
 

 

 

Kallelse till sammanträde med Utbildningsnämnden  

Datum: Tisdagen den 25 februari 2020 

Plats och tid: Astrakanen, kl. 13:00  

 

 Ärendemening Handläggare 

 Upprop  
1.  Val av justeringsperson   

2.  Godkännande av dagordning   

3.  Informationsärenden   

4.  Redovisning och uppföljning av verksamhetsberättelse 2019 –   Barn och skola Inga-Britt Henriksson 

5.  Redovisning och uppföljning av verksamhetsberättelse 2019 - Individ och familj Lena Täringskog 

6.  Redovisning och uppföljning av verksamhetsberättelse 2019 - Utbildningsnämnden Olof Nilsson 

7.  Svar på motion – ersätta skolpengen med en rambudget Inga-Britt Henriksson 

8.  Svar på motion  - inrätta familjecentral Inga-Britt Henriksson 

9.  Svar till IVO – begäran ytterligare uppgifter Lena Täringskog 

10.  Anmälda delegationsbeslut Ida Skoglund 

11.  Beslutslogg  Ida Skoglund 

12.  Delgivningar  Ida Skoglund 

13.  Anmälda kränkande behandlingar  Nina Linné 

14.  Sammanställning LVU och LVM Annica Nilsson  

Lena Täringskog 

15.  Skolpliktsanmälan - sekretess Nina Linné 

16.  Ansökan om vårdnadsöverflytt enligt 6 kap 8 § Föräldrabalken (FB) - sekretess Taina Visandius 

17.  Ansökan om vårdnadsöverflytt enligt 6 kap 8 § Föräldrabalken (FB) - sekretess Taina Visandius 

 
 
Båstad den 18 februari 2020 
 
 
 

Thomas Nerd 
Ordförande 

Ida Skoglund 
Sekreterare 
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Datum: : 2020-02-13 Till: Utbildningsnämnden 

Handläggare: Ida Skoglund 

Dnr: UN 000001/2020 – 900 
 
 

Val av justeringsperson  
 
 

Förslag till beslut 
 
1.   Linnea Gunnarsson Elvertsson (C) utses till justeringsperson och Helena Stridh (BP) till 
ersättare.  
 
2. Justeringen äger rum på kommunkontoret i Båstad, fredagen den 28 februari 11:00. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Justering av protokollet ska ske samtidigt av ordförande och justerare på dag och tid som 
nämnden beslutar vid varje sammanträde.  
 
Nämnden kan besluta att en paragraf ska justeras omedelbart. Paragrafen ska redovisas  
skriftligt innan nämnden justerar den. 
 
 
 
Kommunkansliet 
Ida Skoglund, nämndsekreterare 
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Datum: : 2020-02-04 Till: Utbildningsnämnden 

Handläggare: Ida Skoglund 

Dnr: UN 000002/2020 – 900 
 
 

Godkännande av dagordning  
 
 

Förslag till beslut 
 
Dagordningen godkänns. 

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



 Tjänsteskrivelse  
 

200204\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (1) 

 
Datum: : 2020-02-12 Till: Utbildningsnämnden 

Handläggare: Ida Skoglund 

Dnr: UN 000006/2020 – 900 
 
 

Informationsärenden  
 
 
1. Statistik sjukskrivningar, Philipp Seuffer 
2. Budgetprocessen, Inga-Britt Henriksson, Lena Täringskog 
3. Arbetsmiljöåtgärder Individ och familj, Lena Täringskog 
4. Redovisning av platser inom förskola, Birgitta Berséus 
5. Allmän information - Utbildning, Inga-Britt Henriksson 
6. Allmän information - Individ och familj, Lena Täringskog 
 
 
 
Kommunkansliet 
Ida Skoglund, nämndsekreterare 
 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Redovisning av platser inom förskola 
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Datum: 2020-02-16 Till: Utbildningsnämnden 

Handläggare: Inga-Britt Henriksson skolchef 

Dnr: UN 000033/2020-600 

 
 

Redovisning av verksamhetsberättelse-bokslut 2019 
Barn och skola - Utbildningsnämnden 
 

Förslag till beslut 
Utbildningsnämnden antar verksamhetsberättelse – bokslut för 2019. 
 

Bakgrund 
Verksamhetsberättelsen avseende de verksamheter Barn och skola som tillhör Utbildnings-
nämndens område beslutas årligen av nämnden.  
 
Konsekvenser av beslut 
Verksamhetsberättelsen utgör ett av nämndens verktyg för uppföljning av verksamheten. 
 

Ekonomi 
Utbildningsnämnden Barn och skolas ramfinansierade verksamheter redovisade tillsammans 
ett underskott – 2,4 mkr. Avvikelsen beror i huvudsak på ej finansierade moduler för förskola 
och grundskola – 1,7 mkr. Skolskjutsverksamhetens underskott -0,6 mkr beror på att i väntan 
på leverans av de nya skolbussarna har det varit nödvändigt med reparationer och inhyrning 
av externa bussar. 
Resultatenheterna redovisade tillsammans ett överskott om +2,2 mkr. I detta resultat finns en 
positiv semesterlöneskuld om +1 mkr. Av tidigare års överskott har man använt sig av 0,9 mkr. 
Förskola 1-5 redovisade ett underskott om -0,8 mkr. Detta beror till stor del på ökade perso-
nalkostnader på grund av utökade vistelsetider samt en högre andel yngre barn med större 
omsorgsbehov. Grundskola F-9 inklusive fritids redovisade ett överskott om +3 mkr. Detta 
beror till stor del på en positiv semesterlöneskuld samt tilldelning av nya statsbidrag såsom, 
likvärdighetsbidraget, specialpedagogik för lärande, lärarassistenter. 
  
  
 
Beslutet ska expedieras till: 

Inga-Britt Henriksson skolchef 

Annica Nilsson, Ekonomikontoret 
 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Verksamhetsberättelse för Utbildningsnämndens verksamhet Barn och skola. 
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Barn och skola

 
  

Budget Bokslut Avvikelse Bokslut 

(tkr) 2019 2019 2019 2018 

UN - BARN OCH 
 SKOLA -72 285 -72 478 -191 -77 126 

Verksamhets- 
övergripande BS -54 518 -56 702 -2 184 -57 425 

Öppen förskola  
(familjecentral) -1 127 -1 143 -16 -1 002 

Grundsärskola -4 338 -5 271 -933 -4 391 
Tilläggsbelopp  
extraordinära  
stödåtgärder  
barnomsorg/ grund-
skola - specialskola -7 253 -6 329 +924 -10 005 

Svenska som andra-
språk/ 
Modersmåls-
undervisning -5 049 -5 255 -206 -4 305  

Summa -72 285 -74 700 -2 415 -77 126 

Resultatenheter     

Förskola 1-5 år 0 -768 -768 -1 882 

Grundskola F-9  
inklusive fritids 0 2 992 2 992 -1 381 

Summa 0 2 224 2 224  -3 263 

INVESTERING -10 588 -10 324 264 -4 436 
 

 

Resultat- 

enheters 

ackumulerade 

resultat  

(tkr) 

Ingående  

ack. 

resultat 

Disponerat 

2019 

Över-/under- 

skott från 

2019 

  Utgående 

  ack. resul-

tat 

Förskola  

1-5 år -850 0 -768 -1618 

Grundskola F-

9 inklusive 

fritids 337 885 2 107 3 329 

Summa -513  885 1 339 1 711 

 

Hänt i verksamheten 
Verksamhetsövergripande 

Ett omfattande arbete har under året gjorts för 

att ta fram och presentera ett förslag till skol-

struktur för norra sidan av Båstads kommun. 

Under arbetet har dialog skett med elever, vård-

nadshavare, medarbetare och rektorer. Ett nära 

samarbete med Teknik och service har varit av-

görande för kvaliteten i förslaget. En enig utbild-

ningsnämnd lämnade vid decembermötet ären-

det vidare för fortsatt beredning av kommunsty-

relsen. 

Vad gäller södra sidan pågick utredningsarbetet 

under 2018 framtill den politiska beredningen 

där Kommunfullmäktige slutligen fastställde 

strukturen genom beslut i mars 2019. Förslövs 

skola har under första delen av året varit i en fas 

av rivning och renovering för att under hösten ta 

det första spadtaget mot en ny skola. Ett spadtag 

för nya moderna lärmiljöer. 

Planering och projektering för ny förskola och 

skola i Västra Karup skola har pågått under hela 

året. Eleverna har getts möjlighet att bidra med 

tankar och idéer kring gestaltningen av en ny 

skola. Arkitekterna har därefter arbetat in dessa 

förslag i det samlade materialet. 

Utbildningsverksamheten i Båstads kommun fick 

under 2017 kritik från Skolinspektionen för att 

det saknades ett socioekonomiskt perspektiv i 

resursfördelningsmodellen. Nämnden uppdrog 

därför åt verksamhetsledningen att utreda och 

lägga förslag på en möjlig modell för kommunen. 

Beslut togs under våren 2019 och en socioeko-

nomisk resursfördelning startade 1 juli 2019, 

utvärdering kommer att ske hösten 2020. 

Värdegrundsarbetet är för utbildningsverksam-

heten ett grundfundament. Trygghet, respekt, lust 

och glädje är förutsättningar för lärande. Under 

en period om tre år har den samlade utbildnings-

verksamheten samarbetat med organisationen 

Friends och Örebro universitet i syfte att utveckla 

och förbättra värdegrundsarbetet. Som ett exem-

pel på områden skolor har fördjupat sig i kan 

nämnas normbreddad undervisning. Samarbetet 

pågår under perioden 2018-2020. 

Under året har också ett arbete påbörjats för att 

förbättra och utveckla verksamhetens systema-

tiska kvalitetsarbete. Arbetet kommer att fortgå 

under 2020 med syfte att förtydliga sambanden 

mellan resurs, resultat, analys och åtgärd.  

En av de stora utmaningarna i verksamheten är 

rekrytering. Den viktigaste resursen för framgång 

och hög måluppfyllelse är skickliga medarbetare. 

Under året har ett partssammansatt arbete star-

tats tillsammans med de fackliga organisationer-

na, HR-avdelningen och Barn och skola. Arbetet 

är en del av en nationell satsning under namnet 

Strategisk kompetensförsörjning. SKR, Sobona, 

Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund har i 
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sin Huvudöverenskommelse (HÖK 18) åtagit sig 

att stödja och inspirera lokala parter till att ar-

beta aktivt med strategisk kompetensförsörjning.  

Under 2019 gjorde Barn och skola en besparing 

som till största delen togs inom ramen för till-

läggsbelopp. Detta har påverkat samtliga verk-

samheter vilket också beskrivs i resultatenheter-

nas verksamhetsberättelser.   

Under hösten har Barn och skola investerat i ett 

beslutsstödsystem, detta förväntas förenkla och 

effektivisera arbetet med styrning och uppfölj-

ning men ska också till viss del kunna automati-

sera rapporteringen kring kvalitetsarbetet.  

