
 

 

 

Kallelse till sammanträde med Utbildningsnämnden  

Datum: Tisdagen den 23 juni 2020 

Plats och tid: Sessionssalen, kl. 13:00  

 

 Ärendemening Handläggare Besluts-
instans 

 Upprop   
1.  Val av justeringsperson   UN 

2.  Godkännande av dagordning   UN 

3.  Offentliga möten – beslut om stängt möte  UN 

4.  Informationsärenden   UN 

5.  Gymnasieorganisation 2021/2022 för Akademi Båstad Gymnasium Inga-Britt Henriksson, 

Ulrika Krämer 

UN 

6.  Driftsbudget 2020  Inga-Britt Henriksson, 

Annica Nilsson 

UN 

7.  Driftsbudget 2021  Inga-Britt Henriksson, 

Annica Nilsson 

UN 

8.  Ekonomisk månadsuppföljning  Inga-Britt Henriksson 

Annica Nilsson 

UN 

9.  Intern kontrollplan 2020 – uppföljning tertial 1 Inga-Britt Henriksson UN 

10.  Nämndsplan 2020 – uppföljning tertial 1, underlag kompletteras senare Inga-Britt Henriksson 

Sari Bengtsson 

UN 

11.  Anmälda delegationsbeslut, inga anmälda beslut  UN 

12.  Beslutslogg   UN 

13.  Delgivningar   UN 

14.  Anmälda kränkande behandlingar   UN 

15.  Delegationsordning för utbildningsnämnden - uppdatering Nina Linné UN 

16.  Handlingsplan problematisk frånvaro Nina Linné UN 

17.  Skolpliktsanmälan från Barn och skola, sekretess Nina Linné UN 

 
 
Båstad den 16 juni 2020 
 
 

Thomas Nerd 
Ordförande 

Ida Skoglund 
Sekreterare 
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Datum: 2020-06-03 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, tisdagen den 30 juni 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: 2020-06-03 Till: Utbildningsnämnden 

Handläggare: Ida Skoglund 

Dnr: UN 000002/2020 – 900 
 
 

Godkännande av dagordning  
 
 

Förslag till beslut 
 
Dagordningen godkänns. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Ordförande planerar nämndens arbete och ansvarar för nämndens möten och dagordningar. 
Planeringen sker i samråd med förvaltningen. 
 
 
Kommunkansliet 
Ida Skoglund, nämndsekreterare 
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Datum: 2020-06-11 Till: Utbildningsnämnden 

Handläggare: Ida Skoglund 

Dnr: UN 000010/2019 – 100 
 
 

Offentliga sammanträden för utbildningsnämnden mandatperioden 2019-
2022 
 
 
Förslag till beslut 
 
Sammanträdet den 23 juni 2020 stängs med tanke på rekommendationer i samband med  
pågående smittspridning av coronaviruset (covid-19). Undantaget detta beslut är  
verksamhetschefer, nämndsekreterare samt föredragande tjänstepersoner. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Vid mandatperiodens start 2019 fattade utbildningsnämnden beslut om att dess  
sammanträden ska vara offentliga i de fall det inte rör ärende som handlar om  
myndighetsutövning eller som är belagda med sekretess.   
 
I samband med händelseutvecklingen i samhället gällande covid-19 rekommenderas att  
formen för sammanträden anpassas för att minimera risk för smittspridning. Förutom  
anpassningar i möteslokalen som möjliggör fysiskt avstånd mellan ledamöter bör man  
överväga om mötet ska stängas för andra än tjänstgörande ledamöter, verksamhetschefer,  
sekreterare och föredragande tjänstepersoner i de ärenden där det anses vara av särskild vikt 
med en muntlig föredragning. 
 
 
 
Kommunkansliet 
Ida Skoglund, nämndsekreterare 
 
 
Samråd har skett med: 
Thomas Nerd, ordförande 
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Datum: 2020-06-03 Till: Utbildningsnämnden 

Handläggare: Ida Skoglund 

Dnr: UN 000006/2020 – 900 
 
 

Informationsärenden  
 
 
1. Information status Strandängsskolan och Östra Karups skola, Jan Bernhardsson och Sofia 
Boivie 
2. Information från Akademi Båstad gymnasium, Ulrika Krämer 
3. Ny organisation Strandängsskolan, Inga-Britt Henriksson 
4. Lovskola högstadiet, Inga-Britt Henriksson 
5. Klargörande gällande expediering av beslut justering skolpeng, Inga-Britt Henriksson 
6. Uppföljning årshjul våren 2020, Inga-Britt Henriksson 
7. Organisation för besparingar, Inga-Britt Henriksson 
8. Redovisning av platser inom förskola, Inga-Britt Henriksson 
9. Allmän information - utbildning, Inga-Britt Henriksson 
10. Ny tid för sammanträden till hösten – 13:30, Thomas Nerd 
 
 
 
Kommunkansliet 
Ida Skoglund, nämndsekreterare 
 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Uppföljning årshjul våren 2020 
Redovisning av platser inom förskola 
 
 
 
 







Båstads kommun 
Utbildningsnämnden 
2020-06-12 
UN 000006/ 
2020-600 



Båstads kommun 
Utbildningsnämnden 
2020-06-12 
UN 000006/ 
2020-600 
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Datum: 2020-06-09 Till: Utbildningsnämnden 

Handläggare: Inga-Britt Henriksson skolchef 

Dnr: UN 000286/2020 

 

 Gymnasieorganisation 2021/22 för Akademi Båstad Gymnasium 
 
Förslag till beslut 
 
1. Utbildningsnämnden godkänner den föreslagna organisationen för Akademi Båstad       

Gymnasium läsåret 2021/22.       
2. Gällande introduktionsprogrammet fattar rektor beslut angående antal platser.   
3. Efter den preliminära antagningen våren 2021 ges skolchefen befogenhet att justera       

antalet platser utifrån sökbild på respektive program.   
 

 
Sammanfattning av ärendet 
Fastställande av gymnasieorganisation för läsåret 2021/22 på Akademi Båstad gymnasium. 
 

Bakgrund 
Målsättningen för samverkansavtalet för gymnasieskolan i Skåne är att stärka och utveckla 
hela området till en attraktiv gymnasieregion. Enligt samverkansavtal för gymnasieskolan i 
Skåne Nordväst, § 7, ska respektive styrelse för utbildning fatta beslut om utbud för              
nästkommande läsår senast den 30 juni året innan utbildningen ska starta.  
 
Aktuellt 
Förslag till organisation läsåret 2021/2022:   
 
 Program    Antal platser 
 Naturvetenskapsprogrammet   20
 Samhällsvetenskapsprogrammet inklusive RIG  20 
 Ekonomiprogrammet    20 
 Vård- och omsorgsprogrammet   20 
 Industritekniska programmet- Lärlingsanställning    10 
 VVS- och fastighetsprogrammet – Lärlingsutbildning    5 

Programinriktat val för grupp mot Vård- och omsorgsprogrammet         5 

 Programinriktat val för enskild elev      5 

  

 Totalt antal platser    105 
 

Konsekvenser av beslut 
Akademi Båstad gymnasium har ett adekvat och attraktivt utbud av utbildningar.  
 
Beslutet ska expedieras till: 
Rektor för Akademi Båstad gymnasium 
Antagningsenheten Helsingborgs stad  
 
Samråd har skett med: 
Rektor och studie- och yrkesvägledare på Akademi Båstad gymnasium 
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Datum: 2020-06-11 Till: Utbildningsnämnden 

Handläggare: Ida Skoglund 

Dnr: UN 000296/2020 – 600 
 
 

Driftsbudget 2020 - besparingar  
 
 

Förslag till beslut 
 
Ta till sig informationen. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Vid utbildningsnämndens sammanträde den 26 maj 2020 beslutades att bifalla förvaltningens 
förslag gällande besparingar för 2020 med tillägget att förvaltningen ska komplettera med 
skriftligt underlag motsvarande den muntliga föredragningen. 
Till sammanträdet den 23 juni 2020 kompletteras det skriftliga underlaget enligt ovan. 
 
 
 
Kommunkansliet 
Ida Skoglund, nämndsekreterare 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Skolchef 
Verksamhetsekonom 
Ekonomichef 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Underlag besparingar 2020 
 
Samråd har skett med: 
Annica Nilsson, ekonom 
Inga-Britt Henriksson, skolchef 
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Datum: 2020-06-10 Till: Utbildningsnämnden 

Handläggare: Inga-Britt Henriksson 

Dnr: UN 000187/2020-600 

 
 

Driftsbudget 2021 - besparingar effektiviseringar  
 
 

Förslag till beslut 
 
Utbildningsnämnden antar förvaltningens förslag till besparingar för driftsbudget 2021. Nämn-
den konstaterar att samtliga förslag till besparingar ligger inom ramen för förvaltningens  
delegation.   
 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Samtliga verksamhetsområden har inför budgetarbetet 2021 fått uppdraget att ta fram un-
derlag på besparingar och effektiviseringar motsvarande en procent och två procent. Uppdra-
get har även innehållit utökning motsvarande en procent. 
 
 

Bakgrund 
Förvaltningen har arbetat fram flera olika alternativ för att nå fram till föreliggande förslag. Ar-
betet har utgått från att besparingarna ska ske så långt från barn och elever som det är möjligt  
Barn och skolas andel av besparingen vid en procent utgör 2 964 tkr   
Barn och skolas andel av besparingen vid två procent utgör 5 928 tkr 
Båda siffrorna kan komma att ändras i samband med uppdateringar av skatteprognoser och 
ska därför ses som preliminära. 
Förvaltningen bedömer i nuläget att föreliggande förslag är realistiska och möjliga att genom-
föra.  
 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
Elisabeth Edner Ekonomi 
Erik Lidberg Kommundirektör 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Besparings och effektiviseringsförslag Barn och skola 

 
Samråd har skett med: 
Biträdande skolchef 
Ekonomer  
Ledningsgrupp Barn och skola 
 
 



Utbildningsnämnden - Barn och Skola 2021-2023
OBS -= utökning av kostnadsbudget och + är minskning av kostnadsbudget

2964 Utbildningsnämnden - Barn och Skola, 1% motsvarar en besparing på 2 964 tkr

Besparingar/Effektiviseringar: UN - Barn och Skola

År Mål/Förslag till åtgärd Åtgärder för att nå målet Belopp Område
Konsekvenser för 
måluppfyllelse

Kräver politiskt 
beslut

2021
Förändringar i strategiska tjänser 
centralt 765

Barn och 
utbildningskontoret

Uppsägning av tjänst, 
högre arbetsbelastning 
och sämre kvalite Nej

2021 Återställning ramväxling Beslut central ledningsgrupp. 243

Påverkan på strategisk 
servicenivå till 
verksamheter Nej

2021

Översyn av lokalkostnader;
Fönsterputs endast 1 ggr per år, inga 
entremattor Omförhandling av avtal med leverantörer 400

Samtliga verksamheter, 
förskolor skolor fritidshem 
gymnasium m.m.

Sämre arbetsmiljö, 
förslitning av lokaler Nej

2021 Vakansavdrag centrala tjänster
Frånvaro i tjänsteorganisationen ersätts ej under 
kortare perioder. 430

Övergripande barn och 
skola Mindre påverkan Nej

2021

Öka andelen folkbokförda elever och 
antal elever på Akademi Båstad 
Gymnasium 

Samverkan mellan grundskolor och gymnasiet. 
Se över programutbudet. 195 Gymnasieskola

Billigare gymnasiepeng i 
egen regi än i annan 
kommun eller fristående 
verksamhet. Nej

2021 Besparing fortbildning centralt Hitta nya mer digitala former för fortbildningen 32
Barn och 
utbildningskontoret Mindre påverkan Nej

2021 Besparing skolpeng Översyn skolpeng exempel fördelning idrottshall 500 Förskola fritidshem skola

Effektivisering på fasta 
kostnader ger besparing i 
skolpeng. Nej

2021 Incitament effektivisering lokaler
Ställa lokaler som ej utnyttjas och göra tillgänglig 
för annan uthyrning. 399

Barn och 
utbildningskontoret Påverkar ram och skolpeng Nej

2021
2021
2021

Totalt 2 964
0 Återstår

Utbildningsnämnden - Barn och Skola, 2% motsvarar en besparing på 5 928 tkr

Besparingar/Effektiviseringar: UN - Barn och Skola

Båstads kommun 
Utbildningsnämnden 
2020-06-12 
UN 000187/ 
2020-600 



År Mål/Förslag till åtgärd Åtgärder för att nå målet Belopp Område
Konsekvenser för 
måluppfyllelse

Kräver politiskt 
beslut

2021 Se ovanstående besparingar 1% Se ovan 2 964
Barn och 
utbildningskontoret Se ovan

2021
Avveckla samtliga ofinansierade 
moduler Uppsägning av avtal 1 559

Barn och 
utbildningskontoret

Likvärdigheten i antal 
kvadrat meter per barn 
kan ej upprätthållas. Nej

2021 Besparing lokalkostnader skolpeng

Översyn av de olika budgetposterna i skolpeng 
för lokalkostander (städ, renhållning, 
skolvaktmästare, förbrukningsinventarier, hyra 
idrottshall) 400 Skolpeng Påverkar ram och skolpeng Nej

2021 Incitament effektivisering lokaler
Ställa lokaler som ej utnyttjas och göra tillgänglig 
för annan uthyrning. 330

Barn och 
utbildningskontoret Påverkar ram och skolpeng Nej

2021
Översyn skolskjutsregler, antal 
hemturer, minska buss m.m.

