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Datum: 2016-12-29 
Handläggare: Birgitte Dahlin 
Dnr: UN 000696/2016 – 460 
Till: Kommunfullmäktige 
 

Beslutet skall expedieras till: 
Skolskjutsansvarige 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Motion från Socialdemokraterna  
 

Samråd har skett med: 
Skolskjutsansvarige och skolexpert/utredare 
 

 
Motion - Skolbusstrafik 
 
Sammanfattning av ärendet 
Socialdemokraterna inkom 2015-12-16 med en motion om att inlemma skolskjutsverksamhet-
en i den övriga kollektivtrafiken och att i avvaktan på detta ändra skolskjutsreglementet så att 
syskon där både är skolskjutsberättigade kan åka hem tillsammans dvs syskonåkning och även 
kamratåkning. 
Som grund för kommunens ansvar för skolskjuts i grundskolan finns primärt i Skollagen kap 
10 § 32. Av lagen framgår det att: ”Elever i grundskola med offentlig huvudman har rätt till 
kostnadsfri skolskjuts i anslutning till elevens hem till den plats där utbildningen bedrivs och 
tillbaka, om en sådan skjuts behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, ele-
vens funktionsnedsättning eller någon annan omständighet. Denna rätt gäller dock inte elever 
som väljer att på i en annan skola än den där kommunen annars skulle ha placerat dem…” 
Det finns även en Förordning om skolskjutsning som bland annat definierar begreppet att det 
gäller till och från skolan. I praktiken till skolan när den obligatoriska skoldagen börjar och 
från skolan när den obligatoriska skoldagen slutar.  
Kommunfullmäktige beslutar om ett skolskjutsreglemente som anpassas till de i kommunen 
rådande förhållanden. 
Viktigt är att likställighetsprincipen enligt Kommunnallagen kap 2 § 2 alltid beaktas. I korthet 
går denna princip ut på att det inte är tillåtet för kommuner och landsting att särbehandla vissa 
kommunmedlemmar eller grupper av kommunmedlemmar på annat än objektiv grund. Om en 
kommun vid ett visst tillfälle tillhandahåller vissa tjänster är grundprincipen att kommunen 
senare bereder även andra medlemmar samma nyttigheter. När det gäller myndighetsutö-
vande uppgifter kräver likställighetsprincipen en objektiv och rättvis behandling av alla kom-
munmedlemmar.   
 
Bakgrund 
Skolskjutsningen i Båstads kommun utförs av flera aktörer: Skånetrafiken, upphandlad buss, 
upphandlad taxi och kommunens egna skolbussar. Bakgrunden till detta är främst vägnätets 
kondition och var eleverna bor. Skånetrafikens bussar kan helt enkelt inte åka på de mindre 
vägarna i kommunen på grund av bussarnas storlek. Därför behövs de mindre bussarna till 
stora delar av kommunen.  Taxi används när det finns enstaka elever långt från skolbussarnas 
turer eller det finns elever med funktionsnedsättning, samt i vissa fall vid växelvis boende.  
Avståndet mellan elevens bostad och skolan ligger främst som grund för att få rätt till skol-
skjuts. Sedan tas även hänsyn till trafikförhållanden. 
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För att eleverna kan åka med Skånetrafikens bussar krävs terminskort som kommunen till-
handahåller. Övriga elever åker antingen med kommunens skolbuss eller med taxi utifrån en 
skolskjutslista som varje chaufför måste ha tillgång till. 
 

Aktuellt 
De fyra olika systemen för skolskjutsning ger olika förutsättningar i fall kamrater och syskon 
ska kunna åka med hem.  I taxi kan det lätt vara fullt. På vissa turer med upphandlade bussar 
och i egna bussar är det vissa dagar i det närmaste fullt. På Skånetrafikens bussar krävs giltigt 
färdbevis.  
Det ska påpekas att alla skolskjutsar är under kommunens ansvar – dvs att kommunen har 
ansvar för de skolskjutsberättigade eleverna från hållplatsen där eleverna går på och av fordo-
nen. 
När det gäller kamratåkning har de olika chaufförerna och aktuell skola ansvar för att veta 
vilka elever som finns ombord på fordonet. Detta är av stor vikt i fall det skulle ske en olycka. 
Det föreligger en betydande organisatorisk svårighet att säkerställa vilka elever som finns med 
om även kamrater får åka. Frågan är om tiden för skolturerna räcker till eller skoltiderna 
måste ändras för få tid till detta nya uppdrag. Det finns även en arbetsmiljöaspekt för chauffö-
rerna när ett sådant ansvar ska läggas på dem. Det kommer att bli gränsdragningsfrågor och 
tidsödande diskussioner när platserna inte räcker till. Vilken kamrat ska stanna kvar? Även om 
detta löses så att ingen får kompisåka när platserna inte räcker till, finns en uppenbarlig risk 
att de yngre och svagare eleverna avstår att kompisåka för att äldre och mer dominanta elever 
ska kunna åka med. Vems ansvar är det att informera föräldrarna att deras barn inte åker hem 
till en kamrat? 
Kommunen tecknar en försäkring som gäller under skoldagen – på verksamhetstid. För elever 
utan rätt till skolskjuts, gäller försäkringen från det att eleven kommer till skolan till dess att 
elever lämnar skolan. Om en elev som inte är skolskjutsberättigad ska åka till en kamrat, eller 
om en elev är skolskjutsberättigad men slutar skoldagen med fritids och sedan åker med skol-
skjuts hem gäller inte kommunens försäkring. Den trafikförsäkring som gäller alla ombord på 
skolbussen är inte lika omfattande.  
 
Övervägande/framtid 
Om syskon- och kamratåkning tillåts finns det risk för att trycket ökar mot skolskjutsen inte 
bara för att elever väljer att åka till kompisar utan också för att de elever som precis bor precis 
innanför gränsen för att få skolskjuts nyttjar möjligheten att komma hem.  Detta är erfarenhet-
er från andra kommuner som tillåter kamratåkning. 
Den likabehandlingsplan som varje skola har, gäller för skolskjutsberättigade elever under 
tiden i skolskjutsen, men gäller inte på fritiden för övriga elever som nyttjar kompisskjuts eller 
syskonåkning. Vid konflikter som lätt uppstår under skolskjutsning gäller olika regelsystem för 
olika elever, vilket för busschauffören och andra elever blir oförståeligt och ohållbart.  
Om kamrater och syskon som varit på fritids ska tillåtas att åka hem med skolskjutsarna måste 
organisationen utökas. Det måste upphandlas buss och taxi. Kommunens skolbussar kommer 
inte att räcka till. Kommunen måste göras ännu flera tillköp från Skånetrafiken. Kommunen 
måste köpa flera terminskort.  Om syskon på fritids och kamrater ska tillåtas att åka hem med 
skolskjutsarna måste kommunens elevförsäkring förändras så att försäkringen även gäller på 
elevernas fritid. Nuvarande budget för skolskjuts räcker inte till detta.  
Då hänsyn måste tas till Kommunallagen kap 2 § 2 behöver övriga fritidselever ges samma rätt 
till skolskjuts, även om de inte råkar ha syskon som har rätt till skolskjuts.  
En ändring av reglementet för att tillgodose skjutsning av kamrater och syskonåkning kommer 
att innebära ökade och omfattande kostnader. Utifrån Kommunallagen kap 2 § 2 kommer inte 
kostnaderna stanna enbart vid kompis- och syskonåkning utan också av alla skolskjutsberätti-
gade fritidsbarn som inte har syskon att åka hem med. Nuvarande rambudget för Barn & skola 
klarar inte ökade kostnader utan att medel tillförs som täcker dessa. 
Tanken att inlemma skolskjutsningen i den övriga kollektivtrafiken är mycket god och kan på 
sikt öka tillgången på kollektivtrafik i hela kommunen. Samtidigt är det så att merparten av 
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vägarna i kommunen inte kan trafikeras av Skånetrafiken varför det även i framtiden måste 
användas olika fordonsslag.  
Det ska tilläggas att tjänstepersoner inom kommunen i flera år har försökt att få Skånetrafiken 
att ta ansvar för skolskjutsningen. Skånetrafiken har inte visat intresse för att medverka till en 
lösning av detta. Om det från kommunens sida ska arbetas aktivt med denna fråga måste re-
surser avsättas så att ett gediget arbete kan genomföras. Parallellt med ett sådant arbete måste 
även kommunens skolskjutsreglemente ses över och anpassas till nya förutsättningar när 
dessa är fastställda. 
 