Vi kan med stolthet och glädje också konstatera 

att Båstad kommun placerade sig på en hedrande 

femte plats och bäst i Skåne i Lärarförbundets 

ranking Bästa skolkommun. 

   

Grundskola F-9 inklusive fritidshem 

Resultaten för Båstads kommuns skolor verk-

samhetsåret 2018/2019 gällande meritvärden i 

årskurs 9 och uppnått lägst betygsvärde E i års-

kurs 6 ser ut enligt följande; 

 
Varje enhet har efter verksamhetsårets slut ut-

värderat och analyserat samtliga för verksamhet-

en aktuella resultat. Lämpliga åtgärder och an-

passningar har därefter gjorts inför verksam-

hetsåret 2019/2020. 

Under 2019 tog verksamheten beslut att delta i 

Skolverkets kompetensutvecklingsinsats, Speci-

alpedagogik för lärande. Syftet med insatsen var 

och är, att stärka den specialpedagogiska kompe-

tensen i skolan så att fler elever når målen, 

att få ökade kunskaper om specialpedagogiska 

förhållningssätt, metoder och arbetssätt och att 

utveckla undervisning och lärmiljö för att möta 

elevers olika behov och förutsättningar. 

Kompetensutveckling kring Fritidshemmets upp-

drag har genomförts på några av kommunens F-6 

enheter. Även denna utbildning sker i Skolverkets 

regi och är en fördjupning i fritidshemmets möj-

ligheter att stimulera elevernas lärande och ut-

veckling.  

Förskola 1–5 år 

Under 2019 trädde en ny läroplan för förskolan i 

kraft, Lpfö 19. Ett omfattande implementerings-

arbete har skett, där fokus bland annat varit på 

undervisningsbegreppet och då både till form och 

innehåll. Som ett stöd i detta arbete har sex re-

presentanter från ledning och verksamhet delta-

git i en utbildning vid Malmö Universitets Under-

visning i förskola (7,5 hp). Parallellt med imple-

menteringen har också ett utvecklingsarbete 

skett kring förskolans pedagogiska planeringar, 

och för detta arbete användes kommunens digi-

tala lärplattform.  

En framgångsfaktor för verksamhetens utveckl-

ing har varit det kollegiala lärandet. Att lära av 

varandra, dela med sig av analyser och resultat, 

gemensamt ta del av artiklar, föreläsningar, 

webbsändningar med mera har utvecklats under 

året och lett till ökad likvärdighet och högre kva-

litet. 

Under 2019 tog verksamheten beslut att delta i 

Skolverkets utbildning Identitet jämställdhet och 

digitalisering. Syftet med utbildningen har varit 

att öka kompetensen inom digitalisering och jäm-

ställdhetsarbete i förskolan, få fler verktyg för att 

arbeta med digitalisering och jämställdhetsarbete 

i utbildningen och öka förståelsen för undervis-

ning i förskolan. 

Ekonomi 
Utbildningsnämnden Barn och skolas ramfinansi-

erade verksamheter redovisade tillsammans ett 

underskott – 2,4 mkr. Avvikelsen beror i huvud-

sak på ej finansierade moduler för förskola och 

grundskola – 1,7 mkr. Skolskjutsverksamhetens 

underskott -0,6 mkr beror på att i väntan på leve-

rans av de nya skolbussarna har det varit nöd-

vändigt med reparationer och inhyrning av ex-

terna bussar. 

Resultatenheter 

Resultatenheterna redovisade tillsammans ett 

överskott om +2,2 mkr. I detta resultat finns en 

positiv semesterlöneskuld om +1 mkr. Av tidigare 

års överskott har man använt sig av 0,9 mkr. För-

skola 1-5 redovisade ett underskott om -0,8 mkr. 

Meritvärde åk 9 2019 2018 2017

Båstad kommun 220,8 237,3 223,6

Förslövs skola 229,9 241,0 223,1

Strandängskolan 211,9 234,7 224,0

Andel elever med 

lägst betyg E  åk 6 2019 2018 2017

Matematik 87,0 92,5 81,8

Svenska 95,6 94,6 85,6
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Detta beror till stor del på ökade personalkostna-

der på grund av utökade vistelsetider samt en 

högre andel yngre barn med större omsorgsbe-

hov. Grundskola F-9 inklusive fritids redovisade 

ett överskott om +3 mkr. Detta beror till stor del 

på en positiv semesterlöneskuld samt tilldelning 

av nya statsbidrag såsom, likvärdighetsbidraget, 

specialpedagogik för lärande, lärarassistenter. 

Investeringar 

Investeringsmedel om 10,3 mkr användes till 

inköp av digital utrustning inom förskola och 

grundskola, inköp av pedagogiska läromedel, 

möbler, förbättring av arbetsmiljön samt inköp 

av två nya skolbussar. 

Framtid 
Barn och skola har ett spännande år framför sig. 

Verksamheten har utökats med ytterligare en 

skolform och vi välkomnar Akademi Båstad gym-

nasium till oss. Vårt arbete för ett lärande i ett 0-

19 års perspektiv kommer därmed att kunna 

utvecklas och fördjupas ytterligare till gagn för 

våra elever.  

För södra sidan pågår byggnationer och plane-

ring av byggnation. På norra sidan kommer Tek-

nik och service starta sitt arbete för att utveckla 

våra fastigheter och verksamhetens arbete med 

lärmiljöer kommer därmed att stå i fokus. Arbetet 

med högre måluppfyllelse och ett utvecklat sys-

tematiskt kvalitetsarbete kommer fortsatt vara 

verksamhetens huvudfokus tillsammans med 

våra viktiga värdegrundsfrågor. Ett nytt verktyg 

kommer att tas i bruk för arbetet kring kränk-

ningsanmälningar där analysarbetet kommer att 

underlättas för både huvudman och rektor. 

Utmaningarna inför kommande år är flera. Be-

folkningsprognoserna och beslut kring progno-

serna påverkar de pengfinansierade verksamhet-

erna på ett sätt som kan slå både hårt och fel. 

Budgetarbetet blir därför en balans mellan befint-

liga barn och elever och prognostiserade barn 

och elever. 

En stor osäkerhet för resultatenheterna är de 

externa medel som idag utgör en icke obetydlig 

del av resurstilldelningen. Främst handlar det om 

Skolverkets riktade statsbidrag men även andra 

myndigheter som till exempel Migrationsverket. 

Barn och skola ser även ett behov av en genom-

lysning av pengsystemets olika delar.  

Slutligen ser Barn och skola behovet av en för-

bättrad digital infrastruktur för hela Båstads 

kommun.  

I en tid av begränsade resurser har Barn och 

skola ett viktigt arbete framför sig kring hur vi på 

bästa sätt kan samordna och samverka i och 

kring våra verksamheter, där vi fokuserar på det 

barn- och elevnära arbetet, där stödfunktioner 

och stödresurser har fokus på kärnverksamhet-

ernas arbete där våra barn och unga finns. 

 

 

 

 

 

 



Utbildningsnämnden 
Bokslut 2019 

Barn och skola 
Bildning och arbete 

 



Bokslut 2019 Bildning och arbete 

 (tkr) 

Budget Bokslut Avvikelse 

Avvikelse, 

% Bokslut Avvikelse 

Avvikelse, 

% 

2019 2019 2019 2019 2018 2018 2018 

UN - BILDNING  

OCH ARBETE -39 913 -57 934 -18 021 -45,2% -44 440 -7 470 -20,2% 

Gymnasiesärskola -3 496 -4 835 -1 339 -38,3% -2 758 +236 +7,9% 

Gymnasium  

ramfinansierad  -10 214 -10 943  -728 -7,1% -10 647 -151 -1,4% 

Individ- och  

familjeomsorg -23 283 -39 239 -15 956 -68,5% -28 292 -7 677 -37,2% 

Kulturskolan -2 920 -2 765 +155 +5,3% -2 744 +121 +4,2% 

Summa -39 913 -57 782 -17 869  -44,7% -44 440 -7 470 -20,2% 

Resultatenhet           

Akademi Båstad  

Gymnasium 0 -152 -152 -1 917 -1 917 

Summa resultatenhet 0 -152 -152 -1 917 -1 917 

INVESTERING -837 -821 16 -113 237 



    Bokslut 2019 Barn och skola 
  

  
Budget Bokslut Avvikelse 

Avvikelse, 

% 
Bokslut Avvikelse Avvikelse, % 

(tkr) 2019 2019 2019 2019 2018 2018 2018 

UN - BARN OCH 

 SKOLA -72 285 -72 478 -191 -0,3% -77 126 -290 -0,4% 

Verksamhets- 

övergripande 

BS -54 518 -56 702 -2 184 -4% -57 425 -2 541 -4,6% 

Öppen förskola  

(familjecentral) -1 127 -1 143 -16 -1,6% -1 002 +98 +8,9% 

Grundsärskola -4 338 -5 271 -933 -21,5% -4 391 +1 217 +21,7% 

Tilläggsbelopp  

extraordinära  

stödåtgärder  

barnomsorg/ 

grundskola - 

specialskola -7 253 -6 329 +924 +12,7% -10 005 +262 +2,6% 

Svenska som 

andraspråk/ 

Modersmåls-

undervisning -5 049 -5 255 -206 -4,1% -4 305  +674 +13,5% 

Summa -72 285 -74 700 -2 415 -3,3% -77 126 -290 -0,4% 

Resultatenheter           

Förskola 1-5 år 0 -768 -768 -1 882 -1 882 

Grundskola F-9  

inklusive fritids 0 2 992 2 992 -1 381 -1 381 

Summa 0 2 224 2 224  -3 263 -3 263 

INVESTERING -10 588 -10 324 264 -4 436 2 406 
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Datum: 2020-02-11 Till: Utbildningsnämnden 

Handläggare: Lena Täringskog 

Dnr: UN 000034/2020-600 
 
 

Redovisning av verksamhetsberättelse 2019 – individ- och familjeomsorg 
 
 

Förslag till beslut 
 

1. Att särskild uppmärksamhet riktas mot kommande budgetarbete inför förbättringsar-

bete och lagkrav som ej kan efterlevas 

2. Nämnden beslutar att godkänna verksamhetsberättelsen för 2019 

 

 
Sammanfattning av ärendet 
 
Individ och familjeomsorgen har under det gångna året, haft en turbulent och svår arbetssitu-
ation med flertal chefsbyten och hög personalomsättning. Brister i verksamheten upptäcktes 
och rapporterades enligt Lex Sarah, vilket var mycket bra då det har visat på ett stort behov av 
att förbättra olika delar i verksamheten till nytta för våra medborgare. 
Den mediala uppmärksamheten har stundtals varit svår för de medarbetare som är kvar i 
verksamheten och tagit energi från det man helst av allt vill arbeta med. 
Inspektionen för vård och omsorg – IVO har öppnat ett tillsynsärende, utifrån det som fram-
kommit i utredningen som Båstad kommun har gjort genom extern konsult. Utredningen visar 
på brister i styrning och ledning, bristande rutiner och strukturer som försvårar arbetet för 
medarbetarna. 
 