Genomlysning av nuvarande 
skolskjutsorganisation 325

Barn och 
utbildningskontoret Mindre kostnader Nej

2021 Besparing skolpeng Lägre personaltäthet 350 Förskola fritidshem skola
Stor risk för minskade 
statsbidrag Nej

Totalt 5 928
0 Återstår

Utbildningsnämnden - Barn och Skola, 1% motsvarar en besparing på 2 964 tkr

Besparingar/Effektiviseringar: UN - Barn och Skola

År Mål/Förslag till åtgärd Åtgärder för att nå målet Belopp Område
Konsekvenser för 
måluppfyllelse

Kräver politiskt 
beslut

2021
2021 Utöka antal elever RIG tennis -300
2021 Översyn löneglidning -664
2021 Utökad vistelsetid -2 000

Totalt -2 964
0 Återstår

Båstads kommun 
Utbildningsnämnden 
2020-06-12 
UN 000187/ 
2020-600 



Utbildningsnämnden - Bildning och arbete 2021-2023
OBS -= utökning av kostnadsbudget och + är minskning av kostnadsbudget

32000 Utbildningsnämnden - Bildning och arbete, 1% motsvarar en besparing på 32 tkr

Besparingar/Effektiviseringar: UN - Bildning och arbete

År Mål/Förslag till åtgärd Åtgärder för att nå målet Belopp Område
Konsekvenser för 
måluppfyllelse

Kräver politiskt 
beslut

2021

Starta kurs danspedagog, ca 25 
elever genererar 17,5 tkr per termin 
i ökad intäkt

Förutsättning att bidrag beviljas från Kulturrådet 
för danspedagogens lön 32 000 Kulturskolan Nej

2021

2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021

Totalt 32 000
0 Återstår

Utbildningsnämnden - Bildning och arbete, 1% motsvarar en besparing på 32 tkr

Besparingar/Effektiviseringar: UN - Bildning och arbete

År Mål/Förslag till åtgärd Åtgärder för att nå målet Belopp Område
Konsekvenser för 
måluppfyllelse

Kräver politiskt 
beslut

2021

Starta kurs danspedagog, ca 25 
elever genererar 17,5 tkr per termin 
i ökad intäkt

Förutsättning att bidrag beviljas från Kulturrådet 
för danspedagogens lön 32 000 Kulturskolan Nej

2021 Översyn lokalkostnader

Minska antal städtimmar/veckor? 
Hur många veckor per år?
Vaktmästartid 10%? 32 000 Kulturskolan Sämre miljö Nej

2021
2021
2021
2021

Totalt 64 000

Båstads kommun 
Utbildningsnämnden 
2020-06-12 
UN 000187/ 
2020-600 



0 Återstår
Utbildningsnämnden - Bildning och arbete, 1% motsvarar en besparing på 32 tkr

Besparingar/Effektiviseringar: UN - Bildning och arbete

År Mål/Förslag till åtgärd Åtgärder för att nå målet Belopp Område
Konsekvenser för 
måluppfyllelse

Kräver politiskt 
beslut

2021
Saknas i nuläget ledarresurs för 
Kulturskolan, behov 30 % tjänst -32 000 Kulturskolan

2021
2021
2021

Totalt -32 000
0 Återstår

Båstads kommun 
Utbildningsnämnden 
2020-06-12 
UN 000187/ 
2020-600 



Besparingsförslag 

År 2020

År 2021

Utbildningsnämnd



Besparingsuppdrag år 2020

tisdag den 16 juni 2020

Besparingsuppdrag år 2020

Barn och skola resultatenheter 2 024 000

Gymnasieskolan resultatenhet 195 000

Barn och skola rambudget 586 000

Bildning och arbete, Kulturskolan 32 000

2 837 000



Besparingsförslag år 2020

tisdag den 16 juni 2020

• Ca 750 tkr Sänkt intern skolpeng, ingen fortbildning från maj

• Ca 150 tkr. Central fortbildning

• Ca 750 tkr. Skolpeng per skolform gymnasie.

• Ca 875 tkr. Skolpeng per skolform grundskola.

• Ca 125 tkr avbryta finansiering av central digitaliseringstjänst.

• Ca 62 tkr Vakanser inom STU och Kulturskolan återbesätts ej.

• Ca 125 tkr. Inställda måltider gymnasieskolan från 17 mars (endast 

livsmedel 10 kr/dag/elev)

2 837 tkr TOTAL besparing enligt förslag



Besparingsuppdrag år 2021

tisdag den 16 juni 2020

Besparingsuppdrag år 2021 (1%)

Barn och skola skolpengsystem 2 180 000

Gymnasieskolan resultatenhet 195 000

Barn och skola rambudget 589 000

BA Kulturskolan 32 000

2 996 000



Besparingsuppdrag år 2021 - 2025

tisdag den 16 juni 2020

Besparingsuppdrag år 2021 – 2025 (2%)

Barn och skola skolpengsystem 4 360 000

Gymnasieskolan resultatenhet 390 000

Barn och skola rambudget 1 178 000

BA Kulturskolan 64 000

5 992 000



Besparingsförslag år 2021 (1%)

• 430 tkr, vakansavdrag av centrala tjänster

• 765 tkr, förändringar i strategiska tjänster centralt

• 400 tkr, översyn lokalkostnader ex. städtimmar, fönsterputs och 

entremattor

• 195 tkr, öka antalet elever på Akademi Båstad Gymnasium

• 500 tkr, översyn skolpeng bl.a. fördelning av idrottshallarna

• 243 tkr, återställning ramväxling

• 399 tkr, övriga organisatoriska förändringar

• 32 tkr, besparing central fortbildning

• 32 tkr, BA Kulturskolan ökad intäkt ny kurs dans

• TOTALT 2 996 tkr

tisdag den 16 juni 2020



Besparingsförslag år 2021 (2%)

• 2 996 tkr, se förslag 1%

• 1559 tkr, avveckla samtliga ofinansierade moduler

• 400 tkr, översyn lokalkostnader 

• 325 tkr, översyn skolskjutsorganisation

• 350 tkr, besparing skolpeng lägre personaltäthet

• 330 tkr, övriga organisatoriska förändringar

• 32 tkr, BA Kulturskolan översyn lokalkostnader (städtimmar m.m.)

• TOTALT 5 992 tkr

tisdag den 16 juni 2020



Behov år 2021 (+1%)

• 300 tkr, utöka antal elever RIG tennis

• 664 tkr, översyn löneglidning i skolpeng

• 2 000 tkr, kompensera utökad vistelsetid förskola

• TOTALT 2 964 tkr

• 32 tkr, BA ledarresurs Kulturskolan

• TOTALT 32 tkr

tisdag den 16 juni 2020
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Datum: 2020-06-03 Till: Utbildningsnämnden 

Handläggare: Ida Skoglund 

Dnr: UN 000009/2020 – 905 
 
 

Ekonomisk månadsuppföljning 2020 
 
 

Förslag till beslut 
 
Utbildningsnämnden beslutar ta till sig informationen. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Utbildningsnämnden får månadsvis en ekonomisk redogörelse från förvaltningen.  
Månadsrapporten presenteras för nämnden av ansvarig ekonom samt verksamhetschef. 
 
 
Kommunkansliet 
Ida Skoglund, nämndsekreterare 
 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Ekonomisk månadsuppföljning 
 
 
 



Utbildningsnämnden
Januari  - Maj 2020

April Mars Februari

(tkr)

Budget
jan-maj

Utfall
jan-maj

Avvikelse 
jan-maj

Helårs-
budget

Helårs-
prognos

Helårs-
avvikelse

Helårs-
avvikelse

Helårs-
avvikelse

Helårs-
avvikelse

Utbildningsnämnd -144 798 -151 718 -6 920 -344 972 -343 239 1 733 -824 -313 0
- varav utbildningsnämnd 0 0 0 - 0 0 0 0 0
- varav  skolpeng, barnomsorg/grundskola -84 965 -83 913 1 052 -203 915 -201 770 2 145 520 520 0
- varav  skolpeng, gymnasium -22 375 -20 584 1 791 -53 662 -51 912 1 750 1 000 1 000 0
- varav barn och skola ram -36 081 -38 026 -1 946 -84 487 -86 681 -2 194 -2 344 -1 833 0
- varav barn och skola resultatenheter 0 -7 327 -7 327 0 0 0 0 0 0
- varav barn och skola resultatenheter gymnas 0 -966 -966 0 0 0 0 0 0
- varav bildning och arbete ram, Kulturskola -1 378 -903 475 -2 908 -2 876 32 0 0 0

Orsak till förändring från föregående prognos: + 2 557 tkr

1% besparingsuppdrag för år 2020 (+ 2 557 tkr)
+ 150 tkr. Central fortbildning
+ 750 tkr. Ingen intern peng för fortbildning från maj månad.
+ 750 tkr. Skolpeng per skolform gymnasie.
+ 875 tkr. Skolpeng per skolform grundskola.
+ 32 tkr. Kulturskolan

Båstads kommun 
Utbildningsnämnden 
2020-06-12 
UN 000009/ 
2020-600 



Utbildningsnämnden 2020 jan-maj BS_1.xlsx
Flik: Barn och skola
2020-06-15 kl. 13:44

MÅNADSUPPFÖLJNING

Barn och skola

DRIFTBUDGET, TKR

VERKSAMHETSOMRÅDE
Budget Utfall Avvikelse Helårs-budget Prognos 

avvikelse

Föregående
prognos

avvikelse
Verksamhetsledning 1 064 1 100 -37 2 431 20 0
Barn och skola - skolpeng 84 965 83 913 1 052 203 915 2 145 520
Gymnasie - skolpeng 22 375 20 584 1 791 53 662 1 750 1 000
Övergripande lokaler 12 415 13 110 -695 29 797 -1 559 -1 559
Stöd och utvecklingsenhet 1 430 1 356 74 3 308 72 33
Verksamhetsövergripande 4 486 5 051 -565 10 299 -384 -468

Tilläggsbelopp, grundsärskola, specialskola 4 972 5 156 -184 11 932 0 0
Skolskjuts 294 299 -4 633 0 0
Gymnasieskola ramfinasierat 2 973 2 896 77 6 630 0 0
Gymnasiesärskola 6 382 6 395 -13 15 218 7 0
Modersmål och Svenska A 1 940 2 517 -577 3 945 -350 -350
SYV 124 146 -22 297 0 0

Summa 143 420 142 523 897 342 067 1 701 -824

Januari-Maj 2020

Januari-Maj 2020 Helår 2020

KOMMENTARER
Orsak till förändring från föregående prognos: + 2 525 tkr
1% besparingsuppdrag för år 2020
+ 150 tkr. Central fortbildning
+ 750 tkr. Ingen intern peng för fortbildning från maj månad.
+ 750 tkr. Skolpeng per skolform gymnasie.
+ 875 tkr. Skolpeng per skolform grundskola.

Barn och skola - skolpeng
Orsak till förändring från föregående prognos: + 1 625 tkr 
Orsak till avvikelsen: + 2 145 tkr (+520 tkr)
Besparingskravet 1% minskades den interna skolpengen och ingen ersättning för fortbildning från maj månad. Uppdatering av aktuell 
befolkningsprognos. Under vårterminen visar utfallet att antalet elever varit färre än budgeterat inom fritidshem, åk 1-6 samt åk 7-9. 
Däremot har antalet elever i förskoleklass varit fler än budgeterat. Antalet barn inom förskola är i stort sett i nivå som budgeterat men 
antal barn.  En osäkerhetsfaktor är vilka effekter en ny beräkning av lokalkostnaden i pengen kommer påverka. Översyn pågår också med 
målsättning en skolpeng för varje skolform.
Gymnasieskola- skolpeng
Orsak till förändring från föregående prognos: + 750 tkr
Orsak till avvikelsen: +1 750 tkr (+1 000 tkr)
Uppdatering av aktuell befolkningsprognos. Prognosen visar i nuläget ett överskott som framförallt beror på färre elever på Akademi 
Båstad under vårterminen samt att i nuläget uppfylls inte befolkningsprognosen för åldersgruppen. I avvaktan på resultatet av höstens 
sök till gymnasiet avvaktas en helårseffekt utan höstens prognos baseras på budgeterat elevantal. Översyn pågår också med målsättning 
en skolpeng för varje skolform.

Övergripande lokaler
Orsak till förändring från föregående prognos: 0 tkr
Orsak till avvikelsen: - 1 559 tkr (- 1 559 tkr)
Ofinansierade kostnader för moduler.  Ett exempel är vid avvecklandet av "Lyan" fanns 115 elever på Östra Karup skola. I dagsläget finns 
175 elever vilket gör att det i nuläget inte går att avvecklinga samtliga moduler. Nytt avtal med lägre pris för modulerna från 1 juni och 
att samtliga moduler behålls eftersom elevantalet är högt och det ska påbörjas ny lokalutredning.

BARN OCH SKOLA 
Orsak till förändring från föregående prognos: + 150 tkr
1% besparingsuppdrag för år 2020
+ 150 tkr. Central fortbildning
Orsak till avvikelsen: - 635 tkr (- 785  tkr)
- 243 tkr Ramväxlingen ej finansierad central digitaliseringsstrateg.
- 225 tkr. Av besparingsuppdraget strategiska tjänster och specialister inför år 2020 återstår att minska ytterligare ca 30 % tjänst central 
administration.
0 tkr (- 100 tkr). Ökade kostnader skolskjuts. Flertalet reparationer av de gamla bussarna innebär förutom reparationskostnader hyra av 
buss samt ökade kostnader för skolkort enligt Skånetrafikens nya prislista. De ökade kostnaderna för skolskjuts förväntas finansieras av 
försäljningen av de begagnade skolskjutsbussarna.
- 350 tkr.  Besparingsuppdraget 700 tkr med personalminskning inom SvA och modersmålsundervisning inför år 2020 kommer 
verkställas inför ht 2020. Den prognosticerade avvikelsen avser dels att vårens organisation är samma som hösten 2019 men också att 
intäkterna från Migrationsverket är lägre än tidigare. Modersmålsundervisningen för närvarande omfattar 203 elever i 12 olika språk och 
studiehandledningen omfattar 56 elever i 11 olika språk.

Båstads kommun 
Utbildningsnämnden 
2020-06-12 
UN 000009/ 
2020-600 
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MÅNADSUPPFÖLJNING

Barn och skola, resultatenheter

DRIFTBUDGET, TKR

Kostnader
perioden

Intäkter
perioden

Netto
Prognosiserad 

avvikelse

Föregående 
prognos

Förskola 1-5 år
Malen/Östra Karup -6 134 6 291 157 0 0
Äppelbyn/Päronbyn -5 368 5 424 56 0 0
Skogsbyn/Ängsbyn -7 826 7 759 -67 0 0
Backabyn/Klockarebyn/Fiskebyn -7 494 7 776 282 0 0
SUMMA -26 822 27 250 428 0 0

Grundskola F-9, inklusive fritidshem
Strandängsskolan F-6 -13 570 11 323 -2 247 0 0
Strandängsskolan 7-9 -13 152 10 626 -2 526 0 0
Sandlyckeskolan F-6 -4 002 3 529 -473 0 0
Östra Karups skola F-6 -8 246 7 488 -758 0 0
Förslövs skola F-9 -19 098 17 931 -1 167 0 0
Västra Karups skola F-6 -7 142 6 882 -260 0 0

SUMMA -65 210 57 779 -7 431 0 0

Centralt/Övrigt
Ledning/lokalvård -7 099 6 490 -609 0 0
Vaktmästare -782 1 009 227 0 0
Stöd och utveckling -3 453 3 511 58 0 0
SUMMA -11 334 11 010 -324 0 0

Gymnasium
Akademi Båstad -10 025 9 059 -966 0 0

TOTALT RESULTATENHETER -113 391 105 098 -8 293 0 0

Januari  - Maj 2020

Januari  - Maj 2020 Helår 2020

KOMMENTARER

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

Orsak:
För information så har vi för närvarande en negativ semesterlöneskuld om -11 061 tkr.