 
Förslag till beslut 
 Utbildningsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att: 
 
1. Avslå motionen.  
 
 
 
  
 
Birgitte Dahlin  
Skolchef  
Barn & skola 
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Beskrivning	av	ärendet	 Redovisning	av	de	motioner	och	medborgarförslag	som	inkommit	till	
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Datum: 2016-12-29 
Handläggare: Birgitte Dahlin och Henrik Andersson 
Dnr: UN 000683/2016 – 900 
Till: Utbildningsnämnden 
 

Beslutet skall expedieras till: 
Kansliet 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
 Rapporten om Granskning av ärendeberedning  
 

Samråd har skett med: 
Nämndssekreterare 
 

 
Granskning av ärendeberedning 
 
Yttrande 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunrevisionen har med hjälp av EY granskat ärendeberedningen i Kommunstyrelsen, 
Vård- och omsorgsnämnden samt i Utbildningsnämnden. Granskningen har fokuserat på om 
nämnderna har en ändamålsenlig styrning, uppföljning och kontroll vid beredning av ärenden. 
Utbildningsnämnden ska därför yttra till Kommunrevisionen.  
 
Aktuellt 
Rapporten pekar på vikten av att beslutsunderlagen är tillräckliga och att protokollen innehål-
ler tillräcklig information. Rekommendationen är dessutom att förenkla nämndsadministra-
tionen genom att endast använda ett system för ärendehantering och ett för administration 
samt att säkerställa en tydlig ansvarsfördelning i ärendeberedningen. 
Det finns i rapporten inga exempel från ärendeberedningen i Utbildningsnämnden.  
 
Övervägande/framtid 
Handläggande tjänstepersoner kommer även i framtiden att använda systemet för ärendehan-
tering och tydligt hänvisa till gällande lagstiftning där detta är möjligt. Merparten av Utbild-
ningsnämndens ansvarsområden är lagstyrda och detta ska framgå av tjänsteskrivelserna.  
Ändamålet är att tydliggöra beslutsunderlagen och därmed säkerställa att besluten är rätts-
säkra.  
 
Förslag till beslut 
 Utbildningsnämnden beslutar att 
Ta ovanstående yttrande som sitt eget och överlämna detta till Kommunrevisionen 
 
 
Paragrafen justeras omedelbart  
 
 
 
Birgitte Dahlin    Henrik Andersson 
Skolchef     Bildningschef 
Barn & skola    Bildning & arbete 
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Granskning av ärendeberedningen i kommunstyrelsen, vård- och omsorgs
nämnden och utbildningsnämnden 

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Båstads kommun granskat om nämnderna 
har en ändamålsenlig styrning, uppföljning och kontroll vid beredning av ärenden. Med ändamåls
enlighet avses nämndernas förutsättningar för att initiera, bereda och följa upp arbetet med ett gott 
resultat utifrån sitt uppdrag enligt lagstiftningen. Vår sammantagna bedömning är att det finns för
bättringsområden gällande de granskade nämndernas ärendeberedning. Vår bedömning grundar 
sig i huvudsak i bristfälliga beslutsunderlag, avsaknad av rutinmässiga kontroller och ineffektiva 
rutiner för nämndsadministration . 

. Gjorda iakttagelser har sammanställts i bifogad rapport. Rapporten översänds härmed. Revisorerna 
önskar svar från nämnderna kring vilka åtgärder de avser vidta utifrån de bedömningar och re
kommendationer som lämnats i granskningen. 

Revisorerna önskar svar senast 20:11-01-17. 

~=i=skommun 

Sten Wahlgren c~-- - _ _, _ f 
Revisionens ordförande 

Ingvar Andreasson 
Revisionens vice ordförande 

Bilaga: Granslmingsrapport av ärendeberedningen i kommunstyrelsen, vård- och omsorgsnämnden 
och utbildningsnämnden. 

Båstads kommun 

Kommunledningskontor 
269 80 BÅSTAD 
Telefon: 0431-770 OOvx 
Plusgiro: 111111 -1 
Org.nummer: 212000-0944 
bastads.kommun@bastad.se 
www.bastad.se 



111111111
1 

" 

Revisionsrapport 2015 
Genomförd på uppdrag av revisorerna 
Oktober 2016 

Båstad kommun 
Granskning av ärendeberedning 

7 
Building a beb:er 
workina wou-ld .. 



Bulldino .31 bett'°'' 
1·.r.orl•:in t) wor ld 

Innehåll 

1. Sammanfattning .......................................................................................................... 2 

2. Inledning ...................................................................................................................... 3 
2.1. Bakgrund ...... .. ......................................... .. .. .. ... .. .. ........ ............ ... .. .... .. ............ ........ 3 
2.2. Syfte och revisionsfrågor ................... ... .... .... .. ......................... .. ..... ............ .... .. ........ 3 
2.3. Ansvarig nämnd ... .. .... .... ............. .... .. .... .................. ......... ......... ... ... .. .... .. .... ............ . 3 
2.4. Tillvägagångssätt och avgränsning ... .. ... .. ........ ....................... ....... ................... .. ..... 4 
2.5. Revisionskriterier ................................... .......... .................... .. ........ .......................... 4 

3. Granskningsresultat ................................................................................................... 5 
3.1. Ansvarsfördelning och dialog .. .... .. .. .. ........ .. .. .. ............ .. .. ........ .. .. .. ... .. .. .. ................. . 5 
3.2. Beslutsunderlag och uppföljning och kontroll av beslut ...... .. .. .. .. .... ........... .......... ..... 6 
3.3. Specifika ärenden .............. .. ........ ...... ...... ...................... ...... ... .. ... ........... .. ...... .. .. .. ... 8 

4. Sammanfattande bedömning ............................................. .... .... ... ..... ...................... 11 

Bilaga 1: Källförteckning 

1 



d 

Ehiilding .;;, trntt ·~• 
wo·-kinq ·1·1or l(I 

1. Sammanfattning 
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Båstads kommun granskat om 
nämnderna har en ändamålsenlig styrning, uppföljning och kontroll vid beredning av ärenden. 
Med ändamålsenlighet avses nämndernas förutsättningar för att initiera, bereda och följa upp 
arbetet med ett gott resultat utifrån sitt uppdrag enligt lagstiftningen. Vår sammantagna 
bedömning är att det finns förbättringsområden gällande de granskade nämndernas 
ärendeberedning . Vår bedömning grundar sig i huvudsak i bristfälliga beslutsunderlag , 
avsaknad av rutinmässiga kontroller och ineffektiva rutiner för nämndsadministration. 

Vi har bland annat gjort följande iakttagelser: 
.,.. Enkätsvaren visar att nämndsledamoterna uppfattar att det är tydligt vem de ska 

vända sig till vid frågor eller problem . 
.,.. Kommunen har ett ärendeberedningssystem men endast ett fåtal av handläggarna 

använder sig av det. 
.,.. Distribuering av ärenden sker via två processer: på läsplattor via integrerat system 

och genom utskrifter och utskick via traditionell post. 
.,.. Vid genomgång av protokollen har vi funnit att flertalet av ärendena innehåller en kort 

bakgrundsbeskrivning men inte en beskrivning av ärendets behandling eller 
grunderna för framlagt förslag . Dessutom har vi uppmärksammat att bordläggning 
används när återremittering är mer korrekt. 

.,.. I enkäten är det 57 procent som svarar att de inte upplever att ärendena är tillräckligt 
utredda av förvaltningen innan de lämnas till nämnden för beslut. Det är lika stor 
andel som inte anser att kvaliten på beslutsunderlagen motsvarar deras 
förväntningar_ 

.,.. Det är inte uttalat vem som är ansvarig för att de ärenden som går upp är korrekta, 
men de intervjuade är överens om att det är högste chefen inom det område som 
ärendet härrör från . 

.,. Någon uppföljning för att säkerställa att ärende och beslut följer gällande lagar och 
riktlinjer genomförs inte. Däremot bevakar kommunstyrelsen som en del av sin 
uppsiktsplikt övriga nämnders ärenden. 

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi de granskade nämnderna att: 

.,.. säkerställa att beslutsunderlagen är tillräckliga och att protokollen innehåller tillräcklig 
information, 

11o- förenkla nämndsadministrationen genom att endast använda ett system för 
ärendehantering och ett för administration , 

.,.. säkerställa en tydlig ansvarsfördelning i ärendeberedningen. 
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2. Inledning 

2.1. Bakgrund 

Beredning och framtagande av beslutsunderlag i samband med att ett ärende ska beslutas 
utgör en viktig del i den demokratiska processen och i det politiska arbetet. Således är det av 
vikt att beredningsprocessen är tydlig och transparent så att det klart framgår hur ärenden 
initierats, vem eller vilka som ansvarar för de olika delarna i beredningsprocessen samt att 
ärendegången följer lag och gällande riktlinjer. Det är också av vikt att det finns ett tillräckligt 
beslutsunderlag när ärendet går upp för beslut. 