Det ekonomiska resultatet visar på ett stort underskott, där ett ökat antal placeringar är en del 
av den negativa utvecklingen. Stora delar av verksamheten har tidigare finansierats av externa 
medel, intäkter som inte längre är tillgängliga för verksamheten. Under årets sista månader har 
ekonom och verksamhet arbetat med att skapa tydlighet kring fakturahantering, registrering 
och rutiner, för att säkra upp att alla kostnader redovisas där det hör hemma. 
 
En handlingsplan är upprättad och antagen av utbildningsnämnden, som innehåller såväl för-
bättringsåtgärder som äskande om medel för att förstärka verksamheten i syfte att komma 
tillrätta med gamla brister, skapa ett ledningssystem enligt lag samt för att kvalitetssäkra verk-
samheten. 
 

Aktuellt  

Inför ett nytt budgetår är viktigt att beakta behovet av att tillföra medel för att täcka såväl nu-

varande bemanning, som en förstärkning av verksamheten. Inspektionen för vård och omsorg 

har återkopplat till utbildningsnämnden med krav på återkoppling av kommunfullmäktiges 

ställningstagande i frågan kring resurser. Individ och familjeomsorgen behöver också för att 

såväl bibehålla och rekrytera nya medarbetare, ha möjlighet att erbjuda marknadskraftiga lö-

ner och goda arbetsvillkor då den mediala bilden påverkar verksamhetens attraktivitet i hög 

grad.  
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Beslutet ska expedieras till: 
ledningsgruppen individ och familjeomsorg 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Verksamhetsberättelse 2019 
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Bildning och arbete 

	

Resultat 

enheters 

ackumulerat  

resultat  

(tkr) 

Ingående 

ack. 

 resultat 

Disponerat 

2019 

Över-/ 

under- 

skott  

2019 

Utgående 

ack. 

 resultat 

 

Akademi Båstad  

Gymnasium 353 -152 201 201  
	

	

Hänt i verksamheten 
Gymnasiesärskola 
Båstads	kommun	har	inte	bedrivit	någon	verk‐
samhet	inom	gymnasiesärskolan	i	egen	regi.	
Gymnasiesärskolans	totalt	tio	elever	har	utbild‐
ningsplatser	på	skolor	i	Halmstad,	Svalöv,	Häss‐
leholm	men	framförallt	i	Ängelholm.	Eleverna	
följer	såväl	individuella	som	nationella	program.	

Gymnasieskola 

Akademi	Båstad	gymnasium	är	en	välfungerande	
och	välmående	skola.	I	Friendsenkäten,	som	ge‐
nomfördes	för	tredje	året	i	rad	i	höstas,	ser	man	
att	eleverna	trivs	och	mår	bra	på	skolan.	Det	har	
varit	en	trygg	arbetsmiljö	med	förhållandevis	få	
kränkningar.		
Tjänstefördelningen	har	fortsatt	att	stramats	åt	
med	hänsyn	till	att	elevantalet	har	krympt	något,		

främst	på	Introduktionsprogrammet.	I	dagsläget	
har	skolan	211	elever.	
Skolan	har	hållit	kvar	arbetssättet	med	större	
grupper	i	vissa	ämnen.	Det	har	också	fortfarande	
främst	ett	socialt	och	pedagogiskt	syfte	nämligen	
att	få	elever	att	lära	känna	varandra	över	klass‐
gränserna,	att	skapa	fler	och	större	sociala	ytor.	
Det	medför	större	dynamik	och	utmaningar	för	
eleverna.	Den	tidigare	vi	och	dem‐känslan	har	
minskat	tack	vare	att	vi	jobbar	mer	tillsammans.	
Att	fler	lärare	exempelvis	delar	grupper	och	sam‐
arbetar	kring	eleverna	skapar	bättre	förutsätt‐
ningar	för	trivsel	och	därmed	sker	ett	ökat	lä‐
rande.	
Under	året	har	skolan	blivit	en	certifierad	Amnes‐
tyskola	och	därmed	genomfört	en	temadag	där	
eleverna	fick	skriva	till	fängslade	personer	run‐
tom	i	världen.	Temadagen	A‐day	har	också	ge‐
nomförts,	och	då	fick	eleverna	lyssna	på	en	in‐
tressant	föreläsning	om	yttrandefrihet	och	tortyr.	
På	A‐day	deltog	speciellt	inbjudna	årskursnioele‐
ver	från	Strandängsskolan	och	Förslövs	skola.	
De	olika	programmen	är	aktiva	och	ser	på	värl‐
den	utanför	Båstad	genom	studiebesök	på	före‐
tag,	exempelvis	på	hotell	Riviera	och	Bjärechips.	
Hospice,	Omtumlaren	(en	verksamhet	inom	Vård‐
och	omsorg	i	Helsingborg)	och	Tingsrätten	i	
Helsingborg	är	andra	verksamheter	som	elever	
från	Akademi	Båstad	gymnasium	har	besökt	un‐
der	året.	Utställningar	på	Dunkers	kulturhus	och	
Varbergs	fästning	är	ytterligare	exempel.	Teater‐
besök	har	genomförts	på	såväl	Helsingborgs	
Stadsteater	som	Göteborgsoperan.	
På	plats	i	skolan	har	eleverna	bland	annat	arbetat	
med	FN‐rollspel	och	genomfört	Agardhsgala,	där	
eleverna	visade	egna	filmproduktioner.		
Det	har	varit	många	besök	av	externa	föreläsare.	
Polis,	pilot,	mäklare,	psykolog	och	barnmorska	är	
några	yrkesroller	som	gjort	gästspel	på	skolan	
under	året.	
Under	våren	gjorde	samhälls‐	och	ekonomipro‐
grammet	gemensam	sak	och	åkte	på	studiebesök	
till	Stockholm	med	besök	i	bland	annat	riksdagen.	

 (tkr) 

Budget Bokslut Avvikelse Bokslut 

2019 2019 2019 2018 

UN - BILDNING  
OCH ARBETE -39 913 -57 934 -18 021 -44 440 

Gymnasiesärskola -3 496 -4 835 -1 339 -2 758 
Gymnasium  
ramfinansierad  -10 214 -10 943  -728 -10 647 
Individ- och  
familjeomsorg -23 283 -39 239 -15 956 -28 292 

Kulturskolan -2 920 -2 765 +155 -2 744 

Summa -39 913 -57 782 -17 869  -44 440 

Resultatenhet     
Akademi Båstad  
Gymnasium 0 -152 -152 -1 917 
Summa resulta-
tenhet 0 -152 -152 -1 917 

INVESTERING -837 -821 16 -113 
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Många	elever	driver	UF‐företag.	UF	står	för	Ung	
företagsamhet.	Fina	produkter	och	bra	driv	har	
gett	positiv	uppmärksamhet	i	media.	
Vård‐	och	omsorgsprogrammet	har	invigt	sitt	nya	
metodrum	där	eleverna	kan	träna	praktiska	mo‐
ment	på	en	avancerad	vårddocka.	Eleverna	leder	
också	cirka	tjugo	äldre	personer	(från	80	år	och	
uppåt)	i	fysisk	träning.	
Det	industritekniska	programmet	mot	gymnasi‐
ala	lärlingsanställningar	har	nu	elever	i	alla	tre	
årskurser.	Det	sker	i	samarbete	med	lokala	och	
regionala	företag.	
Under	året	som	gått	har	elittennisprogrammets	
elever	nått	goda	resultat	såväl	i	skolan	som	på	
tävlingar,	både	nationella	och	internationella.	
Den	extra	mentors‐	och	resurstiden	ger	eleverna	
ökade	möjligheter	att	nå	högre	betyg	i	flera	gym‐
nasiekurser.		
	
Individ och familj 
I	början	av	året	blev	den	nya	mottagningsenheten	
fulltalig.	Där	märktes	snart	ett	stort	inflöde	av	
hedersrelaterade	ärenden	samt	våld	i	nära	relat‐
ion,	vilket	har	resulterat	i	ett	utvecklingsarbete	
kring	denna	problematik.	
	
Personer	med	samsjuklighet	eller	missbrukspro‐
blematik	med	samtidig	hemlöshet,	är	en	grupp	
som	kräver	en	ökad	samverkan	mellan	Individ	
och	familj	och	socialpsykiatri.	Ansvaret	för	hem‐
lösheten	har	individ	och	familj,	där	det	under	året	
blivit	tydligt	att	ett	vräkningsförebyggande	ar‐
betssätt	behöver	implementeras.	
	
Barn	och	unga‐enheten	har	i	hög	grad	präglats	av	
rapporteringen	av	missförhållanden	enligt	Lex	
Sarah	och	påföljande	utredning,	vilket	medförde	
förändringar	såväl	i	chefsled	som	bland	handläg‐
gare.	Nyrekrytering	var	inte	klar	förrän	i	decem‐
ber	månad,	vilket	har	medfört	att	vissa	handläg‐
gare	har	haft	en	mycket	hög	arbetsbelastning	
under	hela	hösten.	Antalet	placeringar	har	ökat	
och	därmed	kostnaderna	för	detta.	
I	november	togs	beslut	om	avveckling	av	stödbo‐
ende.	Arbetet	med	att	genomföra	nedläggningen	
påbörjades	omgående,	med	såväl	avveckling	av	
boendet	som	av	den	personal	som	arbetar	på	
boendet.	
	

Det	förebyggande	arbetet	behöver	utvecklas	ge‐
nom	öppenvård	och	boendestöd.	Brobyggare	
samverkar	med	skola	och	region	för	bar‐
nens/ungdomarnas	bästa,	med	tydligt	fokus	på	
värderingar	och	på	att	skapa	fungerande	nätverk.	
Från	och	med	december	månad	är	det	en	person	
som	har	uppdraget	och	som	genom	nationella	
psykiatrimedel	utbildas	i	nätverksarbete.	
Individ‐	och	familjeomsorgen	har	fått	mycket	
negativ	uppmärksamhet	under	året,	vilket	fortfa‐
rande	sätter	sina	spår	på	olika	sätt.	Verksamhet‐
en	är	i	stort	behov	av	arbetsro,	medarbetare	av	
att	avlastas,	ledning	av	att	driva	utvecklingsar‐
bete.	
 
Kulturskolan 
Totalt	deltog	260	elever	i	Kulturskolans	under‐
visning.	136	elever	står	i	kö.	Förutom	uppdraget	
drama‐	och	musikundervisning	genomfördes	två	
KulturMixer/konserter	med	elever	och	lärare.	
Kulturskoleveckan	genomförs	i	alla	skolor	genom	
en	musikal	där	alla	pedagoger	deltar	och	då	mö‐
ter	Kulturskolan	alla	elever	i	årskurs	F‐4.	Öppet	
Hus	och	föräldramöte	genomfördes	liksom	kon‐
sert	på	Dalmanska	tomen	och	på	Scalabiografen.	I	
januari	och	i	juni	genomfördes	två	kompetensut‐
vecklingsdagar	där	kvalitetsutveckling	samt	Glo‐
bala	mål	2030	stod	i	fokus.	Kulturskolan	deltog	i	
Hållbarhetsveckan	under	hösten.		