Båstads kommun 
Utbildningsnämnden 
2020-06-12 
UN 000009/ 
2020-600 



MÅNADSUPPFÖLJNING

Kulturskolan
Helene Steinlein, 6952

DRIFTBUDGET, TKR

VERKSAMHETSOMRÅDE Budget Utfall Avvikelse
Helårs
budget Prognos

Föregående 
Prognos

3300 Administration 45 115 -70 107 0 0
3304 Lokaler och inventarier 216 207 8 529 0 0
3305 Undervisning 1 135 1 113 21 2 314 0 0
3306 Övr ped verksamhet 49 19 30 117 0 0
3308 Fortbildning 17 14 4 41 0 0
3309 Övrigt Kulturskola -83 -565 481 -200 32 0
Summa 1 378 903 475 2 908 32 0

INVESTERINGSBUDGET, TKR

Projektnummer Helårs budget
Utfall tom 

perioden

Avvikelse 
tom 

perioden Helårsprognos
1600, Instrument Kulturskolan 50 0 -50 0

Summa 50 0 -50 0

Januari - Maj 2020

Januari - Maj 2020 Helår 2020

KOMMENTARER

I ramen för Kulturskolan finns i nuläget endast 10% tjänst för administration utöver de tjänster som finns till 
musikundervisning och dramapedagoger. Chefen för Kulturskolan belastar helt och hållet ramen för 
Kulturavdelningen.

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

Orsak:

Kommentarer:

Verksamhet 3309:  Avvikelsen beror på att hela bidraget för Kulturrådet är bokförd men kommer användas 
succesivt under år 2020.

Verksamheten påverkad av Corona?
distansundervisningen tar mycket resurser
behöver fler ipads, saknar teknik till distansundervisning

KOMMENTARER

I ramen för Kulturskolan finns i nuläget endast 10% tjänst för administration utöver de tjänster som finns till 
musikundervisning och dramapedagoger. Chefen för Kulturskolan belastar helt och hållet ramen för 
Kulturavdelningen.

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

Orsak:

Kommentarer:

Verksamhet 3309:  Avvikelsen beror på att hela bidraget för Kulturrådet är bokförd men kommer användas 
succesivt under år 2020.

Verksamheten påverkad av Corona?
distansundervisningen tar mycket resurser
behöver fler ipads, saknar teknik till distansundervisning

Orsak till förändrad prognos:

Kommentarer till avvikelsen:

Verksamhet 3309:  Periodavvikelsen beror på bidraget för Kulturrådet är bokförd men kommer användas 
under år 2020.

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

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

Orsak till förändrad prognos: + 32 tkr
1 % besparingskrav för år 2020, långtidssjukskriven som ersatts med lägre kostnad.

Kommentarer till avvikelsen:
+ 32 tkr, 1 % besparingskrav för år 2020, långtidssjukskriven som ersatts med lägre kostnad.

Verksamhet 3309:  Periodavvikelsen beror på bidraget för Kulturrådet är bokförd men kommer användas 
under år 2020.

Verksamheten påverkad av Covid -19?
Distansundervisningen kräver mycket resurser
Undervisningen behöver fler ipads, saknar teknik till distansundervisning

Båstads kommun 
Utbildningsnämnden 
2020-06-12 
UN 000009/ 
2020-600 
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Datum: 2020-06-08 Till: Utbildningsnämnden 
Handläggare: Inga-Britt Henriksson Skolchef 

                             

 
 
Uppföljning av intern kontrollplan 2020 för Utbildningsnämnden 
 
Förslag till beslut 
Fastställa uppföljning av intern kontrollplan för 2020 tertial 1 avseende Utbildningsnämnden. 
 
Föreslå det sociala utskottet att anta kontrollpunkten för individ och familj som sin och därmed  
utgår punkten ur utbildningsnämndens internkontrollplan. 
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Det är tre punkter som utgör grund för 2020 års interna kontrollplan inom utbildningsnämn-
dens ansvarsområde.  
 

Bakgrund  
Nämnderna och styrelsen ska inför varje verksamhetsår anta en särskild plan för den interna 
kontrollen. Av tillämpningsanvisningarna som kommunstyrelsen 2014-12-03 § 284 beslutat om 
framgår att varje verksamhetsområde rapporterar till den nämnd som ansvarar för verksam-
heten där de kontrollerade rutinerna tillämpas. 
I reglementet för intern kontroll framgår att varje nämnd ska rapportera resultatet från uppfölj-
ningen av sina respektive interna kontrollplaner till kommunstyrelsen. 
 
Aktuellt 
Den interna kontrollplanen för 2020 innehåller följande punkter: 

- Återsök av statsbidrag, avser både bildning och arbete och barn och skola. 
- Problematisk frånvaro och skolplikt, avser barn och skola. 
- Kostnader för placeringar av barn och vuxna samt handläggningstider inom individ och 

familj, avser verksamhetsområde bildning och arbete. 
 
 

Beslutet ska expedieras till: 
Skolchef 
Tf chef IoF 
Ekonom  
Socialutskottet 
 
Bilaga: uppföljning av intern kontrollplan 2020 för Utbildningsnämnden Båstads kommun 
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Datum: 2020-06-12 Till: Utbildningsnämnden 

Handläggare:  

Inga-Britt Henriksson,  Skolchef/ 

Sari Bengtsson, T.f. chef avd. för hållbar utveckling 

Dnr: UN 000357/2019 

 
 

Uppföljning av utbildningsnämndens nämndsplan 2020-04-30 
 
 

Förslag till beslut 
Utbildningsnämnden godkänner bifogad tertialuppföljning  med följande tillägg: 
 

- Personalnyckeltalen som saknas i rapporten ska redovisas i samband med  
uppföljningen av det andra tertialet per den 2020-08-31. 

- Förvaltningen tar fram en handlingsplan för att vända den negativa trenden avseende 
mål 3. 

 
 

Aktuellt 
Enligt den gällande nämndsplanen för utbildningsnämnden ska uppföljning av 
nämndsplanen ske tre gånger per år i samband med tertialbokslut. Uppföljningen be-
står av verksamhetsrapporteringen, ekonomirapporteringen samt uppföljningen av in-
ternkontrollplanen. Därutöver följer man upp verksamhetens måluppfyllelse genom 
ett antal indikatorer/mätvärden.  
Den bifogade indikatorbilagan innehåller de senaste mätvärden, trenden och jämförel-
ser med andra kommuner samt en prognos för året 2020. 
Det är svårt att förutsäga i vilken utsträckning den pågående coronapandemin kommer 
att påverka måluppfyllelsen. Vi vet inte heller hur länge den eventuella påverkan kom-
mer att vara. 
 
Utbildningsnämndens prioriterade mål är: 
 
Mål 3: Båstads kommun erbjuder bra och likvärdiga skolor och en trygg, stimulerande 
miljö för barn och vuxna. 
Mål 5: I Båstads kommun är alla med arbetsförmåga självförsörjande 
Mål 8: Båstads kommun är en attraktiv och utvecklande arbetsplats 
Mål:9 Båstads kommun investerar för framtiden – med god ekonomisk hushållning och 
ett effektivt resursutnyttjande. 
 
De senaste mätvärden är i de flesta fall från 2019 eller tidigare, dvs. vi kan inte ännu se 
hur coronapandemin påverkat måluppfyllelsen.  En viss negativ trend kan noteras i 
mätvärden avseende mål 3. Vid en negativ trend upprättar förvaltningen en handlings-
plan i syfte att vända utvecklingen åt rätt håll. Det finns en stor risk för ökad arbetslös-
het och ohälsa i samhället, vilket kan ha en negativ påverkan på mål 5, I Båstads kom-
mun är alla med arbetsförmåga självförsörjande. 
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Verksamhetsrapporteringen och ekonomirapporteringen godkändes I samband med 
utbildningsnämndens sammanträde den 26 maj 2020 och uppföljningen av internkon-
trollplanen sker separat under dagens möte. 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 

Utbildningsnämndens ordförande och ledamöter 
Inga-Britt Henriksson, Chef Barn och skola 
Ewa Nilsson, Chef Bildning och arbete 
Sari Bengtsson, T.f. chef avd. för hållbar utveckling 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Uppföljning T1 – nyckeltalsbilaga utbildningsnämnden 
 
Samråd har skett med: 
Inga-Britt Henriksson, Chef Barn och skola  
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Datum: 2020-06-03 Till: Utbildningsnämnden 

Handläggare: Ida Skoglund 

Dnr: UN 000004/2020 – 900 
 
 

Beslutslogg  
 
 

Förslag till beslut 
 
Beslutsloggen för utbildningsnämnden, 2020-06-23, godkänns. 

 
Sammanfattning av ärendet 
För att säkerhetsställa verkställigheten av beslut fattade av utbildningsnämnden finns en  
beslutslogg.  
 
Vid varje sammanträde får utbildningsnämnden en förteckning över de fattade beslut som ska 
verkställas, återrapporteras eller remitterats för beredning. 
 
 
Kommunkansliet 
Ida Skoglund, nämndsekreterare 
 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Beslutslogg 2020-06-23 
 
Samråd har skett med: 
Ordförande och verksamhetschefer 
 
 



 

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 

2020-06-23 
 

 

       

Beslutsinstans, datum och 
§ 

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

UN 2018-03-06, § 19 
Genomlysning skolskjuts 

UN 
000040/ 
2018-460 

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  
skolchef 

 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. Med 
som arbets-
material på UN 
20-04-28. Åter 
till nämnd 20-
06-23. 
 
 

Juni 2020 

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

UN 
000020/ 
2019-600 

Förvaltningen får i uppdrag att redogöra för vilka åtgärder man vidtagit 

och vilka man planerar för. 

Skolchef 
och säker-
hetschef 

Frågan är  
löpande med 
vid nybyggna-
tioner. 
 
 

Hösten 2020 

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 

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: 2020-06-12 Till: Utbildningsnämnden 

Handläggare: Ida Skoglund 

Dnr: UN 000005/2020 – 900 
 
 

Delgivningar  
 
 

Förslag till beslut 
 
Redovisade delgivningar läggs till handlingarna. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Följande handlingar delges utbildningsnämnden: 

1. Övergripande ekonomirapport 
 
 
Kommunkansliet 
Ida Skoglund, nämndsekreterare 
 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Se under ovanstående rubrik 
 
 
 



Ekonomirapport

Ekonomirapport januari-maj 2020 

Prognos årets resultat 

Rapporttidpunkt budget prognos avvikelse 

Februari +17,0 +25,8 +8,8

Mars +17,0 +22,1 +5,1

April +17,0 +7,3 -9,7 

Maj +17,0 +12,1 -4,9 

Resultatet för helåret beräknas bli ett överskott på 
+12,1 (+7,3) mkr, en negativ avvikelse mot budget
med -4,9 mkr. Bortser vi från engångsposterna exploa-
teringsintäkter och investeringsbidrag, så landar vi på
ett negativt prognostiserat resultat på -10,3
(-13,4) mkr.

Verksamhetsområdenas avvikelser gentemot budget 
beräknas bli sammanlagt -34,1 (-33,5) mkr. Detta är i 

paritet med avvikelsen verksamheterna uppvisat åren 
2017-2019.  

Verksamheternas negativa avvikelser finns inom indi-
vid och familj med -18,6 mkr, inom vård och omsorg 
med -16,2 mkr, inom boendepeng med -4,4 mkr samt 
inom barn och skola ram med -2,2 mkr.  

Det prognostiserade resultatet på +12,1 mkr innebär 
att balanskravet kommer att uppfyllas. Senast kommu-
nen hade ett negativt resultat var 2008. 

Prognosen innebär att inget av de två, av fullmäktige 
beslutade, finansiella målen kommer att uppfyllas. Pro-
gnostiserat överskott når inte upp till 2,0 procent av 
skatteintäkter och bidrag samt investeringarna täcks 
inte till mer än 50 procent av skattemedel. 

Prognosen innehåller osäkerhetsfaktorer då det är 
svårt att förutse hur stor påverkan den pågående pan-
demin kommer att ha. 

Prognostiserade avvikelser -4,9 (-9,7) 
Föregående prognos i undre stapel med ljusare färg. 

0,1

0,0

0,3

0,0

0,0

0,2

-18,6

0,0

-0,1

-0,3

0,0

2,1

1,8

-2,2

0,0

0,0

0,0

0,0

3,3

-4,4

-16,2

-0,1

8,5

20,7

-4,9

0,1

0,0

0,5

0,0

0,0

-0,4
-19,5

0,0

-0,1

-0,5

0,0

0,5

1,0

-2,3

0,0

0,0

0,0

0,0

1,6

-3,8

-10,5

-0,1

3,1

20,7

-9,7

KF - KF

KS - kommunstyrelse

KS - kommunledningskontor

KS - teknik och service sk.fin.

KS - samhällsbyggnad

KS - bildning och arbete

KS - individ och familj, sociala utskottet

MN - myndighetsnämnd

MN - teknik och service sk.fin.

MN - samhällsbyggnad

UN - utbildningsnämnd

UN - skolpeng bo/grsk

UN - skolpeng gymn

UN - barn och skola ram

UN - BS resultatenheter

UN - BS resultatenheter gymnasium

UN - bildning och arbete ram

VN - vård och omsorgsnämnd

VN - hemvårdspeng

VN - boendepeng

VN - vård och omsorg

Valnämnd, Överförm, Komrev

Finansförvaltning

Engångsposter

Total avvikelse

Båstads kommun 
Utbildningsnämnden 
2020-06-15 
UN 000005/ 
2020-600 



  
 
 
Ekonomirapport 

 

  

Kommunfullmäktige +0,1 (+0,1) 
KF – Kommunfullmäktige +0,1 (+0,1)  
Prognostiserar positiv avvikelse mot budget, anled-
ningen är minskning av mötesarvoden och inställda 
evenemang. 

Kommunstyrelse –18,1 (-19,5) 
KS – Kommunledningskontor +0,3 (+0,5)  
Kommunledningskontoret prognostiserar positiv avvi-
kelse mot budget, det beror på vakanta tjänster och 
förändring i sysselsättningsgrad i personalbeman-
ningen. Det tillämpas även återhållsamhet av kostna-
derna i verksamheterna. 

KS – Teknik och service +0,0 (+0,0)  
Teknik och service under KS prognostiserar ingen bud-
getavvikelse på helheten. 

En negativ avvikelse om -0,3 mkr prognostiseras rö-
rande budgeterade intäkter i samband med nya mark-
avtal för ledningsägare. 

Volymerna för Båstad Kommunrestauranger (BKR) 
inom äldreomsorgen minskar och det är framför allt 
portioner inom hemvården som uppvisar en nedåtgå-
ende trend. BKR prognostiserar härmed en avvi-
kelse -0,6 mkr. Vårdboendet Haga park har inte öppnat 
så många platser som tidigare aviserat, vilket medför 
en minskad intäkt för BKR (-70 tkr). 

Tillsättning av ett antal tjänster inom Räddningstjänst 
och BKR senareläggs. Detta tillsammans med tjänstle-
dighet och sjukskrivning av personal inom tekniska 
kontoret medför en prognostiserad avvikelse om 
+1,1 mkr. 