I kommunallagen framgår att innan ett ärende avgörs av fullmäktige måste det beredas av 
antingen en nämnd vars verksamhetsområde ärendet berör eller av en fullmäktigeberedning. 
Bland nämnderna innehar kommunstyrelsen en särställning i den kommunala organisationen 
då styrelsen enligt kommunallagen har en ledande och samordnande roll samt ska ha uppsikt 
över övriga nämnders verksamhet. Således åligger det kommunstyrelsen att yttra sig i ärenden 
som beretts av annan nämnd eller fullmäktigeberedning, alternativt lägga fram beslutsförslag 
om nämnden eller fullmäktigeberedningen inte lagt fram förslag till beslut i ärendet. 

Revisorerna har noterat tveksamheter kring hur nämnderna bereder ärenden och vilka 
beslutsunderlag som legat till grund för beslut. Revisorerna har i sin väsentlighets- och 
riskbedömning därmed sett det som angeläget att granska huruvida nämndernas beredning 
av ärenden sker i enlighet med gällande lagstiftning och riktlinjer. 

2.2. Syfte och revisionsfrågor 

Syftet med granskningen är att bedöma om nämnderna har en ändamålsenlig styrning, 
uppföljning och kontroll vid beredning av ärenden. Med ändamålsenlighet avses nämndernas 
förutsättningar för att initiera, bereda och följa upp arbetet med ett gott resultat utifrån sitt 
uppdrag enligt lagstiftningen. 

Följande frågor besvaras i granskningen: 
.,. Finns en tydlig roll- och ansvarsfördelning vid initiering och beredning av ärenden? 

.,. Sker en dialog mellan förvaltning och nämnd i samband med ärendeberedningen? 

.,. Är beslutsunderlagen ändamålsenligt utformade? 

.,. Sker uppföljning och kontroll för att säkerställa att ärendeberedningen följer gällande lag 
och riktlinjer? 

.,. Finns det ärenden som inte har haft tillräckligt beslutsunderlag eller där det tagits beslut på 
felaktiga grunder? 

2.3. Ansvarig nämnd 

Granskningen avser kommunstyrelse, vård- och omsorgsnämnd och utbildningsnämnd. 

3 
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2.4. Tillvägagångssätt och avgränsning 

Granskningen sker genom dokumentstudier som bland annat innefattar genomgång av 
nämndernas protokoll för 2016, samt genom intervju med ansvariga chefer och 
nämndsekreterare. Alla ordinarie ledamöter i de granskade nämnderna har dessutom fått 
möjlighet att svara på en enkätundersökning . Av 28 ledamöter valde 14 att svara . 
Granskningen avser inte myndighetsnämnden för miljö, bygg och säkerhet. Granskningen 
har utförts under juni-oktober 2016. 

2.5. Revisionskriterier 

Med revisionskriterier avses de bedömningsgrunder som bildar underlag för rev1s1onens 
analyser, slutsatser och bedömningar. Revisionskriterier kan ofta hämtas från lagar och 
förarbeten, föreskrifter och interna regelverk, policys och fullmäktigebeslut. 

I denna granskning utgörs revisionskriterierna av: 

... Kommunallagen 5 kap 26-32 §§ samt 6 kap 4 § 

... Kommunala mål och riktlinjer 

4 
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3. Granskningsresultat 

3.1. Ansvarsfördelning och dialog 

3. 1. 1. Iakttagelser 

· Nämndsekreterarna är samlade i ett gemensamt kansli med en kanslichef. Kansliet består 
fram till den 1 juli i år av nämndkansli, överförmyndarens kansli, reception och vaktmästeri. 
Den 1 juli försvann vaktmästeri och reception från kansliet som fick ett renodlat 
nämndkansliuppdrag. Ärenden anmäl vanligtvis från verksamhetscheferna till kansliet men 
kan även anmälas av handläggarna. Det finns fastställda inlämningstider men det framkom 
vid intervjuerna att det inte är ovanligt att ärendena är försenade. Frågan kring hur ärenden 
ska initieras, vilken ordning som ska gälla vid beredning och gränsdragningar mellan 
tjänstemannaorganisationen och det politiska styret har under året flitigt diskuterats. 
Dialogen kring dessa ämnen har enligt intervjuerna varit utmanande men givande. 

Ärendena behandlas på presidiemötet, där nämndsekreterarna är närvarande. Grundtanken 
är att ärenden ska initieras på presidiet och om ett ärende som inte har diskuterats på 
presidiet behöver behandlas på kommande nämndsmöte ska det gå via ordförande. 

Av enkätsvaren framgår det att 86 procent av de tillfrågade nämndsledamöterna anser att 
det är tydligt vilken tjänsteman de ska kontakta om de har frågor kring enskilda ärenden. 

14. 

Ja 

~ ej 

V.et ej 

Är det tydligt vilken tjänsteman du ska konrakta vid fragor ktRJ eiTIS!atrla ärenden? 

Response 
Total 

1 2 - 1 - 1 

Tot al Respondent s 

Response 
Percent 

86°/o 

7 °/o 

7°/o 

14 

Dessutom menar 93 procent att det är tydligt vilken tjänsteman de ska kontakta om de har 
frågor kring nämndens former (t.ex. frågor kring utskick, tid för möte, felaktigheter i kallelsen) . 

16. 

Ja 

Nej 

Vet ej 

Är dEt tydligtvilken tjänsteman du ska kontakta vid frågor kring nämndens former (t.ex. e'l.entuella frllgor kring utskick, tid för möte, 
felaktigheter i kanet~r etc.}? 

Response Response 
Tot al Percent 

13 93°/o - 1 7°/o 

0 0°/o 

Total Respondents 14 

3.1.2. Bedömning 

Vi gör bedömningen att de inblandade i ärendeberedningen menar att ansvarsfördelningen 
är tydlig . Ett centralt placerat kansli innebär enligt vår syn utmaningar gällande 
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gränsdragningar. Det är viktigt att det förs en löpande dialog kring ansvar och gränsdragning. 
Ansvariga chefer bör hantera all dialog kring verksamhetsfrågor medan kansliet hanterar 
formaliafrågor och bidrar med kommunalrättslig kompetens kring mötes-, berednings- och 
beslutshantering. Detta bör tydliggöras i en process- eller rutinbeskrivning. 

3.2. Beslutsunderlag och uppföljning och kontroll av beslut 

3.2.1. Iakttagelser 

Kommunen har ett ärendeberedningssystem, men endast några av handläggarna använder 
sig av det. övriga ärenden inkommer i Wordformat och sedan klistrar nämndsekreterarna in 
texten i olika fönster i ärendehanteringssystemet. Detta för att all information ska hamna i rätt 
formulär så att kallelser och protokoll sedan skapas i systemet. Ofta behöver 
nämndsekreterarna även komplettera ärendena framförallt för att sammanfattningen ska 
vara tillräcklig för att fungera i protokollet. 

Nuvarande ärendeberedningssystem infördes november 2014. Systemet innehåller alla 
funktioner så att det hade varit möjligt att använda det som ett fullvärdigt 
ärendehanteringssystem. Alla tjänstemän har fått utbildning i systemet men det finns i 
nuläget ingen plan på när alla ska arbeta i systemet. Det finns anvisningar för 
tjänsteskrivelser antagna på tjänstemannanivå 2012-03-03 reviderade senast 2015-08-21. I 
anvisningarna nämns inget om ett ärendehanteringssystem utan läsaren ges instruktion om 
att använda en mall i form av ett Worddokument. Dokumentet ska sedan skickas över till 
kansliet företrädesvis via digitala kanaler. I övrigt innehåller anvisningarna: 

.,. mall och formateringar, 

.,. vilka handlingar som ska med och att handläggaren är ansvarig för att bifoga 
handlingar samt ärendets disposition, 

.,. information om vilka konsekvensanalyser som bör genomföras och 

.,. vilka råd som kan behöva ges tillfälle att yttra sig. 

Förutom att handläggaren är ansvarig för att bilägga korrekta handlingar innehåller inte 
dokumentet något om ansvarsfördelning. 

Distribuering av ärenden sker via två processer: på läsplattor via integrerat system och 
genom utskrifter och utskick via traditionell post. Det finns inte någon plan på att välja ett av 
systemen utan det står de förtroendevalda fritt att välja hur de vill ta emot handlingarna. 

I enkäten framkommer att 29 procent av nämndsledamöterna anser att de inte får 
handlingarna i tid för att de ska hinna sätta sig in i ärendena tillräckligt före mötet. 
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10. 

Ja 

Nej 

Vet ej 

Upplever du att du ffir beslutsunderlagen i tid för att du skall hinna sätta dig in i ärendena pS ett tillräckligt sätt? 

Response 
Total 

8 

4 

2 

Total Respondents 

Response 
Percent 

57°10 

29°/o 

14°10 

14 

Vid genomgång av protokollen har vi funnit att flertalet av ärendena innehåller en kort 
bakgrundsbeskrivning men inte en beskrivning av ärendets behandling eller grunderna1 för 
framlagt förslag . Dessutom har vi uppmärksammat att bordläggning används när 
återremittering är mer korrekt. 