Ekonomi 
Bildning	och	arbetes	ramfinansierade	verksam‐
heter	redovisar	vid	bokslutet	ett	underskott	om			
‐17,9	mkr.	Den	huvudsakliga	förklaringen	finns	
inom	individ‐	och	familjeomsorg	som	avvek	mot	
budget	med	‐16	mkr.	Verksamheten	har	under	
året	genomgått	flera	olika	processer	som	medfört	
ökade	kostnader.	De	främsta	anledningarna	till	
underskottet	beror	på	en	ökning	av	13	helårspla‐
ceringar	varav	flera	av	dem	har	varit	nya	LVM	
och	LVU‐placeringar	med	höga	kostnader,	ökat	
behov	av	fler	egna	familjehem,	behov	av	inhyrd	
personal	och	konsultkostnader	för	att	stötta	
verksamheten,	lägre	schablonintäkter	från	Mi‐
grationsverket	än	årets	prognos	samt	dessutom	
avslag	på	ansökta	ersättningar	från	Migrations‐
verket	under	året.	Gymnasiesärskolan	har	under	
året	haft	kostnader	för	fler	elever	än	budgeterat	
och	avviker	‐1,3	mkr	mot	budget.	
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Resultatenhet 
Akademi	Båstad	gymnasium	redovisade	ett	un‐
derskott	om	‐0,2	mkr,	vilket	förklaras	av	att	gym‐
nasieskolan	har	ett	minskat	elevunderlag	främst	
på	det	individuella	programmet.	Detta	medför	
också	minskade	statsbidrag,	bland	annat	från	
Migrationsverket.	Den	negativa	avvikelsen	kom‐
mer	att	regleras	med	tidigare	års	överskott.	

Investeringar 
Bildning	och	arbete	resurs	0,8	mkr	för	investe‐
ringsmedel	har	använts	till	inköp	av	ett	lednings‐
system	till	individ	och	familjeomsorg,	access‐
punkter	och	digital	utrustning	till	gymnasiet,	in‐
köp	av	instrument	till	Kulturskolan	samt	möbler	
som	förbättring	av	arbetsmiljön.	

Framtid 
Akademi Båstad gymnasium 
 Skolan	har	många	utmaningar,	men	elever	lyckas	
med	sina	studier	och	når	gymnasiebehörighet	i	
mycket	hög	utsträckning.	På	skolan	ser	man	idag	
mer	blandade	grupper	och	gemenskapen	mellan	
elever	är	påtagligt	bättre.	Systemet	med	elevge‐
nomgångar	fortsätter	för	att	förhindra	att	elever	
faller	mellan	stolarna.	Här	samarbetar	elevhälso‐
teamet	med	skolans	lärare	och	assistenter	för	att	
tillsammans	få	syn	på	eleverna.	Det	sker	en	ök‐
ning	av	elever	med	neuropsykiatriska	funktions‐
nedsättningar.	Dessa	elever	återfinns	på	såväl	
introduktionsprogrammet	som	på	skolans	nat‐
ionella	program.	Stora	krav	ställs	på	organisat‐
ionen	med	anledning	av	detta.	
 
Individ och familj 
Under	året	har	institutionsvården	ökat	genom	
framförallt	placeringar	i	familjehem.	Glädjande	är	
att	de	allt	oftare	sker	i	egen	regi	i	stället	för	i	kon‐
sulentstödda	alternativ.	Statistiken	visar	också	
tydligt	att	verksamheten	bör	arbeta	med	att	er‐
bjuda	vård	i	öppna	former,	för	att	förebygga	pla‐
ceringar.	
	
	
	
	
	
	

Tabell:	Antal	placeringar	2019,	2018	och	2017.		

Not.	1	placering	avser	12	månader,	ej	antalet	enskilda	
individer.	

 2019 2018 2017 

HVB-vård, Barn och Unga 4 2 2 

Familjehemsvård Barn och Unga 31 23 22 

Behovsprövad öppen vård barn 1 1 2 

Inst. Vård vuxna 5 4 9 

Övriga insatser vuxna 5 2 1 

Öppna ins boende, vuxna 0 1 1 

Totalt: 46 33 37 

	

I	övrigt	kommer	handlingsplanen	att	vara	sty‐
rande	över	verksamhetens	riktning	under	de	
kommande	åren,	tillsammans	med	de	åtgärder	
som	Inspektionen	för	vård	och	omsorg	ålägger	
oss	att	vidta	efter	avslutad	granskning.	Samver‐
kan	med	andra	kommuner	gällande	vissa	delar	av	
verksamheten	kommer	att	vara	i	fokus	under	
2020.	Detta	gäller	familjerätt	och	en	planerad	
familje‐	och	jourfamiljsenhet	inom	ramen	för	
Familjen	Helsingborg.	

Att	bemanna	enheten	med	specifika	kompetenser	
och	erfarenhet,	är	ett	avgörande	område	för	ett	
kvalitativt	socialt	arbete.		

Kulturskola	
Kvalitetsutveckling	står	i	fokus	inför	kommande	
år	med	fortsatt	arbete	med	kvalitetsledningssy‐
stemet	Qualis.	När	Förslöv	nya	skola	står	klar	blir	
kulturskolans	konsertlokal	mer	åtkomlig	för	
verksamhet.	Idag	delas	den	med	skolans	musik‐
undervisning.	Marknadsföring	och	information	
om	verksamheten	kommer	att	fortsätta	i	samver‐
kan	med	kommunikationsavdelningen	och	kans‐
liet	(förtroendevalda).	Idag	har	kulturskolan	ett	
facebookkonto	och	hemsida	och	informerar	kon‐
tinuerligt	på	kommunens	lärplattform.	Ett	nytt	
registersystem	introduceras	i	mars	2020.		
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Datum: 2020-02-17. Till: Utbildningsnämnden 

Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr: UN 000047/2020 – 600 
 
 

Redovisning och uppföljning av verksamhetsberättelse 2019 - UN 
 
 

Förslag till beslut 
 
Utbildningsnämnden antar verksamhetsberättelse – bokslut för 2019 
 

 
Sammanfattning av ärendet 
Utbildningsnämnden har under 2019 genomfört sammanträden enligt beslutad planering från 
2018, men har även haft extrainsatta möten till följd av ny mandatperiod och händelser inom 
individ- och familjeomsorgen. Nämndens budget har varit ansträngd till följd av besparings-
post i budget 2019, men nämnden har arbetat aktivt för att nå en budget i balans. För 2019 gör 
nämnden ett negativt resultat om -13 000 kronor, vilket enbart beror på förtroendevaldas rätt 
till förlorad arbetsinkomst. 
 

Aktuellt 
Redovisning föreligger om utbildningsnämndens resultat för 2019. Nämnden har att ta ställ-
ning till redovisningen innan den tillförs kommunens samlade bokslut. 
 
2019-års budget innebar en minskad ram för kommunens politiska organ till följd av en gene-
rell besparing kallad effektivare möten. Utifrån den tilldelade ramen togs en detaljbudget fram 
baserat på beslutad sammanträdesplan och förväntat antal sammanträdestimmar under året. 
Då sammansättningen i nämnden är ny sedan valet 2018 har nämnden haft extra sammanträde 
och fått utbildningsinsatser av förvaltningen. 
 
Vid den första tertialuppföljningen i april 2019 prognosticerades en negativ avvikelse om 
50 000 kronor. Den prognosticerade avvikelsen var kopplad till förtroendevaldas rätt till förlo-
rad arbetsinkomst, till vilken det fanns begränsat utrymme till i detaljbudgeten. Nämnden tog 
till sig uppföljningen och gjorde åtgärder i sammanträdesplaneringen 
 
Vid den andra tertialuppföljningen i augusti 2019 hade nämndens prognosticerade underskott 
minskat till 40 000 kronor. Förändringen av sammanträdesplaneringen hade ej givit full effekt 
än, men kom sedan att göra det under resterande del av året. Detta trots att det har varit ex-
trainsatta sammanträden till följd av händelserna inom individ- och familjeomsorgen. 
 
Nämndens gör ett negativt resultat om -13 000 kronor, men gör samtidigt ett positivt resultat i 
bemärkelsen att nämndens åtgärder givit ett resultat. Genom god planering har nämnden hållit 
sig inom ramen för antalet sammanträdestimmar och samtidigt behandlat fler beslutsärenden 
än tidigare år. 
 
 
Kommunledningskontoret 
Olof Nilsson, Kanslichef 
 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Verksamhetsberättelse, utbildningsnämnden 2019 
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Utbildningsnämnd

(tkr) 

Budget 

2019 

Bokslut 

2019 

Avvikelse 

2019 

Bokslut 

2018 

Utbildningsnämnd -470 -483 -13 -427 

 

Hänt i verksamheten 
Utbildningsnämnden består av nio ledamöter, 

varav tre är nya sedan mandatperiodens början 

den 1 januari 2019. Utbildningsnämnden har 

även ett arbetsutskott bestående av fem ledamö-

ter. Nämnden ansvarar för de strategiska frå-

gorna på kort och lång sikt för all utbildning av 

barn och unga i Båstads kommun, samt individ 

och familjeärenden för barn, unga och vuxna.  

Under 2019 har nämnden haft 10 ordinarie 

sammanträden och två extrainsatta sammanträ-

den. Vid sammanträdena har nämnden behand-

lat 167 ärenden, vilket är en ökning med jämfört 

med 2018 då 127 ärenden behandlades. Ökning-

en beror till stor del på att det har varit en ny 

mandatperiod med diverse val, men även för att 

nämnden berett större ärenden som till exempel 

skolorganisationen.  

Utbildningsnämndens sammanträden har i ge-

nomsnitt varat 3 timmar, vilket är i paritet med 

2018. 

Utbildningsnämndens arbetsutskott har till följd 

av händelser inom individ- och familjeomsorgen, 

under fjärde kvartalet 2019, haft fem extrain-

satta sammanträden. 

Tabell: Sammanträden utbildningsnämnd 

 2019 2018 

Ordinarie sammanträden 10 9 

Extra sammanträden 2 0 

Behandlade ärenden 167 127 

Sammanträdeslängd genomsnitt, timmar 3 3 

 

Ekonomi 
Utbildningsnämnden gör en mindre negativ 

avvikelse mot budget. Avvikelsen beror på för-

troendevaldas rätt till förlorad arbetsförtjänst. 

Under året har avvikelsen minskat kraftigt till 

följd av aktiva åtgärder från nämnden. 