KS – Bildning och arbete +0,2 (-0,4)  
Verksamhetsövergripande för bildning och arbete finns 
dubbla kostnader gällande tjänsten som verksamhets-
chef från 1 mars 2020. Förbättringen sedan föregående 
prognos motsvarar de åtgärder som planeras för att 
uppfylla besparingskravet 1 procent. Det är främst 
olika projekt som avbrutits i samband med covid-19 
pandemin och varit finansierade av balansmedel. 

 

KS – individ och familj -18,6 (-19,5)  
Individ och familjs verksamheter prognostiserar totalt 
en negativ avvikelse på -18,6 mkr. Den största anled-
ningen är placeringar som befaras ha en negativ avvi-
kelse på -16,4 mkr. Avvikelsen beror främst på att an-
talet placeringar ökade kraftigt under andra halvåret 
2019. Prognosen är beräknad utifrån de placeringar 
som är aktuella och som kommer att få helårseffekt 
2020 såvida det inte är meddelat att placeringen ska 
ändras. Det finns inte med i prognosen att det kan till-
komma ytterligare placeringar. De största avvikel-
serna -6,0 mkr finns hos vuxna med missbruk eller 
skyddsbehov, -6,0 mkr HVB placeringar samt -2,7 mkr 
då antal familjehem, både egna men även arvoderade 
familjehem, har ökat kraftigt. Under perioden sedan 
mars månad har flera kostsamma, främst konsulent-
stödda, familjehem avslutats med nya lösningar på 
hemmaplan. 

Individ och familjenheten har under hösten 2019 och 
våren 2020 varit granskade av både revision och IVO 
och under perioden har en konsult haft i uppdrag att 
stötta verksamheten. Enheten har under denna turbu-
lenta period haft mycket hård arbetsbelastning, arbets-
miljöutredningar med dubbla personalkostnader samt 
kostnader för avgångsvederlag för den personal på nu-
mera avvecklade boendet SKUTAN som det ej fanns 
nya anställningar till inom kommunen. Sammantaget 
beräknas en negativ avvikelse för personalkostnader 
och konsulter på -1,8 mkr. Verksamheten arbetar vi-
dare på att fortsätta anpassa organisationen och kost-
naderna utifrån att schablonintäkter från Migrations-
verket minskar även under år 2020. 

En stor osäkerhetsfaktor är dessutom hur pandemin 
covid-19 kommer påverka enhetens arbetsbelastning. 
Totalt visar prognosen för ekonomiskt bistånd en nega-
tiv avvikelse motsvarande ca -1,3 mkr. 

Myndighetsnämnd -0,4 (-0,6) 
MN  – Teknik och service -0,1 (-0,1)  
Myndighetsnämnden prognostiserar en negativ avvi-
kelse på -130 tkr, avseende tillsyn under första halv-
året 2020 då tjänst för Brandinspektör, som utför till-
syn, ej varit tillsatt. Ny tillsynsplan tas fram för att 
minska den negativa avvikelsen. 
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MN  – Samhällsbyggnad -0,3 (-0,5)  
Prognostiserad avvikelse beror på minskade intäkter 
och ökade kostnader för smittskyddstillsyn av restau-
ranger med mera. Faktureringen av årliga avgifter har 
blivit försenad och avloppstillsynen har inte kunnat ut-
föras som planerat. 

Utbildningsnämnd +1,7 (-0,8) 
UN – Skolpeng barnomsorg/grundskola +2,1 (+1,6) 
Besparingskravet 1 procent minskade den interna 
skolpengen och ingen ersättning för fortbildning från 
maj månad. Under vårterminen visar utfallet att antalet 
elever varit färre än budgeterat inom fritidshem, åk 1-6 
samt åk 7-9. Däremot har antalet elever i förskoleklass 
varit fler än budgeterat. Antalet barn inom förskola är i 
stort sett i nivå som budgeterat. Ny befolkningspro-
gnos visar att även höstterminen kommer vara färre 
barn än budgeterat. Avvikelse finns mellan egen regi, 
annan kommun och fristående regi. Översyn pågår med 
skolpeng per skolform. 

UN – Skolpeng gymnasium +1,8 (+1,0) 
Prognosen visar i nuläget en positiv avvikelse som 
framförallt beror på färre elever på Akademi Båstad 
under vårterminen samt att antal elever i nuläget inte 
uppfyller befolkningsprognosen för åldersgruppen. Ny 
befolkningsprognos visar att även höstterminen kom-
mer vara färre elever än budgeterat. Översyn pågår 
med skolpeng per skolform. Snittkostnaden i egen regi 
ökar och förväntas bli högre än budgeterat, detta med 
anledning av att andelen som går introduktionspro-
gram har ökat samtidigt som färre elever väljer att stu-
dera på ekonomi-, samhällsvetenskapliga och naturve-
tenskapliga programmet. Andelen elever som väljer att 
studera i annan kommun och fristående verksamhet 
har också ökat jämfört med samma period i fjor vilket 
medför en högre kostnad per elev. 

UN – Barn och skola ram -2,2 (-2,3) 
Avvikelsen beror främst på ofinansierade kostnader för 
moduler -1,6 mkr. Ett exempel är vid avvecklandet av 
Lyan fanns 115 elever på Östra Karup skola. I dagsläget 
finns 175 elever vilket gör att det i nuläget inte är 
lämpligt att plocka bort moduler. Inför budget 2020 
fick barn och skola en besparing på drygt 3 mkr. Trots 
intensivt arbete återstår dels att minska ytterligare ca 
30 procent tjänst central administration samt minsk-

ningen av personal inom SvA och modersmålsunder-
visning kommer verkställas inför ht 2020. Den progno-
sticerade avvikelsen avser dels att vårens organisation 
är samma som hösten 2019 men också att intäkterna 
från Migrationsverket är lägre än tidigare. 

Vård och omsorgsnämnd -17,3 (-12,6) 
VN – Hemvårdspeng +3,3 (+1,6) 
Efterfrågan på hemvård påverkas kraftigt av covid-19 
och de utförda timmarna sjönk med över 8 procent på 
bara två månader. Samtidigt ger även öppnandet av 
Haga Park en effekt då vårdtagare som är beviljade sär-
skilt boende nu succesivt har kunnat börja flytta in. 
Mottagningsteamet har ett stort procentuellt tapp av 
timmar både jämfört med budget och jämfört med fö-
regående år till följd av effekterna från covid-19 då an-
talet elektiva operationer kraftigt har minskat under 
våren (enligt SKRs ekonomirapport, maj 2020). 

VN – Boendepeng -4,4 (-3,8) 
Kostnad	för	köpta	korttidsplatser	‐5,0	
Neddragningen av antalet köpta korttidsplatser har 
inte kunnat genomföras i den takt som verksamheten 
tidigare planerat för till följd av covid-19. Korttidsav-
delningen arbetar fortfarande endast med enkelrum 
för att minska risken för smittspridning. Nuvarande 
prognos baserar sig på att vi kan avsluta pågående 
korttidsplatser till efter sommaren. 

Övrig	boendepeng	+0,6	
Ändrad öppningsplan för Haga Park med 24 planerade 
platser från den 1 maj ger en avvikelse mot budget för 
boendepeng. Detta uppvägs dels av att beläggningsgra-
den har sjunkit något för våra övriga boenden, men 
också av att utförarna har haft färre demensplatser än 
budgeterat vilket ger en lägre ersättning. 

VN – Vård och omsorg -16,2 (-10,5) 
Utförare	inom	hemvård	‐4,3	(‐1,4)	
Den stora nedgången i efterfrågan av hemvårdstimmar 
de senaste två månaderna har fått stort genomslag för 
utförarna inom hemvård. Samtidigt har verksamheten 
begränsade möjligheter att dra ner på bemanningen, 
såväl utifrån att det är svårt att ställa om storleken på 
personalgruppen på kort sikt som att bemanningen 
kräver en viss beredskap till följd av covid-19. Det är 
också svårt att låna ut personal mellan grupperna med 
tanke på vårt ansvar att försöka minska risken för  
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smittspridning. Mottagningsteamet har övergått till att 
vara ett covid-19 team i samband med att en smittad 
person konstaterades inom hemvården. Nuvarande 
prognos är baserad på att mottagningsteamet är pausat 
tills vidare, det vill säga att nuvarande negativa avvi-
kelse förväntas hålla året ut. 

Utförare	inom	boende	‐6,2	(‐4,5)	
Utförarna inom särskilt boende har stora utmaningar 
under 2020. Öppnandet av Haga Park och stängningen 
av Ängagården genererar merkostnader under året. 
Skogsliden har utmaning med extraordinär vårdtyngd, 
där det finns ett ärende som utreds tillsammans med 
bland annat läkare och demensteamet. Korttidsavdel-
ningen har under våren till största del bedrivit verk-
samheten i enkelrum för att minska risken för smitt-
spridning. Bemanningen har dragits ner i så stor ut-
sträckning som det är möjligt utifrån nuvarande förut-
sättningar. 

Centralt	+1,3	(+1,7)	
Statsbidrag för att minska ensamhet bland äldre har re-
kvirerats, vilket innebär ett tillskott på +1,3 mkr för 
2020. Beräknade extraordinära kostnader för covid-19 
är ca 0,9 mkr för skyddsmaterial och 0,3 mkr för extra-
personal avseende bemanningsenhet och sömmerskor 
till skyddsrockar. Bidraget till kommunen om sänkt ar-
betsgivaravgift för 30 anställda genererar ett bidrag på 
ca 625 tkr som tillfaller Vård och omsorg i sin helhet. 

Myndighet	‐3,7	(‐3,6)	
Köpta	platser	inom	stöd	och	omsorg	‐3,5 
Under året har två placeringar kunnat avslutas och tas 
hem till egen regi. Kvarvarande negativa avvikelse be-
ror dock på att budgeten för närvarande omfattar be-
tydligt färre platser än hur behovet ser ut. 

Myndighetsenheten	‐0,2	
Myndighetsenheten behövde förstärka sin personal-
grupp tillfälligt i början av året för att implementera 
det nya vägledningsdokumentet, vilket inte var budge-
terat för och genererar en förväntad negativ avvikelse 
om -0,1 mkr. Vi ser också att vi har haft högre kostna-
der än budgeterat under 2019 för sjuklöner som åter-
söks av externa utförare inom personlig assistans vil-
ket ger en förväntad negativ avvikelse om -0,1 mkr. Ett 
arbete med att strukturera upp underlagen för utbetal-

ning av sjuklöner har påbörjats av verksamheten, vil-
ket förväntas kunna reducera kostnaden något under 
året och är även inarbetat i prognosen. 

Stöd	och	omsorg	‐0,5	(‐0,5)	
Ett av gruppboendena inom stöd och omsorg har fått 
förändrade bemanningsbehov utifrån vad verksam-
heten kräver då vissa insatser gått från punktinsatser 
som har kunnat köpas av hemvården till att bli mer stå-
ende inslag i verksamheten. En dialog om framtida 
upplägg för gruppboende och eventuella möjligheter 
att förändra verksamheten har påbörjats. Avslut av 
kontaktpersoner enligt det nya vägledningsdokumen-
tet har ej hunnit ske enligt plan till följd av ökad arbets-
belastning i samband med covid-19. 

HSL	‐2,8	(‐2,2)	
Sjuksköterskor	‐1,8	
I dagsläget har vi en högre bemanning av sjuksköters-
kor än vad budgeten tillåter, och verksamheten räknar 
därför med en avvikelse om -1,8 mkr mot budget. An-
svarig chef ser över bemanningen i samband med att 
en del vakanser uppstår under våren, något som dock 
är medtaget i prognosen för närvarande. Vissa åtgärder 
är redan genomförda, dock är sommarbemanningen 
inte helt löst ännu vilket kan innebära behov av be-
manningssköterskor i viss utsträckning. 

Rehab	‐0,4	
Den ökade medlemsavgiften till medelpunkten har inte 
fullt ut kunnat arbetas hem trots en viss utökad budget 
till 2020. Verksamheten förväntas kunna arbeta hem ca 
30 procent av kostnadsökningen under 2020. 

Covid‐19	team	‐0,6	
Mottaningsteamet övergick den 18 maj till att bli ett co-
vid-19 team då kommunen fick sin första konstaterade 
smitta inom hemvården. I skrivande stund kommer 
teamet att vara bemannat under maj-september och 
kommer att förstärka den ordinarie hemvårdsorgani-
sationen när de inte har några vårdtagare med konsta-
terad smitta. 

Verksamhetsövergripande	äldreomsorg	‐0,1	(‐0,1)	
Kostnader för lokaler beräknas bli -0,1 mkr högre än 
budgeterade till följd av påbörjad översyn av lokalerna 
för en av våra gruppbostäder. 
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Kommunrevision -0,1 (-0,1) 
Det prognostiserade underskottet beror på den genom-
förda djupgranskningen av individ- och familjeomsor-
gen. 

Finansiering +29,2 (+23,8) 
Den prognostiserade avvikelsen på +29,2 mkr beror till 
störst del på prognostiserade exploateringsintäkter om 
15 mkr. Dessa är för försäljning av tomter och är såle-
des engångsintäkter. Del av de investeringsbidrag för 
bryggor som färdigställs under 2019 och 2020 samt för 
Köpmansgatan kommer att tillfalla driften under 2020 
vilket ger en positiv avvikelse om +7 mkr.  

Riksdagen och regering har aviserat om ökat statsbi-
drag till kommuner och regioner samt för kostnader 
kopplat till corona. Totalt för Båstads kommun innebär 
det ca 35 mkr. Dock sjunker skatteprognoserna i sam-
band med den pågående pandemin varför ca 27,4 mkr 
av ökningen redan raderats. Utöver detta så hade kom-
munen redan tagit hänsyn till ökade skatteintäkter och 
satt av 2,4 mkr till utökning för individ och familj. Med 
hänsyn till beslut i krisledningsnämnden om tillfälliga 
åtgärder, sätts prognosen för skatteintäkterna till 
+3,7 mkr. Detta är dock en högst osäker prognos som 
bygger på SKRs scenario som kan bedömas vara något 
optimistiskt. Kostnader för köp av flygplats kommer att 
påverka resultatet negativt men tas först med i pro-
gnos när beslut är fattat i kommunfullmäktige. 

Pensionskostnaderna beräknas bli något lägre än bud-
geterat vilket ger en positiv avvikelse om +2,6 mkr. Öv-
riga finansiella poster prognostiserar en avvikelse på 
+0,4 mkr. 

Investeringar +34,2 (-5,8) 
Avser investeringar inklusive medfinansiering statlig 
infrastruktur och exklusive exploatering. 

Prognosen för skattefinansierade investeringar är en 
positiv avvikelse på +1,5 mkr. För medfinansiering 
statlig infrastruktur prognostiseras en positiv avvikelse 

på +1,5 mkr. Avgiftsfinansierade investeringar progno-
stiseras ge en positiv avvikelse på +31,2 mkr. 

