
ITil BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

U tbildningsnämnden 

Plats och tid: 

Beslutande: 

2020-02-25 

Astrakanen, tisdagen den 25 februari 2020 kl 13:00 - 16:00 

Thomas Nerd (S), ordförande 
Susanne Jung (M), vice ordförande 

Sida 

1 av 18 

Ninni Markow (M), tjänstgörande ersättare för Linda Bertilsson Ivarsson (M) 
Ingrid Zäther (S) 

Övriga 
närvarande: 

Utses att justera: 
Justeringens 
plats och tid: 

Sekreterare 

Ordförande 

Justerare 

ANSLAGSBEVIS 

Mats Lundberg (L) 
Helena Stridh (BP) 
Marie-Louise Nilsson (BP) 
Uno Johansson (C) 
Linnea Gunnarsson Elvertsson (C) 

Inga-Britt Henriksson, skolchef 
Lena Täringskog, tf. IoF-chef 
Margaretha Ekelund-Svensson, bitr. skolchef 
Ida Skoglund, nämndsekreterare 
Philipp Seuffer, HR-chef, § 18 
Birgitta Berseus, förskoleutvecklare,§ 18 
Annica Nilsson, ekonom,§§ 19-21, 29 
Ann Elofson (M) 

Linnea Gunnarsson Elvertsson (C) 

Kommunhuset i Båstad, 2020-02-28 

-~--------------------Paragrafer §§ 16-29 

Id) ~;~/ 
Thomas Nerd / 1 

/ 

L~f;f; 
Linnea Gunnarsson Elvertsson 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Politiskt organ: Utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum: 2020-02-25 

Anslaget är uppsatt: Från och med 2020-03-02 till och med 2020-03-23 

Förvaringsplats 
för protokollet: Kommunhuset i Båstad 

Underskrift 

Ida Skoglund 



uil BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Utbildningsnämnden 

I nnehål lsförteckn ing 

Utbildningsnämnden 2020-02-25 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-02-25 

UN § 16 Dnr UN 000001/2020 - 900 
Val av justeringsperson 

UN § 17 Dnr UN 000002/2020 - 900 
Godkännande av dagordning 

UN § 18 Dnr UN 000006/2020 - 900 
lnformationsärenden 

UN § 19 Dnr UN 000033/2020 - 600 
Redovisning och uppföljning av verksamhets berättelse 2019 - Barn och skola 

UN § 20 Dnr UN 000034/2020 - 600 

Sida 

2 av 18 

Redovisning och uppföljning av verksamhets berättelse 2019 - Bildning och arbete / Individ och 
familj 

UN § 21 Dnr UN 000047 /2020 - 600 
Redovisning och uppföljning av verksamhets berättelse 2019 - Utbildningsnämnden 

UN § 22 Dnr UN 000046/2020 - 600 
Motion - Ersätta skolpengen med en rambudget 

UN § 23 Dnr UN 000037 /2020 - 600 
Motion - Inrätta familjecentral 

UN § 24 Dnr UN 000460/2019 - 600 
Svar till IVO på Lex Sarah-anmälningar 

UN § 25 Dnr UN 000003/2020 - 904 
Anmälda delegationsbeslut 

UN § 26 
Beslutslogg 

UN § 27 
Delgivningar 

Dnr UN 000004/2020 - 900 

Dnr UN 000005/2020 - 900 

UN § 28 Dnr UN 000007 /2020 - 600 
Anmälda kränkande behandlingar 

UN § 29 Dnr UN 000008/2020 - 600 
Sammanställning L VU och L VM 

UN § 30 Dnr UN 000044/2020 - 600 
Ansökan om vårdnadsöverflytt enligt 6 kap 8 § Föräldrabalken (FB) -sekretess, separat protokoll 

UN § 31 Dnr UN 000045/2020 - 600 
Ansökan om vårdnadsöverflytt enligt 6 kap 8 § Föräldrabalken (FB) -sekretess, separat protokoll 

UN § 32 Dnr UN 000049/2020 - 600 
Skolpliktsanmälan från Barn och skola -sekretess, separat protokoll, omedelbar justering 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

i/ 10 lb{ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Utbildningsnämnden 2020-02-25 3 av 18 

UN § 16 Dnr UN 000001/2020 - 900 

Val av justeringsperson 

Beskrivning av ärendet Justering av protokollet ska ske samtidigt av ordförande och justerare på dag 
och tid som nämnden beslutar vid varje sammanträde. 

