hus -1 173 -3 305 -3 305 0 

Ekonomiskt bistånd -3 661 -8 378 -9 378 -1 000 

Integrationsenheten 276 5 5 0 

INVESTERING -38 -1 130 -1 130 0 

	

Hänt i verksamheten 
Vuxenutbildning och SFI 
Inom	grundläggande	vuxenutbildning		fortsätter	
antalet	elever	att	öka	något.	En	orsak	är	att	elever	
i	större	utsträckning	fortsätter	sina	studier	efter	
SFI.	Inom	de	gymnasiala	kurserna	går	trenden	
däremot	åt	färre	elever.	Verksamheten	försöker	
att	målgruppsanpassa	kursstarter	och	kursfart	
för	att	möta	behovet.	Totalt	antal	elever	är	117	
vid	komvux	och	yrkesvux.	Inom	SFI	fortsätter	
elevantalet	att	minska.	Flera	elever	har	nu	möj‐
ligheter	att	säsongsjobba.	En	ny	kurs	har	startat	
med	inriktning	yrkessvenska	och	arbetslivets	
förutsättningar.	Detta	innebär	att	eleverna	läser	
fler	timmar	tre	dagar	i	veckan.	155	elever	är	in‐
skrivna	vid	SFI.		

Yrkeshögskola och yrkesvux 
I	januari	beviljades	fyra	yrkeshögskoleutbild‐
ningar,	vilket	innebär	att	det	totalt	finns	sju	ut‐
bildningar.	Fyra	utbildningar	inom	besöksnäring‐
en,	två	inom	trädgårdsbranschen	och	en	vårdut‐
bildning.	Just	nu	pågår	rekrytering	av	nya	stu‐
derande	till	höstens	utbildningsstarter.	Utbild‐
ning	inom	yrkesvux	pågår	inom	restaurang	och	
trädgårdsområdena,	där	eleverna	har	stora	chan‐
ser	till	jobb	efter	utbildningen.	

Arbetsmarknad 
Arbetsmarknadsläget	är	ljust	och	de	arbetslösa	
som	anvisas	till	Arbetsmarknadsenheten	står	
därmed	allt	längre	ifrån	arbetsmarknaden.	I	april	
månad	har	21	personer	gått	ut	i	extratjänster.	

Extratjänsterna	är	subventionerade	fullt	ut	av	
staten.	Områden	där	tjänsterna	finns	är	barn‐och	
äldreomsorg,	skola	och	arbetsmarknadsenhet.	
Under	mars	hade	årets	Rekryteringsmässa	30	
företag	som	rekryterade	personal	och	besöksan‐
talet	var	över	1	200	personer.	Kommunen	har	
ingått	i	ett	finansiellt	samordningsförbund	
(FINSAM)	och	under	våren	har	Arbetsmarknads‐
senheten	tillsammans	med	Individ	och	Familj	
arbetat	med	en	projektansökan	som	ska	present‐
eras	i	Finsamstyrelsen	under	juni.	Arbetsmark‐
nadsenheten	har	deltagit	i	processen	och	förbe‐
redelserna	inför	att	starta	en	Kompetenshubb	
under	hösten	i	syfte	att	förkorta	kundens	väg	till	
egenförsörjning	och	följa	arbetsförmedlingens	
digitaliseringsarbete.	Arbetet	med	feriejobben	
har	på	börjats	och	40	inkomna	platser	har	mat‐
chats	till	de	84	ungdomar	som	sökt.	

På	arbetsmarknadscenter	Jv9	har	ett	samarbete	
med	Ernst	Textil	i	Östra	Karup	inletts	under	bör‐
jan	på	året.	Verksamheten	är	säsongsberoende	
och	den	sena	våren	har	påverkat	uppdragen	ne‐
gativt,	samt	en	viss	stagnation	hos	externa	upp‐
dragsgivare,	vilken	kunde	märkas	redan	sent	
under	hösten/vintern	2017.	En	brand	hos	en	
uppdragsgivare	under	april,	kan	eventuellt	på‐
verka	inflödet	av	externa	uppdrag	de	närmaste	
månaderna.	

Verksamheten	i	projekt	BiBi	har	ökat	och	lagerut‐
rymmet	börjat	minska,	omsättningen	av	möbler	
är	god.		
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Bibliotek 
Projektet	mellan	Bjäre	bokhandel,	Båstads	biblio‐
tek	och	Region	Skåne	där	man	planerade	och	
förberedde	ett	uppskattat	och	gemensamt	bok‐	
och	filmprojekt,	”Vi	läser	film”,	med	syfte	att	lyfta	
fram	skönlitteraturen,	har	nu	avslutats.	

Samverkansprojekt	mellan	Doc	Lounge,	Region	
Skåne	och	Film	i	Båstad	innebar	att	kommunens	
innevånare	åter	kunde	ta	del	av	aktuell	dokumen‐
tärfilm	som	har	visats	i	Aagardssalen.	

Barnverksamheten	på	huvudbiblioteket	har	fått	
utökade	lokaler	motsvarande	minskning	har	
gjorts	av	magasinytan.	Även	i	Förslöv	har	barn‐
ytan	ökad	då	biblioteket	fått	tillgång	till	ytterli‐
gare	ett	rum	enligt	den	plan	som	gjordes	vid	flyt‐
ten	av	verksamheten.		

Som	en	del	i	arbetet	med	att	stödja	individer	med	
ett	långvarigt	biståndsberoende	eller	utanförskap	
har	personal	kompetensutvecklats.	

Kultur 
Jubileumsåret	2018	startade	och	fortsätter	enligt	
program	som	finns	på	hemsidan	och	i	särskilt	
dokument,	utställning,	fyra	föredrag,	och	en	kon‐
sert		är	exempel	på	vad	kulturavdelningen	ansva‐
rat	för.	Kultursamordnaren	har	i	samverkan	med	
vård	och	omsorg	tillhandahållit	konst	som	
skänkts	av	Swedbank.	Kulturgarantin	för	försko‐
lebarn	och	elever	är	uppdaterad	för	2018/19	i	
samverkan	med	kulturskolan	och	biblioteket.	
Rektorerna	är	informerade.	Det	offentliga	konst‐
verket	”Gubben	med	geten”	har	flyttats	från	
Köpmansgatan	till	en	plats	utanför	biblioteket.	
Möten	har	hållits	med	alla	kulturföreningar.	Vux‐
enarrangemang	i	biblioteket	i	samverkan	med	
föreningslivet.		

Fritidsgårdar 
Besöksantalet	har	minskat	ca	15	procent	under	
andra	delen	av	vårterminen	på	båda	fritidsgår‐
darna.	Fredagar	är	den	dag	verksamheten	har	
flest	besökare	utan	någon	minskning	jämfört	med	
tidigare	under	vårterminen.	Det	har	varit	oroligt	
bland	ungdomar	i	Båstad	under	våren	vilket	är	en	
delförklaring	till	en	del	av	minskningen	av	besö‐
kare	på	Musteriet.	Det	finns	en	växande	oro	kring	
droger	bland	personal	som	arbetar	i	kommunen	
med	ungdomar.	I	ett	redan	befintligt	samarbete	
med	fritid,	skola,	polis	och	individ	och	familj	
(SPUFF)	diskuteras	hur	våra	verksamheterna	
skall	arbeta	med	att	komma	åt	detta	problem.		

Ekonomiskt bistånd 
Arbetet	inom	ekonomiskt	bistånd	har	präglats	av	
utveckling	och	tillförsikt	med	en	ökad	framtidstro	
och	arbetsglädje	i	gruppen.	Arbetsgruppen	är	
fulltalig	genom	att	vakanser	har	ersatts	med	fast	
anställd	personal.	

Årskostnaden	för	försörjningsstöd	beräknas	ligga	
ca	1,0	mkr.	över	budget.	Vi	har	ett	fortsatt	gynn‐
samt	läge	på	arbetsmarknaden	vilket	bidrar	till	
att	kostnaden	hålls	nere.	Antalet	hushåll	som	
ansöker	om	försörjningsstöd	har	ökat	med	cirka	
20	hushåll	per	månad	i	jämförelse	med	samma	
period	föregående	år.	Detta	leder	då	till	att	kost‐
naden	för	ekonomiskt	bistånd	har	ökat	med	drygt	
100	tkr	per	månad.	

Integration 
Antalet	flyktingar	som	kommer	till	landet	har	
minskat	dramatiskt	sannolikt	som	en	följd	av	
ändrade	regler	kring	gränskontroller	och	uppe‐
hållstillstånd.	I	etableringen	har	sex	personer	
anvisats	under	perioden.	Totalt	förväntas	kom‐
munen	ta	emot	17	personer	under	2018.	

Det	kommunala	HVB	hemmet	för	ensamkom‐
mande	barn	har	omvandlats	till	ett	stödboende.	
Personalstyrkan	har	minskats	kontinuerligt.	Inga	
ytterligare	barn	har	tagits	emot	under	perioden	

Ekonomi 
Kommunstyrelsen	Bildning	och	arbete	prognosti‐
serar	totalt	en	negativ	avvikelse	om	‐1,1	mkr.	
Yrkeshögskolan	prognosticerar	en	avvikelse	
om	‐0,1	mkr,	baserat	på	mindre	elevantal	än	för‐
väntat.	Försörjningsstödsverksamheten	förväntas	
belasta	med	en	negativ	avvikelse	om	‐1,0	mkr	
med	anledning	av	större	antal	inkomna	ärende	än	
förväntat.	

Åtgärder/konsekvenser vid avvi-
kelse mot budget 
En	avvikelse	på	‐0,1	mkr	ligger	i	prognosen	för	
yrkeshögskola.	Avgörande	är	att	alla	utbildnings‐
platser	blir	fyllda.	Marknadsföringsinsatser	görs	
för	att	uppnå	detta.		

Arbetet	med	försörjningsstöd	kommer	att	kunna	
struktureras	om	när	den	ansökta	FINSAM	tjäns‐
ten	tillsätts.	Denna	tjänst	ska	rikta	in	sig	på	lång‐
tidsaktuella	för	att	få	dem	vidare	till	annan	för‐
sörjning	utifrån	deras	resurser	och	möjligheter.	
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Verksamhetsberättelse Myndighetsnämnd – Myndighetsnämnd BÅSTADS KOMMUN BUDGETUPPFÖLJNING 2018-04-30 

 

Myndighetsnämnd 

(tkr) 

Utfall 

Jan-apr 

Budget 

2018 

Prognos 

2018 

Avvikelse 

2018 

Myndighetsnämnd -92 -338 -338 0 

	

Hänt i verksamheten 
Myndighetsnämnden	med	 sju	 ledamöter	 ansva‐
rar	för	myndighetsutövning	inom	miljö,	bygg	och	
säkerhet.	Nämnden	ansvarar	 även	 för	verksam‐
hetens	ekonomi	och	uppföljning.		

	

Ekonomi 
Myndighetsnämnden	beräknas	ha	budget	i	ba‐
lans.	
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Teknik och service 

(tkr) 

Utfall 

Jan-apr 

Budget 

2018 

Prognos 

2018 

Avvikelse 

2018 

Räddningstjänst -90 -271 -271 0 

	

Hänt i verksamheten 
Det	löpande	tillsynsarbetet	enligt	lagen	om	skydd	
mot	olyckor	samt	lagen	om	brandfarliga	och	ex‐
plosiva	varor	sker	enligt	tillsynsplanen.	Vår	an‐
tagna	tillsynsplan	följer	vi	med	goda	resultat	från	
verksamhetsutövare.	

Ekonomi 
Prognostiserar	ingen	avvikelse.	

Åtgärder/konsekvenser vid avvi-
kelse mot budget 
Konsekvensanalys	av	räddningstjänstens	verk‐
samhet	är	framtagen	som	påvisar	stor	personal‐
brist,	tillsynsplanen	behöver	revideras	om	inte	
personalstyrkan	utökas.	
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Verksamhetsberättelse Myndighetsnämnd – Samhällsbyggnad BÅSTADS KOMMUN BUDGETUPPFÖLJNING 2018-04-30 

 

Samhällsbyggnad 

(tkr) 

Utfall 

Jan-apr 

Budget 

2018 

Prognos 

2018 

Avvikelse 

2018 

MN - SAMHÄLLSBYGGNAD 109 -2 541 -2 541 0 

Bygglov 552 1 005 1 005 0 

Bostadsanpassning -357 -1 496 -1 496 0 

Miljö- & hälsoskydd  -295 -1 977 -1 977 0 

Alkohol-serveringstillstånd 208 73 -73 0 

INVESTERINGAR 0 -500 -450 50 

	

Hänt i verksamheten 
Verksamhetsövergripande 
Ärendemängd	har	varit	fortsatt	stor	för	alla	de‐
lar	av	verksamheten.	Översiktsplanen	och	olika	
strategiska	styrdokument	har	det	arbetats	inten‐
sivt	med	under	perioden	liksom	ett	stort	antal	
detaljplaner.	Arbetsbelastningen	på	administrat‐
ion,	miljö	och	bygglov	har	varit	hög	på	grund	av	
vakanser	och	sjukfrånvaro	vilket	lett	till	längre	
handläggningstider	för	vissa	typer	av	ärenden.	
Administrationen	har	fått	lägga	mycket	tid	på	att	
förbereda	verksamhetsområdet	för	det	nya	
dataskyddsdirektivet	GDPR	och	implementering	
av	nya	e‐tjänster.	Rekrytering	av	ny	samhälls‐
byggnadschef,	bostadsanpassningshandläggare,	
registrator,	alkoholhandläggare	och	avloppsin‐
venterare	har	genomförts	under	perioden.	
Tjänsten	som	bygglovchef	har	inte	lyckats	med	
tillsättningen	och	istället	kommer	ny	bygglov‐
handläggare	att	rekryteras.		

Bygglov 
Byggaktiviteten	i	kommunen	är	fortsatt	hög	och	
antalet	ansökningar	om	bygglov	eller	förhands‐
besked	ligger	kvar	på	samma	nivå	som	motsva‐
rande	period	ifjol.	Antalet	ärenden	som	rör	an‐
mälan	och	tillsyn	har	under	samma	period	mins‐
kat	med	tio	procent	respektive	halverats	per	
ärendegrupp.	

Handläggningstiden	för	bygglov‐	och	anmälans‐
ärenden	har	ökat	på	grund	av	vakanser	på	både	
bygglovavdelningen	och	på	den	administrativa	
avdelningen.	Tillsynsärenden	har	prioriterats	
ner	och	endast	akuta	ärenden	handläggs	aktivt.	
Ny	registrator	har	rekryterats	och	började	den	
12	april.	

Bostadsanpassning 
Antalet	ärende	har	varit	på	samma	nivå	som	
motsvarande	period	förra	året.	Under	perioden	

har	tidigare	handläggaren	gått	i	pension	och	ny	
handläggare	rekryterats	internt.	

Miljö- och hälsoskydd 
Kommunens	miljösida	har	under	första	tertialet	
främst	arbetat	med	inspektioner	enligt	kontroll‐	
och	tillsynsplanen	med	tillsynsinriktning	mot	
energi.	Flera	ärenden	inom	miljötillsynen	har	
också	varit	händelsestyrda.		

Miljösidan	har	sedan	i	mitten	av	mars	en	längre	
sjukskrivning	vilket	innebär	att	avdelningen	
under	delar	av	perioden	har	haft	en	högre	ar‐
betsbelastning.	Detta	har	medfört	att	ompriori‐
tringar	har	genomförts.	Ingen	inventering	av	
enskilda	avlopp	kommer	därför	att	ske	till	miljö‐
sidan	åter	är	fulltalig.		

Under	perioden	har	det	pågått	rekrytering	av	en	
alkohol‐	och	tobakshandläggare	samt	en	miljö‐	
och	hälsoskyddsinspektör	med		inriktning	mot	
enskilda	avlopp.	Rekryteringarna	är	slutförda	
och	de	nya	inspektörerna	börjar	den	20	augusti	
respektive	den	11	juni.	Utökning	av	verksamhet‐
en	med	en	tidsbegränsad	anställning	för	inven‐
tering	av	enskilda	avlopp	är	en	förutsättning	för	
att	kunna	öka	inventeringstakten	så	att	invente‐
ringen	hinner	slutföras	till	2021	i	enlighet	med	
åtgärdsprogrammet	för	Västerhavets	vatten‐
distrikt.	

Ekonomi 
Verksamhetsövergripande 
Samhällsbyggnad	som	helhet	förväntas	hålla	
årets	budget.	

Bygglov 
För	närvarande	visar	bygglov	ett	totalt	överkott	
på	drygt	0,3	mkr	vilket	i	huvudsak	beror	på	av‐
gifter	för	beslutade	bygglov	och	startbesked	är	
högre	än	budgeterat.	Prognosen	för	2018	är	att	
bygglov	håller	årets	budget.	
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Verksamhetsberättelse Myndighetsnämnd – Samhällsbyggnad BÅSTADS KOMMUN BUDGETUPPFÖLJNING 2018-04-30 

 

Bostadsanpassning 
Prognosen	för	hela	2018	är	ett	nollresultat.	

Miljö- och hälsoskydd 
Miljösidan	ligger	något	efter	intäktsmässigt.	
Avvikelsen	beror	främst	på	att	all	årlig	fakture‐

ring	ännu	inte	är	genomförd	samt	att	invente‐
ringen	av	enskilda	avlopp	inte	kunnat	utföras	
enligt	planering.	Prognosen	för	årsskiftet	är	att	
miljösidan	håller	budget.	En	förutsättning	är	
dock	att	inventeringen	av	enskilda	avlopp	kom‐
mer	igång	och	till	stor	del	kan	arbetas	ikapp.	
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Verksamhetsberättelse Utbildningsnämnd – Utbildningsnämnd BÅSTADS KOMMUN BUDGETUPPFÖLJNING 2018-04-30 

 

Utbildningsnämnd 

(tkr) 

Utfall 

Jan-apr 

Budget 

2018 

Prognos 

2018 

Avvikelse 

2018 

Utbildningsnämnd -146 -505 -505 0 

	

Hänt i verksamheten 
Utbildningsnämnden	med	nio	ledamöter	ansva‐
rar	för	de	strategiska	frågorna	på	kort	och	lång	
sikt	för	all	utbildning	av	barn	och	unga	i	Båstads	
kommun,	samt	individ	och	familjeärenden	för	
barn,	unga	och	vuxna.	Nämnden	ansvar	för	eko‐
nomi,	myndighetsutövning	och	verksamhet	samt	
uppföljning.	Utbildningsnämnden	har	följande	
ansvarsområden:	Öppen	förskola,	förskola	
1‐5	år,	Grundskola	F‐9,	Fritidshem,	Grund‐

särskola,	Gymnasium,	Gymnasiesärskola,	Individ	
och	familj	för	barn,	unga	och	vuxna.		

Utbildningsnämnden	har	ett	arbetsutskott	som	
består	av	fem	ledamöter.		

Ekonomi 
Utbildningsnämnden	beräknas	ha	budget	i	ba‐
lans.	
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Verksamhetsberättelse Utbildningsnämnd – Barn och skola BÅSTADS KOMMUN BUDGETUPPFÖLJNING 2018-04-30 

 

Barn och skola 

  Utfall Budget Prognos Avvikelse 

(tkr) Jan-apr 2018 2018 2018 

UN - BARN & SKOLA -33 760 -76 356 -76 706 -350 

Verksamhetsövergripande BS -19 939 -54 606 -54 856 -250 

Öppen förskola (familjecentral) -258 -1 098 -1 098 0 

Grundsär- specialskola -2 392 -9 531 -8 831 700 

Tilläggsbelopp extra ordinära stöd- 
åtgärder barnomsorg/grundskola 

-2 392 -6 171 -6 171 0 

Svenska som andra språk/ 
modersmålsundervisning 

-2 193 -4 950 -5 450 -500 

Summa -27 174 -76 356 -76 406 -50 

Resultatenheter     

Förskola 1-5 år -1 084 0 -100 -100 

Grundskola F-9 inklusive fritids -5 502 0 -200 -200 

Summa -6 586 0 -300 -300 

INVESTERING -257 -6 842 -6 842 0 

	

Resultatenheters 

ackumulerade resultat  

(tkr) 

Ingående  

ack. resultat 

 Disponerat 

 2018-04-30  

  Utgående 

  ack. resultat 

 Förskola 1-5 år 1 032 -6 1 026 

Grundskola F-9 inklusive fritids 1 718 -15 1 703 

Summa 2 750 -21 2  729 

Hänt i verksamheten 
Verksamhetsövergripande 
I	januari	inleddes	året	med	redovisning	av	för‐
skolornas	och	skolornas	kartläggningsresultat	av	
värdegrundsarbetet	för	nämnden.	Som	ett	led	i	
arbetet	inbjöds	Ida	Östensson	att	föreläsa	om	
lösningsfokuserat	jämlikhetsarbete.	En	represen‐
tant	för	Friends	har	inbjudits	till	utbildnings‐
nämnden	för	att	ge	inblick	i	det	pågående	arbetet	
på	förskolorna	och	skolorna.	

Rekrytering	av	fyra	förstelärare,	en	lärarcoach,	en	
förskolechef,	två	biträdande	rektorer,	rektor	till	
Sandlyckeskolan	samt	ny	skolexpert	har	pågått	
under	våren.	Rekrytering	av	skolchef	har	också	
inletts.	

Lärarcoachen	har	rekryterats	med	stöd	av	stats‐
bidrag	för	ökad	jämlikhet.	Rekryteringsarbetet	
har	medfört	ökad	arbetsbörda,	likaså	stasbi‐
dragshanteringen.	Kontoret	har	arbetat	med	
minskad	bemanning	under	en	ansträngande	pe‐
riod.	

Förberedelser	för	att	möta	nya	krav	och	stärka	
kompetensen	och	införa	rutiner	kring	regelverket	
GDPR,	har	också	medfört	ökad	arbetsbelastning	
på	kontoret.	

Barn	och	skolas	har	tagit	del	av	PWC	genomlys‐
ning	av	skolpeng	och	har	planerat	att	tillsätta	
arbetsgrupp	för	fortsatt	arbete.		