KS - Teknik och service +34,2 (-6,1) 
Skattefinansierad verksamhet inklusive medfinansie-
ring till statlig infrastruktur +3,0 (+1,1) 
Intäkt på ca 0,6 tkr redovisas för projekt 3913 Cykelväg 
Vistorpsvägen, vilket avser ersättning från Trafikver-
ket. Enligt avtal mellan Båstads kommun och Trafikver-
ket skulle kostnader fördelas lika mellan parterna. Bå-
stads kommun byggde ut del av gc-vägen i samband 
med byggnation av Pågatågsstation i Förslöv 2015, vil-
ket nu slutreglerats enligt avtal då projektet i dess hel-
het är avslutat. 

Kostnaderna för ombyggnation av Köpmansgatan be-
döms underskrida budget tack vare att NSVA:s andel är 
högre än beräknat samt väldigt lite oförutsedda kost-
nader. Totalt prognostiseras en positiv avvikelse på 
1,5 mkr mot budget. 

Avgiftsfinansierad verksamhet +31,2 (-7,2) 
Utbyggnad av VA i samband med exploatering av Förs-
löv 2:4 visar en positiv avvikelse på 3,0 mkr. 

Avvikelsen avser främst investeringar i samband med 
anslutning av Sydvatten, då tidsplanen för genomföran-
det är förskjuten, +11,9 mkr, samt en positiv avvikelse 
för anslutningskostnad +16,0 mkr, som också senare-
läggs. 

Befolkning 
Den 31 maj uppgick antalet invånare till 15 262 vilket 
är en ökning med 134 personer sedan årsskiftet 
(15 128). Motsvarande uppgift för januari-maj 2019 är 
en ökning med 54 personer till 15 002. 

Ökningen innevarande år beror på ett positivt inflytt-
ningsnetto på +157 samt ett negativt födelsenetto 
på -23. Det flyttade ut 360 personer och 517 flyttade in 
och det föddes 53 barn och 76 personer avled. Uppgif-
terna är hämtade från Tekis Kid. 
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Datum: 2020-06-03 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 känne-
dom 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. 
 
 
Kommunkansliet 
Ida Skoglund, nämndsekreterare 
 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Sammanställning kränkande behandlingar 
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Datum: 2020-06-11 Till: Utbildningsnämnden 

Handläggare: Nina Linné 

Dnr: UN 000362/2019-600 
 
 

 
 
 

Förslag till beslut 
 
Utbildningsnämnden föreslås besluta att anta de föreslagna tilläggen och ändringar till  
delegationsordningen. 
 
Utbildningsnämnden föreslås besluta att de delar av delegationsordningen som rör  
individ- och familjeomsorgen stryks. 
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Den nuvarande delegationsordningen saknar vissa bestämmelser som behövs för att  
handläggning av ärenden. De nya bestämmelser som tillförts är följande: 

- Ingå avtal om interkommunal ersättning för elev i annan kommun eller utanför  
samverkansområdet, 16 kap. 50 § SkolL 

- Fastställande av bidrag per kalenderår (bidrag till enskilda huvudmän), 14 kap. 1 § SF 
 
Syftet med att även dessa bestämmelser ska omfattas av delegationsordningen är att  
underlätta samt påskynda handläggningen av ärenden. 
 
Tillägg till delegationsordningen (se bilaga 1) föreslås föras in i Utbildningsnämndens  
gemensamma delegationsordning samt numeriskt uppdateras därefter. 
 
Vidare föreslås Utbildningsnämnden besluta om en uppdatering av delegationsordningen  
gällande de delar som rör individ- och familjeomsorgen. Från och med den 4 maj 2020 har det 
politiska ansvaret för detta verksamhetsområde övergått till kommunstyrelsen, varför  
områdets delegation kan styrkas ur Utbildningsnämndens delegationsordning. 
 
 
 
Barn och skola 
Nina Linné, Skoljurist 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Författningssamling 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Bilaga 1, Förslag till tillägg i delegationsordning för Utbildningsnämnden i Båstads kommun 
 
Samråd har skett med: 
Inga-Britt Henriksson, skolchef 
Ida Skoglund, nämndsekreterare 



Dnr: UN000362/2019-900 

FÖRSLAG TILL TILLÄGG I DELEGATIONSORDNING FÖR UTBILDNINGSNÄMNDEN I BÅSTADS 

KOMMUN, juni 2020 

- Avseende gymnasieskolan, inklusive gymnasiesärskolan 

- Samt tillägg avseende förskoleverksamhet och grundskola, inklusive grundsärskola, 

förskoleklass och fritidshem 

 

GYMNASIESKOLA, INKLUSIVE GYMNASIESÄRSKOLAN 

Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning 

1.  Ingå avtal om interkommunal 
ersättning för elev i annan kommun 
eller utanför samverksansområdet 

16 kap. 
50 § 
SkolL 

R   

 

GRUNDSKOLA, INKLUSIVE GRUNDSÄRSKOLA, FÖRSKOLEKLASS OCH FRITIDSHEM 

Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning 

1.  Fastställande av bidrag per kalenderår 
(bidrag till enskilda huvudmän) 

14 kap. 1 
§ SF 

VOc BiSc  
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Antagen av utbildningsnämnden 2015-01-02, § 3. Dnr: UN 000001/2015-900. 
Senast reviderad av utbildningsnämnden 2020-01-28, § 4. Dnr: UN 000362/2019-900. 
 

Delegationsordning för Utbildningsnämnden i Båstads kommun 
 

Allmänt om delegation 
 

Vad innebär delegation? 
 
Delegation enligt kommunallagen (6 kap 33-38 §§), innebär att rätten att besluta i ett visst ärende 
eller i en grupp av ärenden, flyttas över till någon annan. Den som har sådan rätt kallas delegat. 
 
Delegaten företräder utbildningsnämnden, så att delegatens beslut ses som nämndens beslut. 
Beslutet kan överklagas genom laglighetsprövning eller förvaltningsbesvär. 
 
Utbildningsnämnden kan inte ändra delegatens beslut, men kan återkalla delegationsuppdraget. 
Nämnden kan också ta över ett ärende och fatta beslut, förutsatt att delegaten ännu inte har fattat 
något beslut. 
 
Delegaten har redovisningsansvar till utbildningsnämnden och det straffrättsliga ansvaret. Det in-
nebär att delegaten kan dömas för exempelvis tjänstefel om beslutet är felaktigt. Delegaten har rätt 
att överlämna ärenden som omfattas av delegation för avgörande i utbildningsnämnden.  
 

Förutsättningar för utbildningsnämndens rätt att delegera 
 
Delegation inom utbildningsnämnden förutsätter alltid beslut i två led. Först måste fullmäktige 
besluta om ett reglemente för nämnden, som talar om vilka verksamhetsområden som nämnden 
ska hantera och i vilka ärenden eller grupper av ärenden som nämnden ska fatta beslut. 
 
Sedan kan utbildningsnämnden besluta att delegera beslutanderätten. De vanligast förekommande 
ärendena samlas i utbildningsnämndens delegationsordning, men nämnden kan också besluta om 
delegation i en viss fråga enligt särskilt beslut. 
 

Vad kan utbildningsnämnden delegera? 
 
Utbildningsnämnden bestämmer själv i vilka ärenden eller ärendegrupper som beslutanderätten 
ska delegeras. Kommunallagen anger dock att beslut i vissa typer av ärenden inte får delegeras  
(6 kap 34 § KL). 
 
Följande typer av ärenden får inte delegeras av utbildningsnämnden: 

- Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet, det vill säga 
  nämndens övergripande ansvar för verksamheten 
- Framställningar eller yttranden till fullmäktige 
- Yttranden med anledning av att fullmäktiges beslut har överklagats 
- Yttranden med anledning av att nämndens egna beslut har överklagats 

  - Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda om ärendet är av principiell 
beskaffenhet eller annars av större vikt (det innebär att bland annat ärenden som får stora 
konsekvenser för kommunen eller där politiska bedömningar är avgörande, inte kan 
delegeras från nämnden) 

- Ärenden som väckts genom medborgarförslag och som överlåtits till nämnden 
- Vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter, bland annat inom skollagens område, 

där beslut i vissa ärenden uttryckligen inte får delegeras. 
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Delegation och verkställighet 
 
Delegering av verklig beslutanderätt ska skiljas från beslutanderätten som varje arbetsfördelning 
mellan anställda medför, det vill säga ren verkställighet. Gränsen mellan delegering och ren verk-
ställighet är ofta något flytande. Med beslut i delegationsordningen avses endast beslut i kommu-
nallagens mening. Kännetecknande för ett beslut är bland annat att det finns utrymme för alterna-
tiva lösningar och att beslutsfattaren måste göra vissa överväganden och bedömningar. Vid ren 
verkställighet saknas utrymme för självständiga bedömningar, som till exempel vid tillämpning av 
en taxa eller riktlinjer. Beslut som är ren verkställighet kan inte överklagas. 
 

Till vem kan utbildningsnämnden delegera? 
 
Utbildningsnämnden kan enligt 6 kap 33 § KL lämna delegation till: 
 - En ledamot eller ersättare i nämnden 
 - En av kommunens anställda 
 - Ett utskott 
 
Det är inte tillåtet att delegera till: 
  - En grupp av anställda 
   - En anställd tillsammans med en ledamot eller ersättare (det kallas blandad delegering) 
 - En anställd i kommunalt bolag 
 - Ett presidium 
 
Om delegaten har en förordnad vikarie eller ställföreträdare så tar denne över beslutanderätten, 
men om det inte finns någon så tar ersättaren i delegationsordningen över istället. 
 

Om varken ordinarie delegat eller ersättare finns tillhands eller har angetts och beslutet inte kan 
dröja, ska ärendet avgöras av delegatens chef eller lämnas till ordföranden för avgörande. 
 

I utbildningsnämnden ersätter 1:e vice ordförande vid ordförandens frånvaro, om inte annat anges 
särskilt i delegationsordningen eller i särskilt beslut. 

 
Kompletterande beslutanderätt inom socialtjänsten 
 
Behovet av att kunna fatta beslut snabbt inom socialtjänsten är tillgodosett genom att ordförande 
erhållit en direkt i lag angiven kompletterande beslutanderätt. Därutöver har nämnden möjlighet 
att i vissa fall förordna utskott, annan ledamot eller tjänsteman att fatta beslut. Ett exempel på 
sådan kompletterande beslutanderätt är ordförandens möjlighet att besluta om omedelbart om-
händertagande enligt LVU. Syftet med bestämmelserna om kompletterande beslutanderätt är att 
det alltid ska finnas någon beslutsbehörig att tillgå. 

 
Brådskande ärenden 
 
Utbildningsnämnden får, enligt 6 kap 36 § KL, uppdra åt ordföranden eller annan ledamot att 
besluta i ärenden som är så brådskande att nämndens beslut inte kan avvaktas. Det rör sig bara 
om ärenden som absolut måste avgöras omgående, till exempel olika typer av omhändertaganden. 
 
Ärenden som avgörs med den här bestämmelsen, ska anmälas vid nämndens nästa sammanträde 
och är att anse som ett beslut av nämnden. 
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Anmälan av delegationsbeslut m.m. 
 

Beslut fattat med stöd av delegation ska vara skriftligt och undertecknat. Av beslutet ska framgå att 
det är fattat med stöd av delegation från nämnden och enligt vilken punkt i delegationsordningen.  
 

Delegaten ansvarar för eventuell delgivning till den som berörs av beslutet. Besvärshänvisning ska 
finnas med i beslutet. 
 

Delegationsbeslut ska anmälas till utbildningsnämnden, enligt 6 kap. 35-37 §§ KL. Besluten ska 
anmälas vid nämndens nästkommande sammanträde, om inte annat anges i delegationsordningen. 
 

Anmälan av fattade delegationsbeslut ska senast åtta dagar före nämndens sammanträdesdag 
tillställas sekreteraren genom en förteckning över delegatens samtliga beslut efter föregående 
anmälan. 
 

Firmateckningsrätt 
Rätten eller behörigheten att underteckna avtal och andra handlingar för kommunens räkning utför 
ren verkställighet och är följaktligen inte något beslut i kommunallagens mening. I vissa fall kan 
denna rätt eller behörighet framgå av särskilt fattade beslut av kommunfullmäktige, kommunsty-
relsen eller någon annan nämnd i samband med att beslut fattas att godkänna/ingå avtal eller 
andra rättshandlingar. Oftast är det dock fråga om avtal och andra handlingar som undertecknas av 
t.ex. en verksamhetsområdeschef som ett led i den löpande verksamheten och som finansieras 
inom beslutad budgetram för respektive nämnd. I dessa fall framgår rätten eller behörigheten att 
underteckna avtal och andra handlingar av respektive nämnds generella beslut om firmatecknings-
rätt. 

 
Förkortningar 
 

VOc Verksamhetsområdeschef 
KsO Kommunstyrelsens ordförande 
Kc Kommunchef 
MN Myndighetsnämnden 
VN Vård- och omsorgsnämnden 
UN Utbildningsnämnden 
AU Utbildningsnämndens arbetsutskott 
SUc Stöd- och utvecklingschef 
IOF Individ och familj 
VA Vatten och avlopp 
SoL Socialtjänstlagen 
SoF Socialtjänstförordningen 
OSL Offentlighets- och sekretesslagen 
SkolL Skollagen 
Sf Skolförordningen 
GyF Gymnasieförordningen 
KL Kommunallagen 
FL Förvaltningslagen 
R Rektor 
SJ Skoljurist 
BiSc Biträdande skolchef 
FB Föräldrabalken 
ÄktB Äktenskapsbalken 
BrB Brottsbalken 
LVU Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga 
LVM Lagen om vård av missbrukare i vissa fall 
IVO Inspektionen för vård och omsorg 
Lag om vissa 
elevresor 

Lag (1991:1110) om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor 

 
 



Allmänna delegationsbestämmelser
Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning

UN/A001 Beslut om avslag på begäran 

om utlämnande av allmän 

handling till enskild eller 

annan myndighet samt 

uppställande av förbehåll i 

samband med utlämnande 

till enskild.

6 kap 7 § OSL.

Omfattar också 

beslut enligt (EU) 

2016/679 artikel 

15 samt lag 

(2018:218) med 

kompletterande 

bestämmelser till 

EU:s 

dataskyddsföror

dning.

Verksamhets-

områdeschef

Kanslichef/

Kommunjurist

Beslut om att lämna ut 

allmän handling fattas av den 

som har handlingen i sin 

vård om inte viss 

befattningsha-vare enligt 

arbetsledning eller särskilt 

beslut ska göra detta.

UN/A002 Beslut om avslag på begäran 

om utlämnande av anbud i 

upphandling samt 

uppställande av förbehåll i 

samband med utlämnandet.

Kommunjurist

UN/A003 Beslut att lämna ut uppgifter 

ur person-register till statliga 

myndigheter i 

forskningssyfte.

12 kap 6 § SoL Verksamhets-

områdeschef

Kommun-

arkivarien

Om uppgiften överlämnats 

till centralarkivet beslutar 

kommunarkivarien.