Beslut 

Nämnden kan besluta att en paragraf ska justeras omedelbart. Paragrafen ska 
redovisas skriftligt innan nämnden justerar den. 

Utbildningsnämnden beslutar: 

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. 

lusterandes signaturer Utdragsbestyrkande 



[ru BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Utbildningsnämnden 

UN § 17 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Samma nträdesdatu m 

2020-02-25 

Dnr UN 000002/2020 - 900 

Godkännande av dagordning 

Sida 

4av 18 

Beskrivning av ärendet Ordförande planerar nämndens arbete och ansvarar för nämndens möten och 
dagordningar. Planeringen sker i samråd med förvaltningen. 

Beslut Utbildningsnämnden beslutar: 

Dagordningen godkänns. 

,- Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

1/ [G (fy( 



[ilJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Utbildningsnämnden 

,,,....----, 

2020-02-25 Sav 18 

UN § 18 Dnr UN 000006/2020 - 900 

I nformationsä renden 

1. Statistik sjukskrivningar, Philipp Seuffer 
-Information om sjukfrånvaro. Statistik och jämförelser mellan olika 
verksamheter inom Barn och skola och Individ och familj samt olika typer av 
sjukskrivningar. Mer än sex sjukskrivningstillfällen per år ska följas upp. Man 
jobbar med att ta fram ett rehabiliteringsverktyg för chefer gällande 
uppföljning. 

2. Budgetprocessen, Inga-Britt Henriksson, Lena Täringskog 
-Presentation av tidsplanen för processen. Man har haft budgetberedning med 
samtliga partier där verksamheterna med dess svårigheter och möjligheter 
presenterats. 
Barn och skola har inför 2021 diskuterat prioriteringar med tanke på 
exempelvis befolkningsprognos, genomlysning av skolpengen och knappa 
resurser framöver. Verksamheten måste se över hur resurser utnyttjas. 
Inom Individ och familj är det fortsatt stor belastning, säkerheten i lokalerna 
behöver jobbas med och ekonomin är en utmaning. Verksamheten behöver 
förstärkas och det saknas ekonomiska resurser. Man ser möjligheter bland 
annat genom ingång i samarbete med Helsingborg och nytt 
verksamhetssystem. 

3. Arbetsmiljöåtgärder Individ och familj, Lena Täringskog 
- Medarbetare har signalerat att arbetsmiljön inte varit bra och samtal har 
hållits mellan medarbetare, IoF-chef och HR-chef. Mötet resulterade i att 
företagshälsovården håller på att göra en kartläggning. Begäran enligt 
arbetsmiljölagen har också inkommit från facket. En psykolog har genomfört 
samtal med personal. Under tiden är en enhetschef avstängd i väntan på 
kartläggningen. Den 12 mars ska kartläggningen vara klar och presenteras för 
de fackliga representanterna, Den13 mars presenteras den för personal. 

4. Redovisning av platser inom förskola, Birgitta Berseus 
- Diskussioner om hur man resonerar kring syskonförtur och garantidatum. 

5. Allmän information - Utbildning, Inga-Britt Henriksson 
- Byggmöten hålls för Västra Karups skola och förskola, man är på detaljnivå nu. 
- Det finns en kommunikationsplan Förslövs och Västra Karups skolor, på så 
sätt är det möjligt för allmänheten att följa byggprocesserna. 
- Gymnasieskolan är numera en del av Barn och skola, man har påbörjat arbete 
för att öka söktrycket. Samarbete med högstadieskolorna har inletts. 
Gymnasieutbildningarna i regionen är också en aktuell fråga. 
- Ett nytt treårigt avtal med Riksidrottsgymnasiet (RIG) är på gång. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

VL L(9{ 
I 



[ru BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

U tbildningsnämnden 

Underlag 

2020-02-25 6av 18 

6. Allmän information - Individ och familj, Lena Täringskog 
- Det kommer att hållas socialrådgivning på kompetenshubben denna vecka, 
bland annat gällande ekonomiskt bistånd. 
- Ett nytt organisationsförslag är på gång, eventuellt kan det innebära att 
Individ och familj kommer att organiseras tillsammans med Vård och omsorg 
framöver. 