Framtid 
Utbildningsnämnden arbetar för ökad digitali-

sering av beslutsprocessen genom att se över 

möjligheten att ta del av ärenden som omfattas 

av sekretess via tekniskt redskap. 

Arbetsutskottets extrainsatta sammanträden 

fortsätter en bit in på året för att hantera hän-

delserna inom individ- och familjeomsorgen. 
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Datum: : 2020-02-12. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Inga-Britt Henriksson 

Dnr: KS 000910/2019 – 600 
 
 

Svar på motion - Ersätta skolpengen med en rambudget 
 
 

Förslag till beslut 
 
Motionen anses besvarad. 

 
Sammanfattning av ärendet 
 
Utbildningsnämnden har under april 2019 sett behov av en genomlysning av nuvarande vo-
lymbaserade skolpengssystem. Skälet för detta är flera, nuvarande system har gällt sedan bör-
jan av 2010-talet, där kostnader för kost, städ, löneglidning med mera inte reviderats under 
perioden. En utökning av timplanen i matematik, idrott och hälsa har skett stegvis under ett 
antal år vilket påverkat enheternas kostnader. En socioekonomisk resursfördelningsmodell 
har införts under läsåret 2019/2020 och ska utvärderas under hösten 2020.  
 
Inför budget 2020 flyttades medlen för skolpengen från Kommunfullmäktige till Utbildnings-
nämndens budget vilket innebär att nämnden har den samlade budgeten för Barn och skola 
som från årsskiftet innefattar förskola, grundskola och gymnasieskola. Med det ekonomiska 
läge Båstads kommun befinner sig i är det ytterst angeläget att göra en analys av nuvarande 
volymbaserad skolpeng, anpassa modellen och skapa en hållbar struktur för de kommande 
åren. Förvaltningen har med anledning av ovanstående påbörjat ett arbete i syfte att ta fram 
förslag på möjlig modell för en hållbar resursfördelning. Arbetet beräknas pågå under 2020.  
 
Mot bakgrund av detta föreslår förvaltningen att motionen anses besvarad.   
 
 
 
Inga-Britt Henriksson, skolchef 
Barn och skola 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Motionär. 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Motion, 2019-12-11.  
 
Samråd har skett med: 
Utbildningsnämndens presidium.  
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• att skolpengen avskaffas och ersätts av en rambudget för skolverksamheten, byggd på antalet 

klasser, och med en mindre del på antalet elever. 

I Båstads kommun har vi valt att finansiera skolan genom en ersättning per elev, den s.k. skolpengen. 

Kommunen måste inte använda denna fördelningsprincip till sina egna skolor, men många kommuner gör 

det då det underlättar hur fristående skolor ska finansieras. 

Enligt lag ska grundbeloppet till fristående skolor "bestämmas efter samma grunder som hemkommunen 

tillämpar vid fördelning av resurser till den egna grundskolan". 

Skolpengen bygger på Iden att kostnaderna följer eleven. Så är dock inte fallet - tvärtom följer väldigt lite 

av kostnaderna eleven. De stora utgifterna personal och lokaler är fasta och svårrörliga. 

Skolans kostnader är kopplade till att undervisa en hel skolklass - inte en elev. Därutöver tillkommer för 

varje elev en begränsad marginalkostnad, men i jämförelse med de fasta kostnaderna är denna försumbar. 

När ett nyinflyttat barn kommer till kommunen, och väljer en kommunal skola är merkostnaden minimal 

om han/hon sätts i en klass med utrymme. Om barnet väljer en friskola måste cirka 100.000:- skickas över 

till friskolan, som också om plats finns, inte drabbas av extra kostnader. Friskolan kan ta detta som vinst på 

skattebetalarnas bekostnad. 

Kommunen måste se till att det finns skolor geografiskt väl spridda, vilket gör att det alltid finns klassrum som 

endast är delvis fulla . Samtidigt är det dessa delvis tomma klassrum som är riktmärke för att beräkna hur 

mycket skolpeng en fristående skola ska ha, vilket följaktligen leder till att den blir för hög. 

Det enklaste sättet att hantera problemet är att införa en modell med en basfinansiering per klass och en 

mindre marginalkostnadsersättning per elev. Det är så skolan fungerar och det enda rimliga är att 

finansieringen byggs efter faktiska förhållanden och inte efter teoretiska modeller. 

Med denna föreslagna modell kan mycket pengar sparas. 