UN/A004 Överklagande, yrkande om 

inhibition samt yttrande till 

allmän förvaltningsdomstol, 

när förvaltningsrätt eller 

kammarrätt ändrat 

styrelsens beslut och detta 

beslut ursprungligen fattats 

av delegaten.

Delegaten i 

ursprungs- 

beslutet

Denna delegation omfattar 

även beslut huruvida 

överklagande, yrkande om 

inhibition samt yttrande till 

allmän förvaltningsdomstol 

ska ske.

UN/A005 Beslut att avge yttrande till 

domstol eller annan 

myndighet med anledning av 

överklagande av 

delegationsbeslut.

Delegaten i 

ursprungs- 

beslutet

Kommunjurist

UN/A006 Beslut att avvisa 

överklagande som 

kommit in försent. 

24 § FL Delegaten i 

ursprungs- 

beslutet

Verksamhets-

områdeschef/

Kanslichef/

Kommunjurist

UN/A007 Beslut att avvisa 

överklagande som kommit in 

försent, i de fall där 

ursprungsbeslutet ej fattats 

på tjänstemannadelegation.

24 § FL Kanslichef Kommunjurist

UN/A008 Beslut att överklaga dom 

eller beslut av domstol eller 

annan myndighet, samt att 

inge överklagandeskriften.

Verksamhets-

områdeschef

Kommunjurist

UN/A009 Beslut att omprövning ska 

ske.

27 § FL Delegaten i 

ursprungs- 

beslutet

Verksamhets-

områdeschef

UN/A010 Omprövning av beslut. 27 § FL Delegaten i 

ursprungs- 

beslutet

Verksamhets-

områdeschef



Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning
UN/A011 Beslut om att föra nämndens 

talan vid över- och 

underdomstolar, 

exekutionssäten samt övriga 

myndigheter i Sverige.

Nämndens

ordförande

Nämndens vice 

ordförande

UN/A012 Beslut att ombud att föra 

nämndens talan vid över- 

och underdomstolar, 

exekutions-säten samt övriga 

myndigheter i Sverige.

Nämndens

ordförande

Nämndens vice 

ordförande

UN/A013 Beslut att såsom nämndens 

ombud föra nämndens talan 

vid över- och underdom-

stolar, exekutionssäten samt 

övriga myndigheter i Sverige, 

med den behörighet som 

framgår av 12 kap 14 § 

rättegångs-balken, samt med 

rätt att förordna annan i sitt 

ställe, allt i den mån det ej 

genom särskilt beslut 

uppdragits åt annan.

Kommunjurist

UN/A014 Beslut om polisanmälan 

angående brott mot den egna 

verksamheten (ekonomiskt 

bistånd, skadegörelse m.m.).

10 kap 2 § OSL Verksamhets-

områdeschef

UN/A015 Beslut i ärenden som är så 

brådskande, att nämndens 

avgörande inte kan avvaktas.

6 kap 36 § KL Nämndens

ordförande

Nämndens vice 

ordförande

UN/A016 Beslut om 

förtroendemännens 

deltagande i kurser etc.

Nämndens

ordförande

UN/A017 Beslut att anta och revidera 

nämndens 

dokumenthanteringsplaner.

Kommun-

arkivarie

Kanslichef

UN/A018 Besluta om gallring av 

nämndens handlingar.

Kommun-

arkivarie

Kanslichef

UN/A019 Ingå samverkansavtal om 

samarbete (extern motpart).

Verksamhets-

områdeschef

UN/A020 Utlåtande i bygg- och 

planfrågor.

Verksamhets-

områdeschef

T.ex. remissyttranden

i ärenden som rör

verksamhetsområdet.

UN/A021 Beslut om 

ramavtalsupphandling av 

kommunövergripande 

ramavtal. 

Upphandlare

UN/A022 Beslut om att kommunen 

ansluter sig till ramavtal som 

ingåtts av 

samarbetsorganisationer 

(t.ex. Kommentus).

Upphandlare



Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning
UN/A023 Beslut om upphandling 

(värde över 28 % av 

tröskelvärdet) av 

verksamhetsspecifika varor 

och tjänster i enlighet med 

inköp- och 

upphandlingspolicy samt 

förlänga befintliga avtal. 

Verksamhets-

områdeschef

UN/A024 Beslut om att utreda och 

vidta åtgärder vid 

trakasserier. 

2 kap 3 §, 

Diskrimi-

neringslagen 

(2008:567)

Ansvarig chef

UN/A025 Avge yttranden till 

Skolinspektionen, Barn- och 

elevombudet och 

diskriminerings-

ombudsmannen.

SJ

UN/A026 Dokumentation/plan mot 

kränkande behandling.

3 kap. 18, 20 §§ 

DL

R



Förskoleverksamhet

Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning
UN/U001 Samråd med enskild som 

huvudman för förskola.

2 kap. 5 § SkolL SJ

UN/U002 Beslut om åtgärder efter 

konstaterade brister i 

verksamheten.

4 kap. 7 § SkolL R

UN/U003 Ansvar för personalen 

(avseende skyldigheter som 

anges i 6 kap. SkolL).

6 kap. 5 § SkolL R

UN/U004 Beslut om genomförande av 

åtgärder för att förebygga 

och förhindra kränkande 

behandling.

6 kap. 7 § SkolL R

UN/U005 Beslut om att utreda 

anmälda kränkningar och 

trakasserier mot ett barn 

samt vidta eventuella 

åtgärder.

6 kap. 10 § SkolL R

UN/U006 Beslut om placering i 

förskola p.g.a. familjens 

situation.

8 kap. 5 § SkolL R

UN/U007 Beslut om placering i 

förskola p.g.a. andra skäl.

8 kap. 7 § SkolL R

UN/U008 Beslut om överenskommelse 

med annan kommun om att 

denna i sin 

förskoleverksamhet ska ta 

emot barn om det finns 

särskilda skäl.

8 kap. 12 § SkolL SJ

UN/U009 Mottagande av barn från 

annan kommun.

8 kap. 13 § SkolL R Samverkansavtal i Skåne

UN/U010 Beslut om att skyndsamt 

erbjuda förskola vid 

särskilda skäl.

8 kap. 14 § 2 st 

SkolL

SJ

UN/U011 Beslut om tilläggsbelopp. 8 kap. 23 § SkolL SJ

UN/U012 Tillsyn över förskola vars 

huvudman kommunen redan 

har godkänt.

26 kap. 4 § 1 st 

SkolL

SJ

UN/U013 Förelägga den 

uppgiftsskyldige att fullgöra 

sin skyldighet.

26 kap. 8 § SkolL SJ

UN/U014 Föreläggande inom ramen 

för tillsyn.

26 kap. 10 § 

SkolL

SJ

UN/U015 Tilldela huvudman en 

anmärkning.

26 kap. 11 § 

SkolL

SJ

UN/U016 Avstå från att ingripa mot 

huvudman.

26 kap. 12 § 

SkolL

SJ

Grundskolan inklusive grundsärskolan, förskoleklassen och fritidshemmet
Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning

UN/U017 Beslut om åtgärder efter 

konstaterade brister i 

verksamheten.

4 kap. 7 § SkolL R

UN/U018 Beslut om skriftliga rutiner 

för klagomål.

4 kap. 8 § SkolL R

UN/U019 Ansvar för att personalen 

(avseende de skyldigheter 

som anges i 6 kap. SkolL).

6 kap. 5 § SkolL R



Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning
UN/U020 Beslut om genomförande av 

åtgärder för att före-bygga 

och förhindra kränkande 

behandling.

6 kap. 7 § SkolL R

UN/U021 Beslut om att utreda 

anmälda kränkningar och tra-

kasserier mot en elev samt 

vidta eventuella åtgärder.

6 kap. 10 § SkolL R

UN/U022 Beslut om skolpliktens 

upphörande på grund av 

varaktig vistelse utomlands.

7 kap. 2 § 2 st 

SkolL

Voc BiSc

UN/U023 

A

Beslut om mottagande i 

grundsärskolan (efter förslag 

från SUc).

7 kap. 5 § 2 st 

SkolL

SJ

UN/U023 

B

Beslut om att ta emot barn i 

grundsärskolan utan 

vårdnadshavares 

medgivande (vid synnerliga 

skäl).

7 kap. 5 § 3 st 

SkolL

VOc BiSc

UN/U023 

C

Beslut om att elev i 

grundsärskolan inte tillhör 

målgruppen/omprövning.

7 kap. 5 § SkolL SJ

UN/U024 Beslut om provskolgång i 

annan skolform.

7 kap. 8 § SkolL Voc BiSc

UN/U025 Beslut om integrerad 

undervisning för elever som 

tillhör grundskolan 

respektive grundsärskolan.

7 kap. 9 § SkolL R

UN/U026 Prövning av uppskjuten 

skolplikt.

7 kap. 10 § SkolL Voc BiSc

UN/U027 

A

Beslut om tidigare start i 

förskoleklass.

7 kap. 11 § SkolL Voc BiSc

UN/U027 

B

Beslut om tidigare skolstart 

och undantag från 

skyldigheten att fullgöra 

skolplikt i förskoleklass.

7 kap. 11a § 

SkolL

Voc BiSc

UN/U028 Beslut om undantag från 

skyldigheten att fullgöra 

skolplikten i förskoleklass 

vid uppskjuten skolplikt.

7 kap. 11b § 

SkolL

Voc BiSc

UN/U029 Prövning av skolpliktens 

förlängning (senare 

upphörande).

7 kap. 13 § SkolL Voc BiSc

UN/U030 Prövning av skolpliktens 

tidigare upphörande.

7 kap. 14 § SkolL Voc BiSc

UN/U031 Beslut om fullföljande av 

utbildningen efter 

skolpliktens upphörande.

7 kap. 15 § SkolL Voc BiSc

UN/U032 Beslut om vitesföreläggande 

till vårdnadshavare vars 

barn inte fullgör sin skolplikt.

7 kap. 23 § SkolL UN

UN/U033 Beslut om att frångå 

vårdnadshavares önskemål 

om placering vid viss 

skolenhet.

9 kap. 15 §, 10 

kap. 30 §, 11 kap. 

29 § SkolL

Voc BiSc



Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning
UN/U034 Beslut om tilläggsbelopp. 9 kap. 21 §, 10 

kap. 39 §, 11 kap. 

38 §, 14 kap. 17 § 

SkolL

SJ

UN/U035 Beslut om överenskommelse 

med annan kommun om att 

denna i sin grundskola ska ta 

emot barn om det finns 

särskilda skäl.

10 kap. 24 § 3 st 

SkolL

R

UN/U036 Beslut om att bevilja och ge 

avslag avseende skolskjuts.

10 kap. 32-33 §§, 

10 kap. 40 §, 11 

kap. 31-32 §§ 

SkolL

SJ

UN/U037 Beslut om fördelning mellan 

ämnen och ämnes-områden i 

grundsärskolan.

11 kap. 8 § SkolL R

UN/U038 Överenskommelse med 

annan kommun att den i sin 

grundsärskola ska ta emot 

elever som hemkommunen 

ansvarar för.

11 kap. 24 § 2 st 

SkolL

R

UN/U039 Beslut om att erbjuda 

utbildning i fritidshem p.g.a. 

familjens skäl.

14 kap. 5 § SkolL R

UN/U040 Beslut om att erbjuda 

utbildning i fritidshem p.g.a. 

andra skäl.

14 kap. 6 § SkolL R

UN/U041 Beslut om särskild 

undervisning i hemmet eller 

annan lämplig plats för 

elever som vårdas på sjukhus 

eller en liknande institution.

24 kap. 17 § 

SkolL

R

UN/U042 Beslut om särskild 

undervisning i hemmet eller 

annan lämplig plats för 

elever som inte vårdas på 

sjukhus eller en liknande 

institution.

24 kap. 20 § 

SkolL

R

UN/U043 Beslut om medgivande 

angående elevs fullgörande 

av skolplikten på annat sätt 

samt beslut om återkallelse 

av sådant medgivande.

24 kap. 23-25 §§ 

SkolL

Voc BiSc

UN/U044 Beslut om läsårstider och 

studiedagars antal och 

fördelning på läsåret.

3 kap. 2-3 §§ SF Voc BiSc

UN/U045 Beslut om antal skoldagar, 

särskilda skäl.

3 kap. 4 § SF Voc BiSc

UN/U046 Beslut om ytterligare 

undervisningstid utöver den 

garanterade 

undervisningstiden.

9 kap. 3 §, 10 

kap. 2 § SF

R

UN/U047 Beslut om fördelning av 

undervisningstiden mellan 

årskurserna på förslag av 

rektor.

9 kap. 4 §, 10 kap 

3 § SF

R



Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning
UN/U048 Beslut om erbjudande av 

språkval.

9 kap. 5 § SF R

UN/U049 Beslut om gruppstorlek 

språkval.

9 kap. 7 § SF R

UN/U050 Beslut om elevens val. 9 kap. 8 § SF R

UN/U051 Beslut om färdighetsprov i 

vissa ämnen.

9 kap. 25 § SF R

Gymnasieskolan, inklusive gymnasiesärskolan
Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning

UN/U052 

A

Avstängning av elev i de 

frivilliga skolformerna.

5 kap. 17 § SkolL Voc BiSc

UN/U052 

B

Avstängning av elev från viss 

utbildning med praktiska 

inslag.

5 kap. 19 § SkolL Voc BiSc

UN/U053 Ansvar för personalen 

(avseende skyldigheter som 

anges i 6 kap. SkolL).

6 kap. 5 § SkolL R

UN/U054 Beslut om genomförande av 

åtgärder för att förebygga 

och förhindra kränkande 

behandling.

6 kap. 7 § SkolL R

UN/U055 Beslut om att utreda 

anmälda kränkningar och 

trakasserier mot en elev 

samt vidta eventuella 

åtgärder.

6 kap. 10 § SkolL R

UN/U056 Beslut om att elever ska hålla 

sig med enstaka egna 

hjälpmedel.

15 kap. 17 § 

SkolL

R

UN/U057 Beslut om avvikelser i 

innehåll på program.

16 kap. 14 § 

SkolL

R

UN/U058 Beslut om att utbildningen 

får fördelas på längre tid.

16 kap. 15 § 2 st 

SkolL

Voc BiSc

UN/U059 Beslut om sökandes 

behörighet till utbildning på 

nationella program.

16 kap. 32-33 §§ 

SkolL

R

UN/U060 Beslut om behörighet för 

mottagande till utbildning/ 

beslut om att ej ta emot elev 

på grund av att eleven inte är 

behörig.

16 kap. 36 § 

SkolL

R

UN/U061 Beslut om rätt att fullfölja 

utbildningen.

16 kap. 37-41 §§ 

SkolL

Voc BiSc

UN/U062 Beslut om mottagande av 

sökande hemmahörande i 

kommun eller 

samverkansområdet i första 

hand.

16 kap. 43 § 

SkolL

R

UN/U063 Beslut om mottagande av 

elev som inte tillhör kommu-

nen eller 

samverkansområdet på 

nationella program 

(mottagande i andra hand).