Redovisning av platser inom förskola 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

U tbildningsnämnden 2020-02-25 7 av 18 

UN § 19 Dnr UN 000033/2020 - 600 

Redovisning och uppföljning av verksamhetsberättelse 2019 -
Barn och skola 

Beskrivning av ärendet Verksamhetsberättelsen avseende de verksamheter av Barn och skola som 
tillhör utbildningsnämndens område beslutas årligen av nämnden. 
Verksamhetsberättelsen utgör ett av nämndens verktyg för uppföljning av 
verksamheten. 

Underlag till beslutet 

Föredragande 

Beslut 

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 personalkostnader 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. 

Tjänsteskrivelse från Inga-Britt Henriksson, skolchef, daterad 2020-02-16, med 
tillhörande bilagor. 

Annica Nilsson, ekonom, och Inga-Britt Henriksson, skolchef, föredrar ärendet. 

Utbildningsnämnden beslutar: 

Anta verksamhetsberättelse - bokslut för 2019. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2020-02-16 

Handläggare: Inga-Britt Henriksson skolchef 

Dnr: UN 000033/2020-600 

Tjänsteskrivelse 

Till: Utbildningsnämnden 

Redovisning av verksamhetsberättelse-bokslut 2019 
Barn och skola - Utbildningsnämnden 

Förslag till beslut 
Utbildningsnämnden antar verksamhets berättelse - bokslut för 2019. 

Bakgrund 

1 (1) 

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 be
ror till stor del på en positiv semesterlöneskuld samt tilldelning av nya statsbidrag såsom, lik
värdighets bidraget, 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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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Utbildningsnämnden 2020-02-25 8av 18 

UN § 20 Dnr UN 000034/2020 - 600 

Redovisning och uppföljning av verksamhetsberättelse 2019 -
Bildning och arbete I Individ och familj 

Beskrivning av ärendet Individ och familjeomsorgen har under det gångna året, haft en turbulent och 
svår arbetssituation 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. 

Underlag till beslutet 

Föredragande 

Beslut 

____ , 

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 framkommit 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 förbättringsåtgärder 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 verksamheten. 

Tjänsteskrivelse från Lena Täringskog, tf. IoF-chef, daterad 2020-02-11, med 
tillhörande bilagor. 

Annica Nilsson, ekonom, och Lena Täringskog, tf. IoF-chef, föredrar ärendet. 

Utbildningsnämnden beslutar: 

1. Att särskild uppmärksamhet riktas mot kommande budgetarbete inför 
förbättringsarbete och lagkrav som ej kan efterlevas. 

2. Nämnden beslutar att godkänna verksamhetsberättelsen för 2019 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande vi l&( 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2020-02-11 
Handläggare: Lena Täringskog 

Dnr: UN 000034/2020-600 

Tjänsteskrivelse 

Till: Utbildningsnämnden 

Redovisning av verksamhetsberättelse 2019 - individ- och familje
omsorg 

Förslag till beslut 

1 (2) 

1. Att särskild uppmärksamhet riktas mot kommande budgetarbete inför förbättringsar
bete och lagkrav som ej kan efterlevas 

2. Nämnden beslutar att godkänna verksamhets berättelsen 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 verk
samheten 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 till
rätta 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 marknads kraftiga lö
ner och goda arbetsvillkor då den mediala bilden påverkar verksamhetens attraktivitet i hög 
grad. 



Beslutet ska expedieras till: 
ledningsgruppen individ och familjeomsorg 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Verksamhetsberättelse 2019 

2 (2) 
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Utbildningsnämnden 

UN § 21 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-02-25 

Dnr UN 000047 /2020 - 600 

Sida 

9 av 18 

Redovisning och uppföljning av verksamhetsberättelse 2019 -
Utbildningsnämnden 

Beskrivning 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 besparingspost 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. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från Olof Nilsson, kanslichef, daterad 2020-02-17, med 
tillhörande bilaga. 