Samverkan	för	att	utveckla	ledarskapsförmågor	
att	även	omfatta	digitalt	ledarskap	har	skett	kon‐
tinuerligt	under	våren	i	ledningsgruppen.	Försko‐
lechefer,	rektorer	och	förvaltningen	tillsammans	
har	processletts	under	våren	i	ett	lokalt	och	
kommunövergripande	initiativ	för	att	möta	för‐
stärkta	skrivelser	i	läroplanen,	Lgr11.	Som	ett	led	
i	det	digitala	utvecklingsarbetet	gavs	kommunens	
samtliga	processledare	och	förstelärare	möjlighet	
att	förkovra	sig	som	digitala	ambassadörer	för	
Båstad	på	SETT,	Skandinaviens	största	mässa	och	
konferens	inom	det	moderna	och	innovativa	lä‐
randet.	Samverkansavtal	har	också	slutits	med	
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Halmstad	högskola	och	Hallandsregionen	för	
utveckling	av	framtidens	digitala	lärande	i	skolan.	

Grundskola F-9 inklusive fritidshem 
Inom	ramen	för	samverkansavtalet	med	Halm‐
stad	högskola	har	arbetet	med	fjärrundervisning	
fortsatt	för	främst	modersmålsundervisning	och	
till	viss	del	studiehandledning.	De	kommunge‐
mensamma	träffarna,	där	kollegialt	lärande	stått	i	
fokus,	har	omfattats	av	dialoger	om	främst	
språkutvecklande,	formativa	och	digitala	arbets‐
sätt.	Skolorna	visar	ett	större	intresse	för	digitali‐
sering	och	kooperativt	lärande.	Efter	utvärdering	
har	personal	inbjudits	att	tycka	till	om	samver‐
kansformer	för	att	utveckla	skolornas	inre	arbete.	

Skolenheterna	har	fortsatt	haft	stora	rekryte‐
ringssvårigheter	för	att	få	legitimerade	och	behö‐
riga	ämneslärare	på	plats.	

Förskola 1-5 år 
Förskolorna	har	fortsatt	sina	utvecklingsarbeten	
tillsammans	med	kommunens	specialpedagoger	
och	IKT‐pedagoger	kring	barns	kommunikation	
och	samspel.	

Under	hösten	2017	stod	det	klart	att	kommunen	
inte	skulle	klara	av	att	uppfylla	garantitiden	på	
fyra	månader	för	vårdnadshavare	som	önskade	
förskoleplats	under	våren	2018.	På	utbildnings‐
nämndens	sammanträde	2017‐12‐05	fick	för‐
valtningen	i	uppdrag	att	skyndsamt	ta	fram	plat‐
ser	i	förskolan	för	att	uppfylla	lagkravet.	Den	
3	april	startades	därför	en	extra	avdelning,	Villa	
Villerkulla,	i	Strandängsskolans	lokaler	för	de	
barn	på	Päronbyns‐	och	Malens	förskolor	som	
ska	börja	förskoleklass	till	hösten	2018.	

Barnens	vistelsetid	i	förskolan	har	fortsatt	att	
öka.	I	en	jämförelse	visade	det	sig	att	snittiden	för	
ett	barn	har	ökat	från	29,6	timmar/vecka	2010	
till	33,9	timmar/vecka	2018.	Med	ca	520	barn	i	
verksamheten	motsvarade	detta	en	ökning	med	
ca	2	250	timmar/vecka	eller	ca	66	barn	som	
verksamheterna	inte	får	någon	ekonomisk	er‐
sättning	för	eftersom	förskolepengen	grundar	sig	
på	antal	barn	och	inte	antal	timmar.	Hög	vistelse‐
tid	och	svårigheter	att	rekrytera	legitimerade	
förskollärare	försvårar	möjligheterna	till	gemen‐
sam	reflektion	och	kollegialt	lärande	i	verksam‐
heterna.	

Ekonomi 
Utbildningsnämnden	Barn	och	skola	ramfinansi‐
erade	verksamheter	prognostiserar	totalt	en	ne‐
gativ	avvikelse	mot	budget	på	‐50	tkr.	Stöd‐	och	
utvecklingsenheten	prognosticerar	en	negativ	
avvikelse	om	‐250	tkr	beroende	på	lokalkostna‐
der	utöver	budget,	grundsär‐specialskola	pro‐
gnosticerar	en	postitiv	avvikelse	om	+700	tkr	
med	anledning	av	mindre	elevantal.	Svenska	som	
andra	språk/modersmålsundervisning	progno‐
sticerar	en	negativ	avvikelse	på	‐500	tkr	baserat	
på	en	satsning	för	att	tillgodose	stora	behov	un‐
der	vårterminen,	justeringar	kommer	göras	un‐
der	höstterminen	med	avseende	på	personal.	

Resultatenheter 
Kommunens	resultatenheter	visar	tillsammans	
en	negativ	avvikelse	om	–	6	586	tkr	per	den	30/4	
2018.	Underskottet	beror	på	en	negativ	se‐
mesterlöneskuld	om	–	6	270	tkr.	Efter	reglering	
av	semesterlöneskulden	som	kommer	att	utjäm‐
nas	under	året,	visar	resultatenheterna	en	nega‐
tiv	avvikelse	om	–	316	tkr.	Detta	beror	främst	på	
att	barn	och	elever	med	särskilda	behov	har	ökat,	
vilket	gör	att	tilldelad	budget	för	tilläggsbelopp	
inte	räcker	till.	Resultatenheterna	har	under	ja‐
nuari‐april	2018	fått	1	295	tkr	i	riktade	statsbi‐
drag	såsom	mindre	barngrupper,	fritidshems‐
satsningen	samt	lågstadiesatsningen.	Resultaten‐
hetscheferna	planerar	att	använda	del	av	tidigare	
års	överskott	till	riktade	engångsinsatser,	såsom	
personalförstärkning,	läromedel,	digital	utrust‐
ning,	arbetsmiljön	samt	till	att	hjälpa	barn	och	
elever	i	behov	av	särskilt	stöd.	

Investeringar  
Samtliga	årets	budgeterade	investeringar	bedöms	
utnyttjas.	 Investeringarna	 avser	 främst	 inköp	 av	
en‐till‐en	 datorer	 eller	 läsplattor	 enligt	 IKT‐
planen.	 IT‐utrustning	 inom	 förskola	 och	 grund‐
skola,	 inköp	 av	 pedagogiska	 läromedel,	 möbler	
samt	förbättring	av	arbetsmiljön.	

Åtgärder/konsekvenser vid avvi-
kelse mot budget 
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Bildning och arbete 

	

	

Resultatenheters 

ackumulerat resultat  

(tkr) 

Ingående 

ack. resultat 

Disponerat 

  2018-04-30 

Utgående 

ack. resultat 

 

Akademi Båstad Gymnasium 2 270 -389 1 881  

	

Hänt i verksamheten  
Gymnasium 
Tillsammans	med	familjen	Helsingborg	har	en	
gemensam	fortbildning	anordnats.	Professor	Jim	
Cummins	från	Kanada	föreläste	om	språkut‐
veckling	i	alla	ämnen	för	flerspråkiga	elever.	

Akademi	Båstad	gymnasium	har	arbetat	med	
näringslivet	genom	samverkan	med	bland	annat	
Vård	och	omsorgscollege	och	Båstad	turism	och	
näringsliv.	

Entreprenörskap	och	Ung	företagsamhet	har	
gett	skolans	elever	möjlighet	att	pröva	mer	prak‐
tiska	inslag.	

Skolan	har	drivit	internationaliseringsprojekt	
vilket	har	gjort	att	skolans	elever	under	våren	
tagit	emot	elever	från	Frankrike.		

En	grupp	elever	som	läser	spanska	har	varit	i	
Toledo	som	ligger	en	timmes	bilväg	från	Madrid.	
Ett	mycket	lyckat	utbyte	där	rektor,	som	åkte	
med,	fick	se	hur	eleverna	utvecklades	och	tog	
stora	kliv	utanför	sin	”comfortzon”,	såväl	språk‐
ligt	som	socialt.	

Ett	utmärkt	sätt	att	träna	sin	”ta‐sig‐för‐samhet”,	
en	viktig	ingrediens	för	att	lyckas	i	dagens	sam‐
hälle.	

Vidare	hade	skolan	Vård	och	omsorgselever	i	
London	på	praktik	i	tre	veckor.	Eleverna	bodde	i	
värdfamiljer	och	praktiserade	företrädesvis	på	
vårdboende.	Stora	skillnader	mot	arbetsplatser	i	
Sverige.	En	helt	annan	hierarki	och	arbetsmiljö.	

Skolan	har	beviljats	nya	medel	från	Erasmus	
(29	000	euro)	för	att	kunna	fortsätta	skicka	ele‐
ver	på	”utlandspraktik”	framöver	under	två	års	
tid.	

Samhälls	och	ekonomielever	från	andra	årskur‐
sen	har	varit	på	besök	i	Stockholm.	Riksdagen,	
Slottet	och	Wasamuseet	var	platser	som	besök‐
tes.	Ett	mycket	lyckat	besök	i	huvudstaden	som	
gav	mersmak.	

Skolan	har	varit	på	SVT	Sydnytt	och	Hallands‐
nytt	vid	två	tillfällen	under	våren.	Dels	för	att	
skolan	lyckats	bra	med	sina	betyg	och	resultat	
och	dels	för	att	intervjua	de	elever	som	går	på	
vårt	nya	Gymnasiala	lärlingsanställning	mot	
industriteknik.	

Gymnasiesärskola 
Verksamheten	köps	av	Ängelholms	kommun.	

Individ och familj 
Inom	avdelningen	genomförs	en	större	omorga‐
nisation	som	skall	vara	klar	den	1	september.	
Innehållet	i	avdelningens	enheter	organiseras	

(tkr) 
Utfall Budget Prognos Avvikelse 

Jan-apr 2018 2018 2018 

UN - BILDNING OCH ARBETE -13 410 -36 686 -42 682 -5 996 

Gymnasiesärskola -456 -2 990 -2 990 0 

Gymnasium ramfinansierad  -2 765 -10 453 -10 453 0 

Individ- och familjeomsorg -8 100 -20 415 -26 411 -5 996 

Kulturskolan -928 -2 828 -2 828 0 

Summa -12 249 -36 686 -42 682 -5 996 

Resultatenhet     

Akademi Båstad Gymnasium -1 161 0 0 0 

Summa resultatenhet -1 161 0 0 0 
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för	att	bättre	svara	upp	mot	klienternas	behov	
av	stöd	och	tidiga	insatser.	Fokus	i	förändrings‐
arbetet	är	förebyggande	arbete	och	tidiga	insat‐
ser.	Förslaget	till	förändringen	har	tagits	fram	av	
en	arbetsgrupp	bestående	av	medarbetare	från	
samtliga	kompetensområden.	Arbetsmiljön	har	
förbättrats	avsevärt.	Det	har	uppnåtts	genom	
dialog	och	delaktighet	genom	hela	förändrings‐
processen.	Individ	och	familj	hade	tidigare	en	
mycket	stor	personalomsättning.	Idag	är	perso‐
nalomsättningen	låg.			

Arbetsbelastningen	inom	enheten	utredning	
barn,	unga	och	vuxna	har	varit	väldigt	stor	under	
våren.	Inflödet	av	ärenden	har	ökat	med	50	pro‐
cent	i	jämförelse	med	sista	kvartalet	2017.	

Antalet	ärenden	där	personer	är	utsatta	för	hot	
och	våld	har	ökat	vilket	kräver	ett	särskilt	sätt	
att	arbeta.	

Samarbete	med	Arbetsförmedling	och	Arbets‐
marknadsenhet	är	bra,	men	de	resurser	Arbets‐
marknadsenheten	som	kan	erbjuda	stämmer	
inte	alltid	med	behovet	hos	klienten.	Ett	samar‐
bete	där	Försäkringskassan	och	Arbetsför‐
medlingen	ingår	är	starkt	efterlängtat	då	många	
klienter	inte	är	redo	för	den	öppna	arbetsmark‐
naden.		

Egenkontroll	har	införts	kvartalsvis	med	redo‐
visning	till	nämnden	avseende	statistik	inom	
barn	och	vuxna	såsom	kontroll	av	utredningsti‐
der,	antal	inledda	utredningar,	förhandsbedöm‐
ningar	etc.	

Gällande	arbetet	med	att	minska	på	kostnader	
avseende	placerade	barn	och	vuxna	fortsätter	
arbetet.	I	april	2018	har	kostnaderna	för	place‐
ringar	minskat	med	68	procent	jämfört	med	
april	2017.	

Kulturskola 
Undervisning	inom	alla	instrument	och	drama	
pågår	som	beräknat.	Kulturskoleveckan	genom‐
förs	enligt	plan	liksom	en	satsning	på	två	konser‐
ter	och	öppet	hus.	Satsningen	på	marknadsföring	
och	utåtriktad	verksamhet	intensifieras.	Hemsi‐
dan	uppdateras	och	samverkan	med	andra	verk‐
samhetsområden	såsom	grundskola	fokuseras.	
Två	nya	medarbetare	anställdes	under	hösten	
2018	vilket	ger	resultat	nu.	Beslut	om	att	kultur‐
skolans	lokaler	återigen	kan	användas	för	kul‐
turskolan	från	hösten	2018	påverkar	verksam‐
heten	gynnsamt.	Ett	utvecklingsarbete	pågår	där	

både	struktur	och	innehåll	kommer	att	fokuse‐
ras.	En	ny	medarbetare	anställs	efter	sommaren	
som	kommer	att	arbeta	med	elevregistret.		

Ekonomi 
Utbildningsnämnden	Bildning	och	Arbete	ramfi‐
nansierade	verksamheter	prognostiserar	totalt	
en	negativ	avvikelse	om	‐6,0	mkr.	Individ‐	och	
familjeomsorg	står	för	detta	underskott	i	sin	
helhet	med	grund	i	kostnader	för	familjehems‐,	
HVB‐	samt	institutionsplacerade	barn‐	och	
vuxna	utöver	budget.	Prognosen	är	än	så	länge	
osäker	och	insatser	för	placeringar	är	stora	per	
individ	vilket	gör	att	varje	nytillkommen	individ	
påverkar	helårsprognosen	mycket.	

Resultatenhet	
Akademi	Båstad	gymnasium	visar	en	negativ	
avvikelse	om	‐1	161	tkr	per	den	30/4	2018.	Un‐
derskottet	beror	på	en	negativ	semesterlönes‐
kuld	om	‐971	tkr.	Efter	reglering	av	semesterlö‐
neskulden	som	kommer	att	utjämnas	under	året,	
visar	Akademi	Båstad	gymnasium	en	negativ	
avvikelse	om	‐190	tkr.	Detta	beror	främst	på	
minskade	intäkter	på	grund	av	att	asylsökande	
elever	har	minskat	under	året.	Rektor	har	an‐
vänt	‐389	tkr	av	tidigare	års	överskott	till	rik‐
tade	engångsinsatser	såsom	personalförstärk‐
ning,	läromedel,	digital	utrustning	samt	förbätt‐
ring	av	arbetsmiljön.	

Åtgärder/konsekvenser vid avvi-
kelse mot budget 
För	att	komma	till	rätta	med	det	stora	under‐
skottet	avseende	placeringar	så	genomförs	nu	en	
förändring	av	arbetssätt	och	organisation.	Arbe‐
tet	har	organiserats	så	att	de	som	söker	vår	hjälp	
får	stöd	direkt.	De	kompetenser	som	en	individ	
har	behov	av	sätts	in	direkt.	IoF	sätter	fokus	på	
att	arbeta	förebyggande,	med	föräldrautbildning,	
utveckla	vårt	samarbete	med	skolan	och	fritids‐
gårdarna.	Målsättningen	är	att	man	inom	den	
nya	öppenvården	ska	arbeta	proaktivt	för	att	
förhindra	omhändertaganden	som	leder	till	pla‐
ceringar.	Det	finns	dock	särskilda	omständighet‐
er	som	gör	att	vi	måste	placera	där	inte	de	före‐
byggande	insatser	som	öppenvården	erbjuder	är	
tillräckliga.		

Målsättningen	är	att	placering	av	barn/unga	ska	
göras	i	kommunala	familjehem	och	inte	som	
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tidigare	i	de	betydligt	dyrare	konsulentstödda	
alternativen.	

De	tidigare	mycket	kostsamma	skyddsplacering‐
arna	i	kvinnoboenden	har	ersatts	av	placering	i	
lägenheter	som	vi	hyr.			

Samverkan	med	socialpsykiatrin	fungerar	nu‐
mera	bra	och	kostnader	hamnar	inom	rätt	verk‐
samhetsområde.	

Personalomsättningen	är	låg,	tidigare	år	har	
socionomkonsulter	tagits	in	för	att	täcka	upp	för	

de	vakanser	som	då	fanns.	Inom	avdelningen	har	
det	lagts	tid	på	att	förbättra	arbetsmiljön	genom	
förbättrad	kommunikation,	med	ett	förändrings‐
arbete	präglat	av	stor	delaktighet	och	tydlig	
ledning	och	styrning.		

Restriktiva	med	alla	utgifter,	kostnader	kopplade	
till	personalvård,	utbildningar	med	mera	hålls	
nere	till	ett	minimum.		
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Vård- och omsorgsnämnd 

(tkr) 

Utfall 

Jan-apr 

Budget 

2018 

Prognos 

2018 

Avvikelse 

2018 

Vård- och omsorgsnämnd -131 -397 -397 0 

	

Hänt i verksamheten 
Vård‐	och	omsorgsnämnden	med	nio	ledamöter	
ansvarar	för	de	strategiska	omsorgsfrågorna	på	
kort	och	lång	sikt	med	syfte	att	möjliggöra	ett	så	
självständigt	och	tryggt	liv	för	kommunens	vård‐	
och	omsorgstagare	som	möjligt.	Nämnden	an‐

svarar	för	verksamhet,	ekonomi	och	myndig‐
hetsuppföljning.	

Ekonomi 
Vård‐	och	omsorgsnämnden	beräknas	ha	budget	
i	balans.
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Vård och omsorg 

(tkr) 

Utfall 

Jan-apr 

Budget 

2018 

Prognos 

2018 

Avvikelse 

2018 

VN- VÅRD OCH OMSORG -45 038 -115 881 -122 381 -6 500 

Centralt -1 733 -8 490 -7 100 1 390 

Myndighetsenhet -1 789 -5 158 -5 158 0 

Stöd och omsorg -16 352 -40 556 -46 576 -6 020 

Hälso- och sjukvård -10 997 -31 816 -31 966 -150 

Verksamhetsövergripande  

äldreomsorg -9 728 -29 861 -28 961 900 

Summa -40 600 -115 881 -119 761 -3 880 

Resultatenheter     

Hemvård -1 805 0 -680 -680 

Vård- och omsorgsboende -2 633 0 -1 940 -1 940 

Summa -4 438 0 -2 620 -2 620 

     

INVESTERING -471 -3 294 -3 294 0 
	

Hänt i verksamheten 
Runt	 årsskiftet	 gick	 samtliga	 medarbetare	 över	
till	 fasta	 scheman	 efter	 en	 utvärdering	 av	 den	
modell	som	fanns	tidigare.	Övergången	fungerade	
bra	 och	 det	 är	 redan	 möjligt	 att	 se	 effektivise‐
ringsvinster	 i	 verksamheten	 i	 form	 av	 minskad	
vikarieanvändning	och	ökat	socialt	innehåll.	

Arbete	 pågår	 kontinuerligt	 kring	 Handlingsplan	
för	 en	 ekonomi	 i	 balans	 och	 styrkorten	 används	
på	 alla	 nivåer	 i	 verksamheten,	 allt	 ifrån	 arbets‐
platsträffar	till	nämndsmöte.	

Vid	årsskiftet	2017/2018	trädde	en	ny	lag	i	kraft,	
Lag	 om	 samverkan	 vid	 utskrivning	 från	 sluten	
hälso‐	 och	 sjukvård.	 Lagen	 innebär	 att	 kommu‐
nens	ansvar	att	ta	hem	invånarna	från	slutenvår‐
den	har	 skärpts	 från	 fem	arbetsdagar	 till	 tre	ka‐
lenderdagar.	Det	innebär	att	kommunens	arbets‐
sätt	 måste	 justeras.	 Vård	 och	 omsorgsnämnden	
fattade	 i	april	beslut	om	att	permanenta	Mottag‐
ningsteamet	vilket	är	ett	sätt	att	möta	invånarnas	
behov	 tillsammans	 med	 ordinarie	 hemvård	 och	
korttidsvård.	

Efter	 arbetsmiljöverkets	 inspektion	 i	 slutet	 av	
2017	 har	 en	 rad	 rutiner	 tagits	 fram,	 omarbetats	
och	 uppdaterats.	 Arbetsmiljöverket	 noterade	
också	att	utbildningsfrågan	var	eftersatt	och	för‐
valtningen	arbetar	nu	med	att	intensifiera	utbild‐
ningar	 inom	bland	annat	 förflyttningsteknik,	 hot	
och	 våld	 samt	 introduktionsutbildning	 för	 nyan‐

ställda.	Även	demensutbildning	för	vård	och	om‐
sorgsmedarbetare	 samt	 studiecirkel	 inom	pallia‐
tiv	vård	har	genomförts	i	kvalitetshöjande	syfte.	

Samtliga	 enhetschefer	 har	 deltagit	 i	 ett	 arbete	
tillsammans	med	kommunens	upphandlade	före‐
tagshälsovård	kring	att	minska	sjukskrivningarna	
i	verksamheten.		

Under	 april	 har	 mycket	 arbetstid	 gått	 åt	 till	
Trygghetslarmen.	Dels	har	det	varit	problem	med	
täckningen	i	samband	med	telefonoperatörsbyte,	
dels	 har	 det	 skett	 en	 digitalisering	 och	 slutligen	
har	 det	 funnits	 problem	 med	 den	 teknik	 som	
finns	i	kommunen	inom	området.		