I enkäten är det 57 procent som svarar att de inte upplever att ärendena är tillräckligt utredda 
av förvaltningen innan de lämnas till nämnden för beslut. Det är lika stor andel som inte 
anser att kvaliten på beslutsunderlagen motsvarar deras förväntningar. I enkäten är det 
resultatet på fråga sex och åtta som avviker negativt i jämförelse med resten av frågorna. Av 
kommentarerna framgår det att det anses vara skiftande kvalite på beslutsunderlagen och att 
det saknas fakta, konsekvensanalyser och ekonomisk förankring . 

6. 

Ja 

Nej 

Vet ej 

8. 

Ja 

Nej 

Vet eJ 

Upplever du att ärendena är tillräckfigt utredda a•t fmvallningen innan de lämnas till nämnden ror beslut? 

Response 
Total 

5 

8 - 1 

To tal Respondents 

Upplever du att kvaliteten pä beslulsU11derlagen motsvarar dina förväntningar? 

Response 
Total 

5 

8 - 1 

Total Responden ts 

Response 
Per cent 

36°10 

57°10 

7°10 

14 

Response 
Percent 

36°/o 

57°10 

7°/o 

14 

Det är inte uttalat vem som är ansvarig för att de ärenden som går upp är korrekta, men de 
intervjuade är överens om att det är högste chefen inom det område som ärendet härrör från. 
Därmed är det en verksamhetschef, en stabschef eller kommunchefen som är ansvarig för 
att kvalitetssäkra innehållet i ärendet. Någon uppföljning för att säkerställa att ärende och 
beslut följer gällande lagar och riktlinjer genomförs inte. Däremot bevakar kommunstyrelsen 
som en del av sin uppsiktsplikt övriga nämnders ärenden. Det har den senaste tiden funnits 
tillfällen då kommunstyrelsen genom sin uppsiktsplikt har lämnat rekommendationer gällande 
ärendeberedning till annan nämnd. 

1 Grunderna= vad är anledningen till att ärendet behandlas, vilka lagar och regler styr inom området 
och det sammantagna underlaget och grunden till hur förslaget till beslut är formulerat 
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3.2.2. Bedömning 

Vår uppfattning är att nämndsekreterarna lägger ner mycket tid på dubbel administration. Det 
vill säga att en all för stor del av nämndsekreterarnas tid används till att göra om redan 
genomfört (men inte tillräckligt och inte i ärendehanteringssystemet) arbete. Vår bedömning 
är att en hel del av detta arbete hade kunnat undvikas genom att nämnderna beslutar sig för 
att använda sig av ett system för ärendehantering och ett system för distribuering av 
handlingar. Dessutom bedömer vi det som gynnsamt för processen med tydligare riktlinjer, 
ansvarsfördelning och instruktioner kring ärendeberedning och handlingarnas utformning. 
Resultatet hade blivit att nämndsekreterarnas kompetens hade kunnat användas till att 
kvalitetssäkra och utveckla nämnd processen istället för till onödigt administrativt arbete. 
Utifrån enkäten, intervjuerna och studier av enskilda ärenden och protokollen bedömer vi att 
innehållet i beslutsunderlagen brister. Vi rekommenderar nämnderna att tillsammans ta fram 
instruktioner för vilken information som ska finnas i ett beslutsunderlag. 

3.3. Specifika ärenden 

3.3. 1. Iakttagelser 

Vid intervjuer och i genomförd enkät framkom att det har förekommit ärenden i de granskade 
nämnderna som behandlats felaktigt eller inneburit en utdragen behandling. Följande 
ärenden exemplifierades: 

3. 3. 1. 1 Bordlagt i nämnd på grund av missnöje med underlag 

Ärende gällande förbundsordning för kommunalförbundet Medelpunkten som ska upp i 
fullmäktige årligen. Bordlagt i vård- och omsorgsnämnden 2016-04-11 § 42. Bordlades för att 
underlaget inte ansågs tillräckligt. Ledamöterna ville veta vad som förändrats från tidigare 
innan de tog beslut. För behandling åter 2016-05-09 § 51. Behandlades i kommunstyrelsen 
2016-06-08. 

3.3.1.2 Flera beslut med olika innebörd 

Avveckling av LOV2 behandlas i vård- och omsorgsnämnden första gången 2016-01-18 § 7 
enligt protokollet beslutade nämnden att föreslå kommunfullmäktige att avveckla LOV. Efter 
att fullmäktige återemitterat ärendet i avvaktan på lagförändring tar nämnden åter upp 
ärendet 2016-04-11 § 34, vård- och omsorgsnämnden föreslår då inget utan beslutar istället 
att avveckla LOV. Kommunstyrelsen behandlar ärendet 2016-03-09 § 64 och beslutar att 
föreslå kommunfullmäktige att avveckla LOV. 

3. 3. 1. 3 Tillfälliga vistelser-lagvidrigt beslut 

Den 8 juni 2015 fattade vård- och om sorgsnämnden ett beslut med lydelsen "Nämnden ställer 
sig bakom att alla beställningar vid tillfälliga vistelser ska nekas från och med 2015-06-09." 
Beslutet gällde den skyldighet, enligt socialtjänstlagen, som vistelsekommunen har att på 
begäran verkställa bosättningskommunens beslut. Den 10 juni 2015 behandlade 
kommunstyrelsen ärendet "Personalbemanning inom vård och omsorg" med 

2 Lagen om valfrihetssystem (LOV) trädde i kraft den 1 januari 2009. LOV reglerar vad som ska gälla 
när upphandlande myndigheter konkurrensutsätter delar av sin verksamhet genom att överlåta till 
brukaren att välja utförare bland leverantörer i ett valfrihetssystem. 
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protokollsutdraget från vård- och omsorgsnämndens junimöte som underlag. Bakgrunden till 
behandlingen i kommunstyrelsen var att det förevarit diskussioner om huruvida vård- och 
omsorgsnämndens beslut var av principiell beskaffenhet och därför borde beslutas av 
kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen beslutade att låta ärendet utgå. Beslutet togs enligt 
protokollet efter diskussion med kanslichef och kommunjurist. En ledamot lämnade in en 
protokollsanteckning med uppmaning till vård- och omsorgsnämnden att snarast ompröva sitt 
beslut avseende tillfälliga vistelser. Vård- och omsorgsnämnden fattade den 6 juli beslut om 
att upphäva beslutet om att neka verkställighet vid tillfälliga vistelser. För mer information se 
granskningsrapport från 2015 gällande styrning inom vård- och omsorg. 

3. 3. 1. 4 JV9- avsaknad av beslut 

Gällande ärendet om att hyra Jv9 och samlokalisera vård och omsorgs verksamhet togs inga 
politiska beslut och således fanns inget beslutsunderlag. Under 2015 togs däremot tre beslut 
som på något sätt hade bäring på hanteringen av Jv9: 

I mars 2015 föreslår nämndens ordförande och kommunstyrelsens ordförande att vård- och 
omsorgsnämnden ska besluta, att avsluta planeringen av en samlokalisering i Grevie. I 
september när snabbutredningen gällande organisationen skulle vara klar och det skulle 
beslutas kring Jv9 tog vård- och omsoigsnämnden upp ett ärende för beslut. 

I oktober tog nämnden åter upp ett ärende benämnt vård och omsorg uppdelat i nord och 
syd. Beslutsunderlaget är en sida långt och där återfinns samma uppräkning av nuvarande 
lokaler som i september månads tjänsteskrivelse. Med tjänsteskrivelsen som 
beslutsunderlag tar nämnden beslut om att vård och omsorg arbetar vidare med en 
uppdelning av verksamheten i nord och syd och att arbetet med en samlokalisering i Grevie 
avslutas. I och med beslutet i nämnden har samlokaliseringen i Jv9-lokalerna formellt lagts 
ner. För mer information se konsultrapport gällande hanteringen av JV9. 

3.3.1.5 Ärende gällande VA-utbyggnad återremitterat till ej ansvarig nämnd 

Ärende gällande Öllövstrand var uppe i kommunstyrelsen 2015-03-11 § 82. I protokollet står 
det i ärendets sammanfattning : 

NSVA har tillsammans med kommunen tagit fram en landsbygdsstrategi gällande 
utbyggnad av vatten och avlopp på landsbygden. Strategin är beslutad av 
kommunfullmäktige samt godkänd av länsstyrelsen. Öllövstrand ligger med i strategin 
med utbyggnad senast 2017. Verksamhetsområde för det aktuella området i 
Öllövstrand är beslutat 2012, vilket innebär att kommunen har skyld ighet att anordna 
vattentjänster. 