Beslut Utbildningsnämnden beslutar: 

Anta verksamhets berättelse - bokslut för 2019. 

..--------. Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

y )v l &( 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2020-02-17. 
Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr: UN 000047 /2020 - 600 

Tjänsteskrivelse 

Till: Utbildningsnämnden 

Redovisning och uppföljning av verksamhetsberättelse 2019 - UN 

Förslag till beslut 

Utbildningsnämnden antar verksamhets berättelse - bokslut för 2019 

Sammanfattning av ärendet 

1 (1) 

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 
SO 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: 
Verks\,tsberättelse, utbildningsnämnden 2019 

/W l&t 200217\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\j 
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UN § 22 Dnr UN 000046/2020 - 600 

Motion - Ersätta skolpengen med en rambudget 

Beskrivning av ärendet Utbildningsnämnden har under april 2019 sett behov av en genomlysning av 
nuvarande volymbaserade skolpengssystem. Skälet för detta är flera, 
nuvarande system har gällt sedan början 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. 

Underlag till beslutet 

Föredragande 

Beslut 

lG{ 

Inför budget 2020 flyttades medlen för skolpengen från Kommunfullmäktige 
till Utbildningsnämndens 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. 

Tjänsteskrivelse från Inga-Britt Henriksson, skolchef, daterad 2020-02-12, med 
tillhörande bilaga. 

Inga-Britt Henriksson, skolchef, föredrar ärendet. 

Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta: 

Motionen anses besvarad. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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UN § 23 Dnr UN 000037 /2020 - 600 

Motion - Inrätta familjecentral 

Beskrivning av ärendet Centerpartiet motionerade den 30 april 2018 om att Båstads kommun ska 
införa en familjecentral och att förvaltningen får i uppdrag att utreda vart den 
bästa placeringen för detta skulle vara ur såväl geografisk aspekt som lokal och 
tillgänglighetsaspekter. 

Underlag till beslutet 

,,,---
~ 

vh /JJt/ 
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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 verksamhet. Kännetecknande för 
verksamheten är att huvudmännen, till exempel kommun och region, 
samordnar sina resurser för att möjliggöra en tvärfacklig samverkan. I Skåne 
har Region 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 konkreta exempel på hur tvärsektoriell samverkan mellan 
olika professioner och verksamheter kan organiseras och utvecklas. 

Verksamheten i Båstads kommun är familjecentralsliknande, dock saknas 
barnmorskemottagning 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 Båstad 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 tillsammans 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 arbetet 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. 

Tjänsteskrivelse från Inga-Britt Henriksson, skolchef, daterad 2020-02-13, med 
tillhörande bilaga. 

I usterandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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2020-02-25 

Inga-Britt Henriksson, skolchef, föredrar ärendet. 

Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta: 

Motionen anses besvarad. 

Justerandes signaturer 

Sida 

12 av 18 

Utdrags bestyrkande 
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UN § 24 Dnr UN 000460 /2019 - 600 

Svar till lVO på Lex Sarah-anmälningar 

Beskrivning 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. 

Underlag till beslutet 

Föredragande 

Beslut 

,r---
I 
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Nämnden ska senast den 20 mars avge synpunkter respektive svar på de 
angivna frågeställningarna 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 
avseende 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. 

Tjänsteskrivelse från Lena Täringskog, tf. IoF-chef, daterad 2020-02-14, med 
tillhörande bilagor. 

Lena Täringskog, tf. loF-chef, föredrar ärendet. 

Utbildningsnämnden beslutar: 

1. Be Inspektionen för vård och omsorg om uppskov, avseende begäran om 
redovisning av kommunfullmäktiges beslut avseende begärt anslag. 

2. Be Inspektionen för vård och omsorg om uppskov avseende begäran om 
redovisning av nämndens alternativa åtgärder om begärt anslag inte 
medges. 

3. Be Inspektionen för vård och omsorg om uppskov avseende begäran om 
redovisning av nämndens eventuella åtgärder efter resultatet av 
kommunrevisionen. 

