
 

 

 

Kallelse till sammanträde med Utbildningsnämnden  

Datum: Tisdagen den 16 januari 2018 

Tid och plats: Astrakanen kl. 10:00  

 Efter sammanträdet: Dialog om värdegrundsarbetet med förskolechefer och rektorer  

 

 Ärendemening Handläggare Besluts-
instans 

Sidnr 

 Upprop    

1.  Val av justeringsperson   UN 2 

2.  Godkännande av dagordning   UN 3 

3.  Redovisning av värdegrundsenkäter 2017-2018 Sara Damber och 
Marika Forsell  

UN 4-6 

4.  Elevenkät 2017 Sara Damber och 
Marika Forsell  

UN  

5.  Yttrande till Skolinspektionen gällande anmälan av Strandängsskolan 
F-6 (omedelbar justering)  

Henrik Wagersten  UN 7-9 

6.  Svar på granskning av kommunens upphandlingsverksamhet  Sara Damber och 
Henrik Andersson  

UN 10-25 

7.  Anmälda delegationsbeslut   UN 26-53 

8.  Anmälda kränkande behandlingar  Henrik Wagersten UN 54-63 

9.  Beslutslogg   UN 64-67 

10.  Delgivningar   UN 68-72 

11.  Informationsärenden  
1. Information om kulturskolan, Helene Steinlein  
2. Allmän information från barn och skola, Sara Damber  
3. Allmän information från gymnasiet, Henrik Andersson  
4. Allmän information från individ och familj, Henrik Andersson  

  73 

Båstad den 9 januari 2018 

Helena Stridh 
Ordförande 

Therese Zetterström 
Sekreterare 

 



 Tjänsteskrivelse  
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Datum: 2018-01-05 Till: Utbildningsnämnden  

Handläggare: Therese Zetterström 

Dnr: UN 000001/2018 – 900 
 
 

Val av justeringsperson  
 
 

Förslag till beslut 
 
1. Mats Lundberg (L) utses till justeringsperson och Stefan Olsson (C) till ersättare.  
 
2. Justeringen äger rum på kommunkontoret i Båstad, tisdagen den 23 januari kl. 17:00.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Justering av protokollet ska ske samtidigt av ordförande och justerare på dag och tid som 
nämnden beslutar vid varje sammanträde.  
 
Nämnden kan besluta att en paragraf ska justeras omedelbart. Paragrafen ska redovisas skrift-
ligt innan nämnden justerar den.  
 
 
Båstad 2018-01-05 
 
Kommunkontoret  
Therese Zetterström, nämndsekreterare 
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Datum: 2018-01-05 Till: Utbildningsnämnden 

Handläggare: Therese Zetterström 

Dnr: UN 000002/2018 – 900 
 
 

Godkännande av dagordning  
 
 

Förslag till beslut 
 
Dagordningen godkänns.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Ordförande planerar nämndens arbete och ansvarar för nämndens möten och dagordningar. 
Planeringen sker i samråd med förvaltningen.  
 
 
Båstad 2018-01-05 
 
Kommunkontoret  
Therese Zetterström, nämndsekreterare 
 
 
 

3



 Tjänsteskrivelse  
 

171220\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (3) 

 
Datum: : 2017-12-20. Till: Fyll i slutlig beslutsinstans 

Handläggare: Marika Forsell  

Dnr: UN 000507/2017 – 600 
 
 

Redovisning av värdegrundsenkäter 2017-2018 
 
Förslag till beslut 
 
Nämnden tar till sig informationen, för att kunna föra utvecklande dialog med verksamhetsre-
presentanter med utgångspunkt i diskriminering och kränkande behandling enligt årshjul för 
2018 års systematiska kvalitetsarbete. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Arbete för alla barns rätt till trygg skola och förskola i samarbete med Friends och Örebro uni-
versitet, inleddes under hösten då Båstads skolor och förskolors nuläge gällande övergripande 
värdegrundsarbete kartlades med en övergripande enkätundersökning. Utifrån besöken på 
Båstads skolor och förskolor har man observerat varierande behov för varje enhet, vilka kom-
mer att följas upp med respektive chef för dialog om stöd till förbättringsarbete. Friends har 
också identifierat några gemensamma nämnare för framförallt skolorna att arbeta vidare med. 
Civilkurage i kombination med utbredd tystnadskultur visade sig vara en normerande kultur 
som råder bland skolorna. Elever vittnar om vikten av att inte ”skvallra”. Vidare har Friends 
kartläggning även kunnat konstatera att det råder en uttalad rasistisk jargong på samtliga sko-
lor. Machokultur framträder i kartläggningen och Friends menar att vi behöver göra en sär-
skild insats kring det, liksom arbetet mot sexuella trakasserier. Ovan svarar mot den bakgrund 
av vad som kommit fram i kartläggningar och dels mot bakgrund av att elever lyft behovet, och 
att få verkar haft samtal i sina klassrum om just sexuella trakasserier. Skolorna startar vårter-
minen med diskussioner om karläggningsresultat för att prioritera vilka insatser som ska vid-
tas på respektive enhet. 
 