Något förslag till beslut finns inte med och det framgår inte tydligt vad ärendet handlar om, 
men enligt verksamhetsområdeschef för teknik och service innebar förslaget att ytterligare 
900 tkr skulle tillskjutas projektet. Under ärendets behandling ajournerades mötet två gånger. 
Slutligen tog kommunstyrelsen beslut om att återemittera ärendet till myndighetsnämnden. 
Myndighetsnämnden för miljö, bygg och säkerhet ansvarar enligt sitt reglemente för 
byggnadsväsendet och har det närmaste inseendet över byggnadsverksamheten enligt plan
och bygglagstiftningen (PBL), i alla de avseenden som avser myndighetsutövning. Nämnden 
ansvarar också för verksamhet, ekonomi och uppföljning avseende miljö- och 
livsmedelstillsyn (miljöavdelningen) samt räddningstjänstens tillsynsverksamhet. Nämnden 
hanterar således endast myndighetsärenden. Kommunstyrelsen har enligt sitt reglemente 
ansvar för den översiktliga planeringen av mark och vatten samt initiera övrig fysisk planering 
och sektorplanering. Varför ärendet skickades till myndighetsnämnden trots att det är 
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kommunstyrelsen som har ansvaret framgår inte av protokollet. VA-Ärendet har vid 
granskningens genomförande inte behandlats i någon nämnd och det finns inga planer på 
om eller när det ska behandlas. 

3.3.1.6 Politiskt beslut går emot förvaltningens förslag om kommunalt huvudmannaskap 

Beslutet gäller huvudmannaskap för östra Karup 6:7. Båstads kommun påbörjade 2007 ett 
detaljplanearbete för fastigheterna Östra Karup 6:7, 23:1 samt Hemmeslöv 2:2. Meningen 
var att hela detaljplaneområdet, skulle utformas så att gatorna inordnades i den redan 
befintliga vägföreningen som finns ute i Östra Karup, d.v.s. att gatorna inom planområdena 
skulle omfattas av enskilt huvudmannaskap. Den första detaljplanen utformades tydligt med 
denna bestämmelse på plankartan men denna bestämmelse föll bort vid utformning av 
plankartan för den sista delen. För denna del av detaljplanen anger endast tillhörande 
planbeskrivning att huvudmannaskap skall vara enskilt, vilket inte är tillräckligt eftersom 
planbeskrivningen inte är juridiskt bindande. 

För fastställa vem som ska ha huvudmannaskapet togs ärendet upp för beslut i 
kommunstyrelsen 2016-04-13 § 69. Förvaltningen skriver då att 

"med anledning av den uppkomna situationen och den lagstiftning som finns gällande när 
kommuner kan använda sig av enskilt huvudmannaskap inom planområden föreslår 
förvaltningen att det aktuella detaljplaneområdet får bli det första utanför Båstad och 
Torekov som får kommunalt huvudmannaskap. Båstads kommun står inför ett digert 
arbete med att faktiskt förändra många områden som idag har enskilt huvudmannaskap 
till att kommunen går in som huvudman. Frågan är redan aktualiserad utav en av 
kommunens vägföreningar och med anledning av vilken riktning kommunen inom kort 
behöver arbeta mot anser förvaltningen att det kommunala huvudmannaskapet, som av 
ett misstag tillkommit, i planområdet i Östra Karup bör kvarstå. Av samma anledning bör 
därför också den del av planen som gick till antagande som Etapp 1 ändras till att få 
kommunalt huvudmannaskap för den begränsade del av Gnejsvägen som ligger i denna 
detaljplan." 

Kommunstyrelsen beslutar istället med reservation från C, L och M att fastställa ett enskilt 
huvudmannaskap för området. 

Den lagstiftning som förvaltningen utgår ifrån är plan- och bygg lagen från 2010. I 4 kap § 7 
fastställer lagen att kommunen ska vara huvudman för allmän platsmark. Om det inte 
föreligger särskilda skäl. Vilka skäl som förelåg i ärendet gällande ö Karup framgår inte av 
protokollet. 
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4. Sammanfattande bedömning 
Vår sammantagna bedömning är att det finns förbättringsområden gällande de granskade 

nämndernas ärendeberedning . Vår bedömning grundar sig i huvudsak i bristfälliga 
beslutsunderlag, avsaknad av rutinmässiga kontroller och ineffektiva rutiner för 
nämndsadministration. 

Finns en tydlig roll- och Delvis, de inblandade uppfattar att 

ansvarsfördelning vid initiering och ansvarsfördelningen är tydlig. Dock finns det 

beredning av ärenden? inte tydligt utsedda ansvariga och i 
anvisningarna finns det inget dokumenterat 
kring ansvarsförhållande. 

Sker en dialog mellan förvaltning och Ja, dialogen sker i fösta hand i presidiet. 

nämnd i samband med 

ärendeberedningen? 

Är beslutsunderlagen ändamålsenligt Nej och det saknas instruktioner och kontroll 

utformade? för att säkerställa kvalite. 

Sker uppföljning och kontroll för att Nej, men kommunstyrelsen har genom sin 

säkerställa att ärendeberedningen följer uppsiktsplikt uppmärksammat övriga 

gällande lag och riktlinjer? nämnder på brister. 

Finns det ärenden som inte har haft Ja det finns ärenden där beslutsunderlaget 

tillräckligt beslutsunderlag eller där det brister. 

tagits beslut på felaktiga grunder? 
Det har också tagits beslut som varit 
felaktiga. De kända ärenden där bristerna lett 
till felaktiga beslut har uppmärksammats och 
ändrats i efterhand. 

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi de granskade nämnderna att: 

.., säkerställa att beslutsunderlagen är tillräckliga och att protokollen innehåller tillräcklig 

information, 
förenkla nämndsadministrationen genom att endast använda ett system för 

ärendehantering och ett för administration, 
... säkerställa en tydlig ansvarsfördelning i ärendeberedningen. 

B~~s}o~oktober 2016 

~~berg,EY 
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Bilaga 1 Källförteckning 

Intervjuade 

Katarina Pelin, kommunchef 

Catharina Elofsson, kanslichef 

Margareta Hammarberg, chef vård- och omsorg 

Birgitte Dahlin, skolchef 

Henrik Andersson, bildningschef 

Daniel Kling, nämndsekreterare 

Henrik Andersson, nämndsekreterare 

Johan Peterson, nämndsekreterare 

Dokumentation 

Tjänsteskrivelsemall 
Nämndernas protokoll 
Anvisningar för tjänsteskrivelse 
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Datum: 2017-01-03 
Handläggare: Birgitte Dahlin  
Dnr: UN 000005/2017 – 900 
Till: Utbildningsnämnden  
 

 
Beslutslogg utbildningsnämnden  
 

Sammanfattning av ärendet 
För att säkerhetsställa verkställigheten av beslut fattade av utbildningsnämnden finns en be-
slutslogg. 
 
Vid varje sammanträde får utbildningsnämnden en förteckning över de fattade beslut som ska 
verkställas, återrapporteras eller som remitterats för beredning.     
 

Förslag till beslut 
Utbildningsnämnden beslutar att beslutsloggen för utbildningsnämnden daterad 2017-01-03 
godkänns.   
 
 
 
Båstad enligt ovan  
 
 
Birgitte Dahlin 
Skolchef 
 
 



 

Beslutslogg utbildningsnämnden 2016 
 

 

* 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 

2017-01-03 
 

 
       

Beslutsinstans, datum 
och § 

Dnr Beskrivning av uppdraget Ansvarig Status  (*1) Färdig-datum 
(*2) 

§ 7, UN 2015-01-13 
Nationella prov och betyg 
vårtermin 2014 –  
gymnasiet  

UN 
3/15 

Bildning och arbete får i uppdrag att utveckla arbetet med analys av resul-
tat på nationella prov samt kursbetyg.  

Henrik 
Anders-
son 

  

§ 57 UN 2015-05-12  
Revisionsrapport avse-
ende Akademi Båstad 
gymnasium  

UN  
128/15 

Förvaltningen lämnar statistik till utbildningsnämnden avseende potenti-
ellt framtida elevunderlag årligen i februari. Vid behov upprättas en åt-
gärdsplan.  
 
Inför varje beslut om skolpeng ska en tydlig redovisning ske till utbild-
ningsnämnden om skolpengens uppbyggnad.  

Henrik 
Anders-
son 

  



* 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 
 

§ 100 UN 2015-10-13  
Nulägesbedömningar 
läsåret 2014-2015  

UN 
359/2015 

Att nämnden beslutar att följande utvecklingsområden tas med i budgetar-
betet inför 2017, 2018 och 2019:  

Utvecklingsområden som gäller alla skolformer: 

a) tidigt stöd till barn och elever i behov av särskilt stöd och elevhälsans 
resurser 

b) personella resurser i form av modersmålslärare och studiehandledare 
på modersmål för nyanlända elever 

c) administrativt stöd, samt stöd i resurs av HR och ekonomi, till förskole-
chefer och rektorer för att skapa goda förutsättningar för det pedagogiska 
ledarskapet 

d) investeringar i förskolans och skolans lokaler för att skapa en god fysisk 
arbetsmiljö för barn, elever och pedagoger, samt anpassning av lokaler för 
barn/elever i behov av särskilt stöd 

e) att verksamheterna får det IT-stöd som behövs för att uppfylla skollagen 
och läroplaner-nas krav för tidsenliga lärmiljöer och arbetssätt 

f) personalrekrytering/kompetensförsörjning för att täcka behovet av be-
hörig och legitimerad personal 

Förskolan:  
g) beakta barnens ökade vistelsetid i förskolan  

Grundskolan: 

h) skapa förutsättningar för att tillgodose kunskapskravet i simning i äm-
net Idrott och hälsa, utan att pedagogisk tid används på längre resvägar än 
nödvändigt. 