För Bjärepartiet 

~~~--
Håkan Mörnstad (Bp) 
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Datum: 2020-02-13. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Inga-Britt Henriksson 

Dnr: KS 000449/2018 – 600 
 
 

Svar på motion - Inrätta familjecentral 
 
 

Förslag till beslut 
 
Motionen anses besvarad. 

 
Sammanfattning av ärendet 
 
Centerpartiet motionerade den 30 april 2018 om att Båstads kommun ska införa en familjecen-
tral och att förvaltningen får i uppdrag att utreda vart den bästa placeringen för detta skulle 
vara ur såväl geografisk aspekt som lokal och tillgänglighetsaspekter.   
 
Syftet med familjecentraler är att främja skyddsfaktorer genom hälsofrämjande arbete och 
minska riskfaktorer genom förebyggande arbete. Med familjecentral menas en samlokalisering 
av mödrahälsovård, barnhälsovård, öppen förskola och socialtjänst med förebyggande verk-
samhet. Kännetecknande för verksamheten är att huvudmännen, till exempel kommun och 
region, samordnar sina resurser för att möjliggöra en tvärfacklig samverkan. I Skåne har Reg-
ion Skåne och Kommunförbundet Skåne tagit fram ett gemensamt styrdokument med mål och 
syfte för Familjecentraler eller familjecentralsliknande verksamheter. Detta dokument ligger 
till grund för de lokala avtal som tecknas mellan verksamheter finansierade av Region Skåne 
och Skånes kommuner. Familjecentraler och familjecentralsliknande verksamheter är kon-
kreta exempel på hur tvärsektoriell samverkan mellan olika professioner och verksamheter 
kan organiseras och utvecklas.  
 
Verksamheten i Båstads kommun är familjecentralsliknande, dock saknas barnmorskemottag-
ning och samlokalisering i alla delar inte varit möjlig. I Förslöv sker verksamhet i samarbete 
med Capio, i denna ingår BVC, Öppen förskola, kurator och samverkan med biblioteket. I Bå-
stad finns Öppen förskola, kurator, biblioteket och samverkan via Capio med BVC. På dessa 
erbjuds en mötesplats för alla föräldrar och barn där man också kan få stöd och vägledning i 
sin föräldraroll. Som förälder och barn finns möjlighet att vara med i olika aktiviteter tillsam-
mans och som förälder erbjuds du att delta i föräldrautbildning med mera tillsammans med 
andra föräldrar. 
 
En möjlig utveckling av verksamheten till en fullvärdig familjecentral både vad avser de fyra 
delarna barnmorskemottagning, barnhälsovård, öppen förskola och socialrådgivning och en 
fullt ut samlokaliserad enhet skulle kunna ske i samband med utbyggnad och planeringen av 
det stationsnära området i Hemmeslöv. Under förutsättning av att detta är möjligt måste arbe-
tet ske i samverkan med aktuell vårdgivare, Region Skåne och Båstads kommun. Förvaltningen 
kommer, under förutsättning av att kommunens ekonomi så tillåter, samverka med Region 
Skåne i en fortsatt utveckling av familjecentralerna i Båstads kommun. Mot bakgrund av detta 
föreslår förvaltningen att motionen ska anses vara besvarad.   
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Inga-Britt Henriksson, skolchef 
Barn och skola 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Motionärerna. 
Barn och skola. 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Motion, 2019-04-30. 
 
Samråd har skett med: 
Samverkan för Bjäre.  
Samhällsbyggnad.  
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Datum: 2020-02-14 Till: Utbildningsnämnden 
Handläggare: Lena Täringskog tf chef IoF 

Dnr: UN 000460/2019-600  
 

 
Svar på Inspektionen för vård och omsorgs begäran om ytterligare uppgifter 
 
 
Förslag till beslut 
 
Att besluta att be Inspektionen för vård och omsorg om uppskov, avseende begäran om redovis-
ning av kommunfullmäktiges beslut avseende begärt anslag  
 
Att besluta att be Inspektionen för vård och omsorg om uppskov avseende begäran om redovis-
ning av nämndens alternativa åtgärder om begärt anslag inte medges 
 
Att besluta att be Inspektionen för vård och omsorg om uppskov avseende begäran om redovis-
ning av nämndens eventuella åtgärder efter resultatet av kommunrevisionen 
 
Att i förekommande fall komplettera svaret med synpunkter på materialet samt att i övrigt god-
känna samt fastställa svaret till Inspektionen för vård och omsorg samt besluta att skicka det till 
Inspektionen för vård och omsorg 
 

Sammanfattning av ärendet 
Inspektionen för vård och omsorg – IVO, genomför en tillsyn av verksamhetsområdet barn och 
unga i Båstad. IVO har efter genomförd dialog med företrädare för nämnd, kommunledning samt 
verksamhetsanknutna personer. Dokumentationen från dialogen finns med i bifogat protokoll, 
samt synpunkter och annat material som inkommit efter mötet. Nämnden har nu möjlighet att 
lämna synpunkter på allt det material som kommunicerats i handlingarna. Om sådana synpunkter 
finns ska dessa vara en del av svaret till IVO. 
Nämnden ska senast den 20 mars avge synpunkter respektive svar på de angivna frågeställning-
arna enligt begäran. Eftersom beslutet i kommunfullmäktige fattas 26 mars så begär nämnden 
om uppskov att inkomma med svar tills beslut har fattats. Detsamma gäller följande punkt avse-
ende nämndens alternativa förslag om begärt anslag inte medges samt nämndens eventuella 
åtgärder efter resultatet av kommunrevisionens utredning. Nämnden har inte kännedom om när 
utredningen förväntas vara klar, då detta ännu inte är klarlagt. 
 
Bakgrund 

Under 2019 har missförhållanden inom individ- och familjeomsorgen uppdagats, vilket har fått 
följden att ett stort antal Lex Sarah –rapporter inkom till nämnden. En extern utredare har utrett 
rapporterna och utredningen har efter beslut i Utbildningsnämnden anmälts till IVO – Inspekt-
ionen för vård och omsorg. IVO har valt att öppna ett tillsynsärende och förvaltningen har om-
betts att redovisa såväl akuta som planerade åtgärder för att komma tillrätta med missförhål-
lande och brister som uppmärksammats. 
 
I svaret redovisas vilka åtgärder som vidtagits för att undanröja brister i ärendehanteringen 
”här och nu”, de förändringar som gjorts i arbetsledningen för Barn och unga, skälen till dessa 
samt nämndens lösning för att tillgodose stöd i handläggningen för medarbetarna idag. Vidare 
redovisas vilka åtgärder nämnden har vidtagit för att ge alla medarbetare kännedom om be-
stämmelserna om Lex Sarah och nämndens rutiner. 
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Beslutet kommuniceras till 
Ledningsgrupp IoF 



 
 

 
 

 

 

 

 

Utbildningsnämnden UN 000460/2019-600 

Individ och familjeomsorg 

Lena Täringskog, tf chef för IoF 

 

Svar på begäran om ytterligare uppgifter till Inspektionen för vård och omsorg 

Utbildningsnämnden har tagit del av kommunicerat material och önskar med anledning av 

angivet datum för svarstid 20 mars, att begära om anstånd  att avge svar inom utsatt tid 

avseende följande delar: 

 Kommunfullmäktiges beslut avseende begärt anslag 

 Nämndens alternativa åtgärder om begärt anslag inte medges 

 Nämndens eventuella åtgärder efter resultatet av kommunrevisionen 

Nämndens begäran om anstånd grundar sig i att datum för kommunfullmäktiges beslut är 

daterat till 26 mars. Nämndens alternativa åtgärder kan därmed inte heller redovisas, innan 

ärendet har behandlats. Kommunrevisionens utredning är fortfarande pågående och inget 

datum är fastställt för redovisning av resultat. 

I övrigt redovisar nämnden svar på övriga frågor enligt följande: 

Vilka åtgärder har nämnden, efter dialogmötet, vidtagit för att undanröja brister i 

ärendehandläggningen här och nu? 

Verksamheten som arbetat under en tillfällig organisation sedan november, har nu gått över i 

stabilitet med chefsfunktioner i samtliga grupper. Detta innebär att mottagningsenheten inte 

längre är organiserad under Barn och unga-enheten, vilket underlättar för båda grupperna. 

Chef finns på plats i mottagningen, som har en daglig genomgång av nya och pågående 

ärenden och är aktiv i ärendehandläggningen. Chef är fysiskt placerad tillsammans med sina 

medarbetare och finns tillgänglig även vid akuta behov då det krävs snabba 

skyddsbedömningar. Under kommande månad kommer 3 handläggare utbildas i metoden 

Signs of safety, en metod som fokuserar på risk och skydd i familjer. Utbildning omfattar 3 

dagar och kommer att upprepas för ytterligare handläggare under hösten. 

Rutiner för hur inkomna anmälningar eller ansökningar ska registreras är klargjorda, vilket 

innebär att en avinlärning av det gamla sättet har skett. Arbetssättet med struktur för 

agerande i samband med orosanmälan har klargjorts, där anmälaren ska delta i det samtal som 

sker omgående. Då prioriteringar sker så görs det utifrån ärendets karaktär och angelägenhet. 



 
 

 
 

 

 

 

 

Justeringar i rutin för överlämning av ärenden mellan enheterna, har gjorts för en ökad kvalitet 

för den enskilde. 

En ökad samverkan med öppenvården har påbörjats, vilket redan har fått effekt genom att 

tidiga insatser initieras av handläggare. 

Arbetsledningen för Barn och unga-enheten har genom ny chefsstruktur färre medarbetare att 

handleda, vilket skapar möjligheter till det nära ledarskapet och tidsmässigt större utrymme 

för ärendehandledning. Från och med 1 februari har enheten förstärkts med ytterligare en 

handläggare, i första hand för att avlasta familjehemssekreterare och barnsekreterare.  

Det är tydligt att situationen med underbemanning under hösten, har medfört brister vad 

gäller uppföljningar av familjehemsplacerade barn och unga. Uppföljningarna har inte alltid 

skett inom lagstadgad tid. Det är också uppenbart att en konsekvens av underbemanningen 

har medfört en otydlighet i när ärenden lämnas över till barnsekreterare från förste 

socialsekreterare. Uppföljningarna sker nu systematiskt, efter den kartläggning som 

genomförts av handläggare samt ledning. En kraftig ökning av familjehemsplaceringar under 

2019, påverkar belastningen på enheten. 

Inför implementeringen av ny version av verksamhetssystem så sker nu en genomgång av 

ärenden, i syfte att skapa strukturer som följer lagstiftning kring dokumentationen under 

handläggningsprocessen. I samband med inlämning av nationell statistik uppmärksammas 

också brister i hanteringen av avslut av ärenden, som borde genomförts sedan lång tid tillbaka. 

Det är ett omfattande arbete som genomförs, ett arbete som medför ett lärande kring 

dokumentation. 

Planen för genomförandet finns på plats och har kommunicerats med all personal, där 

samtliga kommer att vara delaktiga i implementering och utbildningar, från skarpt läge i mars 

till uppföljningar i september. Parallellt skapas mallar för handläggning av olika ärendetyper, 

vilket ska bli ett verktyg och öka kvaliteten i utredningen och dess processer. 

I mars månad sker utbildning i BBIC för handläggare barn och unga för personal inom 

förebyggande och behandling vad gäller uppdrag. Grundutbildningen i BBIC kommer att 

genomföras till hösten. Utbildningar för metodutveckling är inplanerade, enligt den 

handlingsplan som tidigare är kommunicerad. Ett antal nyckeltal kommer att följas upp varje 

månad i verksamheten, så snart verksamhetssystemet är implementerat. Anmälningar, 

utredningstid, uppföljningar, våld i nära relation, avvikelser etc. Vid tertialuppföljningar 

kommer nyckeltalen att redovisas för nämnd, samt hur arbetet fortlöper kopplat till upprättad 

handlingsplan. 



 
 

 
 

 

 

 

 

Vilka förändringar har gjorts i arbetsledningen för Barn och unga, skälen till dessa samt 

nämndens lösning för att tillgodose stöd i handläggningen för medarbetarna idag? 

Under december månad framkom att det fanns en arbetsmiljöproblematik inom barn och 

unga, men även för handläggarna inom mottagning och vuxna som vid den tiden var 

samorganiserade. Såväl HR-chef som tf chef för individ och familjeomsorg, fick ta emot samtal 

från medarbetare som upplevde att de inte fick det stöd de behövde, det fanns uttalad rädsla 

för att gå till arbetet och det fanns brister i mötesstruktur och därmed information. 

Upplevelserna skiljde sig mellan olika handläggare, men påverkade det dagliga arbetet i så hög 

grad att åtgärder planerades. 

Dialog med berörd chef genomfördes och beslut om insatser från företagshälsovården 

planerades, en kartläggning med personliga intervjuer av samtliga berörda medarbetare samt 

chefer. De fackliga organisationerna har i samband med detta även begärt åtgärder med hot 

om stängning av verksamheten, om inte åtgärder vidtas.  

Berörd enhetschef har stängts av under utredningen, en åtgärd som vidtogs för att inte riskera 

att utredningen skulle kunna påverkas. 1:e socialsekreterare har fått uppdraget att 

dokumentera samt färdigställa de utredningar som ännu inte var fördelade till handläggare. 

Efter riskbedömning med facklig företrädare har 1:e socialsekreterare även fått annan 