16 kap. 47 § 

SkolL

R

UN/U064 Beslut om yttrande från 

hemkommunen.

16 kap. 48 § 

SkolL

R



Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning
UN/U065 Beslut om mottagande av 

elev från annan kommun för 

fullföljandet av sin 

utbildning.

16 kap. 49 § 

SkolL

R

UN/U066 Beslut om tilläggsbelopp 

(gymnasieskola).

16 kap. 54 § 

SkolL

SJ

UN/U067 Beslut om minskad 

omfattning på utbildningen 

på introduktionsprogram.

17 kap. 6 § SkolL R

UN/U068 Beslut om plan för 

utbildningen på 

introduktionsprogram.

17 kap. 7 § SkolL Voc BiSc

UN/U069 Beslut om mottagande av en 

elev på yrkesintroduktion 

eller individuellt alternativ 

som uppfyller behörighets-

kraven för ett yrkesprogram 

vid synnerliga skäl.

17 kap. 11 § 

SkolL

R

UN/U070 Beslut om behörighet och 

mottagande av sökande till 

programinriktat val eller 

yrkesintroduktion för en 

grupp elever.

17 kap. 14 § 

SkolL

R

UN/U071 Beslut om att erbjuda 

yrkesintroduktion och 

individuellt alternativ för 

elever från grundsärskolan.

17 kap. 16 § 2 st 

SkolL

R

UN/U072 Beslut om mottagande av 

sökande till programinriktat 

val eller yrkesintroduktion 

för en grupp elever.

17 kap. 19 § 

SkolL

R

UN/U073 Beslut om mottagande av 

elev från annan kommun till 

introduktionsprogram som 

inte utformats för en grupp 

elever.

17 kap. 21 § 

SkolL

R

UN/U074 Prövning och beslut om 

sökande tillhör målgruppen 

för gymnasiesärskolan.

18 kap. 5 § SkolL SJ

UN/U075 Beslut om att en elev inte 

längre tillhör gymnasie-

särskolans målgrupp (om 

utredning enligt 18 kap. 6 §) 

visar det.

18 kap. 7 § SkolL SJ

UN/U076 Information om 

gymnasiesärskolans 

program.

18 kap. 9 § SkolL R

UN/U077 Antagning till 

gymnasieskolans 

utbildningar.

18 kap. 12 § 

SkolL

R

UN/U078 Beslut om gymnasiesärskola 

i annan kommun.

18 kap. 27 § 

SkolL

SJ Samverkansavtal Skåne 

nordväst.

UN/U079 Beslut om skolskjuts 

gymnasiesärskolan.

18 kap. 30, 35 §§ 

SkolL

SJ Samverkansavtal.



Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning
UN/U080 Beslut om mottagande av 

elev från annan kommun.

19 kap. 13-14 §§ 

SkolL

R Samverkansavtal Skåne 

nordväst.

UN/U081 Beslut om att fördela på 

längre tid än fyra år.

19 kap. 17 § 

SkolL

Voc BiSc

UN/U082 Beslut om antagning av 

elever i gymnasieskolan.

19 kap. 29 § 

SkolL

R

UN/U083 Beslut om mottagande av 

elev från annan kommun 

(mottagande i andra hand).

19 kap. 39 § 

SkolL

R

UN/U084 Beslut om tilläggsbelopp 

(gymnasiesärskola).

19 kap. 47 § 

SkolL

SJ

UN/U085 Beslut om särskild 

undervisning i hemmet eller 

annan lämplig plats för 

elever som vårdas på sjukhus 

eller en liknande institution.

24 kap. 17 § 

SkolL

R

UN/U086 Beslut om särskild 

undervisning i hemmet eller 

annan lämplig plats för 

elever som inte vårdas på 

sjukhus eller en liknande 

institution.

24 kap. 20 § 

SkolL

R

UN/U087 Beslut om studiedagars antal 

och fördelning under läsåret.

3 kap. 1 § GyF Voc BiSc

UN/U088 Beslut om läsårstider. 3 kap. 2 § 1 st 

GyF

Voc BiSc

UN/U089 Beslut om friluftsverksamhet 

(antal dagar).

3 kap. 5 § GyF R

UN/U090 Beslut om vilka kurser som 

ska utgöra 

programfördjupning.

4 kap. 6 § GyF R

UN/U091 Beslut om kurser som ska 

erbjudas som individuellt val.

4 kap. 7, 7a §§ 

GyF

R

UN/U092 Beslut om anskaffning av 

platser för arbetsplatsförlagt 

lärande.

4 kap. 12 § GyF R

UN/U093 Beslut om utbildning på 

skolan då arbetsplatsförlagt 

lärande ej ordnats samt 

åtgärder för återgång till 

arbetsförlagt lärandet.

4 kap. 13 § GyF R

UN/U094 Beslut om undervisningstid. 4 kap. 22 § GyF R

UN/U095 Beslut om urval av sökande 

på programinriktat val och 

yrkesintroduktion.

6 kap. 1 § GyF R

UN/U096 Beslut om antal platser som 

ska avsättas för fri kvot.

7 kap. 3 § GyF R

UN/U097 Beslut om fördelning av 

sökande till undervisnings-

grupper eller motsvarande 

på nationella program.

7 kap. 6 § GyF R



Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning
UN/U098 Beslut om preliminär 

antagning.

7 kap. 7 § GyF R

UN/U099 Beslut om intagning vid 

senare tidpunkt.

7 kap. 8 § GyF R

UN/U100 Beslut om byte av studieväg. 7 kap. 9 § GyF R

UN/U101 Beslut om återintagning av 

elev.

7 kap. 10 § GyF R

UN/U102 Urval av sökande. 7 kap. 11 § GyF R

UN/U103 Beslut om urval och 

antagning av sökande till ett 

nationellt program eller en 

särskild variant eller 

gymnasial lärlingsutbildning 

som börjar det första året.

7 kap. 13 § GyF R

UN/U104 Beslut om förlängd 

undervisning.

9 kap. 7 § GyF R

UN/U105 Beslut om studiehandledning 

på modersmålet.

9 kap. 9 § GyF R

UN/U106 Beslut om elevresor 

(skolskjuts), gymnasieskolan.

2 § Lag om vissa 

elevresor

SJ



Individ och familj från utbildningsnämnden

Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning
UN/IOF00

1 a

Beslut om att utredning ska 

inledas.

11 kap 1 § SoL Socialsekreterare Se socialstyrelsens 

allmänna råd, 

dokumentation.

UN/IOF00

1 b

Beslut om att förlänga 

utredningstiden för viss tid. 

1 kap 2 § 2 st SoL Enhetschef 

UN/IOF00

2

Beslut att utredningen inte 

ska inledas eller att inledd 

utredning avslutas utan 

insats.

11 kap 1 § SoL Förste 

socialsekreterare 

UN/IOF00

3

Fatta beslut om att följa upp 

ett barns situation när en 

utredning som gäller barns 

behov av stöd eller skydd 

avslutats utan insats.

11 kap 4a § SoL Enhetschef 

UN/IOF00

4

Beslut om framställan att 

flytta över ärendet till annan 

kommun.

2a kap 10 § SoL IOF-chef Gäller även ärenden enligt 

FB, SOL, LVU, LVM och LASS

UN/IOF00

5

Beslut i fråga om mottagande 

av ärende från annan 

kommun.

2a kap 10 § SoL UN au Gäller även ären-den enligt 

FB, SOL, LVU, LVM och LASS

UN/IOF00

6

Beslut om att ansöka hos 

Inspektionen för Vård och 

Omsorg (IVO) om 

överflyttning av ärende.

2a kap 11 § SoL IOF-chef

UN/IOF00

7

Beslut om att avge yttrande 

till IVO i ärenden.

Handläggare IOF-chef Information till 

UN au

UN/IOF00

8

Yttrande till Inspektionen för 

vård och omsorg med 

anledning av inkommet 

klagomål till inspektionen. 

IOF-chef Yttrande av särskild vikt 

information till UN 

UN/IOF00

9

Beslut om att föra 

utbildningsnämndens talan 

vid domstol eller annan 

myndighet i Sverige i 

ärenden enligt SoL och FB.

SoL 10 kap 2 § Socialsekreterare Kommunjurist

UN/IOF01

0

Beslut i ärenden om 

ekonomiskt bistånd till 

livsföring i övrigt 

- enligt riksnorm och 

riktlinjer.

4 kap 1 § SoL Socialsekreterare

/Assistent

En individuell bedömning 

ska alltid göras i 

biståndsärenden. 

UN/IOF01

1

Beslut i ärenden om 

ekonomiskt bistånd till 

livsföring i övrigt

- upp till 40 % av 

prisbasbeloppet utöver norm 

och riktlinjer. 

4 kap 1 § SoL Socialsekreterare

/Assistent

En individuell bedömning 

ska alltid göras i 

biståndsärenden. 

UN/IOF01

2

Beslut i ärenden om 

ekonomiskt bistånd till 

livsföring i övrigt

- upp till ett helt 

prisbasbelopp utöver norm 

och riktlinjer.

4 kap 1 § SoL Enhetschef En individuell bedömning 

ska alltid göras i 

biståndsärenden. 

UN/IOF01

3

Beslut i ärenden om 

ekonomiskt bistånd till 

livsföring i övrigt

- mer än en prisbasbelopp 

utöver norm och riktlinjer.

4 kap 1 § SoL UN au En individuell bedömning 

ska alltid göras i 

biståndsärenden. 



Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning
UN/IOF01

4

Beslut i ärenden om 

ekonomiskt bistånd till 

livsföring i övrigt

- med villkor om praktik eller 

andra kompetenshöjande 

åtgärder.

4 kap 4 § SoL Socialsekreterare En individuell bedömning 

ska alltid göras i 

biståndsärenden. 

UN/IOF01

5

Beslut i ärenden om 

ekonomiskt bistånd till 

livsföring i övrigt

- avslå eller sätta ned fortsatt 

ekonomisk bistånd.

4 kap 5 § SoL Socialsekreterare En individuell bedömning 

ska alltid göras i 

biståndsärenden. 

Beslut om framställan att 

flytta över ärendet till annan 

kommun.

2a kap 10 § SoL IOF-chef Gäller även ären-den enligt 

FB, SOL, LVU, LVM och LASS

UN/IOF01

6

Beslut enligt riktlinjer om 

bistånd i form av 

öppenvårdsinsatser.

4 kap 1 § SoL Socialsekreterare Gäller även ären-den enligt 

FB, SOL, LVU, LVM och LASS

UN/IOF01

7

Beslut om bistånd i form av 

kontaktperson/-familj.

4 kap 1 § SoL Förste social-

sekreterare 

UN/IOF01

8

Beslut om förordnande och 

entledigande 

- av kontaktperson.

Socialsekreterare

UN/IOF01

9

Beslut om förordnande och 

entledigande 

- av kontaktfamilj.

Socialsekreterare

UN/IOF02

0

Beslut om 

boendestödsinsatser.

4 kap 1 § SoL Socialsekreterare

UN/IOF02

1

Beslut om eftergift av 

ersättningsskyldighet enligt 

9 kap 1 och 2 §§ SoL och 8 

kap 1 § SoL.

9 kap 4 § SoL IOF-chef

UN/IOF02

2

Beslut om bistånd åt barn 

och ungdom i form av vård 

(placering/omplacering) i 

enskilt hem.

4 kap 1 § SoL UN au

UN/IOF02

3

Beslut om tillfällig placering 

eller omplacering av barn 

och ungdom i familjehem.

4 kap 1 § SoL Enhetschef Ej varaktig vård. Högst 4 

månader.

UN/IOF02

4

Beslut om bistånd åt barn 

och ungdom i form av vård 

(placering/omplacering) i 

hem för vård eller boende.

4 kap 1 § SoL Enhetschef

UN/IOF02

5

Beslut om kolonivistelse. 4 kap 1 § SoL Socialsekreterare Kommunförbundets 

cirkulär.

UN/IOF02

6

Beslut om upphörande av 

biståndsinsats enligt 4 kap 

1§ SoL.

4 kap 1 § SoL Socialsekreterare

UN/IOF02

7

Beslut om medgivande till 

adoption.

6 kap 6 § SoL Socialsekreterare

UN/IOF02

8

Beslut om övervägande om 

vård i annat hem än det egna 

fortfarande behövs.

6 kap 8 § SoL Socialsekreterare

UN/IOF02

9

Beslut om godkännande av 

en utländsk 

myndighetsplacering av ett 

barn i Sverige.

6 kap 11a § SoL Socialsekreterare

UN/IOF03

0

Beslut om placering av ett 

barn i ett annat land.

6 kap 11b § SoL Socialsekreterare



Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning
UN/IOF03

1

Beslut om medgivande att ta 

emot ett barn med hemvist 

utomlands i adoptionssyfte.

6 kap 12 § SoL Socialsekreterare

UN/IOF03

2

Återkallelse av medgivande 

att ta emot adoptivbarn.

6 kap 13 § SoL Socialsekreterare

UN/IOF03

3

Prövning av samtycke till 

fortsatt adoptions- 

 förfarande

- vid samtycke.

6 kap 14 § SoL Socialsekreterare Kommunförb. cirkulär 

1997:79. Ändring vad gäller 

internationella adoptioner.

UN/IOF03

4 a

Prövning av samtycke till 

fortsatt adoptions- 

förfarande

-ej samtycke.

6 kap 14 § SoL UN au Kommunförb. cirkulär 

1997:79. Ändring vad gäller 

internationella adoptioner.

UN/IOF03

4 b

Prövning av samtycke till 

fortsatt adoptions- 

förfarande

Utreda och lämna förslag till 

beslut vid tingsrättens 

prövning av adoption.

6 kap 15 § FB Socialsekreterare Kommunförb. cirkulär 

1997:79. Ändring vad gäller 

internationella adoptioner.

UN/IOF03

5

Beslut om polisanmälan 

angående vissa brott mot 

underåriga samt grövre 

brott.

10 kap 21 och 23 

§§ OSL

Förste 

socialsekreterare

Ersättningar
Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning

UN/IOF03

6

Beslut om ersättning till 

kontaktperson/

kontaktfamilj

- enligt riktlinjer.

Socialsekreterare Kommunför-bundets 

riktlinjer, senast gällande 

cirkulär.

UN/IOF03

7

Beslut om ersättning till 

kontaktperson/

kontaktfamilj

- utöver riktlinjer.

IOF-chef Kommunför-bundets 

riktlinjer, senast gällande 

cirkulär.

UN/IOF03

8

Beslut om ersättning till 

familjehem

- enligt riktlinjer.

Socialsekreterare Kommunförbundets 

riktlinjer, senaste gällande 

cirkulär.

UN/IOF03

9

Beslut om ersättning till 

familjehem

- utöver riktlinjer.

IOF-chef Kommunförbundets 

riktlinjer, senaste gällande 

cirkulär.

UN/IOF04

0

Beslut om ersättning till 

särskilt förordnad 

vårdnadshavare som tidigare 

varit familjehemsförälder.