Birgitte 
Dahlin/ 
Henrik  
Anders-
son  

Ekonomikon-
toret och 
kommunche-
fen bör tillstäl-
les detta be-
slut 

December 2017 

UN § 17 2016-02-16 
Systematiskt kvalitetsar-
bete- nulägesbedömning-
ar och utvecklingsinsatser 
2017 

UN 
21/2016 

1. uppdra förvaltningen att ta fram förslag till åtgärdsplan för kompetens-
försörjning och personalrekrytering 

2. uppdra förvaltningen att ta fram förslag till långsiktig personalstrategi 

3. återkoppling av punkt 2 och 3 redovisas kvartalsvis till Utbildnings-
nämnden 
 

Birgitte 
Dahlin 
/Henrik 
Anders-
son 

Pågår juni och decem-
ber 2017 samt 
juni och decem-
ber 2018 



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

§ 9 UN 2016-01-19 
NIU (Nationell idrottsut-
bildning) ansökan, Aka-
demi Båstad gymnasium 

UN 
13/2016 

1 . Förvaltningen får i uppdrag att inleda samarbete med Svenska tennis-
förbundet avseende Nationellt godkänd idrottsutbildning inom tennis 

2 . därefter ansöka hos Skolverket om tillstånd att anordna sådan utbild-
ning  

Henrik 
Anders-
son 

Pågår  

§ 32 UN 2016-03-15 
Åtgärder efter Arbetsmil-
jöverkets tillsyn och in-
spektionsmeddelanden 

UN 
73/2016 

I budgetarbetet 2017 och 2018 beakta möjligheten att avsätta resurser för 
att öka det administrativa stödet till rektorerna i grundskolan 
 

Birgitte 
Dahlin 

Pågår  December 2017 

 
 



 Tjänsteskrivelse  
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Datum: 2017-01-03 
Handläggare: Birgitte Dahlin  
Dnr: UN 000004/2017 – 900 
Till: Utbildningsnämnden  
 

 

 
Delgivningar utbildningsnämnden  
 

Sammanfattning av ärendet 
Inkomna skrivelser av särskild vikt för nämnden delges.   
 

A. Redovisning av platser inom förskola och pedagogisk omsorg – 2016-12-15 (dnr: 
000009/2016-600) 

B. Luftvägsproblem bland personalen på Västra Karups skola (dnr: 706/2016-600) 
C. Dom från Kammarätten i Göteborg (dnr: 000004/2015-600) 
D. Sammanställning över barnantal och nettokö till kommunens förskolor och pedagogisk 

omsorg – 2016-12-15 (dnr: 000009/2016-600) 
 
 
Förslag till beslut 
Utbildningsnämnden beslutar lägga redovisade delgivningar till handlingarna.   
 
 
 
Båstad enligt ovan 
 
Birgitte Dahlin 
Skolchef 
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Förvaltningsrätten i Malmös dom den 4 december 2015imålnr1176-15, 
se bilagaA 

SAKEN 
Laglighetsprövning 

KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

Kammarrätten upphäver förvaltningsrättens dom. 

YRKANDEN M.M. 

Båstads kommun yrkar att förvaltningsrättens dom ska undanröjas och att 

kommunens beslut ska fastställas. Kommunen anför följande. Kommunens 

beslut att debitera  den högsta avgiften för barnomsorg från 

och med den 1 januari 2015 är ett beslut av rent verkställande art. Det kan 

därför inte bli föremål för laglighetsprövning. I andra hand har 

förvaltningsrätten gjort en felaktig bedömning av frågan om skattebefriade 

utlandsinkomster ska läggas till grund för avgifts beräkningen. Av 

kommunens bamomsorgstaxa och tillämpningsregler framgår klart och 

Besöksadress 
Stora Nygatan 21 

Telefon 
031-732 74 00 

Telefax 
031-732 76 00 

E-post: kammarratten.goteborg@dom.se 
www.kammarratten.goteborg.se 

Expeditionstid 
måndag - fredag 
08:00-16:00 
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tydligt vad som är avgiftsgrundande inkomster. Med det avses bl.a. 

bruttoinkomst, vilket även innefattar utlandsinkomster, oavsett om dessa är 

skattebefriade.  nettoinkomst ska ligga till grund för 

beräkningen av barnomsorgsavgift, eftersom den i  fall är densamma 

som  bruttolön. Det är hushållets samlade inkomster före skatt som ska 

utgöra grund för beräkningen av avgiften. 

 anser att överklagandet ska avslås och anför följande. 

Målet gäller inte debitering från den 1januari2015 utan från och med den 

1januari2013.  får nettolön från sin arbetsgivare och betalar inte skatt i 

något land. Enligt förordningen är det lön och andra skattepliktiga 

inkomster som är avgiftsgrundande.  lön är en skattefri transferering, 

vilken inte ingår i den avgiftsgrundande inkomsten. 

SKÄLEN FÖR KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

Genom det överklagade beslutet har Båstads kommun fastställt vilken 

barnomsorgsavgift som  ska betala för sin  fr.o.m. 

den 1januari2015. Något annat kan inte prövas i det här målet. 

Kommunens beslut kan bli föremål för prövning endast enligt 

bestämmelserna om laglighetsprövning i 10 kap. kommunallagen 

(1991 :900), förkortad KL. 

Vad målet gäller 

Frågan är om kommunens beslut om debitering av barnomsorgsavgift är 

olagligt och därför ska upphävas. 

Kammarrättens bedömning 

Kommunen har hävdat att det överklagade beslutet är av rent verk

ställande art och att det därför inte kan bli föremål för laglighetsprövning. 

Beslut som avser ren verkställighet har i praxis bl.a. ansetts innefatta när 
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en nämnd debiterar en avgift enligt taxa som fullmäktige har antagit som 

inte ger något som helst utrymme för att göra självständiga bedömningar 

vid debiteringen. Begreppet ren verkställighet tolkas dock restriktivt. 

Kammarrätten anser att kommunens beslut inte är av rent verkställande 

art, eftersom det enligt kommunens tillämpningsregler finns utrymme för 

en mer självständig bedömning vid tillämpningen av taxan. Kommunens 

beslut kan därmed bli föremål för laglighetsprövning. 

Den som påkallar laglighetsprövning av ett kommunalt beslut ska enligt 

10 kap. 4 §KL bl.a. ange de omständigheter som talan grundas på. Enligt 

10 § samma kapitel får en domstol vid sin prövning inte beakta andra 

omständigheter än dem som klaganden har hänvisat till före klagotidens 

utgång. 

Till stöd för sin talan har  åberopat att debiteringsbeslutet 

strider mot förordningen (2001: 160) om statsbidrag till kommuner som 

tillämpar maxtaxa inom förskola och fritidshem. Kammarrättens 

prövning av Båstads kommuns debiteringsbeslut kan därför inte omfatta 

några andra omständigheter. 

Den angivna förordningen reglerar villkoren för statsbidrag till 

kommuner som tillämpar en viss högsta avgift för plats i förskola och 

fritidshem (maxtaxa). Det är ostridigt att Båstads kommun tillämpar 

maxtaxan inom sin förskola. 

Rätten för en kommun att besluta om avgifter inom förskolan regleras 

inte i förordningen om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa 

inom förskola och fritidshem, utan i 8 kap. 16 § skollagen (2010:800) och 

gäller oavsett om en kommun beslutat att tillämpa maxtaxan eller inte. I 

lagrummet anges som enda begränsning av en kommuns rätt att fastställa 

avgifterna att dessa ska vara skäliga. Förordningen om statsbidrag till 

kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola och fritidshem innebär 
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alltså inte någon begränsning av en kommuns rätt att fastställa förskole

avgifter. Det överklagade beslutet kan därför inte anses olagligt enligt de 

av  angivna omständigheterna. Inte heller på någon 

annan grund har  visat att beslutet är olagligt enligt 

10 kap. 8 § KL. Detta innebär att förvaltningsrättens dom ska upphävas 

och kommunens debiteringsbeslut fastställas. 

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga B (formulär 1). 