kontorsplats inom verksamheten. 

Biträdande chef för individ och familj ersätter under avstängningen enhetschef för barn och 

unga, till dess att utredningen har slutförts. För att tillgodose behovet av daglig handledning så 

har konsult fått gå in i rollen som 1:e socialsekreterare. Biträdande chef har sagt upp sig och 

slutar sin tjänst i slutet av april. Nämnd konsult kommer att få ett vikariat som biträdande 

chefs ersättare under 8 månader, vilket gör att det kommer finnas en stabilitet och trygghet 

för handläggarna till dess arbetsmiljökartläggningen/utredningen har färdigställts. 

Ledningen för barn och unga sitter i anslutning till handläggarna och har dagliga avstämningar 

och handlingar kring ärenden, men följer även upp personalens mående samt har varje vecka 

gruppmöten där information från ledningen delges. 

Vilka åtgärder har nämnden, efter dialogmötet, vidtagit för att ge alla medarbetare 

kännedom om bestämmelserna om Lex Sarah och nämndens rutiner? 

Alla medarbetare har genom sin enhetschef fått ta del av Lex Sarah utredningen samt den 

rutin som finns hos nämnden, vid gruppens möte med respektive enhetschef. Detta är en 

första åtgärd samt en förberedelse inför den temadag som kommer att ske den 6 mars, då vi 

tillsammans ska titta på olika händelser och fallbeskrivningar som är relevanta för vår 

verksamhet.  



 
 

 
 

 

 

 

 

Vi kommer att beskriva utredningen och dess resultat,  rutinen och processen kommer att 

uppmärksammas för att skapa en trygghet i att använda den. Diskussion kommer också att 

föras kring vad som är en händelse enligt Lex Sarah i förhållande till andra former av avvikelser 

– vikten av att uppmärksamma brister fortlöpande för att snabbt sätta in förbättringsåtgärder 

så att det inte händer igen. Vi vill vara en lärande organisation för en ökad kvalitet i vår 

verksamhet. 

Övriga kommentarer  

Som tillförordnad chef för verksamheten tar jag ansvar för att informationen kring min 

planerade frånvaro uteblev, i anslutning till att dokumentationen från Inspektionen för vård 

och omsorg kommunicerades. Det medförde att dokumentationen försenades till berörda och 

därmed även återkoppling till IVO. 

Den arbetsmiljöproblematik som är aktuell inom individ och familj påverkar det dagliga arbetet 

på olika sätt. Den fanns med vid vårt gemensamma tillsynsmöte med IVO och påverkade till 

viss del förhållningssättet där. Den påverkade även det faktum att det fanns ett behov av att i 

efterhand reflektera, vad som faktiskt kommunicerades vid mötet.  

Att rapportera händelser enligt Lex Sarah är ett uppdrag som alla medarbetare i verksamheten 

har, ett uppdrag som är av största vikt för att öka kvaliteten på det arbete som utförs. Detta 

arbete ska ständigt pågå som en naturlig del av det dagliga arbetet. Att öka kunskapen kring 

rutinen är därför nödvändig, så att rapporteringen sker fortlöpande och att diskussionen förs i 

ledningsgrupper, vid APT och förs upp till nämnd för en ökad kunskapsutveckling på alla nivåer. 

Att arbeta med förbättringar är ett stimulerande arbete som bäst genomförs i en organisation 

som är trygg och där det finns utrymme för att diskutera händelser som kanske inte blev som 

det var tänkt. Erfarenheten säger att det mycket ofta handlar om organisatoriska brister, mera 

sällan är brister kopplade till enskilda handläggare. Att skapa förutsättningar för en rättssäker 

och kvalitativ myndighetsutövning, är därför vår främsta målsättning. 

Sedan förändringen avseende ledning för barn och unga har genomförts, ser vi redan en stor 

skillnad i handläggarnas upplevelse av en förbättrad arbetsmiljö och ett bättre 

informationsflöde.  
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Datum: : 2020-02-04 Till: Utbildningsnämnden 

Handläggare: Ida Skoglund 

Dnr: UN 000003/2020 – 904 
 
 

Anmälda delegationsbeslut 
 
 

Förslag till beslut 
 
Redovisade delegationsbeslut läggs till handlingarna. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Delegationsbeslut ska anmälas till utbildningsnämnden. Besluten ska anmälas vid nämndens 
nästkommande sammanträde. 
 
 
 
Kommunkansliet 
Ida Skoglund, nämndsekreterare 
 
 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Delegationsbeslut Akademi Båstad gymnasium 
Delegationsbeslut Barn och skola 
Delegationsbeslut Individ och familj 
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Datum: : 2020-02-04 Till: Utbildningsnämnden 

Handläggare: Ida Skoglund 

Dnr: UN 000004/2020 – 900 
 
 

Beslutslogg  
 
 

Förslag till beslut 
 
Beslutsloggen för utbildningsnämnden, 2020-02-25, 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. 
 
 
 
 
Kommunkansliet 
Ida Skoglund, nämndsekreterare 
 
 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Beslutslogg 2020-02-25 
 
 
 



 

Beslutslogg utbildningsnämnden 2020 
 

 

* 1 – Förvaltningens status på ärendet. 
 
* 2 – Förvaltningens förväntade datum för politiskt beslut i ärendet om det ska tas beslut, annars när beslutet avses vara verkställt 

2020-02-25 
 

 

       

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     

 

 

 

Skoljurist 
samt skol-
chef 

Påbörjas nu när 

skoljurist är på 

plats 

Våren 2020 



* 1 – Förvaltningens status på ärendet. 
 
* 2 – Förvaltningens förväntade datum för politiskt beslut i ärendet om det ska tas beslut, annars när beslutet avses vara verkställt 
 

 

Beslutsinstans, datum och 
§ 

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

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

UN 
000138/ 
2018-600 

Förvaltningen får i uppdrag att återkomma med en åtgärdsplan för hur 

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

UN000120/2019-600 Handlingsplan problematisk frånvaro 

Skolchef/ 
Skol-
jurist/STU-
chef 

Pågår Mars 2020 

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

UN 
000020/ 
2019-600 

Förvaltningen får i uppdrag att redogöra för vilka åtgärder man vidtagit 

och vilka man planerar för. 

Skolchef Frågan är  
löpande med 
vid nybyggna-
tioner. 
 

Våren 2020 

UN 2019-01-22 
§ 17 
Delegationsordning för 
utbildningsnämnden 

UN 
000001/ 
2015-600 

I samband med ny mandatperiod föreslås en översyn av utbildningsnämn-

dens delegationsordning. 

Utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att se över delegations-

ordningen. Synpunkter från ledamöter och ersättare skickas till nämndsek-

reterare för vidarebefordran.  

 

Skolchef, 
skoljurist, 
IoF-chef 
mfl. 

Påbörjad, de-
len avseende 
Individ och 
familj återstår 

Hösten 2019-
våren 2020 

UN 2019-10-15 
§ 130 
Ekonomisk  
månadsuppföljning 2019 
 

UN 
000024/ 
2019-905 

Förvaltningen får i uppdrag att ta fram en åtgärdsplan för den del av  

underskottet som tidigare upprättad åtgärdsplan inte omfattar. 

 

 

 

IoF-chef   

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

UN  
000461/ 
2019-600 

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

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

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

organisationen. 

Skolchef  Juni 2020 



* 1 – Förvaltningens status på ärendet. 
 
* 2 – Förvaltningens förväntade datum för politiskt beslut i ärendet om det ska tas beslut, annars när beslutet avses vara verkställt 
 

UN 2019-04-16 
§ 61 
Skolpeng 
 

UN 
000137/ 
2018-600 

Utvärdering av fördelning av skolpeng görs då verksamhetsåret 

2019/2020 är avslutat. 

Skolchef 
Ekonom 

 Efter verksam-
hetsårets slut 
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Datum: : 2020-02-07 Till: Utbildningsnämnden 

Handläggare: Ida Skoglund 

Dnr: UN 000005/2020 – 900 
 
 

Delgivningar  
 
 

Förslag till beslut 
 
Redovisade delgivningar läggs till handlingarna. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Inkomna skrivelser av särskild vikt för nämnden delges: 
 
1. Beslut från JO 
2. Talarmanus utbildningsnämndens ordförande, kommunfullmäktige 29 januari 
3. Läsårstider gymnasiet 
 
 
 
Kommunkansliet 
Ida Skoglund, nämndsekreterare 
 
 
 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Beslut från JO 
Talarmanus utbildningsnämndens ordförande, kommunfullmäktige 29 januari 
Läsårstider gymnasiet 
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Tack för ordet och möjlighet att lämna information om situationen inom individ- och 
familjeomsorgen. 
 
Jag har lämnat information till kommunfullmäktige den 23 oktober 2019 och vid kom-
munstyrelsesammanträden under hösten och nu senast den 15 januari 2020. Skriftlig 
information har jag lämnat till kommunstyrelsen den 4 december 2019. Revisionen har 
fått information den 10 oktober. 
 
Låt mig inledningsvis dela med mig av ett brev jag fick innan jul från en farfar.  
 
Jag har under hösten ofta sänt dig mina tankar och har mer än en gång tänkt skriva en rad 
och stötta dig i ditt jättearbete att få ordning på förvaltningen som uppenbarligen helt 
spårat ur! Jag kan också nämna att jag dessvärre fått indikationer på fullständig inkompe-
tens i frågan om att skydda små barn. Vår son har två bonusbarn, som bott i Båstad. Dessa 
har råkat mycket illa ut, men efter många turer och flytt till Ängelholm ser det ut att repa 
sig.   
 
Denne farfar träffade jag för 30 år sedan men har inte hört av på alla år, han är både tro-
värdig och balanserad. I sanning ska sägas att det är långt ifrån alla brev som har ett så 
positivt slut. Jag vill ni skall förstå att det som hänt, det vi gjort och gör berör. Min känsla 
är att många känner sorg och obehag.  
 
Vi har en god möjlighet att komma tillrätta med problemen om vi vill och kan erkänna 
felen. Men sticker vi huvudet i sanden kommer problemen att återkomma.  
 
Sålunda har vi nu en handlingsplan som nämnden beslutat om och som kommer vara 
kartan för de kommande årens arbete. Den kommer på fullmäktiges bord under våren. 
Förvaltningen har nu en organisationsplan som klargör befintlig bemanning, vilket varit 
mycket oklart och därmed föranlett missförstånd. Kompetenser och övergripande re-
sursbehov har identifierats. Denna organisationsplan, som också kommer föreläggas 
kommunfullmäktige, bygger på det långsiktiga målet att växla externa placeringar till 
eget förebyggande arbete. Det kommer ta tid och kräva mycket arbete. 
 
Jag är glad för att vi nu rekryterat en IOF-chef i Lena Täringskog. Tidigare socialchef, 
erfaren och dessutom redan verksam inom kommunens vård- och omsorg. Det gjorde 
att Lena ganska omgående kunde stå till utbildningsnämndens förfogande. Det är vi 
mycket tacksamma för. Vi har en ny enhetschef för mottagningsenheten på plats den 1 
februari, med uppmärksammad erfarenhet från just mottagningsarbete. Mottagningsen-
heten är central i mötet med brukaren och i prioriteringen av åtgärder. Den måste vara 
tillgänglig när brukaren behöver hjälp och kan inte stänga kl 14 som nu stundtals skett. 
Nämnden har fått förstärkt stöd i form av en controller funktion, som vi tidigare saknat. 
Det är en betydande förstärkning i arbetet med uppföljning och prognoser. En extern 
resurs, erfaren socionom, är på plats för att klarlägga rutiner och göra rutinbeskrivning-
ar. Ett absolut nödvändigt arbete för att skapa rättstrygghet och öka kvaliteten i arbetet. 
Vi har sökt och kommer söka regionalt samarbete, ett strategiskt val, inom Familjen 
Helsingborg när det gäller familje- och jourhem, familjerätt och socialjour. Det är en om-
svängning i kommunens syn på samarbete. Nu gäller öppenhet och lärande, samarbete 
över kommungränsen kommer stärka kvalitén och minska sårbarheten inom social-
tjänsten. 
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Att stärka organisationen med rätt kompetenser, fungerande kvalitetsarbete, nödvändig 
uppföljning och rutinbeskrivningar som underlättar arbetet, allt detta är nödvändigt - 
men kommer kräva resurser. Lena Täringskog har gjort bedömningen att organisation-
en behöver förstärkas med tjänster motsvarande ca 5 mkr. Utbildningsnämnden har 
beslutat förelägga kommunfullmäktige äskande om detta. Får jag i detta sammanhang 
påminna om att individ- och familjeomsorgen undantogs i budgetarbetet och resurssat-
tes inte. Detta går att göra nu när vidden av problematiken är tydlig och lösningar börjar 
utmejslas. 
 
Det arbete som gjordes inför nämndens svar till IVO på vår egen-anmälan av 17 fall av 
barn och unga som farit illa, kommer var värdefullt för framtida arbete med att lösa 
problemen. I svaret från nämnden identifieras problem på ett tydligt sätt. Det är en för-
färlig läsning om barn som inte fått den hjälp de har rätt till. Det är nämndens sätt att 
visa att förvaltning och nämnd inte tänker sticka huvudet i sanden utan arbetar oförtru-
tet med att lösa problemen. Vi hade ett professionellt samtal med företrädare för IVO 