Vid	 uppföljning	 av	 intern	 kontrollplan	 under	
2017	noterades	att	dokumentationen	kunde	 för‐
bättras	 och	 därför	 har	 en	 dokumentationshand‐
bok	 inom	 SoL	 färdigställts	 under	 våren	 och	 im‐
plementering	är	påbörjad.	

Verksamheten	har	problem	med	för	få	kontorslo‐
kaler	 vilket	 skapar	 arbetsmiljöproblem	 för	med‐
arbetare	med	administrativa	uppdrag.		

Säsongsinfluensa	och	vinterkräksjuka	har	påver‐
kat	 verksamheten	 under	 våren,	 både	 i	 form	 av	
sjuka	vård	och	omsorgstagare	men	också	många	
sjuka	medarbetare.	Ett	stort	bortfall	av	medarbe‐
tare	 under	 en	 förhållandevis	 lång	 tid	 är	 en	 på‐
frestning	 för	 verksamheten	 som	 slutligen	 leder	
till	dyra	vikarielösningar.	
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Stöd och omsorg 
Under	årets	 första	månader	har	Daglig	verksam‐
het	 utvidgat	 sin	 verksamhet	 vid	Bjäredalen	med	
ytterligare	öppet	på	caféet	samt	start	av	tvätt	av	
bland	annat	arbetskläder.	

Café	SoL	har	lämnat	A‐huset	och	flyttat	till	Vårli‐
den,	en	flytt	som	föll	väl	ut.	Denna	flytt	gav	också	
arbetsmiljövinster	för	då	det	har	tillkommit	kon‐
tor.	

Vård och omsorg 
Det	 är	 fortsatt	 svårt	 att	 rekrytera	 medarbetare,	
även	vikarier.	Verksamheten	erbjuder	sedan	tidi‐
gare	 fast	 anställning	 där	 det	 lämpar	 sig	 men	
också	genom	att	erbjuda	heltid	där	det	är	möjligt.	

DigiLitt.kom	 är	 ett	 projekt,	 medfinansierat	 av	
Europeiska	 socialfonden,	 och	 syftar	 till	 att	 för‐
ändra	attityd	och	inställning	till	tekniska	lösning‐
ar	 i	verksamheten	för	medarbetare.	Projektet	 in‐
riktar	sig	mot	medarbetare	inom	särskilt	boende	
men	 positiva	 effekter	 kommer	 att	 spridas	 i	 hele	
verksamheten	allt	eftersom.		

Ekonomi 
Utförarsidans	sammanlagda	negativa	avvikelse	
uppgår	till	‐6,5	mkr.	

Inom	stöd	och	omsorg	har	verksamheten	inom	en	
del	utökats	och	ger	en	prognostiserad	avvikelse	
om	drygt	‐6	mkr.		

Bemanningen	av	sjuksköterskor	är	fortsatt	skör	
och	extra	sjuksköterska	har	rekryterats	för	att	
möta	den	medicinska	säkerheten	för	vård	och	
omsorgstagarna.	Genomlysningen	2017	visar	att	
Båstads	kommun	har	ett	lågt	antal	sjuksköterskor	
i	jämförelse	med	andra	kommuner.	

Demensteamet	är	ännu	inte	startat	men	under	
våren	tillsattes	tjänsten	som	demenssamordnare	
på	heltid	igen	och	arbetet	med	att	forma	teamet	
är	påbörjat.	

Verksamhetsövergripande	äldreomsorg	progno‐
stiserar	en	positiv	avvikelse	om	ca	+0,9	mkr,	
främst	beroende	på	att	demensteamet	inte	star‐
tats	upp	fullt	ut	ännu.		

Resultatenheter 
Hemvårdens	 utförare	 prognostiserar	 en	 negativ	
avvikelse	 om	 ‐0,7	mkr.	 Dock	 ska	medel	 omföras	
från	 beställaren	 avseende	 kringtid	 så	 snart	 den	
utredningen	fastställt	en	nivå.	

Utförare	inom	vårdboende	prognostiserar	en	ne‐
gativ	avvikelse	om	‐1,9	mkr,	som	delvis	beror	på	
förändringen	 till	 ett	 renodlat	 somatikboende	 på	
Bjärehemmet.	Denna	avvikelse	aviserades	vid	det	
politiska	beslutet	2016.	En	annan	bidragande	fak‐
tor	 till	 avvikelsen	 är	 att	 det	 varit	 mycket	 sjuk‐
frånvaro	som	medfört	övertid	under	våren.		

Under	 perioden	 har	 vård	 och	 omsorgsboendena	
haft	 en	 beläggning	 på	 98	procent.	 Detta	 beror	
bland	annat	på	att	ett	flertal	lägenheter	har	krävt	
mer	 eller	 mindre	 omfattande	 renovering	 som	 i	
sin	tur	genererar	ett	inkomstbortfall.	

Åtgärder/konsekvenser vid avvi-
kelse mot budget 
Verksamheten	arbetar	kontinuerligt	med	en	jämn	
och	 stabil	 bemanning	 baserat	 på	 behovet	 hos	
vård	 och	 omsorgstagarna.	 Handlingsplan	 för	 en	
ekonomi	 i	 balans	 genomförs	 enligt	 plan	 och	
kommer	att	generera	effektiviseringar	i	takt	med	
att	delprojekten	implementeras.		
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Verksamhetsberättelse Valnämnd, Överförmyndare, Kommunrevision BÅSTADS KOMMUN BUDGETUPPFÖLJNING 2018-04-30 

 

Valnämnd, Överförmyndare, Kommunrevision 

(tkr) 

Utfall 

Jan-apr 

Budget 

2018 

Prognos 

2018 

Avvikelse 

2018 

Valnämnd -33 -113 -113 0 

Överförmyndare     

Överförmyndare -426 -308 -900 -592 

Överförmyndarkansli -392 -932 -932 0 

Överförmyndare ensamkommande barn -227 0 0 0 

Överförmyndare totalt -1 045 -1 239 -1 831 -592 

Kommunrevision -66 -849 -849 0 

	

Hänt i verksamheten 
Valnämnd 
Valnämndens	fem	ledamöter	ansvarar	för	att	
genomföra	allmänna	val.	Valnämndens	planering	
för	valet	i	september	pågår.	

Överförmyndare totalt 
Överförmyndaren	är	en	lagstadgad	verksamhet	
med	ansvar	att	utöva	tillsyn	över	förmyndare,	
förvaltare	och	gode	män.		

Överförmyndaren	redovisning	är	uppdelad	i	tre	
delar:	överförmyndare,	överförmyndarkansli	
samt	överförmyndare	ensamkommande	barn.	
Överförmyndare	avser	den	del	av	verksamheten	
som	omfattar	ställföreträdarna,	utom	avseende	
ensamkommande	barn.	Överförmyndarkansli	
avser	kostnader	för	personal	och	administration	
för	verksamheten.	Överförmyndare	ensamkom‐
mande	barn	avser	verksamhet	avseende	ensam‐
kommande	barn.		

Kommunrevision 
Kommunrevisonen	med	sju	ledamöter	granskar	
och	bedömer	årligen	all	verksamhet	som	bedrivs	

i	nämnder	och	styrelser	avseende	ändamålsen‐
lighet,	ekonomi,	räkenskaper	och	intern	kontroll.	
Kommunrevisionen	är	samordnad	vilket	innebär	
att	även	bolag	och	stiftelser	ingår	i	uppdraget.	

Ekonomi 
Valnämnd 
Valnämnden	beräknas	ha	budget	i	balans.	

Överförmyndare 
Överförmyndaren	totalt	beräknas	få	ett	stort	
underskott	på	grund	av	underbudgetering.		

Överförmyndaren	kan	även	påverkas	negativt	av	
de	förändrade	ersättningar	för	ensamkommande	
barn	som	staten	beslutat	om.	

Kommunrevision 
Revisionen	beräknas	ha	budget	i	balans.	

Åtgärder/konsekvenser vid avvi-
kelse mot budget 
Överförmyndare 
Verksamheten	är	underbudgeterad.	
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 Tjänsteskrivelse  
 

 

1 (2) 

 
Datum: 2018-06-01 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Birgitta Berséus 

Dnr: UN 000157/2018 -600 

 
 

Förskolepeng – barns ökade vistelsetid och barngruppernas storlek 
 
 

Förslag till beslut 
 
Utbildningsnämnden förslår en ökning av förskolepengen motsvarande 6 miljoner kronor. 
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Förskolan har haft samma peng sedan 2011. Vid en beräkning i maj kring samtliga förskolors 
genomsnittliga vistelsetid för barnen visade det sig att tiden ökat från 29,57 timmar i veckan 
2010 till 33,9 timmar i veckan 2018. Denna ökning motsvarar ett personalbehov på 10-12 hel-
tidsanställda. 
I utkastet till den kommande PWC-rapporten tas vistelsetiden och barnets ålder upp som bety-
dande faktorer för en ändamålsenlig verksamhet. 
För att leva upp till målen i Skol- och utbildningsprogrammet och för att uppfylla kraven i Skol-
lagen(Skollag 2010:800, 8 kap, 2§ och 8§) krävs det en höjning av förskolepengen.  
 

Bakgrund 
Förskolepengen fastställdes inför budgetåret 2011 med 2010 som utgångspunkt. Då hade bar-
nen en vistelsetid på 29,57 timmar per vecka. Under 2011 och 2012 var maxtaxan timbaserad 
vilket krävde omfattande administration för både förvaltning och vårdnadshavare vilket gjorde 
att kommunen återgick till vanlig taxa 2013. Denna taxa är baserad på antal barn under eller 
över 15 tim/v och gäller fortfarande. 
 

Förskolecheferna har i sina nulägesbedömningar under flera år påtalat problemet att få perso-
nalkostnaderna att gå ihop pga. barnens utökade vistelsetid på förskolan. Längre förskoledagar 
för barnen kräver utökad bemanning för att täcka upp fler barn vid frukost och mellanmål. För 
att finansiera detta har förskolecheferna i vissa fall skurit ner på pedagogernas utvecklingstid. 
Mindre tid till kollegialt lärande påverkar i sin tur den pedagogiska verksamheten. Dessutom 
har både antalet yngre barn i grupperna och barn med rätt till särskilt stöd ökat vilket gör det 
svårare för personalen att räcka till.  
 
I skollagen (Skollag 2010:800)8 kapitlet står att läsa under allmänna bestämmelser: 
 
2§ Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda barnen en trygg omsorg. 
 
8 § Huvudmannen ska se till att barngrupperna har en lämplig sammansättning och storlek och 
att barnen även i övrigt erbjuds en god miljö 
 
I utkastet till PWC-rapporten tas betydelsen av barns ålder och vistelsetiden upp som viktiga 
faktorer: ”Även i förskolan har barnens ålder betydelse för vilka resurser och kompetenser 
som behövs för en ändamålsenlig verksamhet för barnen. Utöver ålder spelar även barnets 
vistelsetid roll. Vi har både i intervjuer och statistik noterat att antalet barn ökar i förskola i 
Båstad men även att vistelsetiden ökar”.  
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I det reviderade Skol-och utbildningsprogrammet 2018 som antogs av KF 2018-02-28 står 
följande: 

- Alla barn/ elever får tidigt och fortlöpande ett väl anpassat stöd i sitt individuella 
lärande och i sin utveckling 

- Alla barn i förskolan får tillgång till en verksamhet som genomförs enligt Skolverkets 
               riktmärke för barngruppernas storlek 
 
För att kunna anpassa stödet och minska barngruppernas storlek krävs det en ökning av för-
skolepengen. 
 
Aktuellt 
Vid en beräkning i maj av den genomsnittliga vistelsetiden för alla förskolorna i kommunen 
visade det sig att denna ökat från 29,57 timmar i veckan/barn 2010 till 33,9 timmar i veck-
an/barn. Detta är en sammanlagd ökning med 2250 timmar i veckan vilket kan jämföras med 
ytterligare 65 barn i verksamheten vilket skulle generera 10-12 anställda på heltid. För att 
bibehålla en god kvalitet krävs en ökning av förskolepengen för att kompensera för barnens 
ökade vistelsetid och för ett minskat antal barn i grupperna. 
 
 
Konsekvenser av beslut 
 

Verksamhet 
Personalförstärkning för att täcka upp för den utökade vistelsetiden och för att bibehålla 
personal med färre antal barn i grupperna. 
Förskolecheferna har i sina nulägesbedömningar under flera år påtalat problemet att få perso-
nalkostnaderna att gå ihop pga. barnens utökade vistelsetid på förskolan. Längre förskoledagar 
för barnen kräver utökad bemanning för att täcka upp fler barn vid frukost och mellanmål. 
Dessutom har både antalet yngre barn i grupperna och barn med rätt till särskilt stöd ökat vil-
ket gör det svårare för personalen att räcka till. Om inte förskolepengen höjs kommer förskole-
cheferna tvingas att spara ännu mer på pedagogernas utvecklingstid. Mindre tid till kollegialt 
lärande påverkar i sin tur den pedagogiska verksamheten och gör Båstads kommun mindre 
attraktiv som arbetsgivare. 
 
 
 

Ekonomi 
6 miljoner krävs för att täcka upp för ökade personalkostnader och för att minskat antal barn i 
grupperna. 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Ekonomikontoret 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Klicka här för att ange text. 
 
Samråd har skett med: 
Ewa Rhodin Nilsson, Ekonomikontoret 
Margaretha Ekelund- Svensson, Barn och skola 
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 Tjänsteskrivelse  
 

 

1 (2) 

 
Datum: 2018-06-01 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Birgitta Berséus 

Dnr: UN 000251/2017-600 

 
 

Optimal förskoleorganisation 
 
 

Förslag till beslut 
 
Förslag till optimal förskoleorganisation antas. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Det finns två förslag på optimal förskoleorganisation. Förvaltningens förslag grundar sig på 
tidigare svårigheterna att rekrytera förskollärare till Torekov och att större enheter har vissa 
samordningsvinster som t.ex. längre öppethållande vilket gagnar vårdnadshavare med obe-
kväm arbetstid eller långa restider. UN:s förslag grundar sig på att så många barn som möjligt 
ska få förskoleplats på hemorten. 

 
Bakgrund 
 

Underhålls- och investeringsbehov föreligger i flera av kommunens förskolor.  Båstadhem och 
Teknik och Service har tagit fram status samt investeringskalkyler för samtliga förskolor.  Un-
der 2017 och 2018 har viss uppfräschning av lokaler gjort och ventilationen har åtgärdats på 
Malens förskola, Backabyns förskola och Ängsbyns förskola.   
Under det senaste året har problemet att rekrytera legitimerade förskollärare blivit stort i hela 
landet. Detta har också blivit tydligt i Båstads kommun. HR-avdelningen har tillsammans med 
förskolechefer gjort ett omfattande rekryteringsarbete utan önskat resultat.  Flera förskolor 
har vakanta förskollärartjänster som inte kunnat tillsättas av förskollärare utan tjänsterna 
upprätthålls av vikarierande personal utan någon pedagogisk utbildning.  Förvaltningens för-
slag grundar sig på svårigheterna med att rekrytera förskollärare framför allt till Fiskebyns 
förskola i Torekov.  
Förvaltningens förslag till förskoleorganisation fanns med på dagordningen till UN 2017-06-07 
men plockades bort då ett nytt förslag till den södra skolorganisationen röstades igenom. För-
valtningen presenterade sedan sitt förslag på UN som en informationspunkt 2018-03-06 för att 
gå vidare till KS. På grund av akuta åtgärder att bereda förskoleplats inom garantitid har för-
slaget inte presenterats i KS. På UN 2018-04-03 presenterade förvaltningen ett förslag till för-
skoleorgansation 2018-2023. Efter diskussion fick förvaltningen i uppdrag att räkna på ett 
förslag som UN förespråkade.  
 

Aktuellt 
På UN 2018-05-08 presenterades förvaltningens förslag tillsammans med UN:s förslag på en 
optimal förskoleorganisation 2018-2023. Utifrån befolkningsprognosen har behov av fler för-
skoleplatser i Hemmeslöv tillkommit vilket presenteras i båda förslagen. Vid detta tillfälle 
fanns redovisning av både 15 och 18 barn i grupperna. Utifrån KF:s beslut att arbeta utifrån 
Skolverkets rekommendationer har förslaget med 18 barn i grupperna plockats bort. Detta 
medför att förvaltningens förslag endast öppnar upp för 65 fler platser och UN:s förslag öppnar 
upp för 116 fler platser. Enligt befolkningsprognosen kommer det att ske en ökning med minst 
145 barn mellan 1-5 år fram till 2023 vilket båda förslagen sträcker sig fram till. Troligtvis 
kommer behovet av förskoleplatser att fortsätta att öka enligt befolkningsprognosen. 
  

48



 
 

 

2 (2) 

 

 

 

Konsekvenser av beslut 
 
Utbyggnaden av förskolan är ett första steg för att garantitiden för förskoleplats 
förhoppningsvis kan hållas. Dock kommer ett minskat barnantal i grupperna att göra ökningen 
av platser mindre markant.  
Fler barn kommer att få plats på sina hemorter när en utbyggnad sker 
Nybyggda förskolor  underlättar rekrytering av legitimerade förskollärare. 
Större förskolor skapar förutsättningar för längre och flexiblare öppethållanden. 
 
Verksamhet 
En 6 avdelningsförskola i Västra Karup skulle täcka befintligt och framtida behov av förskole-
platser för delar av Torekov och Västra Karup.  En större mer tidsenlig och modern förskola 
kan attrahera och underlätta rekrytering av legitimerade förskollärare.  En större förskola kan 
också skapa förutsättningar för längre och flexiblare öppethållande vilket vårdnadshavare ef-
terfrågar. Behovet av förskoleplatser, som föranleds av en kraftig inflyttning i Hemmeslöv be-
höver täckas både genom att en ny fristående förskola byggs på Tuvelyckan under 2018-2019 
men även att kommunen bygger en förskola med minst sex avdelningar.                                                                                                                                                       
Ökad konkurrens på arbetsmarknaden medför krav på att Båstads kommun erbjuder tidsen-
liga och moderna förskolor för att kunna rekrytera förskollärare.       
 
Ekonomi 
En uppskattning av kostnaderna har gjorts av fastighetsstrateg Sofia Boivie vilket presenteras i 
bilagorna.  
Förvaltningens förslag: ca 138 mkr med ca 65 förskoleplatser.  
UN:s förslag: ca 162 mkr och en ökning av 116 förskoleplatser.  
 
Beslutet ska expedieras till: 

Teknik och servicechef: Jan Berhardsson, Planchef: Olof Selldén, Fastighetstrateg: Sofia 
Boivie, Tf skolchef: Margaretha Ekelund Svensson  
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Bilaga 1: Förvaltningens förslag 
Bilaga 2: UN:s förslag 
  
 
Samråd har skett med: 
Teknik och servicechef: Jan Berhardsson 
Planchef: Olof Selldén 
Fastighetstrateg: Sofia Boivie 
Tf skolchef: Margaretha Ekelund Svensson 
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2018-06-01 
 
Bilaga 1 
 

Optimal förskoleorganisation 
 
Förvaltningens förslag 
 

 Torekov: Modul avvecklas. Kostnad ca 150 tkr 
 Västra Karup: Ny förskola 6 avdelningar. Kostnad ca 36 mkr 
 Båstad: Ny förskola 10 avdelningar. Kostnad ca 60 mkr 
 Hemmeslöv: Ny förskola 6 avdelningar. Kostnad ca 36 mkr 
 Förslöv: Tillbyggnad 1 avdelning på Ängsbyns förskola. Kostnad ca 6 mkr 

 
Totalkostnad: ca 138 mkr. 
Intäkter för eventuell försäljning av fastigheter och mark är inte medräknande. 
Utgifter för eventuell rivning av befintliga fastigheter är inte medräknande. 
Beräkningarna utgår från nybyggnation(2018) och tar inte hänsyn till befintliga fastigheter. 
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2018-06-01 
 
Bilaga 2 
 

Optimal förskoleorganisation 
 
UN:s förslag 
 

 Torekov: Modul avvecklas. Kostnad ca 150 tkr 
Tillbyggnad 2 avdelningar. Kostnad ca 12 mkr 

 Västra Karup: Ny förskola 4 avdelningar. Kostnad ca 24 mkr 
 Grevie: Ny förskola 4 avdelningar. Kostnad ca 24 mkr 
 Båstad: Ny förskola 10 avdelningar. Kostnad ca 60 mkr 
 Hemmeslöv: Ny förskola 6 avdelningar. Kostnad ca 36 mkr 
 Förslöv: Tillbyggnad 1 avdelning på Ängsbyns förskola. Kostnad ca 6 mkr 

 
Totalkostnad: ca 162 mkr. 
Intäkter för eventuell försäljning av fastigheter och mark är inte medräknande. 
Utgifter för eventuell rivning av befintliga fastigheter är inte medräknande. 
Beräkningarna utgår från nybyggnation(2018) och tar inte hänsyn till befintliga fastigheter. 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2018-05-02 

Handläggare: Gilla Törhagen-Sköld 

Dnr: 7 /2018 

Tjänsteskrivelse 1 
ci) 

BÅSTADS KOMMUN 
Utbildnings nämnden 

Till: Utbildningsnämnden 
2018 -05- 2 8 

Dnr ... .Y..N... ..QQ.!~.?. . 
201 -<101-.................. ··················· 

Ansökan om kommunalt föreningsbidrag för 2018 avseende 
Adoptionscentrum Skåne 

Förslag till beslut 

Utbildningsnämnden föreslås besluta att bevilja Föreningen Adoptionscentrum Skåne kommu
nalt förenings bidrag med 5.000:- kronor för 2018. 

Sammanfattning av ärendet 
Föreningen adoptionscentrum Skåne ansöker om kommunalt föreningsbidrag med 5.000:
kronor för 2018. Föreningen Adoptionscentrum Skåne bedriver ideell upplysnings- stöd och 
rådgivningsverksamhet i sociala frågor och uppfyller i övrigt Båstads kommuns riktlinjer avse
ende föreningsbidrag. 