~OJJ~~ 
Ewa H~d Linander 

;f Jl!tl t ~" C---., 
Henrik Briisin Maria Sjunnesson 

referent 

cJC:i-,-~ 
/Ninni Svensson Olin 

I avgörandet har även de särskilda ledamöterna Göran Hegen och Jennie 

Rosario Jevinger deltagit. 
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Kommunstyrelsen i Båstads kommuns beslut den 16 december 2014, 
KS 1149/13-600 

SAKEN 
Laglighetsprövning enligt kommunallagen 

FÖRVALTNINGSRÄTTENSAVGÖRANDE 

Förvaltningsrätten upphäver det överklagade beslutet. 

Dok.Id 276462 

Postadress 
Box 4522 
203 20 Malmö 

Besöksadress 
Kalendegatan 6 

Telefon Telefax 
040-35 35 00 040-97 24 90 
E-post: kanslil.fma@dom.se 

Expeditionstid 
måndag - fredag 
08:00-16:00 
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BAKGRUND 

Kommunstyrelsen i Båstads kommun beslutade den 16 december 2014 att 

debitera  den högsta avgiften för barnomsorg från och med 

den 1januari2015. Som skäl för beslutet angavs följande. Båstads kom

muns barnomsorgstaxa och det underlag för avgiftsgrundande inkomst som 

erhållits från  ligger till grund för beslutet. Den avgifts

grundande inkomsten beräknas på hushållets samlade inkomst. Eftersom 

 och  förvärvsarbetar utgår styrelsen från att de 

båda har en inkomst. Eftersom  inte uppgivit sin inkomst 

till Båstads kommun kan de inte göra annan bedömning än att debitera 

högsta barnomsorgsavgift. 

YRKANDE OCH INSTÄLLNING 

 överklagar beslutet och anför bl.a. följande. Beslutet stri

der mot 5 § förordningen (2001: 160) om statsbidrag till kommuner som 

tillämpar maxtaxa inom förskola och fritidshem. Det är bara skattepliktig 

lön och andra skattepliktiga inkomster som ska räknas in i den avgifts

grundande inkomsten. Om man räknar bort  skattebefriade del hamnar 

deras hushåll under gränsen för maxtaxa.  har anmält sin skattepliktiga 

inkomst till Båstads kommun flera gånger men de tror  inte.  har 

bett om inkomstprövning för att :ta avgiften reglerad. Men Båstads kom

mun har fortsatt att maxtaxera  trots att Skatteverket har angett 

samma inkomst som  vid inkomstprövning. har inte anmält 

förvärvsinkomst 0 kr.  har anmält en avgiftsgrundande inkomst om 0 

kr. 

Båstads kommun avstyrker bifall till överklagandet och anför bl.a. föl

jande. Att fastställa barnomsorgsavgift är verkställighet. Kommunens be

slut om bamomsorgstaxa samt tillämpningsreglema ligger till grund för 
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denna verkställighet. För plats i förskola, fritidshern och familjedaghem 

som kommunen anordnar får kommunen enligt 2 kap. 10 §skollagen ta ut 

skäliga avgifter. Avgifterna ska tas ut enligt grunder som kommunen be

stämmer. Båstads kommun debiterar avgift baserad på hushållets samlade 

avgiftsgrundande inkomst. A vgiftsgrundande inkomst är bruttoinkomst, 

förvärvsinkornst- även utlandsinkornst, skattepliktig förmå~ d.v.s. hushål

lets samlade avgiftsgrundande inkomst. Som underlag för kommunens be

slut ligger Båstads kommuns barnornsorgstaxa och det underlag för avgift 

som erhållits av Skatteverket. Båstads kommun begär in inkornstuppgifter 

vilka ska ligga till grund för beräkningen av barnomsorgsavgiften. Vård

nadshavaren förväntas att skriva lön före skatt, även skattebefriade inkoms

ter, samt övriga inkomster.  har uppgett 0 kr som förvärvs

inkornst. Detta kan inte vara korrekt när  förvärvsarbetar. Kommunen 

har därför bett att få en korrekt uppgift om  inkomst vilket kommunen 

inte fått. Detta är bakgrunden till att kommunen beslutat att fastställa max

taxa som barnomsorgsavgift. Vid avgiftsbestärnningen måste kommunen 

beakta likställighetsprincipen enligt 2 kap. 2 § kommunallagen.  

 har en utlandsinkomst där viss del är skattebefriad och för att ta 

likställigheten i beaktande gentemot andra kommuninvånare som betalar 

barnomsorg är det nödvändigt att räkna in utlandsinkomsten i den avgifts

grundade inkomsten. Båstads kommun åberopar kommunstyrelsens sarn

manträdesprotokoll från den 12 november 2014; dnr KS 1621/14-600 samt 

kommunens tillärnpningsregler. 

SKÄLEN FÖRA V GÖRANDET 

Kommunallagen 

Bestämmandet av avgiftens storlek är av offentligrättslig art. Förvaltnings

rätten har att pröva överklagandet i den ordning som anges i 10 kap. korn 
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munallagen. En individuell prövning av avgiften har gjorts till följd varav 

det inte kan vara fråga om ren verkställighet enligt 10 kap. 2 § 2 kommu

nallagen. Detta innebär att förvaltningsrätten prövar det överklagade beslu

tet. Detta innebär vidare dels att endast det överklagade beslutets laglighet 

och inte dess lämplighet kan prövas, dels att prövningen endast omfattar 

om beslutet ska upphävas eller inte. I kapitlets 8 § anges på vilka grunder 

ett kommunalt beslut kan upphävas. Prövningen av om ett sådant beslut 

ska upphävas får enligt 10 § samma kapitel grundas endast på de omstän

digheter som klaganden har hänvisat till innan tiden för överklagande gått 

ut. 

Enligt 10 kap. 8 § kommunallagen ska ett kommunalt beslut upphävas om 

1. det inte har tillkommit i laga ordning, 

2. beslutet hänför sig till något som inte är en angelägenhet för kommunen, 

3. det organ som har fattat beslutet har överskridit sina befogenheter, eller 

4. beslutet strider mot lag eller annan författning. 

Vissa bestämmelser om avgift för förskola 

Av 8 kap. 16 § skollagen framgår att en kommun får ta ut avgift för plats i 

förskola som den anordnar. Enligt samma bestämmelse ska avgiften vara 

skälig. 

Enligt 1 §förordningen om statsbidrag till kommuner som tillämpar max

taxa inom förskolan och fritidshemmet kan en kommun som tillämpar 

maxtaxa för plats i förskola få statsbidrag. Kommunen väljer själv fritt om 

maxtaxa ska tillämpas inom kommunen. Det är ostridigt att Båstads kom

mun valt att ansluta sig till systemet med maxtaxa. Därmed gäller bestäm

melserna i 3 och 5 §§nämnda förordning vid beräkningen av avgifter. 
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Av 3 § förordningen om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa 

inom förskola och fritidshem framgår att statsbidrag kan ges till kommu

nen under vissa förutsättningar avseende den maximala avgiften. Enligt 5 § 

samma förordning avses med avgifts grundande inkomst lön före skatt och 

andra skattepliktiga inkomster i inkomstslaget tjänst samt överskott i in

komstslaget näringsverksamhet enligt inkomstskattelagen under bidrags

året. 

Inkomstskattelagen 

Den avgiftsgrundande inkomsten av tjänst ska enligt bestämmelserna ovan 

beräknas enligt reglerna om inkomst av tjänst före skatt. Till inkomstslaget 

tjänst räknas enligt 10 kap. 1 § inkomstskattelagen (IL) inkomster och ut

gifter på grund av tjänst till den del de inte ska räknas till inkomstslaget 

näringsverksamhet eller kapital. I 8 kap. IL anges vilka inkomster som är 

skattefria. I 3 kap. 9- 14 §§IL finns bestämmelser om undantag från 

skattskyldighet vid vistelse utomlands. 

Båstads kommuns tillämpningsregler 

I Båstads kommuns tillämpningsregler för förskola, pedagogisk omsorg 

och fritidshem anges att barn i förskola debiteras enligt gällande barnom

sorgstaxa. A vgiftsunderlaget grundar sig på hushållets sammanlagda brut

toinkomst av anställning eller inkomst från eget företag. Kommunen har 

rätt att jämföra uppgiven inkomst med skattemyndighetens uppgifter. Om 

begärd inkomstuppgift ej kommer in inom föreskriven tid, debiteras högsta 

avgift. A vgiftsgrundande inkomster är enligt kommunfullmäktiges beslut 

den 26 november 2014, § 165, bruttoinkomst, förvärvsinkomst-även 

utlandsinkomst, skattepliktig löneförmån (t.ex. traktamente, bilförmån/ 

körersättning) d.v.s. hushållets samlade inkomst. 
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Inkomstuppgift 

Av Båstads kommuns inkomstförfrågan framgår att kommunen begär att 

platsinnehavarna redovisar sin arbetsplats och sin lön före skatt. Det anges 

på blanketten att även skattebefriade inkomster ska redovisas. 

 har angivit på blanketten att  arbetar på DFDS A/S och att  

bruttoinkomst är 0 kr.   har uppgivit en inkomst 

om cirka 15 000 kr/månad. 