den 21/1. Det var tydligt att alla närvarande politiker och tjänstemän delade IVOs tydligt 
uttalade uppfattning att läget är allvarligt.  
 
Men med detta sagt så ska jag också erkänna att verksamhetsledningen och nämnden 
ser med stort allvar och oro på skeendet i det nära tidsperspektivet. Vi hade önskat att vi 
redan kommit längre. Förvaltningen har inte mäktat med att arbeta tillräckligt med kva-
litetsförbättringar, bland annat beroende på att kvalificerad verksamhetsledning sak-
nats, vakanser på enhetschefsnivå och allmän oro i organisationen. Sedan oktober må-
nad finns nya lex Sarah anmälningar, diarieföring och hantering av personakter har 
stora brister, handlingar som har betydelse för enskilda har förkommit, dokument för-
varas på ett otillfredsställande sätt.  Ja, så skulle jag kunna fortsätta… 
 
Det som skett inom individ- och familjeomsorgen kunde vi hanterat bättre. IVO var på 
besök hos oss redan i november 2017 och för nämnden presenterades deras utredning i 
mars 2018. Då kunde arbetet med att rätta till alla problem ha börjat. Men det gjordes 
inte. För min egen del har jag ställt frågan varför inte bildningschef/bitr kommundirek-
tör eller någon av de som satt med i nämnden förra perioden, inte någon informerade 
mig, som ny ordförande i nämnden, om att IVO redan varit på besök hos oss. Där har vi 
två förlorade år. 
 
Vi har nu öppnat upp för en diskussion och ett arbete som på sikt kommer att leda till en 
betydligt bättre socialtjänst. Det har visat sig att fler kommuner har problem. I visa fall 
har effekterna för barn och unga varit än förfärligare än hos oss. När vi om några år tit-
tar tillbaka kommer vi att se att problemen är snarlika på andra håll inom svensk social-
tjänst. Där är ett övergripande problem med bristande rutiner i en starkt föränderlig 
värld. Erfarenheter och metoder saknas av skeenden i samhället som vi inte är vana vid. 
Normer förskjuts och kulturmönster ändras. Det krävs mer kunskap om dessa utma-
ningar och förutsättningar.  
 
Utbildningsnämnden kommer följa upp handlingsplanen. Den blir vår färdplan. Vi vet att 
IVO kommer med sitt utlåtande om ca 2 månader och återkommer på nytt besök till vå-
ren 2021. Kommunrevisionen har initierat en granskning som enligt uppgift ska presen-
teras i mitten av februari. Allt detta kommer vara viktigt i kommunens fortsatta arbete. 
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Jag har inte velat göra partipolitik av det hemska som hänt. Det är ett medvetet val från 
min sida. Jag har inte sökt konfrontation. Jag menar att det är ett gemensamt tillkorta-
kommande för förvaltning och politik, oberoende av partifärg.   
 
Vi som har ansvar borde kunna erkänna bristerna och visa i handling att det aldrig får 
upprepas. Det är barn, unga, vårdnadshavare och en och annan farfar värda. 
 
Tack för möjligheten att än en gång lämna information.  
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Datum: : 2020-02-04 Till: Utbildningsnämnden 

Handläggare: Ida Skoglund 

Dnr: UN 000007/2020 – 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. 
 
 
 
Kommunkansliet 
Ida Skoglund, nämndsekreterare 
 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Sammanställning anmälda kränkande behandlingar 
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Datum: : 2020-02-04 Till: Utbildningsnämnden 

Handläggare: Ida Skoglund 

Dnr: UN 000008/2020 – 600 
 
 

Sammanställning LVU och LVM 
 
 

Förslag till beslut 
 
Utbildningsnämnden beslutar lägga informationen till handlingarna. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Ärende gällande Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och Lag 
(1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) hanteras i Båstads kommun på  
tjänstemannasidan av verksamhetsområde Individ och familj och inom den politiska  
organisationen faller de inom utbildningsnämndens område och hanteras där av  
utbildningsnämndens arbetsutskott.  
 
Ärende gällande LVU behandlas, efter initial utredning av Individ och familj samt beslut från 
utbildningsnämndens ordförande, av utbildningsnämndens arbetsutskott när det kommer till 
ansökan till förvaltningsrätten om vård jml 4 § LVU.  
Ärende gällande LVM behandlas av arbetsutskottet i fall av ansökan om vård enligt 11 § lag om 
vård av missbrukarare i vissa fall (LVM). 
 
I kommunen har kostnaderna för dessa typer av placeringar ökat under senaste åren och en 
uppföljning av dessa ärendetyper och de kostnader som är kopplade till dem bedöms  
nödvändig för att ansvarig nämnd ska få en överblick. En redovisning delges ledamöterna  
månatligen på nämndens sammanträde. 
 
 
 
Kommunkansliet 
Ida Skoglund, nämndsekreterare 
 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Sammanställning LVU och LVM 
 
Samråd har skett med: 
Annica Nilsson, ekonom 
Lena Täringskog, IoF-chef 
 
 



Sammanställningar placeringar

HVB,
 barn och unga Familjehem

Öppenvård 
barn

Institution 
vuxna

Övriga 
insatser 
vuxna

Öppna insatser 
boende vuxna

SUMMA
jan 477 400                829 190                58 900                  902 348                194 188                ‐                         2 462 026      
feb 431 200                761 750                53 200                  752 370                163 744                ‐                         2 162 264      
mar 477 400                791 900                58 900                  822 740                181 288                ‐                         2 332 228      
apr 462 000                781 850                169 110                797 550                175 440                ‐                         2 385 950      
maj 477 400                791 900                58 900                  822 740                181 288                ‐                         2 332 228      
jun 462 000                781 850                38 000                  797 550                175 440                ‐                         2 254 840      
jul 477 400                791 900                ‐                         822 740                181 288                ‐                         2 273 328      
aug 477 400                791 900                49 800                  822 740                181 288                ‐                         2 323 128      
sep 462 000                781 850                52 290                  797 550                175 440                ‐                         2 269 130      
okt 477 400                791 900                57 270                  822 740                181 288                ‐                         2 330 598      
nov 462 000                781 850                52 290                  797 550                175 440                ‐                         2 269 130      
dec 477 400                791 900                54 780                  823 190                181 288                ‐                         2 328 558      
Utfall och 
prognos 
år 2020 5 621 000            9 469 740            703 440                9 781 808            2 147 420            ‐                         27 723 408   
prel. 
BUDGET 
år 2020 1 840 000            6 295 000            70 000                  2 108 000            500 000                160 000                10 973 000   
Avvikelse
enligt 
placerings‐ 
filen ‐3 781 000  ‐3 174 740  ‐633 440  ‐7 673 808  ‐1 647 420  160 000 ‐16 750 408 

Prognosen baseras på de placeringar som är aktuella, utfall januari samt helårseffekt prognos februari‐december. Det pågår 
genomsyn av placeringarna och ett arbete med att hitta alternativa lösningar som kan få ekonomisk effekt. När det gäller de 
dyraste placeringarna är förhoppningen att de ska vara en tillfällig åtgärd. Det finns ingen prognos att antalet placeringar ska öka 
totalt. Budget 2020 fördelning är inte klar utan i denna prognos fördelad som år 2019.



HVB vård, barn och unga
Vht 5541

Utfall 2019
jan 477 400             292 210        
feb 431 200             397 000        
mar 477 400             575 059        
apr 462 000             733 895        
maj 477 400             646 784        
jun 462 000             589 440        
jul 477 400             629 184        
aug 477 400             612 434        
sep 462 000             724 455        
okt 477 400             629 265        
nov 462 000             502 500        
dec 477 400             515 050        

5 621 000          6 847 276     
BUDGET 1 840 000         
PROGNOS 3 781 000 ‐        

SoL LVU LVM
Jan 1 1 0
feb 1 1 0
mar 1 1 0
Apr 1 1 0
Maj 1 1 0
Jun 1 1 0
Jul 1 1 0
Aug 1 1 0
Sep 1 1 0
Okt 1 1 0
Nov 1 1 0
Dec 1 1 0

1,0 1,0 0
Snittkostnad per år och placering

2 810 500         
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Familjehemsvård, barn och unga
vht 5571

Utfall 2019
Egna Arvoderade Egna Arvoderade

jan 480 350        348 840       493 053         150 178        
feb 480 350        281 400       455 542         107 209        
mar 480 350        311 550       530 430         107 209        
apr 480 350        301 500       522 783         150 178        
maj 480 350        311 550       490 179         60 179          
jun 480 350        301 500       511 940         100 620        
jul 480 350        311 550       551 742         100 620        
aug 480 350        311 550       493 565         691 000        
sep 480 350        301 500       508 800         344 500        
okt 480 350        311 550       540 012         300 200        
nov 480 350        301 500       535 186         370 900        
dec 480 350        311 550       558 009         407 740        

5 764 200    3 705 540    6 191 241     2 890 531    
BUDGET 6 295 000   
PROGNOS 3 174 740 ‐  

SoL LVU
Jan 24 5
feb 23 5
mar 23 5
Apr 23 5
Maj 23 5
Jun 23 5
Jul 23 5
Aug 23 5
Sep 23 5
Okt 23 5
Nov 23 5
Dec 23 5

23,1 5,0
Snittkostnad per år och placering

337 201       
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Behovsprövad öppen vård barn
vht 5681

Utfall 2019
jan 58 900          57 270    
feb 53 200          49 800    
mar 58 900          120 900  
apr 169 110        54 780    
maj 58 900          57 270    
jun 38 000          56 440    
jul ‐                  56 440    
aug 49 800          56 440    
sep 52 290          52 290    
okt 57 270          57 270    
nov 52 290          52 290    
dec 54 780          54 780    

703 440       725 970  
BUDGET 70 000         
PROGNOS 633 440 ‐     

Antal
Jan 2
feb 2
mar 2
Apr 2
Maj 2
Jun 2
Jul 1
Aug 1
Sep 1
Okt 1
Nov 1
Dec 1

1,5
Snittkostnad per år och placering

468 960       
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Institutionsvård vuxna med missbruk
vht 5521

Utfall 2019
jan 902 348       150 450      
feb 752 370       139 225      
mar 822 740       168 605      
apr 797 550       153 022      
maj 822 740       157 923      
jun 797 550       152 973      
jul 822 740       228 535      
aug 822 740       190 715      
sep 797 550       596 208      
okt 822 740       738 620      
nov 797 550       801 180      
dec 823 190       879 176      

9 781 808    4 356 632  
BUDGET 2 108 000   
PROGNOS 7 673 808 ‐  

SoL LVU LVM
Jan 4 2 2
feb 4 2 2
mar 4 2 2
Apr 4 2 2
Maj 4 2 2
Jun 4 2 2
Jul 4 2 2
Aug 4 2 2
Sep 4 2 2
Okt 4 2 2
Nov 4 2 2
Dec 4 2 2

4,0 2,0 2,0
Snittkostnad per år och placering

2 445 452   
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Övriga insatser vuxna
vht 5711

Utfall 2019
jan 194 188       76 824        
feb 163 744       127 023      
mar 181 288       273 148      
apr 175 440       205 854      
maj 181 288       344 214      
jun 175 440       402 603      
jul 181 288       378 006      
aug 181 288       340 688      
sep 175 440       276 150      
okt 181 288       183 508      
nov 175 440       138 570      
dec 181 288       194 178      

2 147 420    2 940 766  
BUDGET 500 000      
PROGNOS 1 647 420 ‐  

Antal LVU LVM
Jan 4
feb 3 0
mar 3 0
Apr 3
Maj 3
Jun 3
Jul 3
Aug 3
Sep 3
Okt 3
Nov 3
Dec 3

3,1 0,0 0,0
Snittkostnad per år och placering

58 796         
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Öppna insatser boende vuxna
vht 5581

Utfall 2019
jan ‐             ‐           
feb ‐             ‐           
mar ‐             ‐           
apr ‐             9 601      
maj ‐             18 305   
jun ‐             ‐           
jul ‐             ‐           
aug ‐             ‐           
sep ‐             ‐           
okt ‐             ‐           
nov ‐             ‐           
dec ‐             ‐           

‐             27 906   
BUDGET 160 000   
PROGNOS 160 000   

Antal
Jan 0
feb 0
mar 0
Apr 0
Maj 0
Jun 0
Jul 0
Aug 0
Sep 0
Okt 0
Nov 0
Dec 0

0
Snittkostnad per år och placering

Snittkostnad ##########
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