Bakgrund 
Föreningen Adoptionscentrum Skåne bedriver ideell upplysnings- stöd och rådgivningsverk
samhet i social frågor. Både blivande adoptanter och familjer som genomfört en adoption har 
stor nytta av verksamheten när det gäller råd och stöd kring sin situation. Föreningen kan ses 
som ett komplement till Individ och Familjs verksamhet då denna stödfunktion är socialtjäns
tens ansvar. 

Aktuellt 
Föreningen Adoptionscentrum Skåne ansöker om kommunalt förenings bidrag med 5.000:
kronor för 2018. 

Övervägande /framtid 
Föreningen Adoptionscentrum Skåne uppfyller Båstads kommuns riktlinjer avseende 
förenings bidrag, varför det bedöms rimligt att bevilja det sökta stödet. 

Barnkonsekvensanalys 
Nej 

Beslutet ska expedieras till: 
Gilla Törhagen-Sköld, Socialchef IoF 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Ansökan 

Samråd har skett med : 
Henrik Andersson, bildningschef 
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Båstads Kommun 
Individ och Familj 
IOF Gilla Törhagen - Sköld 
Lyckantorget 15 
26980 Båstad 

BÅSTADS KOMMUN 
Utbildningsnämnden 

. ~01~ -05- 2 8 
nnV..J'::. .. O..CK2/1.S../. 
~.P./...~.:::.?..P.J:..._. 

lndiv·,.,, 
lu Och familj 

2018 -04- 16 PI 
Dnr .. ... J-/ ;2(") l g 

Adoptionscentrum Skåne I··········";": ..... . 
Box 1557 
221 01 Lund 
PG 73 5612-4 
Organisations nr: 845001-1120 

Ordförande 
Rickard Ljunggren 
0733-152713 

Kassör 
Petra Wiberg 
0763-402407 

Föreningsbidragsansökan 2018 Båstads Kommun 

Kommunalt bidrag för 2018 
Skåneavdelningen av förbundet Adoptionscentrum ansöker härmed för verksamhetsåret 2018 om ett 
bidrag till vår verksamhet på 5 000 kronor. 

Presentation av verksamheten 
Enligt lagen om internationell adoptionsförmedling ligger ansvaret för den praktiska handläggningen 
av frågor rörande internationella adoptioner på ideella organisationer. Förbundet Adoptionscentrum 
(AC) är den största av de organisationer som auktoriserats av Myndigheten för familjerätt och 
familjestöd, MFoF. Adoptionscentrum har 24 lokalavdelningar över hela landet, varav AC Skåne med 
ca 560 medlemsfamiljer i Skåne län är den näst största avdelningen. AC Skåne arbetar både lokalt 
och regionalt för att stötta all<il våra medlemmar ute i de skånska kommunerna. I vårt medlemsregister 
ingår endast föräldrar. Därtill tillko.nimer familjernas barn. 

De viktigaste verksamhetsområdena är information, program, medlemsträffar och kontaktpersoner. 
Lokalavdelningen som kunskapsspridare har en viktig funktion att fylla för att fler grupper i samhället 
ska få kunskap om adoptivbarn och adoption. AC Skåne är en förening öppen för alla och den värnar 
om allas lika värde i d~t svenska samhället. 

Det är av största vikt att blivande adoptivföräldrar är väl förberedda och får ta del av all den samlade 
kunskap som AC har inom adoptionsområdet, vilket man inte kan få på många andra ställen i 
samhället. Vi ordnar olika informationsträffar bl.a. för "väntande föräldrar" som ofta har en lång väntan 
innan de får besked om barn. På våra träffar knyter föräldrar kontakter samt kan få råd och stöd i olika 
frågor som rör adoption. Avdelningen har också en kontaktpersonverksamhet, bestående av 
adoptivföräldrar, som intresserade och sökande hänvisas till för information. Kontaktpersonerna som 
har tystnadsplikt kan hjälpa och stödja de blivande adoptivföräldrarna som ofta har personliga 
funderingar kring adoption. 

AC Skåne verkar för att ge adopterade barn och ungdomar möjlighet att träffas på olika sätt för att 
skapa relationer som de har glädje av såväl nu som i framtiden. Relationer som kan bli väldigt viktiga 
och betydelsefulla när det gäller adoptionsrelaterade frågor som inte sällan dyker upp under 
uppväxten och tonåren. På så sätt kan deras identitet och självkänsla stärkas. Vi har också 
nätverksgrupper som vänder sig till föräldrar och barn adopterade från samma land samt 
verksamheter inriktade mot olika åldersgrupper. 

AC Skåne hjälper till att skapa kontakt mellan adoptivföräldrar genom att ordna informationsträffar där 
inbjudna gäster berättar om sina erfarenheter och upplevelser i samband med adoption, eller där olika 
experter föreläser om forskning och erfarenhet runt adoptivbarns speciella behov och problem. Vi 
arrangerar flera familjefester som exempelvis utflykter, julfester m.m. Program och sammankomster 
anordnas på olika platser runt om i Skåne, t.ex. en vår träff i Hörby, julfest i Malmö osv. för att 
tillgodose alla medlemmars behov i största utsträckning. 
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Dnr ......... . ...................... 

Vi har också en öppen förskola för adoptivfamiljer dit alla familjer är välkomna. Det är vanligt att man 
som adoptivförälder inte känner sig riktigt hemma på kommunens öppna förskolor där dels barnen 
oftast är betydligt yngre (bebisar) och dels delar man inte "graviditets- och förlossningserfarenheten" 
med de andra. På AC Skånes öppna förskola varierar barnens ålder från spädbarn upp till 
förskoleålder (då det blir allt vanligare att adoptera lite äldre barn) och där delar föräldrarna en 
förståelse för adoptivbarnens särskilda behov och historik. Här knyts värdefulla kontakter för både 
föräldrarna och barnen. 

Förbundet Adoptionscentrum har begränsade resurser för en central finansiering av ovan nämnda 
områden och vi inom lokalavdelningen arbetar helt ideellt. Lokalavdelningen är således beroende av 
de kommunala bidrag som utgår till föreningar för att kunna fortsätta verksamheten och vidareutveckla 
densamma. Vi ser fram emot ett positivt svar på vår ansökan. 

Med vänlig hälsning, 

(rvA:·~~~ 
L~berg '() 
Malmö den 12 april 2018 

Bilagor: Föreningens stadgar 
Verksamhetsberättelse 2017 
Ekonomisk redovisning 2017 
Revisionsberättelse 2017 
Verksamhetsplan 2018 
Budget 2018 
Protokoll från årsmötet 2018 
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Stadgar för Adoptionscentrum 

1 § Syften och mål 

Förbundet Adoptionscentrum är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden 
organisation vars syften och mål är 

• att förmedla internationella adoptioner, 

• att tillvarata adoptivfamiljers och adopterades intressen, 

• att genom internationellt utvecklingssamarbete arbeta för att förhindra att barn 
överges, ge barn möjlighet att växa upp i en familj samt förbättra förhållanden 
för barn som nödgas växa upp på institution. 

FN :s konvention om barnets rättigheter och 1993 års Haagkonvention om skydd av barn 
och samarbete vid internationella adoptioner är grundläggande för Adoptionscentrums 
arbete. 

Adoptionscentrum verkar för ett samhälle där alla har lika värde oavsett ursprung. 

2 § Verksamhet 

Förbundet Adoptionscentrum har följande verksamhet - som drivs via avdelningar, 
förbundsstyrelse och anställda tjänstemän. 

Adoptionscentrum 

• verkar för att barn som behöver en ny familj skall adopteras inom eller utom sitt 
födelseland och förmedlar internationella adoptioner, 

• företräder adoptivfamiljernas intressen och behov i det svenska samhället samt 
verkar för att samhällets stöd till dessa skall öka, 

• stödjer organisationer som verkar för att förhindra att barn överges, ger barn 
möjlighet att växa upp i en familj samt förbättrar förhållandena för barn som 
nödgas växa upp på institution, erbjuder begränsad Post Adoption Service, 
verkar för ökad kunskap och attitydförändring om barns rätt till en permanent 
familj. 
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3 § Förmedling av internationella adoptioner 
Dnr. ......................... . 

Adoptionscentrum tar emot ansökningar om adoption av barn och förmedlar 
ansökningarna till myndighet eller till organisation som bedriver adoptionsverksamhet i 
enlighet med sitt lands lagstiftning. 

För förmedlingsverksamheten gäller den av förbundsmötet beslutade grundpolicyn och 
beslut av förbundsstyrelsen. 

För att kunna ha en ansökan om adoption hos Adoptionscentrum 

• ska den sökande vara medlem i förbundet, 

• ska ansökan avse barn från annat land än Sverige, 

• ska den sökande förbinda sig dels att fullfölja sina förpliktelser mot såväl barnet, 
som förbundet som barnets företrädare i utlandet dels att fullfölja adoptionen i 
Sverige, 

• ska en sökande, som tidigare adopterat barn genom Adoptionscentrum, inte ha 
brustit i sina åtaganden i fråga om en sådan adoption. 

4 § Organisation och ansvarsfördelning 

För hundsmöte 

Förbundsmötet är Adoptionscentrums högsta beslutande organ. 

Förbundsstyrelse 

Förbundsstyrelsen är Adoptionscentrums högsta beslutande organ mellan 
förbundsmötena. Förbundsstyrelsen ansvarar för uppföljning av verksamheten, av 
fattade beslut och av genomförda förändringar såväl från förbundsmöte som av 
förbundsstyrelsen fattade beslut. Förbundsstyrelsen utser förbundsdirektör (motsv) för 
tjänstemannaorganisationen. 

Avdelningar 

Adoptionscentrums verksamhet är indelad i avdelningar. Geografiskt eller motsvarande 
verksamhetsområde för avdelning beslutas av förbundsstyrelsen efter samråd med 
berörda avdelningar. 

Förbundsmötet fastställer normalstadgar för avdelning. För avdelning skall finnas 
stadgar som antagits av avdelningens årsmöte och är fastställda av förbundsstyrelsen. 

Kansliet 

Högsta tjänsteman och chef för tjänstemannaorganisationen ansvarar under 
förbundsstyrelsen för att verkställa förbundsstyrelsens beslut bl a vad gäller 

• att förmedla adoptioner från utlandet, 
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• att verka för och medverka till att adopterade får kunskap om sin egen bakgrund, 
information om sitt ursprungsland och stöd att finna sin identitet som adopterad, 

• att planera och handlägga förbundets insatser avseende internationellt 
utvecklingssarnarbete, 

.. att ge stöd och service till avdelningar och deras medlemmar på ett långsiktigt 
och strukturerat sätt, 

• att öka kunskapen om och förståelsen för internationella adoptioner till Sverige 
samt att i övrigt genomföra den verksamhet som gagnar Adoptionscentrums 
syften och mål. 

Avdelningarnas uppgifter 

Avdelningarnas uppgifter är att - inom ramen för avdelningens stadgar och resurser 

• erbjuda kurser för blivande adoptivföräldrar samt att i övrigt ge blivande 
adoptivföräldrar och adoptivfamiljer inom avdelningens verksamhetsområde 
stöd inför, under och efter en adoption, 

• driva projekt som bidrar till Adoptionscentrums internationella 
utvecklingsverksamhet, 

• verka för att adoptivfamiljernas intressen och behov i samhället blir 
tillgodosedda, 

• i det svenska samhället öka kunskapen om och förståelsen för internationella 
adoptioner till Sverige, 

• i övrigt genomföra den verksamhet som gagnar Adoptionscentrum syften och 
mål. 

5 § Medlemskap 

Medlemskap 

Var och en som vill stödja Adoptionscentrurns syften och mål kan vara medlem i 
förbundet. Annan organisation kan antas som medlem (medlemsorganisation) i 
Adoptionscentrum. Förbundsstyrelsen beslutar om sådant medlemskap. 

Den som är medlem i Adoptionscentrum är också medlem i den avdelning inom vars 
verksamhetsområde medlemmen bor. Medlem kan efter egen begäran och efter samråd 
mellan berörda avdelningar bli medlem i annan avdelning. Beslut om sådant 
avdelningsbyte gäller även för medlemmar som är folkbokförda på samma adress. 

Uteslutning av medlem 

Förbundsstyrelsen kan med minst två tredjedels majoritet av det antal ledamöter som 
behövs för beslutsmässighet besluta om att utesluta 
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• medlem som i väsentlig omfattning skadat Adoptionscentrum eller 
Dnr .......................... . 

Adoptionscentrums verksamhet, 

• adoptionssökande medlem som inte fullgör vad som ankommer på den som 
ansökt om att adoptera genom Adoptionscentrum, 

• medlem som adopterat genom Adoptionscentrum och som inte fullgör sina 
förpliktelser. 

Medlem, som av förbundsstyrelsen uteslutits ur Adoptionscentrum kan begära att 

förbundsmötet prövar förbundsstyrelsens beslut. Om prövning begärs står 
förbundsstyrelsens beslut fast om det biträds av förbundsmötet med minst två tredjedels 
majoritet. 

Medlemskapets upphörande 

Medlemskapet upphör om medlem inte erlagt årlig medlemsavgift eller avgift för 
medlemsorganisation senast vid den tidpunkt som förbundsstyrelsen fastställt som sista 
datum för erläggande av sådan avgift. Sedan medlemskap upphört kan medlemskap 
erhållas på nytt mot erläggande av gällande medlemsavgift. 

Medlems återinträde 

Den som uteslutits enligt denna § kan få nytt medlemskap på villkor som bestäms av 
förbundsstyrelsen. 

6 § Medlemsavgift och övriga avgifter 

Medlemsavgift 

F örbundsmöte beslutar om slag av medlemsavgifter och dessas storlek. 
Förbundsstyrelsen beslutar om sista datum för avgiftens erläggande för att medlem skall 
bibehålla sitt medlemskap från närmast föregående kalenderår. Medlemsavgift omfattar 
alla som är folkbokförda på samma adress och som anmält sig som medlemmar i 
Adoptionscentrum. 

Del av Adoptionscentrums medlemsavgift tillfaller avdelningarna och fördelas till dessa 
enligt principer fastställda av förbundsmötet. 

Förbundsstyrelsen beslutar om avgift för medlemsorganisation. 

Övriga avgifter 

För den som ansöker om att adoptera genom Adoptionscentrum kan förbundsstyrelsen 
besluta om avgifter av olika slag. För sådana avgifters storlek och villkor för när de 
skall erläggas gäller vid var tid vad förbundsstyrelsen beslutat härom. 

Förbundsstyrelsen kan även besluta om andra avgifter, sådana avgifters storlek och när 
de skall erläggas. 
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7 § Förbundsmöte Dnr .......................... . 

Förbundsmötet utgörs av ombud för samtliga avdelningar och medlemsorganisationer. 
Ordinarie förbundsmöte skall hållas senast den 15 juni udda år. Kallelse, genom chefen 
för kansliet, till förbundsmöte skall ske senast sex veckor före mötet via avdelning och 
medlemsorganisation samt till förbundsstyrelsen. 

Tid och plats för förbundsmötet fastställs av förbundsstyrelsen. Dagordning jämte 
handlingar skall genom kansliets försorg vara ombuden tillhanda senast fyra veckor före 
mötet. 

8§ 

Till förbundsmöte utser varje avdelning och medlemsorganisation ett ombud. Därutöver 
tillkommer för avdelning ett ombud för varje uppnått etthundrafemtiotal medlemmar 
enligt antal erlagda medlemsavgifter vid utgången av kalenderåret närmast före 
förbundsmöte. 

9§ 

Ombud jämte suppleanter för avdelningarna utses av avdelningens årsmöte. Uppgift om 
ombud och suppleanter skall vara kansliet tillhanda senast den 10 mars det år mötet 
hålles. 

10 § 

Medlem som ej är ombud :far närvara och delta i överläggningar men ej i beslut. 

11 § 

Vid ordinarie förbundsmötet förekommer: 

1. upprop och fastställande av röstlängd, 

2. val av mötesfunktionärer (ordförande, sekreterare och två justeringsmän), 

3. fråga om förbundsmötets stadgeenliga utlysande, 

4. behandling av förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse, 

5. behandling av revisorernas berättelser, 

6. fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen för två år, , 

7. val av förbundsordförande samt ledamöter och suppleanter i förbundsstyrelsen 

8. val av två revisorer samt två revisorssuppleanter, 

9. val av fem ledamöter i valberedningen varav en sammankallande, 
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10. förbundsstyrelsens redovisning av verksamhetsplan och budget, samt beslut om 
arvoden, 

11. behandling av motioner jämte eventuella förslag från förbundsstyrelsen, 

12. fastställande av medlemsavgift och avdelningarnas del av denna, 

13. övriga ärenden. 

Motion till förbundsmöte kan väckas av enskild medlem, avdelning eller 
medlemsorganisation. Motion skall vara förbundsstyrelsen tillhanda senast den 10 mars. 

Över motioner skall förbundsstyrelsen avge yttrande. Motioner och yttranden över dessa 
skall tillställas ombuden. 

Under punkten övriga ärenden kan förbundsmötet fatta beslut endast om minst fyra 
femte delar av ombuden är eniga om att beslut skall fattas. 

12 § 

Förbundsstyrelsen kan kalla till extra förbundsmöte om särskilda skäl föreligger. 

Extra förbundsmöte skall dessutom hållas inom 60 dagar efter det att revisorerna eller 
minst en tredjedel av avdelningarna skriftligen krävt det. 

13§ 

Kallelse till extra förbundsmöte skall innehålla uppgift om anledning till mötet. 
Därutöver får i kallelsen upptagas frågor som utan att ha samband med anordnandet av 
mötet lämpligen kan behandlas därvid. Frågor som inte upptagits i kallelsen kan ej 
behandlas av extra förbundsmöte. 

Kallelse till extra förbundsmöte skall ske senast två veckor före mötet. 

Ombud och suppleanter utses av avdelningens medlemsmöte eller om tiden inte medger 
det av avdelningens styrelse samt medlemsorganisation. 

14 § 

Vid förbundsmöte förfogar varje närvarande ombud över endast en röst. Omröstning 
sker öppet utom vid val. Beslut fattas med enkel majoritet om inte annat anges. Vid lika 
röstetal avgörs genom lottning. Vid personval genomförs ny omröstning mellan de som 
fått lika röstetal, om lika röstetal ånyo uppnås sker lottning. 

15 § Förbundsstyrelse 

Förbundsstyrelsen skall förutom förbundsordförande bestå av tio ledamöter och tre 
suppleanter. Dessa skall vara medlemmar i Adoptionscentrum. 
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Ledamöter och suppleanter utses för en mandattid av två år. Vid ledamots frånvaro 
träder suppleant in i turordning enligt valet. 

Styrelsen utser inom sig vice ordförande. 

Förbundsstyrelsen är beslutsför då minst hälften av ledamöterna är närvarande. 

Vid lika röstetal avgör ordförandes röst. Om styrelsens beslut i övrigt gäller vad i § 14 
sägs. 

Chefen för kansliet utser protokollförare. 

De fackliga organisationerna vid Adoptionscentrums kansli har rätt att utse två 
representanter med rätt att närvara och yttra sig vid sammanträde med 
förbundsstyrelsen. 

16 § 

Förbundsstyrelsen 

a. skall bereda ärenden som skall behandlas av förbundsmöte, 

b. skall verkställa förbundsmötets beslut, 

c. skall utse utskott, arbetsgrupper och chef för kansliet, 

d. får uppdra åt ordföranden, ledamot, suppleant eller kanslichef att fatta beslut i 
ärenden som skall avgöras av förbundsstyrelsen, 

e. skall besluta om rätt att teckna Adoptionscentrums firma och 

f. skall fastställa attestordning för Adoptionscentrum. 

17 § 

Förbundsstyrelsen skall i viktigare frågor samråda med avdelningarna och 
medlemsorganisationer samt i övrigt med avdelning vars intresse särskilt berörs i visst 
ärende. 

18 § Valberedning 

Förbundets valberedning har att förbereda de val som skall ske på förbundsmöte. 

Avdelningarna, medlemsorganisationer och enskilda medlemmar får lämna namnförslag 
till valberedningen eller under FM till de val som skall ske på förbundsmöte. 
Beredningens förslag jämte uppgift på samtliga nominerade skall bifogas dagordningen 
till förbundsmötet. 
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Styrelsens förvaltning och räkenskaper ska granskas av två revisorer varav en ska vara 
auktoriserad. För revisorerna skall finnas två suppleanter. Revisorerna skall årligen, 
senast den 1 april, avge revisionsberättelse, avseende styrelsens förvaltning och 
räkenskaper under det föregående räkenskapsåret. Under år då förbundsmöte inte hålles 
skall revisionsberättelsen tillställas avdelningarna och medlemsorganisationerna senast 
den 15 april. 

20 § Protokoll 

Vid sammanträde med förbundsmöte och förbundsstyrelse skall protokoll föras. 
Protokoll skall sändas till avdelning och medlemsorganisation. 

21 § Stadgeändring 

Ändring av dessa stadgar kan endast ske genom beslut av förbundsmöte. Fråga om viss 
stadgeändring och förslag till beslut skall framgå av kallelse till förbundsmöte. 

22 § Adoptionscentrums upplösning 

Förbundet må inte upplösas med mindre beslut därom fattas av förbundsmöte och 
därvid biträtts av minst två tredjedelar av de röstande. Om förbundsmöte beslutar om 
upplösning har mötet att tillse att förbundets behållna medel och övriga tillgångar 
används för att befrämja syftet enligt§ 1 i dessa stadgar. 

(Dessa stadgar ändrades senast vid F örbundsmötet den-14-15 maj 2011) 
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Adoptionscentrum Skåne 

Styrelsen, genom ordförande, för Adoptionscentrum Skåne, avger följande rapport om 

verksamhetsåret 2017-01-01 till 2017-12-31. Vid verksamhetsårets slut hade Adoptionscentrum 

Skåne 545 medlemsfamiljer och 983 medlemmar. Antalet medlemsfamiljer har minskat de senaste 

åren. År 2016 hade vi 565 medlemsfamiljer och 1 025 medlemmar och år 2015 hade 600 

medlemsfamiljer och 1104 medlemmar. Antalet hemkomna barn var 26 för år 2017, att jämföra med 

19 barn 2016 och 32 barn 2015. 