6 kap 11 § SoL IOF-chef

UN/IOF04

1

Beslut om ersättning till 

privat hem för vård eller 

boende.

IOF-chef Kommunförbundets 

riktlinjer, senaste gällande 

cirkulär.

UN/IOF04

2

Beslut om ersättning från 

förälder vars barn är under 

18 år och får vård i ett annat 

hem än det egna.

8 kap 1 § 2 st

SoL 43-44 § SoF

Socialsekreterare Kommunförbundets 

riktlinjer, senaste gällande 

cirkulär.



Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning
UN/IOF04

3

Beslut om ersättning från 

förälder vars barn är under 

18 år och får vård i ett annat 

hem än det egna. - inkl. 

beslut om framställan till 

försäkringskassan om änd-

ring av betalningsmottagare 

för allmänt barnbidrag.

4 § 3 st Lagen

om allmänna

barnbidrag.

SoL 43-44 § SoF

Socialsekreterare Kommunförbundets 

riktlinjer, senaste gällande 

cirkulär.

Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning
UN/IOF04

4

Ansökan hos förvaltningsrätt 

om vård enligt LVU.

4 § LVU UN au

UN/IOF04

5

Beslut om omedelbart 

omhändertagande.

6 § LVU UN au 

(ordförande har 

beslutanderätt 

enligt lag i akuta 

ärenden)

Annan ledamot i 

nämnden enligt 

särskilt 

nämndbeslut

Brådskande beslut av 

ersättare enligt 6 kap 36 § 

KL  

UN/IOF04

6

Ansökan hos förvaltningsrätt 

om förlängning av 

utredningstiden.

8 § LVU IOF-chef

UN/IOF04

7

Beslut om upphörande av 

omhändertagande jml 6 § 

LVU.

9 § LVU UN au 

(ordförande har 

beslutanderätt 

enligt lag i akuta 

ärenden)

Annan ledamot i 

nämnden enligt 

särskilt 

nämndbeslut

UN/IOF04

8

Beslut om hur vården ska 

ordnas och var den unge ska 

vistas under vårdtiden.

11 §, 1 och 3 st 

LVU (OBS 14 §)

UN au 

(ordförande har 

beslutanderätt 

enligt lag i akuta 

ärenden)

Annan ledamot i 

nämnden enligt 

särskilt 

nämndbeslut

UN/IOF04

9

Beslut att den unge får vistas 

i sitt eget hem under 

vårdtiden.

11 §, 2 och 3 st 

LVU

UN au 

(ordförande har 

beslutanderätt 

enligt lag i akuta 

ärenden)

Annan ledamot i 

nämnden enligt 

särskilt 

nämndbeslut

UN/IOF05

0

Beslut om den unges 

personliga förhållanden (om 

inte 11 § 1 och 2 st) t ex 

kortare vistelse utanför 

familje-hemmet eller HVB.

11 § LVU Socialsekreterare De till vilka nämnden 

överlåtit vården har också 

bestämmanderätten om 

den unges personliga 

förhållanden. I första hand 

gäller det de befogenheter 

som tillkommer föräldrarna 

i motsvarande fall.

UN/IOF05

1

Övervägande om vård jml 2 § 

fortfarande behövs.

13 § LVU 1 och 2 

st

UN au

UN/IOF05

2

Prövning om vård jml 3 § 

fortfarande behövs.

13 § LVU 1 och 3 

st

UN au



Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning
UN/IOF05

3

Beslut om hur rätt till 

umgänge ska utövas när 

överenskommelse inte kan 

nås med förälder eller 

vårdnadshavare.

14 § LVU

2 st 1 p

Enhetschef

UN/IOF05

4

Beslut att den unges 

vistelseort inte ska röjas för 

förälder eller 

vårdnadshavaren.

14 § LVU

2 st 2 p

Enhetschef

UN/IOF05

5

Övervägande om beslut om 

umgänge eller hemlig-

hållande av vistelseort jml 14 

§ 2 st 1 och 2 fortfarande 

behövs.

14 § LVU

3 st

UN au

UN/IOF05

6

Beslut att vården ska 

upphöra.

21 § LVU UN au Ordförande, vice 

ordförande i 

nämnden eller 

annan ledamot i 

nämnden enligt 

särskilt 

nämndbeslut.

Brådskande beslut av 

ersättare enligt 6 kap 36 § 

KL  

UN/IOF05

7

Beslut om kontaktperson 

eller öppen behandling.

22 § LVU 1 st 1 

och 2

UN au

UN/IOF05

8

Prövning om beslut jml 22 § 

fortfarande behövs.

22 § LVU 3 st UN au

UN/IOF05

9

Beslut att förebyggande 

insats jml 22 § ska upphöra.

22 § LVU

3 st

UN au

UN/IOF06

0

Ansökan hos förvaltningsrätt 

om flyttningsförbud.

24 § LVU UN au

UN/IOF06

1

Övervägande om 

flyttningsförbud fortfarande 

behövs.

26 § LVU UN au

UN/IOF06

2

Beslut att flyttningsförbud 

ska upphöra.

26 § LVU UN au

UN/IOF06

3

Beslut om tillfälligt 

flyttningsförbud.

27 § LVU UN au

UN/IOF06

4

Beslut om att tillfälligt 

flyttningsförbud ska 

upphöra.

30 § LVU

2 st

UN au

UN/IOF06

5

Beslut om den unges 

umgänge med förälder eller 

vårdnadshavare efter beslut 

om flyttningsförbud eller 

tillfälligt flyttningsförbud.

31 § LVU UN au

UN/IOF06

6

Beslut om 

läkarundersökning, vilken 

läkare och plats för 

läkarundersökning.

32 § LVU Socialsekreterare

UN/IOF06

7

Beslut om begäran/biträde 

av polis för att genomföra 

läkarundersökning.

43 § LVU UN au Ordförande 

UN/IOF06

8

Beslut att begära biträde av 

polis för att genomföra 

beslut om vård eller 

omhändertagande jml LVU.

43 § LVU UN au 

(ordförande har 

beslutanderätt 

enligt lag i akuta 

ärenden)

Annan ledamot i 

nämnden enligt 

särskilt 

nämndbeslut



Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM)
Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning

UN/IOF06

9

Beslut om att inleda 

utredning om skäl för 

tvångsvård.

7 § LVM Förste socialsek-

reterare

UN/IOF07

0

Beslut om att utredning inte 

ska inledas eller att påbörjad 

utredning ska läggas ned 

alternativt övergå i en 

utredning enligt SoL.

7 § LVM Förste socialsek-

reterare

UN/IOF07

1

Beslut om omedelbart 

omhändertagande.

13 § LVM UN au Annan ledamot i 

nämnden enligt 

särskilt 

nämndbeslut

UN ordförande har 

beslutanderätt enligt lag 

i akuta ärenden.

UN/IOF07

2

Beslut att omhändertagande 

genast ska upphöra.

18 b § LVM UN au Ordförande, vice 

ordförande i 

nämn-den eller 

annan ledamot i 

nämnden enligt 

särskilt 

nämndbeslut.

UN/IOF07

3

Beslut om 

läkarundersökning samt utse 

läkare.

9 § LVM Socialsekreterare

UN/IOF07

4

Beslut om att begära 

polishandräckning för att 

föra en missbrukare till 

läkarundersökning.

45 § 1 p LVM IOF-chef

UN/IOF07

5

Beslut om ansökan hos 

förvaltningsrätt om vård 

enligt LVM.

11 § LVM UN au Förordnande för utskottets 

ordf. eller vice ordf. om 

utskottets beslut inte kan 

avvaktas.

UN/IOF07

6

Beslut att begära 

polishandräckning för 

inställelse vid 

vårdinstitution.

45 § 2 p LVM IOF-chef

Yttrande till domstol, åklagarmyndighet och frivårdsmyndighet

Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning
UN/IOF07

7

Lämna upplysningar till 

tingsrätt i vårdnads- och 

umgängesmål.

6 kap 19 § FB Socialsekreterare

UN/IOF07

8

”Snabbyttrande” till allmän 

domstol angående 

interimistisk vårdnad.

6 kap 20 § FB Socialsekreterare

UN/IOF07

9

Yttrande till allmän domstol 

angående överlämnande 

till vård

- i ärenden där styrelsen 

redan vidtagit åtgärder då 

insatser erbjudes med stöd 

av SoL eller behov av insat-

ser saknas.

BrB 31:1 IOF-chef



Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning
UN/IOF08

0

Yttrande till 

åklagarmyndighet

- i ärenden där styrelsen 

redan vidtagit åtgärder, då 

insatser erbjudits med stöd 

av SoL eller behov av 

insatser saknas.

Lag med sär-

skilda be-

stämmelser om 

unga lagöver-

trädare, 11 § 

LVU.

Socialsekreterare

UN/IOF08

1

Lämnande av upplysningar 

och förslag på åtgärder till 

åklagaren.

6 § Lag om 

särskild per-son-

utredning i 

brottmål.

Socialsekreterare

UN/IOF08

2

Yttrande enligt namnlagen. 45 § Namnlagen Socialsekreterare

UN/IOF08

3

Yttrande beträffande 

äktenskapsdispens.

15 kap 1 §

ÄktB

Socialsekreterare

UN/IOF08

4

Yttrande i ärenden om 

förordnande av god man 

eller förvaltare för någon 

som har fyllt 16 år.

11 kap 16 § 

2 st FB

Socialsekreterare

UN/IOF08

5

Yttrande i körkortsärende. 39 § 3 st 

Körkortslagen

Socialsekreterare

UN/IOF08

6

Yttrande till 

åklagarmyndigheten 

beträffande den 

som vårdas enligt LVM.

46 § LVM IOF-chef

UN/IOF08

7

Yttrande till allmän domstol 

när den som begått brottslig 

gärning kan bli föremål för 

LVM-vård.

31 kap 2 § 1 st

BrB

IOF-chef

Ärenden enligt föräldrabalken
Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning

UN/IOF08

8

Godkännande av 

faderskapsbekräftelse då 

parterna varit 

sammanboende under hela 

konceptionstiden eller haft 

stadig-varande förbindelse 

under hela konceptionstiden 

och är sammanboende vid 

barnets födelse samt är 

överens om att barnet är 

deras gemensamma

1 kap 4 §

1 st FB

Assistent 

UN/IOF08

9

Godkännande av 

faderskapsbekräftelse då 

parterna varit 

sammanboende under hela 

konceptionstiden eller haft 

stadig-varande förbindelse 

under hela konceptionstiden 

och är sammanboende vid 

barnets födelse samt är 

överens om att barnet är 

deras gemensamma

- i övriga ärenden.

2 kap 4 §

1 st FB

Socialsekreterare



Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning
UN/IOF09

0

Beslut om att inleda 

utredning om fastställande 

av faderskap när dom eller 

bekräftelse finns och 

faderskapet kan ifrågasättas.

2 kap 1 § FB Socialsekreterare

UN/IOF09

1

Beslut om att återuppta 

nedlagd utredning.

2 kap 1 § FB Socialsekreterare

UN/IOF09

2

Beslut om att inleda 

utredning om någon annan 

än den som är gift med 

barnets moder kan vara far 

till barnet.

2 kap 9 §,

1 st FB

Socialsekreterare

UN/IOF09

3

Beslut att väcka och föra 

talan i mål om faderskap.

3 kap 5 § FB Socialsekreterare

UN/IOF09

4

Beslut att utse utredare i mål 

och ärenden om vårdnad 

eller umgänge.

6 kap 19 § FB Enhetschef

UN/IOF09

5

Beslut om godkännande av 

föräldrars avtal om vård-nad, 

boende och umgänge.

6 kap 6 §, 14a § 

andra stycket, 

15a § tredje 

stycket FB

Socialsekreterare

UN/IOF09

6

Beslut att verkställa 

utredningar gällande barnets 

vårdnad, boende och 

umgänge.

6 kap 19 §,

tredje stycket FB

Socialsekreterare

UN/IOF09

7

Beslut att överklaga 

Socialstyrelsens beslut 

angående överflyttning av 

ärende.

16 kap. 4 § SoL IOF-chef

UN/IOF09

8

Beslut om att viss åtgärd till 

stöd för ett barn får vidtas, 

även om den ena 

vårdnadshavaren inte 

samtycker till detta.

6 kap 13a § FB Un au 6 kap 36 § KL

Övrigt

Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning
UN/IOF09

9

Beslut om anmälan till 

överförmyndaren att behov 

av god man/förvaltare 

finns/inte längre finns.

5 kap 3 § SoF Socailsekreterare Assistent

UN/IOF10

0

Beslut om anmälan till 

överförmyndaren om 

förhållan-den betr. 

förvaltningen av underårigs 

egendom.

5 kap 3 § SoF Socailsekreterare

UN/IOF10

1

Framställan till domstol om 

behov av målsägandebi-

träde för underårig.

5 kap 2 § SoF Socailsekreterare

UN/IOF10

2

Yttrande i vapenärenden. Assistent

UN/IOF10

3

Anmälan till IVO om ett 

allvarligt missförhållande 

eller en påtaglig risk för ett 

allvarligt missförhållande.

14 kap 7 § SoL UN au

UN/IOF10

4

Prövning av att överklagande 

skett i rätt tid samt avvisning 

av överklagande som kommit 

in för sent.

24 § FL Delegaten i ur-

sprungs-beslutet

IOF-chef/

enhetschef



Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning
UN/IOF10

5

Beslut om att nämnden inte 

ska ansöka hos tingsrätten 

om särskilt förordnad 

vårdnadshavare.

Enhetschef Gäller då barnet beräknas 

fylla 18 år innan proces-sen 

kan färdigställas i 

tingsrätten.



 Tjänsteskrivelse  
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Datum: 2020-06-11 Till: Utbildningsnämnden 

Handläggare: Nina Linné 

Dnr: UN 000120/2019 – 600 
 
 

Handlingsplan problematisk frånvaro 
 
 

Förslag till beslut 
 
Utbildningsnämnden föreslås besluta om att anta handlingsplanen för problematisk frånvaro. 
 

 
Sammanfattning av ärendet 
Sedan april 2020 (när ett utkast till handlingsplan presenterades för utbildningsnämnden) har 
arbetet kring den kommungemensamma handlingsplanen för att förebygga frånvaro och 
främja närvaro i skolan fortsatt. Handlingsplanen har behandlats i rektorsgruppen. Handlings-
planen (se bilaga 1, Båstads kommuns gemensamma handlingsplan för att förebygga frånvaro 
och främja närvaro i skolan), innehåller bl.a. en arbetsgång för skolorna att följa i sitt arbete. 
 
 
Barn och skola 
Nina Linné, Skoljurist 
 
 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Bilaga 1, Båstads kommuns gemensamma handlingsplan för att förebygga frånvaro och främja 
närvaro i skolan 
 
Samråd har skett med: 
Inga-Britt Henriksson, skolchef 
Margaretha Ekelund Svensson, biträdande skolchef 
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