Förvaltningsrätten gör följande bedömning 

I 5 § förordningen om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa 

inom förskola och fritidshem anges vilka inkomster som ska ligga till 

grund för beräkningen av avgiften. I förordningen anges inte att skattebe

friade förvärvsinkomster ska ligga till grund för beräkningen. 

 har inte uppgivit någon inkomst med hänvisning till 

nämnda förordning samt försäkrat att uppgiften är sanningsenlig. Av Bå

stads kommuns yttranden framgår att kommunen känner till att  har en 

utlandsinkomst där viss del är skattebefriad men att kommunen anser att 

utlandsinkomsten ska räknas in i den avgiftsgrundande inkomsten. Enligt 

förvaltningsrättens mening är det oklart om kommunen menar att även 

skattebefriade utlandsinkomster ska läggas till grund för avgiftsberäkning-

en. 

Kommunen har inte godtagit  uppgift om att  inte har 

några inkomster enligt nämnda förordning och debiterat  den högsta 

avgiften enligt maxtaxan i det överklagade beslutet. Förvaltningsrätten gör 

bedömningen att eftersom det inte kan bortses från att , 

enligt vad  försäkrat, inte har några inkomster enligt nämnda förord

ning, så strider debiteringsbeslutet mot förordningens 5 §.Några skäl för 
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att beakta den kommunala likställighetsprincipen vid beräkningen av en 

avgift som är särskilt reglerad i lag finns inte.  har således 

visat att det överklagade beslutet inte har stöd i lag och att det därför ska 

upphävas. Överklagandet ska därmed bifallas. 

HUR MAN ÖVERKLAGAR, för Båstads kommun, se bilaga (DV 

310911 b ), för kommunmedlem i Båstads kommun, se kungörelse. 

oP'~-----.. 
Lo~int 
I avgörandet har även de särskilda ledamöterna Ingvar Blomkwist och Pia 

Kinhult deltagit. 

Ingrid Andersson har föredragit målet 
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HUR MAN ÖVERKLAGAR 
Den som vill överklaga kammarrättens avgörande ska skriva till Högsta 
förvaltningsdomstolen. Skrivelsen ställs alltså till Högsta förvaltningsdomstolen men 
ska skickas eller lämnas till kammarrätten. 

Överklagandet ska ha kommit in till kammarrätten inom tre veckor från den dag då 
klaganden fick del av beslutet. Om beslutet har meddelats vid en muntlig förhandling, 
eller det vid en sådan förhandling har angetts när beslutet kommer att meddelas, ska 
dock överklagandet ha kommit in inom tre veckor från den dag domstolens beslut 
meddelades. Tiden för överklagande för det allmänna räknas dock från den dag 
beslutet meddelades. 

Om sista dagen för överklagande infaller på en lördag, söndag eller helgdag, midsommar-, 
jul- eller nyårsafton, räcker det att skrivelsen kommer in nästa vardag. · 

För att ett överklagande ska kunna tas upp i Högsta förvaltningsdomstolen krävs att 
prövningstillstånd meddelas, Högsta förvaltningsdomstolen lämnar prövningstillstånd om 
det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas eller om det finns 
synnerliga skäl till sådan prövning, såsom att det finns grund för resning eller att målets 
utgång i kammarrätten uppenbarligen beror på grovt förbiseende eller grovt misstag. 

Om prövningstillstånd inte meddelas står kammarrättens beslut fast. Det är därför viktigt att 
det klart och tydligt framgår av överklagandet till Högsta förvaltningsdomstolen varför man 
anser att prövningstillstånd bör meddelas. 

Skrivelsen med överklagande ska innehålla följande uppgifter; 

1. den klagandes namn, person-/organisationsnununer, postadress, e-postadress och telefonnummer till 
bostaden och mobiltelefon. Dessutom ska adress och telefonnummer till arbetsplatsen och eventuell annan 
plats där klaganden kan nås för delgivning lämnas om dessa uppgifter inte tidigare uppgetts i målet. Om 
klaganden anlitar ombud, ska ombudets namn, postadress, e-postadress, telefonnummer till arbetsplatsen 
och mobiltelefonnummer anges.Om någon person- eller adressuppgift ändras är det viktigt att anmälan 
snarast görs till Högsta förvaltningsdomstolen 

2. det beslut som överklagas med uppgift om kammarrättens namn, målnummer samt dagen för beslutet 

3. de skäl som klaganden vill åberopa för sin begäran om att :ffi prövningstillstånd 

4. den ändring av kammarrättens beslut som klaganden vill :ffi till stånd och skälen för detta 

5. de bevis som klaganden vill åberopa och vad han/hon vill styrka med varje särskilt bevis. 

DV681 Formulär 1 



 

 

 

 

Barn- och skolkontor 
 

 

 

 

Sammanställning barnantal och nettokö till kommunens förskolor och pedagogisk omsorg 2016-12-15 
 15 jan 15 febr 15 mars 15 april 15 maj 15 juni 15 aug. 25 aug. 15 sept. 15 okt. 15 nov. 15 dec. 

Totalt platsantal 487-513 500-524 531 531 531 531 531 531 531 531 531 531 

Utnyttjade platser 516 530 539 562  516 424 441 455 461 466 464 

Lediga platser 8 2 10 1  3 66 63 65 54 45 38 

Kö (garantidatum)  37 26 34 39  16 26 21 27 26 25 20 

Platser som saknas         

 

 

    

 
Sammanställning av födda och placerade barn inom kommunal förskola/pedagogisk omsorg samt fristående förskola 
År Födda         Plac.  Plac.  Plac.  Plac.  Plac.  Plac.  Plac.  Plac.  Plac.  Plac.  Plac.  Plac.  

  15 jan 15 febr. 15 mars 15 april 15 maj 15 juni 15 aug. 25 aug. 15 sept. 15 okt. 15 nov. 15 dec. 

2010   140 

 

K  110  

F    30 

K  110  

F   30 

K  110  

F   30 

K 113  

F 29 

K 115  

F 29 

K 107  

F 29 

K 1  

F 25 

K 0  

F 0 

K 0  

F 0 

K 0  

F 0 

K 0  

F 0 

K 0  

F 0 

2011 146 K  115 

F    19 

K  117 

F    19 

K  117 

F    19 

K 118 

F 19 

K 118 

F 19 

K 116 

F 18 

K 115 

F 17 

K 120 

F 17 

K 121 

F 20 

K 121 

F 21 

K 121 

F 22 

K 121 

F 21 

2012 133  K   102 

F     23 

K   102 

F     23 

K   104 

F     23 

K 107 

F 22 

K 108 

F 23 

K 104 

F 23 

K 99 

F 21 

K 99 

F 27 

K 101 

F 30 

K 100 

F 32 

K 100 

F 32 

K 100 

F 33 

2013 142 K     95 

F     16 

K     96 

F     16 

K     97 

F     16 

K 100 

F 16 

K 99 

F 17 

K 99 

F 17 

K 106 

F 17 

K 112 

F 20 

K 112 

F 21 

K 113 

F 22 

K 115 

F 22 

K 115 

F 23 

2014 116 K    66 

F     12 

K    66 

F     13 

K    71 

F     13 

K 74 

F 14 

K 76 

F 14 

K 78 

F 13 

K 83 

F 14 

K 85 

F 20 

K 87 

F 20 

K 88 

F 20 

K 87 

F 20 

K 87 

F 20 

2015 116 K     2 

F     0 

K     3 

F     2 

K     5 

F     2 

K  10 

F 2 

K  10 

F 3 

K  10 

F 3 

K  20 

F 3 

K  26 

F 12 

K  34 

F 15 

K  39 

F 18 

K  43 

F 21 

K  43 

F 22 

2016 119             

K = kommunal förskola/pedagogisk omsorg    F = fristående förskola 



 Tjänsteskrivelse  
 

170103\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (1) 

 
 

Datum: 2017-01-03 
Handläggare: Birgitte Dahlin 
Dnr: UN 000006/2017 – 900 
Till: Utbildningsnämnden  
 

 
Informationsärenden utbildningsnämnden  
 

Sammanfattning av ärendet 
A) Allmän information från Barn och skola (Birgitte Dahlin) 
B) Allmän information från gymnasieskolan (Henrik Andersson) 
C) Allmän information från Socialtjänsten (Henrik Andersson) 
D) Information om asylsökande (Henrik Andersson/Birgitte Dahlin) 
E) Medarbetarenkäten (Birgitte Dahlin) 
F) Information från Anja Möller angående rutiner och avtal gällande socialjour (Anja Möller) 
G) Information om modersmålsundervisning (Henrik Wagersten/Birgitte Dahlin) 
 
 
 
 
Båstad enligt ovan  
 
 
Birgitte Dahlin  
Skolchef  