Styrelsen 

Styrelsen har sedan årsmötet den 11 februari 2017 bestått av: 

Ordförande Rickard Ljunggren 

Vice ordförande och kassör Eva Kindström Lorant 

Ledamot Sara Hultgren 

Ledamot Anna Karlqvist 

Ledamot Dagmar Thylander 

Ledamot Hanna Klingenberg 

Suppleant Petra Wiberg 

Styrelsen hade 9 styrelsemöten efter årsmötet: 11/2 (konstituerande), 3/6, 5/4, 4/6, 23/8, 28/9, 

22/10, 29/11 och ett avslutande 31/1 2018. 

Övriga förtroendeposter 

Valberedning: Karin Werholt, Jenny Lindberg, Ella Meyrell 

Revisor: Torbjörn Enochson 

Revisorssuppleant: Pernilla Granklint Enochson 

Firmatecknare: Rickard Ljunggren, Eva Kindström Lorant, 

Verksamhet under året 

Styre I sea ktivitete r 

Årsmöte den 11 februari i Malmö 

Genomfört åtta styrelsemöten 2017 och ett avslutande möte 2018. 

Sammanställt och skickat ut bidragsansökningar till 20 av 33 skånska kommuner. 

Deltagit och representerat Adoptionscentrum Skåne på Adoptionscentrums förbundsmöte. 

Program och nätverksträffar 

Genomfört fyra VäntanLängtan-träffar 
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Förberett och genomfört föreläsningar, inom ämnet adoption, för våra medlemmar oDnrncir.a ...... . 

intresserade. 

Planerat och genomfört en sommarträff i den skånska naturen, där nyhemkomna familjer 

uppmärksammades med en sommarpresent. 

Planerat och genomfört en julfest i Malmö, med underhållning av Tuta & Kör. 

Planerat och genomfört diverse aktiviteter för våra medlemsfamiljer. 

Hållit öppen förskola i Limhamn på vårterminen och höstterminen. 

Vid våra träffar haft insamling av pengar som skänkts till Föräldralösa barn. 

Information 

Utarbetat och skickat nyhetsbrev till våra medlemmar. 

Löpande uppdaterat hemsidan med information om aktiviteter för våra medlemmar. 

Bevakat och administrerat Adoptionscentrum Skånes e-postadress, acskane@outlook.com. 

Uppdaterat Adoptionscentrum Skånes slutna Facebookgrupp. 

Kontaktperson 

Jenny Persson Ljunggren 

Hässleholm 2018-01-30 

Rickard Ljunggren 

Ordförande 

.. " ....... " .... ~ . ~ ~ .. 
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Adoptionscentrum Skåne 
="Resultatrapport" 
Prel!minär 
Räkenskapsår: 17·01·01·17·12·31 
Resultatenhet: Hela föreningen 
Period: 17-01-01·17·12·31 

Rörelsens Intäkter mm 

Bruttovinst 

Rörelsens kostnader 

Nettoomsättning 

S:a Rörelseintäkter mm 

Övriga externa kostnader 

Personalkostnader 

Sida: 
Utskrivet: 

Senaste vernr: 

3010 
3020 
3090 

S:a Nettoomsättning 

5420 
5981 
5982 
5990 
5991 
5993 
5999 
6110 
6200 
6570 
6993 

S:a övriga externa kostnader 

7330 

S:a Personalkostnader 

S:a Rörelsens kostnader Inkl råvaror mm 

Rörelseresultat före avskrivningar 

Rörelseresultat efter avskrivningar 

Rörelseresultat före flnanslella intäkter och kostnader 

Resultat efter finansiella Intäkter och kostnader 

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt 

Resultat före skatt 

Beräknat resultat 

8999 

2018·01·14 
15:28 
90 

Medlemsavg!ftsbldrag 
Kommunbidrag 
Övrf a intäkter 

Programvaror 
Styrelsemöte/Årsmöte 
Förbundsmöte/förbundskonferens 
Sommarfest 
Julfest 
Föreläsningar 
Öppna Förskolan 
Kontorsmaterial 
Tele och post 
Bankkostnader 
lämnade bidrag och gåvor 

Bilersättnin ar 

Årets Resultat 

~"::" ·- ~ E -<V . - 0 . . 
J: .:::r" . 

c:i . 
0 . 
0 

I . . 
Perioden Ackumulerat "O 00 -·s: c:;:) . 

("o.lJ 
~ ·-"C c 

.5 a 40688,00 40688,00 
47266,00 47266,00 

2441,04 2441,04 

90395,04 90395,04 

90395,04 90395,04 

90395,04 90395,04 

·2905,00 ·2905,00 
·4096,00 -4096,00 
-4316,00 -4316,00 
·2864,70 ·2864,70 

-18652,00 ·18652,00 
·9345,35 ·9345,35 
·2256,75 ·2256,75 

-288,90 -288,90 
·2462,50 ·2462,50 
·763,50 -763,50 

·1135,60 ·1135,60 

·49086,30 -49086,30 

-3581,60 -3581,60 

-3581,60 -3581,60 

·52667,90 ·52667,90 

37727,14 37727,14 

37727,14 37727,14 

37727,14 37727,14 

37727,14 37727,14 

37727,14 37727,14 

37727,14 37727,14 

3n27,14 37727,14 

-37727,14 ·37727,14 
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Dnr .......................... . 

Undertecknad revisor, av Adoptionscentrum Skånes årsmöte vald, har genomgått föreningens 
räkenskaper för tiden 2017-01-01-2017-12-31. Jag har tagit del av styrelsens protokoll, gått igenom 
räkenskaperna samt stämt av bankmedel. Alla intäkter och kostnader är vederbörligen styrkta med 
verifikationer. 

Då revisionen inte gett anledning till anmärkning rekommenderar jag årsmötet 

• att godkänna den av styrelsen upprättade resultat-och balansräkningen 

• att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för den period som revisionen avser. 
_______., 

Lund 2ois-er-11 
~--- .,,..--~) 