4. I förekommande fall komplettera svaret med synpunkter på materialet samt 
att i övrigt godkänna samt fastställa svaret till Inspektionen för vård och 
omsorg samt besluta att skicka det till Inspektionen för vård och omsorg 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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Handläggare: Lena Täringskog tf chef IoF 

Dnr: UN 000460/2019-600 

Tjänsteskrivelse 
1 (1) 

Till: Utbildningsnämnden 

Svar på Inspektionen för vård och omsorgs begäran om ytterligare upp
gifter 

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 JVO. 
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 åt
gärder 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. 

Beslutet kommuniceras till 
Ledningsgrupp IoF 

<;wJ»( 
180813\fel! talet lrnn Inte representeras I angivet format.\j 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-02-25 

Dnr UN 000003/2020 - 904 

Anmälda delegationsbeslut 

Sida 

14 av 18 

Beskrivning av ärendet Delegationsbeslut ska anmälas till utbildningsnämnden. Besluten ska anmälas 
vid nämndens nästkommande sammanträde. 

Underlag till beslutet DelegationsbeslutAkademi Båstad gymnasium 
Delegationsbeslut Barn och skola 

Beslut Utbildningsnämnden beslutar: 

Redovisade delegationsbeslut läggs till handlingarna. 

,,.,.--- Justerandes signaturer 

'; tv L/J1[ 
Utdragsbestvrkande 
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UN §26 Dnr UN 000004/2020 - 900 

Beslutslogg 

Beskrivning av ärendet För att säkerhetsställa verkställigheten av beslut fattade av 
utbildningsnämnden finns en beslutslogg. 

Underlag till beslutet 

Beslut 

,,,,...---.., 

v/v Id 

Vid varje sammanträde får utbildningsnämnden en förteckning över de fattade 
beslut som ska verkställas, återrapporteras eller remitterats för beredning. 

Beslutslogg 2020-02-25 

Utbildningsnämnden beslutar: 

Beslutsloggen för utbildningsnämnden, 2020-02-25, godkänns med följande 
tillägg: 

Beslut från UN 2019-10-15 Ekonomisk månadsuppföljning 2019 § 130 om att 
förvaltningen får i uppdrag att ta fram en åtgärdsplan för den del av 
underskottet som tidigare upprättad åtgärdsplan inte omfattar tas bort från 
beslutsloggen då detta behandlats i och med bokslutet. 

Justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 
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UN §27 Dnr UN 000005/2020 - 900 

Delgivningar 

Beskrivning av ärendet Inkomna skrivelser av särskild vikt för nämnden delges: 

Underlag till beslutet 

Beslut 

,----.. 

/~ lGt 

1. Beslut från JO 
2. Talarmanus utbildningsnämndens ordförande, kommunfullmäktige 29 
januari 
3. Läsårstider gymnasiet 

Beslut från JO 
Talarmanus utbildningsnämndens ordförande, kommunfullmäktige 29 januari 
Läsårstider gymnasiet 

Utbildningsnämnden beslutar: 

Redovisade delgivningar läggs till handlingarna. 

Justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 
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2020-02-25 

Dnr UN 000007 /2020 - 600 

Anmälda kränkande behandlingar 

Sida 

17 av 18 

Beskrivning 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 
utreda omständigheterna kring de upplevda kränkningarna och i 
förekommande fall vidta åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra 
kränkande behandling i framtiden. 

Underlag till beslutet Sammanställning anmälda kränkande behandlingar 

Beslut Utbildningsnämnden beslutar: 

Redovisade anmälda kränkande behandlingar läggs till handlingarna. 

,,.---. Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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UN § 29 Dnr UN 000008/2020 - 600 

Sammanställning LVU och LVM 

Beskrivning 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. 

Underlag till beslutet 

Föredragande 

Beslut 

,,,,.----

)/4 l&{ 

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 §lagom 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. 

Sammanställning L VU och L VM 

Annica Nilsson, ekonom, föredrar ärendet. 

Utbildningsnämnden beslutar: 

Utbildningsnämnden beslutar lägga informationen till handlingarna. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 