---·/; ,,../.4 '7 /'./ 

~~~?-/~?:"'J]'~~ 
Torbjgfn E/dlson 

Civilekonom Torbjörn Enochson 
l'Vlagle Stora kyrkogata 2 A 
213 50 Lund 

Tel 0732 68 39 40 konsult 1.]e1iochson.se 
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Verksamhetsplan 2018 

Individ och familj 

2018 =04= i 6 

Dnr .......................... . 

AC Skånes verksamhetsplan är en planering över föreningens aktiviteter under 2018. 

Styrelseaktiviteter 

• 6 styrelsemöten eller fler 

• Bidragsansökningar till olika skånska kommuner 

• Deltagande i förbundskonferens 

Program och Nätverksträffar 

• Anordna föredrag i adoptionsrelaterade ämnen 

•Vårträff 

• Sommarträff 

•Julfest 

• Väntan Längtan träffar 

• Barngruppsträffar 

Information 

• Nyhetskort via post (vid behov) 

• Nyhetsbrev via mail (vid behov) 

• Kontinuerligt uppdatera hemsida (www.adoptionscentrum.se/skane) 

• Bevaka och administrera AC Skånes e-postadress: acskane@outlook.com 

• Kontinuerligt uppdatera och administrera Facebook utifrån Sociala Media Policy och Riktlinjer 

Öppna förskolor 

• Fortsätta med Malmö Träffpunkten i Limhamns församlingshem varje vecka. 

Övrigt 

• Arbeta med att få ännu fler engagerade medlemmar i lokalavdelningens arbete och aktiviteter 

• Verka för att öka antalet medlemmar och uppdatera kontaktdetaljer till medlemmarna 
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Budget 2018 
Budget 1 Budget 2 

INTÄKTER 
Medlemsintäkter 30 000 30 000 
Kommunala bidrag 33 000 33 000 
Övr intäkter (inträde julfest, föreläsningar) 10 000 2000 
SUMMA INTÄKTER 73 000 65 000 

KOSTNADER 
Före läsningar 30 000 30 000 
Sommarträff 5 000 5 000 
Julfest 20 000 10000 
Nätverksgrupper/Öppna Förskolan 15 000 15 000 
Programvara 3 000 3 000 
Utskick och porto 0 0 
Kontorsmaterial 500 500 
Årsstämma, styrelsemöten, förbundskonferens 20 000 10 000 
Bankkostnader 1 000 1 000 
Postbox och eftersändning 3 500 3 500 
Körersättning 5 000 5 000 
Lämnade bidrag och gåvor 0 0 
SUMMA KOSTNADER 103 000 83 000 

RESULTAT -30 000 -18 000 0 :; :J 
;-i c. ,....., <" c:::> - ö: Qo 

! 0 
'° 0 .,c. ::i" n 

""""' ~ 
~ 3 -· .,::: 

: 
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ACSkåne 
Förbundet Adoptionscentrum 
Box1557 

Hndivid och familj 

2018 ~04= 1 6 

22101 lund 

Art: Konstituerande Styrelsemöte 
Tid: 2018-02-10, 14:45-15:45 
Plats: Studiefrämjandets lokaler 

Dnr ......... . 

Närvarande: Rickard Ljunggren, Dagmar Thylander, Louise Friberg och Petra Wiberg 
Frånvarande: Sara Hultgren 

Mötes protokoll 
1. Mötets öppnande 
Rickard förklarade mötet öppnat. 

2. Val av mötessekreterare samt justerare 
Petra valdes till mötessekreterare och Dagmar jämte Rickard till justerare. 

3. Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkändes. 

4. Fördelning av poster i 2018 års styrelse. 
Val av vice ordförande 
Val av sekreterare 
Val av kassör 
Val av Webmaster/redaktör (hemsida och nyhetsbrev} 
Val av firmatecknare 

5. Ansvarsfördelning för 2018 års styrelse. 

Petra Wiberg 
Roterande 
Petra Wiberg 
Dagmar Thylander 
Rickard Ljunggren & Petra Wiberg 

Ansvarig för samtliga styrelseledamöters och suppleanters adressuppgifter: Rickard Ljunggren 
Ansvarig uppdatering av styrelsens mötesforum på Facebook Rickard Ljunggren 
Ansvarig information och frågebesvaring i sociala medier Rickard Ljunggren 
Ansvarig arbetsfördelning kommunbidrag Petra Wiberg 
Ansvarig AC Skånes inkommande mejl Dagmar Thylander 
Evenemangsansvarig Väntan Längtan Sara Hultgren 
Evenemangsansvarig föreläsningar, utbildningar, nyfiken på adoption Louise Friberg 
Evenemangsansvarig sommarfest Petra Wiberg 
Evenemangsansvarig julfest Dagmar Thylander 
Evenemangsansvarig After Work Nerlagt, pga. bristande 

intresse från 
medlemmarna 

Kontaktperson barngrupper/nätverksgrupper/öppna förskolor Sara Hultgren 

6. Mötesdatum första halvåret 2018 

Det första styrelsemötet för året hålls den 22 februari kl. 18.00 hos Petra Wiberg i Oxie. 

Under detta möte kommer fler möten för året att planläggas. 

., ~" "" • • • ~ r ~ • • • ' ' ' 
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~ndivid och tamil.i 

2018 =04= 1 6 

Dnr .......................... . 

7. Evenemangsdatum första halvåret 2018 
11/3 Väntanlängtan -Serbien, hos Hanna Kllngenberg 
15/3 Sluta aldrig gå, föreläsning i Malmö som Petra Wlberg och Anna Karlqvlst håller i 
22/4 Väntan längtan - Sydafrika, hos Sara Hultgren 

8. Inträde evenemang för styrelseledamöter 
Det beslutades under mötet att Inträdet skall vara gratis för styrelseledamöter på våra olika 
evenemang. Famlljemedlemmar betalar vanlfgt medlemspris. 

9. Körersättnlng Inkl. allmänna färdmedel, styrelsemöten och förbundsstyrelsemi>ten 
Rickard Informerade om att styrelseledamöter har rätt till körersättning till och från möten. 
Detta gäller Inte för evenemang som vi arrangerar. 
Kvitton/rapportering för körersättning rapporteras in halvårsvis tlll kassören. 

10. övriga frågor 
Där var inga övriga frågor. 

11, Presentation max Z minuter. Min familj, boende och hemort, min fritid, mitt yrke. 

12. Mötets avslutande 
Rickard förklarade mötet avslutat. 

~k)~ PetraWI~\ 
Sekreter~ 

-#ar fA...- ~iVt1_., 
Dagmar Thylander 
Justerare 

'L-----
Rlckard Ljunggren 
Justerare 
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 Tjänsteskrivelse  
 

180605\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (1) 

 
Datum: 2018-06-05 Till: Utbildningsnämnden 

Handläggare: Yasra Delpisheh 

Dnr: UN 000007/2018 – 600 
 
 

Anmälda kränkande behandlingar  
 
 

Förslag till beslut 
 
Redovisade anmälda kränkande behandlingar läggs till handlingarna. 

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

Del 1 

Rapportering av diskriminering/ 
kränkande behandling 

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

1 (3) 

BÅSTADS KOMMUN 
Utbildningsnämnden 

2018 Q05- 1 5 
Dnr •• U.Jd ... Q.99.J.5. .j.201 <ö 
............................. : .. 6.ct) 

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

Skol-/förskoleenhet 

Strandängsskolan 
Rektor/förskolechef 

Eva Hugosson 

Händelse 

Enheten har tagit del av händelsen 

Rektors/förskolechefs kännedom om händelsen 

Rapporterat till huvudman 

Bedömning av händelsen 
Trakasserier (bygger på diskrimineringsgrunderna) 

Datum 
2018-05-02 
2018-05-02 

D Kön D Könsöverskridande identitet eller uttryck 

D Etnisk tillhörighet D Religion eller annan trosuppfattning 

D Funktionsnedsättning D Sexuell läggning 

Kränkningar (bygger inte på diskrimineringsgrunderna) 

D Utseende D Ekonomisk situation D Begåvning 

IZ] Övrigt nämligen: 

Händelsens uttryck: 

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

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

D psykosociala (utfrysning eller ryktesspridning) 

Klockslag 

D Ålder 

D Kläder 

1ZJ text· eller bildburna (klotter, teckningar, via mobil/dator /Ipad, sociala medier med mera) 

1ZJ subtila (i form av gester, kroppsspråk- eventuellt osynliga för vuxna men ej för barnen/eleverna) 

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

Kan vara aktuellt! 

Vid mindre skada eller risk för skada, Båstads kommuns incident rapport: D aktuellt IZ] ej aktuellt 
Kort beskrivnin av händelseförlo 

och har spelat in filmer där de hotar och hånar 
- som de skickat på Snapchat till henne. På filmerna syns även småbarn, ev släktingar till-, som 
hånar •. - och- har hörts göra kräkljud i korridoren när- går förbi. De har skrikit hora efter 
- i korridoren. 

Skaderapport till Arbetsmiljöverket/Försäkringskassan: 

Gäller vid: 
allvarlig arbetsolycka (svår skada av fysisk/psykisk natur, vid hot, överfall) 
arbetsolycka (lindrigare skada av fysisk/psykisk natur, vid hot, överfall) 

D aktuellt IZ] ej aktuellt 

allvarligt tillbud utan personskada (svårare fall av kränkning eller trakasseri, hot om våld, mordhot) 
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ITiJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Besök oss på bastad.se 

Del 1 

Rapportering av diskriminering/ 
kränkande behandling 

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

1 (3) 

BA8TAOS KOMMUN 
Utbildningsnämnden 

2018 -05- 1 5 
Dnr •• Ll.b! ... 9.QQ . . ":1.1/~o 18 
......... , ......................... 9 .00 

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

Skol-/förskoleenhet 

Strandängsskolan 
Rektor/förskolechef 

Eva Hugosson 

Händelse 
Enheten har tagit del av händelsen 

Rektors/förskolechefs kännedom om händelsen 
Rapporterat till huvudman 

Bedömning av händelsen 
Trakasserier (bygger på diskrimineringsgrunderna) 

Datum 
2018-05-02 
2018-05-02 

D Kön D Könsöverskridande identitet eller uttryck 

D Etnisk tillhörighet D Religion eller annan trosuppfattning 

D Funktionsnedsättning D Sexuell läggning 

Kränkningar (bygger inte på diskrimineringsgrunderna) 

D Utseende D Ekonomisk situation D Begåvning 

1ZJ Övrigt nämligen: 

Händelsens uttryck: 

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

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

D psykosociala (utfrysning eller ryktesspridning) 

Klockslag 

D Ålder 

D Kläder 

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

1ZJ subtila (i form av gester, kroppsspråk- eventuellt osynliga för vuxna men ej för barnen/eleverna) 

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

Kan vara aktuellt! 

Vid mindre skada eller risk för skada, Båstads kommuns incidentrapport: D aktuellt 1ZJ ej aktuellt 
Kort beskrivning av händelseförlopp 

har hörts göra kräkljud när går förbi i korridoren- nekar till det. 

Skaderapport till Arbetsmiliöverket/Försäkringskassan: 
Gäller vid: 
allvarlig arbetsolycka (svår skada av fysisk/psykisk natur, vid hot, överfall) 
arbetsolycka (lindrigare skada av fysisk/psykisk natur, vid hot, överfall) 

D aktuellt IZJ ej aktuellt 

allvarligt tillbud utan personskada (svårare fall av kränkning eller trakasseri, hot om våld, mordhot) 
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fli] BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Besök oss på bastad.se 

Del 1 

Rapportering av diskriminering/ 
kränkande behandling 

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

1 (3) 

BÅSTADS KOMMUN 
Utbildningsnämnden 

2018 g05a 1 5 
Dnr •• ~~ ••• ~9.Q.J.S.QJ 2o I~ 

-6CO D---·····---·"'•••••••••••,.,.DaDOll 

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

Skol-/förskoleenhet 

Strandängsskolan 
Rektor/förskolechef 

Eva Hugosson 

Händelse 
Enheten har tagit del av händelsen 

Rektors/förskolechefs kännedom om händelsen 
Rapporterat till huvudman 

Bedömning av händelsen 
Trakasserier (bygger på diskrimineringsgrunderna) 

Datum 
2018-05-02 
2018-05-02 

D Kön D Könsöverskridande identitet eller uttryck 

D Etnisk tillhörighet D Religion eller annan trosuppfattning 

D Funktionsnedsättning D Sexuell läggning 

Kränkningar (bygger inte på diskrimineringsgrunderna) 

D Utseende D Ekonomisk situation D Begåvning 

r8:] Övrigt nämligen: 

Händelsens uttryck: 

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

r8:] verbala (hånad, hotad, kallad vid öknamn eller dylikt) 

D psykosociala (utfrysning eller ryktesspridning) 

Klockslag 

D Ålder 

D Kläder 

r8:] text- eller bildburna (klotter, teckningar, via mobil/dator/Ipad, sociala medier med mera) 

r8:] subtila (i form av gester, kroppsspråk- eventuellt osynliga för vuxna men ej för barnen/eleverna) 

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

Kan vara aktuellt! 

Vid mindre skada eller risk för skada, Båstads kommuns incidentrapport: D aktuellt r8:] ej aktuellt 
Kort beskrivnin av händelseförlo 

och har spelat in filmer där de hotar och hånar 
- som de skickat på Snapchat till henne. På filmerna syns även småbarn, ev släktingar till - . som 
hånar . . har hörts göra kräkljud i korridoren när - går förbi. De har skrikit hora efter 
- i korridoren. 

Skaderapport till Arbetsm jliöverket/Försäkringskassan: 

Gäller vid: 
allvarlig arbetsolycka (svår skada av fys isk/psykisk natur, vid hot, överfall) 
arbetsolycka (lindrigare skada av fysisk/psykisk natur, vid hot, överfall) 

D aktuellt r8:] ej aktuellt 

allvarligt tillbud utan personskada (svårare fall av kränkning eller trakasseri, hot om våld, mordhot) 
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 Tjänsteskrivelse  
 

 

1 (2) 

 
Datum: 2018-04-26 Till: Utbildningsnämnden 

Handläggare: Margaretha Ekelund Svensson 

Dnr: Klicka här för att ange text. 

 
 

Skolstruktur norra sidan 
 
 

Förslag till beslut 
 

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

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

Aktuellt 
Följande förslag föreligger: 

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

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

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

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

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

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

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

 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Klicka här för att ange text. 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Tjänsteskrivelse från 2017-10-31 
Tjänsteskrivelse från 2016-06-16 
 
Samråd har skett med: 
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Alternativ 5. 

Behålla Östra Karup F-6. 

BÅSTADS l<OMMUN 
Utbildningsnämndan 

2018 -05- 2 8 
Dnr .... !.J..! ... QQ.Q1W 
_ ... 2.0.l(.::.~~ 

Ny 7-9 i Hemmeslöv med upptagning Båstad, Torekov, Hemmeslöv och Östra Karup. 
Båstad F- 6 renoveras och byggs ut. 

I: ny 7-9 skola i Hemmeslöv för 363 elever. 
Byggnadsyta = 5445 m2

• 

lnvesteringskostnad = 136 mkr. 
Driftkostnad ny investering= 9.1 mkr. 
Teknisk livslängd på byggnaden= 60 år. 

G: Ny idrottshall. 
Byggnadsyta = 800 m2

• 

lnvesteringskostnad = 21 mkr (inkl utemiljö idrott). 
Driftkostnad ny investering= 1,4 mkr. 
Teknisk livslängd på byggnaden= 60 år. 

H: renovera strandängsskolan F-6 för 450 elever. 
Byggnadsyta = 4200 m2

• 

lnvesteringskostnad = 75,6 mkr. 
Driftkostnad ny investering= 5,4 mkr. 
Nuvarande driftkostnad= 6, 7 mkr. 
Teknisk livslängd på byggnaden= 25-30 år. 

B: Bygga till F-6 skola Östra Karup för 112 elever. 
Byggnadsyta = 360 m2

• 

lnvesteringskostnad = 11 mkr. 
Driftkostnad ny investering= 0, 7 mkr. 
Nuvarande driftkostnad= 2,3 mkr. 
Teknisk livslängd på byggnaden= 60 år. 

TOT antal elever: 925 

TOT investeringskostnad: 243.6 mkr. 

TOT driftskostnad: 15.2 mkr/år. 

Kommentar: 
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 Tjänsteskrivelse  
 

 

1 (8) 

 
Datum: 2017-10-31 Till: Utbildningsnämnden 

Handläggare: Sara Damber 

Dnr: Klicka här för att ange text. 

 
 

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

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

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

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

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

sen.   
 

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

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

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

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

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

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

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

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

flyktingmottagande, en bostadskrasch, lågkonjunktur m.m. 

 
 

Skolor utifrån upptagningsområden 2017 2022 2027 2037 

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

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

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

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

314 
204 
518 

406 
317 
724 

444 
363 
808 

519 
438 
967 

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

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

 
 
 

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

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

Båstad 7-9 renoveras och byggs ut.  

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

 

Kostnader: 

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

för 450 elever. 

Byggnadsyta =6750 m². 

Investeringskostnad = 169 mkr. 

Driftkostnad ny investering = 11,4 mkr. 

Teknisk livslängd på byggnaden = 60 år. 

 

A: Ny idrottshall  

Byggnadsyta = 800 m². 

Investeringskostnad = 21 mkr (inkl. utemiljö idrott). 

Driftkostnad ny investering = 1,4 mkr. 

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

Byggnadsyta = 360 m². 

Investeringskostnad = 11 mkr. 

Driftkostnad ny investering = 0,7 mkr. 

Nuvarande driftkostnad = 2,3 mkr. 

Teknisk livslängd på byggnaden = 60 år. 

 

 

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

Östra Karup, Hemmeslöv och Torekov för 363 elever. 

Byggnadsyta tillbyggnad = 2385 m² 

Investeringskostnad = 60 mkr. 

Driftkostnad ny investering = 4,0 mkr. 

Nuvarande driftkostnad = 7,1 mkr. 

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

Teknisk livslängd på byggnaden = 25-30 år. 

 

TOT investeringskostnad: 261 mkr.  

TOT driftskostnad: 25,8 mkr/år 

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

Intäkt blir försäljning av fastigheten. 

 

Kommentar: 

 
Strandängsskolan 7-9  

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

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

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

 

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

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

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

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

lig Strandängsskolan 7-9 uppskattas till ca 40 mkr. 

 

Östra Karups skola 

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

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

God tillgänglighet. 

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

 

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

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

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

Båstad 7-9 renoveras och byggs ut.  
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Kostnader: 
  

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

Byggnadsyta = 3210 m². 

Investeringskostnad= 80 mkr. 

Driftkostnad ny investering = 5,4 mkr. 

Teknisk livslängd på byggnaden = 60 år. 

 

D: Ny idrottshall . 

Byggnadsyta = 800 m². 

Investeringskostnad = 21 mkr (inkl. utemiljö idrott). 

Driftkostnad ny investering = 1,4 mkr. 

Teknisk livslängd på byggnaden = 60 år. 

 

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

Byggnadsyta  = 2350 m². 

Investeringskostnad = 42 mkr. 

Driftkostnad ny investering = 2,6 mkr. 

Bef driftkostnad = 1,1 mkr. 

Teknisk livslängd på byggnaden = 25-30 år. 

 

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

Byggnadsyta = 360 m². 

Investeringskostnad = 11 mkr. 

Driftkostnad ny investering = 0,7 mkr.  

Nuvarande driftkostnad = 2,3 mkr. 

Teknisk livslängd på byggnaden = 60 år. 

 

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

Östra Karup, Hemmeslöv och Torekov för 363 elever. 

Byggnadsyta tillbyggnad = 2385 m² 

Investeringskostnad = 60 mkr. 

Driftkostnad ny investering = 4,0 mkr. 

Nuvarande driftkostnad = 7,1 mkr. 

Teknisk livslängd på byggnaden = 25-30 år. 

TOT investeringskostnad: 214 mkr.  

TOT driftskostnad: 24,6 mkr/år. 
 

Kommentar: 

 

Strandängsskolan 7-9 . 

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

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

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

Ytterligare verksamhetsanpassning i befintlig Strandängsskolan 7-9 innebär extra kostnader 

på ca 40 mkr. 

 

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

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

och belysning behöver bättras. 

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

nikation. Utemiljön är redan idag för liten.  

 

Östra Karups skola. 

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

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

verade. God tillgänglighet. 

 

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

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

 

 

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

Karup och Torekov. 

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

 
Kostnader: 
  

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

Östra Karup och Torekov för totalt 808 elever.  

Byggnadsyta = 12 000 m². 

Investeringskostnad = 303 mkr. 

Driftkostnad ny investering = 20,3 mkr. 

Teknisk livslängd på byggnaden = 60 år. 

 

F: Ny idrottshall. 

Byggnadsyta 2000 m². 

Investeringskostnad = 40 mkr 

Driftkostnad ny investering = 2,8 mkr. 

Teknisk livslängd på byggnaden = 60 år. 

 

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

Byggnadsyta = 360 m². 

Investeringskostnad = 11 mkr. 

Driftkostnad ny investering = 0,7 mkr. 

Nuvarande driftkostnad = 2,3 mkr. 

Teknisk livslängd på byggnaden = 60 år. 

 

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

 

TOT investeringskostnad: 354 mkr.  

TOT driftskostnad: 17,9 mkr/år. 

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

 

 

Kommentar: 
 

Strandängsskolan F-9 och idrottshall. 

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

med att fastigheten avyttras.  

Rivningskostnad blir ca 8 mkr. 

 

Östra Karups skola. 

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

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

God tillgänglighet. 

 

 

Alternativ 4. (E+G+C)  
 

Behålla Båstad F-6 med upptagning Båstad. 

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

Båstad 7-9 renoveras och byggs ut.  

 
Kostnader: 

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

Byggnadsyta  = 2350 m². 

Investeringskostnad = 42 mkr. 

Driftkostnad ny investering = 2,6 mkr. 

Bef driftkostnad = 1,1 mkr. 

Teknisk livslängd på byggnaden = 25-30 år. 

 

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

Byggnadsyta = 4890 m². 

Investeringskostnad = 122 mkr. 

Driftkostnad ny investering = 8,2 mkr. 

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

Teknisk livslängd på byggnaden = 60 år. 

 

G: Ny idrottshall. 

Byggnadsyta = 800 m². 

Investeringskostnad = 21 mkr (inkl utemiljö idrott). 

Driftkostnad ny investering = 1,4 mkr. 

Teknisk livslängd på byggnaden = 60 år. 

 

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

Östra Karup, Hemmeslöv och Torekov för 363 elever. 

Byggnadsyta tillbyggnad = 2385 m² 

Investeringskostnad = 60 mkr. 

Driftkostnad ny investering = 4,0 mkr. 

Nuvarande driftkostnad = 7,1 mkr. 

Teknisk livslängd på byggnaden = 25-30 år. 

 

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

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

Intäkt blir försäljning av fastigheten. 

 
Kommentar: 
  

Strandängsskolan 7-9 . 

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

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

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

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

mkr. 

 

Strandängsskolan F-6 . 

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

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

ver bättras. 

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

Utemiljön är redan idag för liten.  

 

Östra Karups skola. 

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

med att fastigheten avyttras.  

Rivningskostnad blir ca 3 mkr. 

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

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

 

 
 
Barnkonsekvensanalys 
Bifogat till UN möte 3 oktober,  Dnr UN000266/2015-600 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Klicka här för att ange text. 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Klicka här för att ange text. 
 
Samråd har skett med: 
Sara Damber, skolchef, Margaretha E Svensson adm.chef, Marika Forsell, utvecklingsledare, Natalie 
Engdahl, barnrättsexpert 
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Datum: 2017-01-02 
Handläggare: Birgitte Dahlin 
Dnr: UN 000266/2015 – 600 
Till: Utbildningsnämnden 
 

Beslutet skall expedieras till: 
Båstadhem, Teknik & service, förskolechefer och rektorer 
 

 
 

 
Hållbar och optimal förskole- och grundskolestruktur för en tidsenlig och 
likvärdig utbildning (Fd. vårdnadshavarenkäten 2014) 
 

Sammanfattning av ärendet 
I vårdnadshavarenkäten 2014 påtalade föräldrarna många brister i den fysiska miljön på 
kommunens grundskolor. Frågan om den fysiska miljön på både förskolor och grundskolor har 
återkommit vid ett flertal sammanträden sedan dess. I förskolechefernas och rektorernas nu-
lägesbedömningar tas förutsättningarna för utveckling och måluppfyllelse upp då den fysiska 
utformningen av flertalet förskole- och grundskolebyggnader inte är anpassade till nutidens 
undervisning.  
Kommunstyrelsen beslöt 2014-05-07 att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram underlag som 
belyser dessa frågeställningar: 
- likvärdig utbildning vid kommunens förskolor och grundskolor 
- framtida kompetensförsörjning 
- förskole- och grundskolelokaler som lever upp till skollagens krav på tidsenliga lärmiljöer och  
  arbetsmiljölagens krav. 
Den 1 januari 2015 kom en reviderad diskrimineringslag som ställer långt större krav på till-
gänglighet än tidigare lagstiftning. Underlaget som förvaltningen tagit fram har beaktat denna 
lag i övervägandena. 
Den slutliga utredningen presenterades 2016-06-30 på utbildningsnämndens sammanträde. 
Beslutet blev att samtliga partier i Kommunfullmäktige skulle få utredningen med bilagor på 
remiss, lämna remissyttranden till Utbildningsnämnden senast 2016-10-12 och att ärendet 
därmed ska återupptas vid sammanträden 2016-11-15.  
En sammanställning av remissvaren bifogas denna tjänsteskrivelse. 
FOKUS PÅ UTBILDNING måste vara ledorden när beslut om framtida förskole- och grundsko-
leorganisation ska beslutas.  
De barn och elever som i dag går i förskola och grundskola ska vara yrkesaktiva till 2060 och 
2070. Det går därför inte att basera framtida organisationsbeslut på inaktuella rapporter som 
har tagits fram när tidigare skollag var giltig. 
Vid utbildningsnämndens sammanträde 2016-11-15 redovisades remissvaren från partierna i 
kommunfullmäktige. Det är tydligt att det inte finns politisk enighet om en framtida förskole- 
och grundskolestruktur. Det finns enighet om att åtgärder måste genomföras på Förslövs skola 
och att planeringen ska påbörjas omgående.  
Med tanke på de stora underhålls- och investeringsbehov som finns i flertalet av byggnaderna 
måste arbetet med fastigheterna dock komma vidare. Vissa byggnader uppfyller inte de krav 
som finns till exempel beträffande ventilation. Den nya bestämmelsen om ’Organisatorisk och 
social arbetsmiljö ställer rimliga krav på arbetsgivaren vilka dock inte kan uppfyllas på alla 
enheterna. Med detta som utgångspunkt kan en planering påbörjas där alla enheterna gås ige-
nom och kostnadsberäknas.  
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För att göra detta med kvalitet måste ett funktionsprogram för förskola respektive grundskola 
tas fram. Ett funktionsprogram visar på vilka lokaler och andra funktioner som ska finnas på 
enheterna för att utbildningen kan genomföras i enlighet med styrdokumenten.   
 

Bakgrund 
Nuvarande förskole- och grundskoleorganisation är inte likvärdig i skollagens mening då för-
utsättningarna för barn och elever att nå målen är mycket olika. Detta framgår av underlaget 
som presenterades 2016-06-30 vid utbildningsnämndens sammanträde.  
Åtta av nio förskolor och fem av sju skolenheter är inte anpassade till dagens utbildning och de 
krav som finns i skollag och läroplaner. De uppfyller inte heller bestämmelserna i arbetsmiljö-
lagen och i diskrimineringslagen.  
Det finns ett oerhört stort behov av tidsenliga lokaler – både för utbildningen av barn och ele-
ver och för personal. 
Det är svårt att bemanna upp på de mindre förskoleenheterna med nuvarande förskolepeng. 
Större enheter eller kortare öppethållande på mindre enheter kan möjligen minska denna 
skillnad. Men tryggheten för barnen måste alltid komma i främsta rummet. Även så, går det 
inte att bortse från personalens arbetsmiljö. 
Elever från skolorna Östra Karups skola, Västra Karups skola och Sandlyckeskolan i Torekov 
måste åka skolskjuts under skoldagen för att få undervisning i slöjd och hemkunskap. Dyrbar 
undervisningstid går åt till bussfärder. Så ser det inte ut för eleverna på Förslövs skola F-6 och 
Strandängsskolan F-6 då dessa lokaler finns på skolenheten. 
Elevhälsans personal finns inte på plats på grundskolorna varje dag så att eleverna lätt kan få 
behövligt stöd. Då ohälsan bland barn och ungdomar ökar, ökar även behovet av tillgänglig 
elevhälsa. Det finns dessutom inte lokaler för elevhälsan på de mindre grundskolorna. 
Kompetensförsörjningen försvåras när skolorna inte kan erbjuda heltidstjänster när elevun-
derlaget är för litet. Lärare måste ha legitimation för att kunna undervisa och sätta betyg vilka 
ges från årskurs sex. Med tanke på den redan påbörjade lärarbristen måste kommunen vara en 
attraktiv arbetsgivare och då ha tillgång till tidsenliga lokaler.  
Samordning av studiehandledning och undervisning på modersmål skulle kunna öka utan 
merkostnader om skolenheterna var större. 
 

Aktuellt 
Översikten med status skolor och förskolor från maj 2015 är inte längre aktuell. Ny bedömning 
av insatser och uppräkning av investeringar måste göras. 
Det har visat sig att Västra Karups skola har stora problem med inomhusmiljön. Utredning 
pågår men är inte klar. Båstadhem, Teknik & service samt miljöavdelningen är involverade i 
detta.  
HR-avdelningen har ihop med ledningsgruppen inom Barn & skola påbörjat ett mycket stort 
arbete för att få fram en strategi och plan för framtida kompetensförsörjning. Arbetet beräknas 
att vara slutfört under våren 2017. 
 
Övervägande/framtid 
Innan problemen på Västra Karups skola är utredda är det lönlöst att ta fram en trovärdig tids-
plan inklusive ekonomiska konsekvenser.  
Däremot bör kommunen upprätta så kallade funktionsprogram för både förskola och grund-
skola. Det ger en bas för att bedöma det vidare arbetet att få fram en hållbar och optimal för-
skole- och grundskolestuktur. Ett funktionsprogram visar på vilka lokaler och övriga funktion-
er som en förskola respektive en grundskola ska ha. Då blir det en professionell bedömning 
och därmed en grund för hållbara byggnader. På sikt kommer dessa funktionsprogram att un-
derlätta arbetet med om- och nybyggnation av skollokaler. 
Funktionsprogram är en nödvändig grund för att bedöma investeringskostnader.  
Sedan är det en förutsättning för att kommunen kan erbjuda likvärdig utbildning i enlighet 
med skollagen.  
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Teknik & service bör ihop med Båstadhem upprätta ett nytt dokument för status på förskolor 
och grundskolor samt göra nya investeringsbedömningar som en fundament för att arbeta 
vidare med en hållbar förskole- och grundskolestruktur. 
När strategin för kompetensförsörjning är framtagen bör den antingen informeras om eller 
fastställes av Utbildningsnämnden. 
 

Barnkonsekvensanalys  
Det har redan genomförts flera som visar på att barns och elevers möjlighet till likvärdig ut-
bildning inte föreligger i dagsläget.  
 
 

Förslag till beslut 
 Utbildningsnämnden beslutar 
 

1. Anhålla kommunstyrelsen om att initiera framtagandet av funktionsprogram för för-
skola 

2. Anhålla kommunstyrelsen om att initiera framtagandet av funktionsprogram för 
grundskola 

3. Anhålla Teknik & service samt Båstadhem om att ta fram aktuell status på samtliga för-
skolor och grundskolor samt aktuella investeringskalkyler för samtliga enheter 

4. Ärendet återupptas 2017-01-31   
 
 
 
 
 
 
Birgitte Dahlin  
Skolchef  
Barn & skola 
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Datum: 20180604 Till: Utbildningsnämnden 

Handläggare: Henrik Andersson Bildningschef 

Dnr: UN 000164/2018 - 600 

 

 Gymnasieorganisation 2019/2020 för Akademi Båstad Gymnasium 
 
Förslag till beslut 
 
1. Utbildningsnämnden godkänner den föreslagna organisationen för Akademi Båstad       

Gymnasium läsåret 2019/20.       
2. Gällande introduktionsprogrammet fattar rektor beslut angående antal platser.   
3. Efter den preliminära antagningen våren 2019 ges Bildningschefen befogenhet att justera 

antalet platser utifrån sökbild på respektive program.   
 

 
Sammanfattning av ärendet 
Fastställande av gymnasieorganisation för läsåret 2019/20 på Akademi Båstad gymnasium. 
 

Bakgrund 
Målsättningen för samverkansavtalet för gymnasieskolan i Skåne är att stärka och utveckla 
hela området till en attraktiv gymnasieregion. Enligt samverkansavtal för gymnasieskolan i 
Skåne Nordväst, § 7, ska respektive styrelse för utbildning fatta beslut om utbud för nästkom-
mande läsår senast den 30 juni året innan utbildningen ska starta.  
 
Aktuellt 
Förslag till organisation läsåret 2017/2018:    
 Program   Antal platser  
 Naturvetenskapsprogrammet  20 
 Samhällsvetenskapsprogrammet inklusive RIG 20  
 Ekonomiprogrammet   20  
 Handels- och administrationsprogrammet 10  
 Vård- och omsorgsprogrammet  20  
 VVS- och fastighetsprogrammet     5  
 Industritekniska programmet  10 
 Totalt antal platser   105   
 

Konsekvenser av beslut 
Akademi Båstad gymnasium har ett adekvat och attraktivt utbud av utbildningar.  
 
Beslutet ska expedieras till: 
Rektor för Akademi Båstad gymnasium 
Bildningschef Båstad kommun 
 
Samråd har skett med: 
Rektor och studie- och yrkesvägledare på Akademi Båstad gymnasium 
 

89



 Tjänsteskrivelse  
 

180601\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (1) 

 
Datum: 2018-06-01 Till: Utbildningsnämnden 

Handläggare: Ida Skoglund 

Dnr: UN 000003/2018 – 904 
 
 

Anmälda delegationsbeslut 
 
 

Förslag till beslut 
 
Redovisade delegationsbeslut läggs till handlingarna. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Delegationsbeslut ska anmälas till utbildningsnämnden. Besluten ska anmälas vid nämndens 
nästkommande sammanträde. 
 
 
 
Kommunkansli 
Ida Skoglund, nämndsekreterare 
 
 
 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Delegationsbeslut individ och familj 2018-04-23 – 2018-05-23 
 

90



Dnr: UN 000003/2018-904 

BÅS~Aos KOMMUN 

2018 -05- 28 
Dnr .......... . . . .. ., ............... . 
···················•••11·············· 

Delegationsbeslut 

Individ och familj Båstads kommun 

2018-04-23-2018-05-23 
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Beslutsdatum 

2018-04-23 

2018-04-23 

2018-04-23 

2018-04-23 

2018-04-23 

2018-04-23 

2018-04-23 

2018-04-24 

Urvalsparametrar: 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 §Bifall 

Gem Kostnader i samband med insats bifall 

FR Beslut inleda utredning snabbyttrande FB 6:20 

FR Beslut inleda utredning snabbyttrande FB 6:20 

Ek bistånd beslut inleda utredning 

Ek Inleda försörjningsinsats 

Vu.x Övr öppenvårdsinsats kostnad bifall 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

Organisation' 

Undemjvåer: 

Hand1 äggare· 

20180423 - 20180523 

Delegeringslista 

Utskriftsdatum: 2018-05-24 

Beslutsfattare: 

Personnummer * 

Beslutsfattare 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Alexandra Borbelj 

Linda Hedman 

Linda Hedman 

Linda Hedman 

Madelene Colliander 

Madelene Colliander 

Nicolina Carlsson 

Arbetshinder, sociala skäl 
Anna Berg 

Urvalsdatum ~ Beslutsdatum 

Q-2/ 

Avslagsbelopp 

1 862,00 

500,00 

3 111,00 

963,00 

Sida 1I11 
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Beslutsdaturn 

2018-04-24 

2018-04-24 

2018-04-24 

2018-04-24 

2018-04-25 

2018-04-25 

2018-04-25 

2018-04-26 

2018-04-26 

Uryalsparametrar: 

Delegeringslista 

Utskriftsdatum: 2018-05-24 

Gem Kostnader i samband med insats bifall 

Gem Kostnader i samband med insats bifall 

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

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

FR Beslut inleda utredning snabbyttrande FB 6:20 

FR Beslut inleda utredning snabbyttrande FB 6:20 

BoU Intern Öppenvård bifall 

BoU Beslut Intematboende e.dyl kostnad 

BoU Beslut Intematboende e.dyl kostnad 

Organisation: 

Undernjvåer 

Handl!\ggare-

20180423 - 20180523 Beslutsfattare· 

Personnummer * 

Beslutsfattare 

Camilla Moritz 

Linda Hedman 

Linda Hedman 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Linda Tillman Åkerhjelm 

Linda Hedman 

Linda Hedman 

Rose-Marie Paulsson 

Linda Hedman 

Linda Hedman 

Urvalsdatum = Beslutsdatum 

A vslagsbelopp 

400,00 

95 850,00 

2 137,00 

3 300,00 

3 300,00 

Sida 2 I 11 
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Beslutsdatum 

Avser 

2018-05-01 

2018-05-01 

2018-05-01 

2018-05-01 

2018-05-01 

2018-05-01 

2018-05-02 

2018-05-02 

2018-05-02 

Urval.parametrar: 

Delegeringslista 

Utskriftsdatum: 

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

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

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

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

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

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

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

FR Beslut inleda faderskapsutredning FB 2: 1 

FR Beslut inleda faderskapsutredning FB 2: 1 

Organj sati on

Undemiväer 

Handläggare· 

20180423 - 20180523 Beslutsfattare· 

Q!fil!k:. 

~ 

Personnummer; * 

2018-05-24 

A vslagsbelopp 

Beslutsfattare 

Camilla Moritz 

Camilla Moritz 

Camilla Moritz 

Camilla Moritz 

Rose-Marie Paulsson 

Rose-Marie Pauisson 

Helen Johansson 

J osephin Brecht 

J osephin Brecht 

Urvalsdatum = Beslutsdatum Sida 3 I 11 
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Beslutsdatum 

Avser 

2018-05-02 

2018-05-02 

2018-05-02 

2018-05-02 

2018-05-02 

2018-05-03 

2018-05-03 

2018-05-04 

2018-05-04 

Urva lspaY:am etra r: 

Delegeringslista 

Utskriftsdatum: 2018-05-24 

Vux Beslut Boende, tillfälligt 

Vux Institutionsplac 4 kap 1 § bifall 

Vux Beslut Boende, tillfälligt 

Vux Beslut :inleda utredIDng enl 11 kap 1 § 

BoU Beslut enl 11 kap§§ 1,2 SoL :inleda utredIDng 

Vux UtredIDngskostnad mm 

Gem Kostnader i samband med insats bifall 

Gem Kostnader i samband med insats bifall 

Gem Kostnader i samband med insats bifall 

Organisation· 

Undemivåer· 

Handläggare: 

20180423 - 20180523 Beslutsfattare· 

Personnummer. * 

Avslags belopp 

Beslutsfattare 

Linda Hedman 

Linda Hedman 

Linda Hedman 

Nicolina Carlsson 

PiaÅstrand 

Magnus Andersson 

282,00 
Rese-Marie Paulsson 

602,00 
Camilla Moritz 

2 947,00 
Camilla Moritz 

Urvalsdat11m = Beslutsdatum Sida4 / ll 
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Beslutsdatum 

Avser 

2018-05-04 

2018-05-04 

2018-05-04 

2018-05-04 

2018-05-04 

2018-05-04 

2018-05-04 

2018-05-04 

2018-05-07 

Urva !spa rametra r: 

Gem Kostnader i samband med insats bifall 

Gem Kostnader i samband med insats bifall 

Gem Kostnader i samband med insats bifall 

Gem Kostnader i samband med insats bifall 

Gem Kostnader i samband med insats bifall 

Gem Kostnader i samband med insats bifall 

Gem Kostnader i samband med insats bifall 

BoU Intern Öppenvård bifall 

FR Faderskapsbekräftelse FB 1 :4 S-protokoll 

Organisation· 

Undernivåer; 

Handläggare· 

20180423 - 20180523 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 2018-05-24 

Avslags belopp 

Beslutsfattare 

3 147,00 
Camilla Moritz 

3 147,00 
Camilla Moritz 

3 147,00 
Camilla Moritz 

3 147,00 
Camilla Moritz 

3 147,00 
Camilla Moritz 

3 147,00 
Camilla Moritz 

2 545,00 
Camilla Moritz 

PiaÅstrand 

J osephin B~echt 

Beslutsfattare· 
Urvalsda!um - Beslutsdatum Sida 5/11 

Personnummec * 
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Besluts datum 

Avser 

2018-05-07 

2018-05-07 

2018-05-07 

2018-05-07 

2018-05-07 

2018-05-07 

2018-05-08 

2018-05-08 

2018-05-08 

Urvalsparametrar: 

Delegeringslista 

Utskriftsdatum: 

Vux Utredningskostnad mm 

Gem Kostnader i samband med insats bifall 

Gem Kostnader i samband med insats bifall 

BoU Utredningskostnad 

Vux Kostnader i utredning 

Vu:x Övr kostnad stödinsats bifall 

BoU Beslut Intematboende e.dyl kostnad 

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

Bo U Övervägande om fortsatt vård enl 6 kap 8 § SoL 

Qrganisation

Undemiväer 

Handläggare-

20180423 - 20180523 Beslutsfattare; 

Orsak· 

Beslut" 

Personnummer. * 

2018-05-24 

A vslagsbelopp 

Beslutsfattare 

Linda Hedman 

48 649,00 
Linda Hedman 

47 400,00 
Linda Hedman 

66 780,00 
Linda Hedman 

500,00 
Linda Hedman 

615,00 
Linda Hedman 

3 720,00 
Linda Hedman 

Socialnämnd 

Socialnämnd 

Urvalsdatt1m = Beslutsdatum Sida 6/11 
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Beslutsdatum 

~ 

2018-05-08 

2018-05-09 

2018-05-09 

2018-05-09 

2018-05-09 

2018-05-15 

2018-05-15 

2018-05-15 

2018-05-15 

!Trvalsparametrar: 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 2018-05-24 

BoU Övervägande om fortsatt vård enl 6 kap 8 § SoL 

FR Samarbetssamtal FB 6: 18 redovisas t TR 

FR Samarbetssamtal FB 6:18 redovisas t TR 

FR Samarbetssamtal FB 6: 18 redovisas t TR 

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 §Bifall 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

BoU Intern Öppenvård bifall 

Organisation

Undemivåer 

Handläggare· 

20180423 - 20180523 Beslutsfattare· 

Personnummer: * 

Beslutsfattare 

Socialnämnd 

J osephin Brecht 

J osephin Brecht 

J osephin Brecht 

Maria Ivarsson 

Arbetshinder, sociala skäl 
Anna Berg 

Arbetshinder, sociala skäl 
Anna Berg 

Arbetshinder, sociala skäl 
Anna Berg 

PiaAstrand 

Urvalsdatitro = Beslutsdatum 

A vslagsbelopp 

6 650,00 

5 814,00 

379,00 

Si9-a 7Il1 
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Beslutsdatum 

Avser 

2018-05-15 

2018-05-15 

2018-05-15 

2018-05-15 

2018-05-15 

2018-05-15 

2018-05-15 

2018-05-15 

2018-05-16 

Urvalsparametrar: 

BoU Intern Öppenvård bifall 

BoU Intern Öppenvård bifall 

BoU Intern Öppenvård bifall 

BoU Intern Öppenvård bifall 

Gem Kostnader i samband med insats bifall 

Gem Kostnader i samband med insats bifall 

Gem Kostnader i samband med insats bifall 

Gem Kostnader i samband med insats bifall 

Ek bistånd beslut inleda utredning 

Organisation· 

Undemivåer; 

Handläggare· 

20180423 - 20180523 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 

Beslutsfattare: 

Orsak 

Iktlill:. 

Personnummer. * 

2018-05-24 

A vslagsbelopp 

Beslutsfattare 

PiaÅstrand 

PiaÅstrand 

PiaÅstrand 

PiaÅstrand 

3 147,00 
Rose-Marie Paulsson 

3 147,00 
Rose-Marie Paulsson 

3 147,00 
Rose-Marie Paulsson 

3 147,00 
Rose-Marie Paulsson 

Annelie Zerman 

Urvalsdattun = Beslutsdatum Sida 8 I 11 
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Delegeringslista 

Utskriftsdatum: 2018-05-24 

Beslutsdatum 

2018-05-16 Ek Inleda fcirsörjningsinsats 

2018-05-16 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2018-05-17 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

2018-05-17 BoU Intern Öppenvård bifall 

2018-05-18 FR Beslut inleda utredning snabbyttrande FB 6:20 

2018-05-18 BoU Beslut enl 11 kap§§ 1,2 SoL inleda utredning 

2018-05-21 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2018-05-21 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

2018-05-21 Ek fly Bistånd 4 kap 1 §Bifall 

Vrvalsparametrar: 20180423 - 20180523 Bes! utsfattare· 

Organisation: 

Undemiväer: 

Handlägwe· Personnummer: * 

Beslutsfattare 

Annelie Zerrnan 

Maria Ivarsson 

Arbetslös - Ingen ersättning 
Alexandra Borbelj 

U1rik Saurell 

Linda Hedman 

PiaÅstrand 

Behovet bedöms vara tillgodose 
Anna Berg 

Arbetshinder, sociala skäl 
Anna Berg 

Arbetslös - Otillräcklig ersättn:in 
Anna Berg 

Urvalsdatum = Beslutsdatum 

A vslagsbelopp 

3 999,00 

6 650,00 

1 897,00 

Sida 9 / 11 
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Beslutsdatum 

2018-05-21 Gem Kosmader i samband med insats bifall 

2018-05-21 Gem Kosinader i samband med insats bifall 

2018-05-22 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2018-05-22 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

2018-05-22 Ek bistånd 4 kap 1 §, 9 kap 2 §förskott på förmån 

2018-05-22 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

2018-05-22 Gem Kosinader i samband med insats bifall 

2018-05-22 FR Faderskapsbekräftelse FB1:4 S-protokoll 

2018-05-23 FR Beslut inleda faderskapsutredning FB 2: 1 

Urvalsparametrar: 20180423 - 20180523 

Organisation: 

Undeynjvåer: 

Handläggare· 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 2018-05-24 

Beslutsfattare· 

Personnummer * 

Beslutsfattare 

Camilla Moritz 

Camilla Moritz 

Behovet bedöms vara tillgodose 
Anna Berg 

Arbetsbinder, sociala skäl 
Anna Berg 

Arbetslös - Ingen ersättning 
Anna Berg 

Arbetshinder, sociala skäl 
Anna Berg 

Camilla Moritz 

Linda Hedman 

Linda Hedman 

Uryalsdat\nn = Beslutsdatum 

A vslagsbelopp 

4 720,00 

3 147,00 

4 950,00 

9 564,00 

5 350,00 

239,00 

Sida 10 / 11 
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Beslutsdatum 

2018-05-23 

2018-05-23 

2018-05-23 

2018-05-23 

Urya )spara metrar: 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 2018-05-24 

FR Faderskapsbelaäftelse FB 1 :4 S-protokoll 

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

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

BoU Kontaktp/-familj 4 kap§ 1 bifall 

Organisation· 

Underuivåer 

Handläggare· 

20180423 - 20180523 Beslutsfattare· 

Personnummer· * 

A vslagsbelopp 

Beslutsfattare 

Linda Hed.man 

Maria I varsson 

PiaAstrand 

PiaAstrand 

Urya]sdatum = Beslutsdatum Sida 11/ 11 
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Beslutsdatum 

2018-04-23 

2018-04-23 

2018-04-23 

2018-04-23 

2018-04-23 

2018-04-23 

2018-04-23 

2018-04-24 

Urvalsparametrar: 

Vux Utredningskostnad mm 

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

Ek bistånd 4 kap 1 §, 9 kap 2 § förskott på förmån 

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

Ek Beslut inleda utredning förmedlingsmedel 

Organisation· 

Underoiväer 

Handläggare· 

20180423 - 20180523 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 2018-05-24 

Beslutsfattare; 

Personnummer * 

Beslutsfattare 

Linda Hedman 

Madelene Colliander 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Madelene Colliander 

Arbetslös - Ingen ersättning 
Madelene Colliander 

Madelene Colliander 

Maria Ivarsson 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Maria Ivarsson 

Ann-Britt Nilsson 

Uryal<datr1m = Beslutsdatum 

A vslagsbelopp 

18,00 

10 166,00 

2 324,00 

Sida 1I19 
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Beslutsdatum 

2018-04-24 

2018-04-24 

2018-04-24 

2018-04-24 

2018-04-24 

2018-04-24 

2018-04-24 

2018-04-24 

2018-04-24 

Urvalsparametrar: 

Ek Förmedlingsmedel enl 4 kap 1 § beviljas 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek Bistånc). 4 kap 1 § avslag 

· Ek bistånd 4 kap 1 §, 9 kap 2 § förskott på förmån 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

Organjsation

Undernivåer: 

Handläggare· 

20180423 - 20180523 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 2018-05-24 

Beslutsfattare· 

Personnummer * 

Beslutsfattare 

Ann-Britt Nilsson 

Behovet bedöms vara tillgodose 
Anna Berg 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Anna Berg 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Anna Berg 

Linda Tillman Åkerhjelm 

Maria Ivarsson 

Arbetslös - Ingen ersättning 
Maria Ivarsson 

Ingår ej i skälig levandsnivå 
Maria Ivarsson 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Maria Ivarsson 

Urvalsdatmn = Bes!utsdatum 

A vslagsbelopp 

551,00 

2 328,00 

12 395,00 

10 439,00 

Sida 2 / 19 
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Beslutsdatum 

2018-04-25 

2018-04-25 

2018-04-25 

2018-04-25 

2018-04-25 

2018-04-25 

2018-04-25 

2018-04-25 

2018-04-25 

Urvalsparametrar: 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek fly 4 kap 1 § & 9 kap 2 § förskott på förmån 

Ek bistånd beslut inleda utredning 

Ek Inleda försörjningsinsats 

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek bistånd 4 kap 2 § bifall 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

Organisation

Undernjvåer· 

Handläggare· 

20180423 - 20180523 

Delegeringslista 

Utskrifts datum.: 2018-05-24 

Beslutsfattare; 

Personnumm ec * 

Beslutsfattare 

Behovet bedöms vara tillgodose 
Anna Berg 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Anna Berg 

Annelie Zerman 

Annelie Zerman 

Linda Tillman Åkerhj elm 

Linda Tillman Åkerhjelm 

Linda Tillman Åkerhjelm 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Linda Tillman Åkerhjelm 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Madelene Colliander 

Urvalsdatum = Beslutsdatum 

A vslagsbelow 

361,00 

500,00 

6 156,00 

Sida3 /19 
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Beslutsdatum 

~ 

2018-04-25 

2018-04-25 

2018-04-25 

2018-04-25 

2018-04-25 

2018-04-26 

2018-04-26 

2018-04-26 

2018-04-26 

U rva lspa rametrar: 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek fly 4 kap 1 § & 9 kap 2 § förskott på fönnån 

Ek Bistånd 4 kap 1 §avslag 

Vux Beslut inleda utrednlng enl 11 kap 1 § 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 §Bifall 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek bistånd 4 kap 2 § bifall 

Orga11isation

U11demivåer: 

Handläggare: 

20180423 - 20180523 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 2018-05-24 

Beslutsfattare· 

Personnummer· * 

Beslutsfattare 

Ingår ej i skälig levandsnivå 
Madelene Colliander 

Ingår ej i skälig levandsnivå 
Maria Ivarsson 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Maria Ivarsson 

Maria Ivarsson 

Nicolina Carlsson 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Anna Berg 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Anna Berg 

Annelie Zerman 

Akut/Tillfälligt behov, utan förs• 
Annelie Zerman 

Urva!sdatpm = Beslutsdatum 

A vslagsbelopp 

10 085,00 

3 114,00 

34 960,00 

20 581,71 

10 291,00 

Sida 4 / 19 
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Beslutsdatum 

2018-04-26 

2018-04-26 

2018-04-26 

2018-04-26 

2018-04-26 

2018-04-26 

2018-04-26 

2018-04-26 

2018-04-26 

Urvalsparametrar 

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Vux Beslut inleda utredning enl 11 kap 1 § 

Vux Utredningskostnad mm 

Vux Kostnader i utredning 

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

Ek bistånd beslut inleda utredning 

OrganisatioD' 

UndernM,er: 

Handläggare-

20180423 - 20180523 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 2018-05-24 

Beslut<fattare: 

Personnummer. * 

Beslutsfattare 

Annelie Zerman 

Helen Johansson 

Linda Hedman 

Linda Hedman 

Linda Tillman Åker~ elm 

Linda Tillman Åkerhjelm 

Ingår ej i skälig levandsnivå 
Linda Tillman Åkerhjelm 

Arbetshinder, sociala skäl 
Linda Tillman Åkerhjelm 

Madelene Colliander 

Urvalsdatum = Beslutsdatum 

Avslags belop_p 

500,00 

12 039,00 

Sida 5 I 19 
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Besluts datum 

2018-04-26 

2018-04-27 

2018-04-27 

2018-04-27 

2018-04-27 

2018-04-27 

2018-04-27 

2018-04-27 

2018-04-27 

Urvalsparametl"ar: 

Ek Inleda försörjningsinsats 

Ek bistånd 4 kap 1 §, 9 kap 2 § förskott på förmån 

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek bistånd 4 kap 1 §, 9 kap2 §förskott på förmån 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

Organisation· 

Undemjyåer. 

Randläggare; 

20180423 - 20180523 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 

Beslutsfattare· 

.Qruik. 

Personnummer: * 

2018-05-24 

Avslags belopp 

Beslutsfattare 

Madelene Colliander 

Arbetar deltid, ofrivilligt - Otillr 577,00 
Annelie Zerman 

I 000,00 
Annelie Zerrnan 

Arbetar deltid, ofrivilligt - Otilir 12 363,00 
Annelie Zerman 

Behovet bedöms vara tillgodose 
Madelene Colliander 

Arbetslös - Väntar på ersättning 1 340,00 
Madelene Colliander 

Arbetslös - Väntar på ersättning 8 784,00 
Madelene Colliander 

Ingår ej i skälig levandsnivå 
Maria Ivarsson 

Arbetar heltid - Otillräcklig inkc 658,00 
Maria Ivarsson 

Urya!sdatum = Besluts datum Sida 6 I 19 
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Beslutsdatum 

2018-04-27 

2018-04-27 

2018-04-27 

2018-04-30 

2018-04-30 

2018-04-30 

2018-05-01 

2018-05-02 

2018-05-02 

Urvalsparametrar: 

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

Ek bistånd 4 kap 2 § bifall 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

Vux Beslut Andrahandskontrakt 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

Qrganisation

Undernivåer. 

Handläggare· 

20180423 - 20180523 

Delegeringslista 

Utskriftsdatum: 2018-05-24 

Beslutsfattare· 

Personnummer: * 

Beslutsfattare 

Maria Ivarsson 

Behovet bedöms vara tillgodose 
Maria Ivarsson 

Arbetslös - Otillräcklig ersättilln 
Maria Ivarsson 

Arbetshinder, sociala skäl 
Anna Berg 

Sjukskriven utan rätt till ersättui 
Anna Berg 

Arbetslös - Otillräcklig ersättilln 
Madelene Colliander 

Linda Hedman 

Sjukskriven utan rätt till ersättui 
Anna Berg 

Sjukskriven utan rätt till ersättui 
Anna Berg 

Urvalsdattpn = Beslutsdatum 

Avslags belopp 

1225,00 

9 815,00 

2 715,00 

3 277,00 

2 187,00 

18 856,00 

Sida 7/19 
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Beslutsdatum 

Avser 

2018-05-02 

2018-05-02 

2018-05-02 

2018-05-02 

2018-05-02 

2018-05-03 

2018-05-03 

2018-05-03 

2018-05-03 

Urvalspararnetrar: 

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek fly bistånd beslut lnl.eda utredning 

Ek fly lnl.eda försörjningsinsats 

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Vux Beslut lnl.eda utredning enl 11 kap 1 § 

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek bistånd 4 kap 2 § bifall 

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Organisation· 

Undernivåer 

Handläggare· 

20180423 - 20180523 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 2018-05-24 

Beslutsfattare· 

Personnummer * 

Beslutsfattare 

Annelie Zennan 

Madelene Colliander 

Madelene Colliander 

Maria Ivarsson 

Nicolina Carlsson 

Anna Berg 

Maria I varsson 

Sjukskriven med läkarintyg-inge 
Maria Ivarsson 

Maria I varsson 

Urvalsdatum = Beslutsdatum 

A vslagsbelopp 

100,00 

5 919,00 

Sida 8 I 19 
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Beslutsdatum 

2018-05-03 

2018-05-03 

2018-05-04 

2018-05-04 

2018-05-04 

2018-05-04 

2018-05-04 

2018-05-04 

2018-05-04 

Urvali;parametrar: 

Ek bistånd 4 kap 1 §, 9 kap 2 § förskott på förmån 

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

Ek bistånd beslut inleda utredning 

Ek Inleda försörjningsinsats 

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek bistånd 4 kap 2 § bifall 

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Organisation: 

Undernivåer

Haudläggare· 

20180423 - 20180523 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 2018-05-24 

Beslutsfattare· 

Personnummer * 

Beslutsfattare 

Sjukskriven med läkarintyg-inge 
Maria Ivarsson 

Maria Ivarsson 

Arbetar heltid - Väntar på inkorr 
Anna Berg 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Anna Berg 

Annelie Zerman 

Annelie Zerman 

Linda Tillman Åkerhjelm 

Pension otillräcklig 2017 
Linda Tillman Åkerhj elm 

Madelene Colliander 

Urvalsdatum = Beslutsdatum 

A vslagsbelopp 

10 175,00 

600,00 

964,00 

3 699,00 

Sida 9 / 19 
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Beslutsdatum 

2018-05-04 

2018-05-04 

2018-05-04 

2018-05-07 

2018-05-07 

2018-05-07 

2018-05-07 

2018-05-07 

2018-05-07 

Urva lspa rametra r: 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek Förvaltningsrätten avslår överklagandet 

Vux Missb Inst.plac särskild kostn 4 kap 1 § bifall 

Vux L VM Särskild kostnad bifall 

Vux Kostnader i utredning 

Vux Kostnader i utredning 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Organisation; 

Undemivåer. 

Handläggare· 

20180423 - 20180523 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 2018-05-24 

Beslutsfattare· 

Personnummer * 

Beslutsfattare 

Arbetslös - Otillräcldig ersättnin 
Madelene Colliander 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Madelene Colliander 

Maria Ivarsson 

F örvaltningsrätt 

Lin.da Hedman 

Linda Hedman 

Linda Hedman 

Linda Hedman 

Behovet bedöms vara tillgodose 
Maria Ivarsson 

UrvalsdotJ1m = Beslutsdatum 

A vslagsbelopp 

1 725,00 

6 279,00 

15 000,00 

75 000,00 

500,00 

1 500,00 

Sida 10 / 19 
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Besluts datum 

2018-05-08 

2018-05-08 

2018-05-08 

2018-05-08 

2018-05-08 

2018-05-08 

2018-05-08 

2018-05-08 

2018-05-08 

Urvalsparametrar: 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek :fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 §Bifall 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

Vux L VM Särskild kostnad bifall 

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

UT Familjehem medgivande enl 6 kap 6 § SoL 

Organjsatim 

Undemivåer: 

Handläggare: 

20180423 - 20180523 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 2018-05-24 

Beslutsfattare: 

Personnummer- * 

Beslutsfattare 

Ingår ej i skälig levandsnivå 
Anna Berg 

Ingår ej i skälig levandsnivå 
Anna Berg 

Pension otillräcklig 2017 
Anna Berg 

Pension otillräcklig 2017 
Anna Berg 

Linda Hed.man 

Madelene Colliander 

Madelene Colliander 

Maria Ivarsson 

Socialnämnd 

Urvalsdatum = Beslutsdatum 

A vslagsbelopp 

3 823,00 

233,00 

61 600,00 

Sida 11/ 19 
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Beslutsdatum 

2018-05-09 Ek bistånd beslut inleda utredning 

2018-05-09 Ek Inleda försörjningsinsats 

2018-05-09 Ek Beslut inleda utredning förmedlingsmedel 

2018-05-09 Ek Förmedlingsmedel en.I 4 kap 1 §beviljas 

2018-05-09 Ek Beslut inleda utredning förmedlingsmedel 

2018-05-09 Ek Förmedlingsmedel en.I 4 kap 1 § beviljas 

2018-05-09 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

2018-05-11 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2018-05-14 Ek Bistånd 4 kap I § avslag 

Urvalsparametrar: 20180423 - 20180523 
Organisation· 

Underniväer: 

Handläggare: 

Delegeringslista 

Utslcriftsdatum: 2018-05-24 

Beslutsfu.ttare: 

Personnummer: * 

Beslutsfattare 

Ann-Britt Nilsson 

Ann-Britt Nilsson 

Ann-Britt Nilsson 

Ann-Britt Nilsson 

Ann-Britt Nilsson 

Ann-Britt Nilsson 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Maria Ivarsson 

Madelene Colliander 

Anna Berg 

UrvalsdattJID = Beslutsdatum 

A vslagsbelopp 

1 600,00 

Sida 12 I 19 
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Beslutsdatum 

Avser 

2018-05-15 

2018-05-15 

2018-05-15 

2018-05-16 

2018-05-16 

2018-05-16 

2018-05-16 

2018-05-16 

2018-05-16 

Urvalsparsmetrar: 

Vux Beslut Boende tillfälligt, avslutas 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 §Bifall 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

Ek bistånd beslut inleda utredning 

Ek Inleda försörjningsinsats 

20180423 - 20180523 
Organisation: 

Undernjväer: 

Handläggare· 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 2018-05-24 

Beslutsfattare· 

Personnummer· * 

Beslutsfattare 

Linda Hedman 

Ingår ej i skälig levandsnivå 
Maria Ivarsson 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Maria I varsson 

Anna Berg 

Behovet bedöms vara tillgodose 
Anna Berg 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Anna Berg 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Anna Berg 

Annelie Zerman 

Annelie Zerman 

Urvalsdatum ~ Beslutsdatum 

Avslags belopp 

1 830,00 

9 142,00 

6 183,00 

Sida 13 I 19 
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Beslutsdatum 

2018-05-16 

2018-05-16 

2018-05-16 

2018-05-16 

2018-05-16 

2018-05-16 

2018-05-16 

2018-05-16 

2018-05-17 

Uryalsparametrar: 

Ekfl.yBistånd4kap 1 §avslag 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

Ek bistånd beslut inleda utredning 

Ek Inleda försörjningsinsats 

Ek bistånd 4 kap 1 §, 9 kap 2 § förskott på förmän 

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek Beslut inleda utredning överklagande 

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Period: 

Organisation: 

Undernjvåer; 

Handläggare: 

20180423 - 20180523 

Delegeringslista 

Utskriftsdatum: 2018-05-24 

Beslutsfattare: 

"Personnummer * 

Beslutsfattare 

Behovet bedöms vara tillgodose 
Linda Tillman Åkerhjelm 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Linda Tillman Åkerb,j elm 

Madelene Colliander 

Madelene Colliander 

Arbetslös - Ingen ersättning 
Madelene Colliander 

Madelene Colliander 

Maria Ivarsson 

Maria I varsson 

Annelie Zerman 

Urvalsdatpm = Bes!utsdatum 

A vslagsbelopp 

1 987,00 

7 478,00 

Sida 14 I 19 
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Besluts datum 

2018-05-17 FR Beslut inleda medgivandeutredning 

2018-05-17 Ek fly bistånd beslut inleda utredning 

2018-05-17 Ek fly inleda försörjningsinsats 

2018-05-17 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

2018-05-18 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2018-05-18 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2018-05-18 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

2018-05-18 Vux Beslut inleda utredning enl 11 kap 1 § 

2018-05-21 Ek fly bistånd beslut inleda utredning 

Urvalsparametrar: 20180423 - 20180523 
Organisation· 

Undernjväer: 

Handläggare-

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 2018-05-24 

Personnummer. * 

Beslutsfattare 

Linda Hedman 

Linda Tillman Åkerhjelm 

Linda Tillman Åker~ elm 

Väntar på etableringsersättning '. 
Linda Tillman Åkerhjelm 

Maria Ivarsson 

Ingår ej i skälig levandsnivå 
Maria Ivarsson 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Maria Ivarsson 

Nicolina Carlsson 

Ann-Britt Nilsson 

Urva)sdatmn = Beslutsdatum 

A vslagsbelopp 

6 332,00 

11 565,00 

Sida 15 I 19 
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Beslutsdatum 

Avser 

2018-05-21 

2018-05-21 

2018-05-21 

2018-05-21 

2018-05-21 

2018-05-21 

2018-05-21 

2018-05-21 

2018-05-21 

Urva lsparam etra r: 

Ek Inleda försörjningsinsats 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

Ek fly 4 kap 1 § & 9 kap 2 § förskott på förmån 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

Vux Beslut inleda utredning enl 11 kap 1 § 

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Organjsation

Undernivåer· 

Hand]!!.ggare-

20180423 - 20180523 

Delegeringslista 

Utskriftsdatum: 2018-05-24 

Beslutsfattare: 

Personnummer. * 

Beslutsfattare 

Ann-Britt Nilsson 

Behovet bedöms vara tillgodose 
Anna Berg 

Anna Berg 

Arbetar deltid, ofrivilligt - Vänt~ 
Anna Berg 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Anna Berg 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Anna Berg 

Ivona Widen 

Linda Tillman Akerhjelm. 

Linda Tillman Åker~ elm 

Uryalsdatum = Beslutsdatum 

A vslagsbelopp 

240,00 

28 641,00 

7 039,00 

Sida 16 I 19 

118



Beslutsdatum 

2018-05-21 

2018-05-21 

2018-05-21 

2018-05-21 

2018-05-21 

2018-05-21 

2018-05-21 

2018-05-21 

2018-05-22 

Urval~parametrar: 

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek :fly bistånd beslut inleda utredning 

Ek :fly inleda försörjningsinsats 

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Qrganisation

Undemiväer: 

Handläggare· 

20180423 - 20180523 

Delegeringslista 

Utskriftsdatum: 2018-05-24 

Orsak A vslagsbelopp 

Beslutsfattare 

Linda Tillman Åkerhjelm 

Linda Tillman Åkerhj elm 

Linda Tillman Åkerhjelm 

Linda Tillman Åkerhj elm 

Linda Tillman Åkerhj elm 

Maria Ivarsson 

Maria Ivarsson 

Maria Ivarsson 

Annelie Zerman 

Beslutsfattare· 
Urval<dattJm = Beslutsdatum Sida 17I19 

Pen:onnumrner * 
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Beslutsdatum 

Avser 

2018-05-22 

2018-05-22 

2018-05-22 

2018-05-23 

2018-05-23 

2018-05-23 

2018-05-23 

2018-05-23 

2018-05-23 

Urvalsparametrar: 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

Qrganfaation· 

Undemivåer; 

Handläggare: 

20180423 - 20180523 

Delegeringslista 

Utslcriftsdatum.: 2018-05-24 

Beslutsfattare· 

Personnummer * 

Beslutsfattare 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Maria Ivarsson 

Maria Ivarsson 

Maria Ivarsson 

Bidrar ej till sin försörjning 
Anna Berg 

Anna Berg 

Anna Berg 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Anna Berg 

Behovet bedöms vara tillgodose 
Linda Tillman Åkerhjelm 

Arbetshinder, sociala skäl 
Linda Tillman Åkerhjelm 

Urvalsdatum = Beslutsdatum 

Avslags belopp 

4 657,00 

3 621,00 

17677,00 

Sida 18 / 19 
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Beslutsdatum 

2018-05-23 

2018-05-23 

2018-05-23 

Urva lspar.ametrar: 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek bistånd 4 kap I §, 9 kap 2 § förskott på förmån 

Organisation· 

PndemM.er· 

Handläggare· 

20180423 - 20180523 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 2018-05-24 

Be<lutsfattare· 

Personmun mer- * 

Beslutsfattare 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Maria Ivarsson 

Behovet bedöms vara tillgodose 
Maria Ivarsson 

Arbetslös - Ingen ersättning 
Maria Ivarsson 

Urvalsdatum = Beslutsdatum 

Avslagsbelopp 

5017,00 

4 376,00 

Sida 19 I 19 
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 Tjänsteskrivelse  
 

180604\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (1) 

 
Datum: 2018-06-04 Till: Utbildningsnämnden 

Handläggare: Henrik Andersson och Margaretha Ekelund-Svensson 

Dnr: UN 000004/2018 – 900 
 
 

Beslutslogg  
 
 

Förslag till beslut 
 
Beslutsloggen för utbildningsnämnden, 2018-05-23, godkänns. 

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

skolchef 
 
 
 
 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen:  
Beslutslogg för utbildningsnämnden, 2018-05-23 
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Beslutslogg utbildningsnämnden 2018 
 

 

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

2018-05-23 
 

 

       

Beslutsinstans, datum och 
§ 

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

KS 2014-05-07, § 116 
Hållbar och optimal för-
skole- och grundskole-
struktur för en tidsenlig 
och likvärdig utbildning 
(f.d vårdnadshavarenkät 
2014) 

UN 
000266/ 
2015-600 

Optimal grundskoleorganisation – norra delen: Förvaltningen presenterar 
analys av fyra olika alternativ UN 2017-11-07 – överlämnar informationen 
till KS  
 
Optimal förskoleorganisation – information UN 2017-11-07 återkoppling 
från förvaltningen utifrån förutsättningar och kostnader för följande:  
Fiskebyns förskola i Torekov, Klockarebyns förskola i Västra Karup, Backa-
byns förskola i Grevie, Malens förskola i Båstad, Päronbyns-, Äppelbyns och 
Malens förskolor i Båstad.  
 

Skolchef    

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

UN 
000013/ 
2016-600 

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

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

 
 
 
 

Bildnings-
chef  

Ej aktuellt för 
närvarande 

 

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

UN  
000254/ 
2016-600 

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

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

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

 

Beslutsinstans, datum och 
§ 

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

UN 2017-11-07, § 94 
Granskning av utbild-
ningsnämnden avseende 
elevhälsan  

UN 
000245/ 
2017-600 

1. Godkänna den plan i fyra punkter som Barn och skola framställt under 

”aktuellt” och som svarar mot de fyra punkter som revisorerna framlagt: 

1) Den systematiska uppföljningen av elevhälsan ska ingå i det systema-

tiska kvalitetsarbetet (SKA) på skolorna och läggas in i blanketten för SKA-

planen. På respektive skolenhet utvärderar och analyserar elevhälsoteamet 

de insatser (särskilt stöd) som man haft på enheterna. Utifrån analyserna 

kan man sedan se om det är något speciellt man kan ha behov av såsom 

fortbildning/kompetensutveckling eller andra satsningar för såväl elevhäl-

sans personal som för skolans. Dessa skall redovisas för ledningsgruppen 

under maj/ juni 2018. Analysen matchas med den statistik över hur Stöd 

och utvecklings enhetens (STUs) resurser har använts. 

 

2) Fördelningen av elevhälsans resurser är baserad på nyckeltal, främst 

utifrån antalet elever men hänsyn tas också till antalet skolenheter som 

ingår i ett uppdrag. Även denna redovisning kan ingå i det systematiska 

kvalitetsarbetet. Nyckeltalen redovisas förslagsvis en gång/år t.ex. på vår-

terminen utifrån prognos om elevantal.  

UN har gett PWC i uppdrag att genomlysa skolpengen, vilket kan rendera i 

att man kan behöva ta hänsyn till de socioekonomiska faktorerna. Barn och 

skola kommer även att arbeta med ett nytt projekt för jämlikt lärande med 

verksamhetsutveckling på organisations-, klass- och individnivå genom att 

stärka det pedagogiska ledarskapet för rektorer och pedagoger för att 

skapa en tillgänglig lärmiljö för alla elever. 

 

3) Ledningsgruppen för Barn och skola har utsett en arbetsgrupp bestå-

ende av rektorer, förskole- och grundskoleutvecklare, chefen för STU, 

skopsykolog och skolexpert för att arbeta fram förslag på hur vi kan möta 

de behov som finns i verksamheterna. Vi har gjort studiebesök och arbetar 

nu med att sammanställa de intryck och de lärdomar vi gjort. Detta arbete 

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

skall presenteras för ledningsgruppen i januari 2018.  

 

 
4)Ledningsgruppen har påbörjat ett utvecklingsarbete kring hanteringen 
av tilläggsbelopp. Vidare har PWC fått i uppdrag att göra en genomlysning 
av skolpengen. Merparten av budgeten för tilläggsbelopp ska in i pengen 
som efter genomlysningen ska resursfördelas mer effektivt och behovsan-
passat. STU ska ta över ansvaret för utdelning av tilläggsbelopp.  Ansökan 
om tilläggsbelopp ska enbart avse de barn/elever som har ett omfattande 
behov av särskilt stöd enligt reglerna i skollagen om tilläggsbelopp.  
 
2. Att under våren 2018 följa upp planen från Barn och skola.  
 

Beslutsinstans, datum och 
§ 

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

UN 2018-03-06, § 19 
Genomlysning skolskjuts 

UN 
000040/2
018-460 

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

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

linjetrafik kan ske med egna bussar eller extern leverantör. 

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

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

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

kvensanalys av alternativet egna bussar versus extern entreprenör.  

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

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

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

naden för skolskjutsen. 

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

antalet start och stopp, med särskilt beaktande av trafiksäkerheten. 

5. Utarbeta en trafiksäkerhetsmodell 

6. Revidera skolskjutsreglementet     

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

 

Beslutsinstans, datum och 
§ 

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

UN 2018-04-03, § 28  
Granskning av kommu-
nens hantering av arvo-
den och ersättningar till 
förtrondevalda  

UN 
000034/2
018-900 

Nedan kommer två förslag att lyftas fram på åtgärder som utbildnings-

nämnden kan genomföra baserat på granskningsrapporten.  

 

1) Utbildning 

I granskningsrapporten framkommer att förtroendevalda och tjänste-

personer inte är förtrogna med regelverket för ersättningar till förtroende-

valda. 

 

Förslag på åtgärd 

Utbildningsnämndens presidium bör samråda med förvaltningen för att 

upprätta en utbildningsplan. Utbildning genomförs sedan av förvaltningen 

för förtroendevalda och berörda tjänstepersoner. 

 

2) Säkerställa ändamålsenlig kontroll (Intern kontrollplan) 

Granskning av ersättningsblanketter sker av förvaltningen. Utbildnings-

nämndens interna kontrollmoment för ersättningar tar fasta på om det är 

korrekt ersättning som utbetalats. Stickproverna i kommunrevisionens 

granskningsrapport lyfter fram att det finns brister i signaturer och beslut-

sattestering på ersättningsblanketterna. 

 

Förslag på åtgärd 

Utbildningsnämnden bör, till 2019-års kontrollplan, säkerställa att kontrol-

len gällande arvoden ej enbart gäller korrekt utbetalt belopp utan även så 

att yrkan om ersättning följer formalian. Det kan genomföras genom att 

lägga till, eller förändra nuvarande kontrollmoment, så att beslutsattest, 

signaturer, datum och övrigt är korrekt. 

 

Förvaltningen deltar i utbildning enligt föregående punkt för att hålla sig à 

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

Beslutsinstans, datum och 
§ 

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

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

arbete 2018 – Barn och 

skola  

 

UN 
000110/ 
2018-600 

2. Åtgärdsplan med prioriteringar för arbetsmiljöarbete ska upprättas  

senast till kvartal 3. 

Skolchef    

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

UN 
000113/ 
2018-600 

2. Åtgärdsplan med prioriteringar för arbetsmiljöarbete ska upprättas  

senast till kvartal 3. 

Bildnings-
chef  

  

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

UN 
000138/ 
2018-600 

Förvaltningen får i uppdrag att återkomma med en åtgärdsplan för hur 

antalet s.k. hemmasittare ska minska. 
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 Tjänsteskrivelse  
 

180604\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (1) 

 
Datum: 2018-06-04 Till: Utbildningsnämnden 

Handläggare: Henrik Andersson och Margaretha Ekelund-Svensson 

Dnr: UN 000005/2018 – 900 
 
 

Delgivningar  
 
 

Förslag till beslut 
 
Redovisade delgivningar läggs till handlingarna. 

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

1. Redovisning av platser inom förskola och pedagogisk omsorg 2018 - 2018-05-15. 
 
 
 
Bildning och arbete    Barn och skola 
Henrik Andersson, bildningschef  Margaretha Ekelund-Svensson,  

t.f. skolchef 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Barn & skola 

Barn- och skolkontoret 

BÅSTADS KOMMUN 
Utbitdningsnämnden 

2018 -05- 2 8 
Dnr •••. X!.l':/..Q.Q.QQJ.1/. 
.......... ZQ.t.Q.: . .fllö. .... 

Redovisning av platser inom förskola och pedagogisk omsorg 

2018-05-15 

;;i;: Utnyttjade Placerade 0 Antal platser Lediga Antal barn 3 Område Förskola 
utgångsläge 

platser barn som ej 
platser ikö 3 nuläge börjat c 

::J 
OJ Båstad 0 

~ Äppelbyn 72 75 8 0 10 

Päron byn 34 30 2 2 5 

Malen 54 53 3 0 5 

Östra Karup 
Östra Karups 

90 80 6 4 4 
förskola 

Västra Karup Klockare byn 54 53 14 0 2 

Torekov Fiske byn 46 45 3 0 3 

Grevie Backa byn 33 34 4 0 1 

Förslöv 0 

Skogs byn 108 (95) 95 8 5 6 

Ängs byn 54 53 6 0 2 

Pedagogisk 
10 5 0 5 1 

omsorg (2st) 

Summa förskola 555 523 54 16 39 

"T1 Utnyttjade Placerade ::::!. Antal platser Lediga Antal barn (/) Område Förskola platser barn som ej ..-+ 
utgångsläge platser i kö O.Jo 

CD nuläge börjat ::J 
0.. 
CD Båstad Montessori K 30 - 35 27 3 - 8 0 

- Grevie Backabusarna 20 - 24 20 0 - 4 0 

Montessori Ä 22 - 27 26 0 - 1 0 

Förslöv Montessori P 30 - 35 30 0 - 5 0 

Lyckohällan 30 - 35 40 0 - 0 0 

Summa förskola 132 - 156 143 3 - 18 0 

Underskrift 

Köansvarig 
Margaretha Ekelund-Svensson 
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~ BÅSTADS 
KOMMUN 

Barn & skola 

Barn- och skolkontor 

Sammanställning barnantal och nettokö till kommunens förskolor och pedagogisk omsorg 2018-05-15 

15jan 15 febr 15 mars 15 15maj 15 juni 25 aug. 
april 

Totalt platsantal 526 (539) 526 542 542 542 

Utnyttjade platser 497 506 517 523 

Lediga platser 30 20 11 11 

Kö (garantidatum) 74 83 38 39 

Platser som saknas 26 12 27 26 

15 sept. 

BÅSTADS KOMMUN 
Utbildnings nämnden 

2018 -05- 2 8 
Dnr .••••.•.....•...............•.... 

........................................ 

15 okt. 15 DOV. 15 dec. 

Sammanställning av födda och placerade barn inom kommunal förskola/pedagogisk omsorg samt fristående förskola (Montessori, Backabusarna, Lyckohällan) 

År Födda Plac. Plac. Plac. Plac. Plac. Plac. Plac. Plac. Plac. Plac. Plac. 

15jan 15 febr. 15 mars 15 april 15 maj 15 juni 25 aug. 15 sept. 15 akt. 15 nav. 15 dec. 

2012 145 K 105 K 106 K 106 K 108 K 110 
F 32 F 32 F 32 F 32 F 32 

2013 146 K 118 K 118 K 119 K 116 K 115 

F 24 F 24 F 25 F 28 F 29 

2014 136 K 102 K 103 K 106 K 108 K 92 

F 26 F 26 F 26 F 26 F 26 

2015 122 K 84 K 81 K 83 K 84 K 86 
F 32 F 32 F 32 F 32 F 31 

2016 138 K 76 K 86 K 87 K 89 K 92 
F 18 F 20 F 23 F 23 F 24 

2017 116 K 1 K 5 K 6 K 12 K 14 

F 0 F 0 F 1 F 1 F 1 

2018 51 

K =kommunal förskola/pedagogisk omsorg F = fristående förskola 
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 Tjänsteskrivelse  
 

180604\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (1) 

 
Datum: 2018-06-04 Till: Utbildningsnämnden 

Handläggare: Henrik Andersson och Margaretha Ekelund-Svensson 

Dnr: UN 000006/2018 – 900 
 
 

Informationsärenden  
 
 
 
1. Hemmasittare, Yasra Delpisheh 
2. Allmän information från barn och skola, Margaretha Ekelund-Svensson  
3. Allmän information från gymnasiet, Henrik Andersson 
4. Allmän information från individ och familj, Henrik Andersson  
5. Genomlysning av skolpeng från PWC 
6. Information gällande ny skolchef från barn och skola, Margaretha Ekelund-Svensson 
 
 
 
Bildning och arbete   Barn och skola 
Henrik Andersson, bildningschef  Margaretha Ekelund-Svensson 
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