Kartläggningarna på förskolan utgår från personalens upplevelse av verksamheten. Friends 
har ännu inte gjort någon analys av kartläggning men i den gemensamma redovisningen över 
förskolorna kan man se att nästan 100 % av personalen upplever stämningen på förskolan och 
bland barnen som ganska bra eller mycket bra. Personalen svarar att de oftast eller alltid be-
finner sig på de platser där barnen befinner sig och att flertalet barn upplever förskolan som en 
trygg plats. Man upplever dock att ca 25 % av barnen inte trivs och att 35 % av barnen inte är 
en del av gemenskapen. Enligt frisvaren kan det handla om ålder, inskolning, flerspråkighet 
eller kön och är inte kopplat till specifika barn. 68 % av personalen uppmärksammar att barn 
kränker barn. Detta är en siffra som troligtvis kommer att stiga ju bättre personalen blir på att 
uppfatta vad som kan klassas som en kränkning mellan barn. Kränkningar är oftast kopplade 
till klädsel, leksaker eller utseende men har i några fall även varit kopplat till kön. Kränkning-
arna kan både vara fysiska och verbala. 60 % av personalen anser att det finns en negativ jar-
gong hos barnen som är kopplad till samma kategori som kränkningarna. 85 % av personalen 
anser att barnen behandlar varandra på ett schysst och respektfullt sätt och att personalen gör 
det till 99 %. 
Den 24 januari kommer förskolechefer och förskoleutvecklare att ha ett Skypesamtal utifrån 
personalens, förskolechefernas och Friends reflektion och analys av kartläggningen. 
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Bakgrund 
Med utgångspunkt i aktuella nämndsmål och Barn och skolas prioriteringar skapar vi förut-
sättningar för barn, elever och studerande ska växa som trygga, socialt kompetenta individer 
med förmåga att förstå komplexa frågor och sammanhang i en allt mer föränderlig tid, där 
samhällsutvecklingen blir allt mer beroende av människors kreativitet och lärande.  
 
Aktuellt 
-Vi utvecklar och genomför arbetssätt som utgår ifrån barnet/eleven för att öka kvalitén och 
säkerställa resultat inom prestation, motivation och delaktighet.  
-Vi stärker samverkan mellan olika aktörer och tar gemensamt ansvar för barns och elevers 
rätt till utveckling och lärande från 0-19 år. Vi ökar också samverkan mellan olika skolenheter. 
-Vi främjar barns och elevers lika rättigheter och möjligheter till inflytande och delaktighet 
genom att fördjupa kunskapen om effektiva insatser för att skapa en trygg skola 
 

Konsekvenser av beslut 
 
Samhälle 
Tidigt och främjande arbete för att motverka utanförskap och öka trygghet och trivsel hos barn 
och ungdomar i en välfungerande vardag i förskola och skola, med kamrater, stöd i utveckling 
och inlärning utgör en av de viktigaste skyddsfaktorerna, enligt Socialstyrelsen.1. Särskilt för 
barn och unga som har allvarliga svårigheter i familjen.   
 

Verksamhet 
Främjande arbete som motverkar kränkande behandling och mobbning påverkar självbild och 
studieresultat positivt.  Den som saknar vänner och den som mobbar eller utsätts för mobb-
ning löper en kraftigt utökad risk för att inte nå behörighet till gymnasiet. Det visar ny forsk-
ning från Friends och Örebro Universitet. Den helt unika studien gäller betygen i svenska, 
svenska som andraspråk, matematik och engelska.2 
 

Ekonomi 
Främjande och förebyggande arbete motverkar psykisk ohälsa och minskar kostnader för 
samhällets alla inblandade parter.3 
 
Barnkonsekvensanalys 
Barn och elever som uppger att de är ensamma har tre gånger högre risk att få icke godkänt 
samma år, jämfört med barn som har någon att vara med. Ensamma barn riskerar att missa 
möjligheten att studera vidare på gymnasiet, enligt Örebro Universitets studie. Positiv skolan-
knytning och prestationer har en skyddande effekt på barn och elevers välmående, likaså posi-
tiva umgängen och aktiviteter samt självmedvetenhet och motivation enligt forskningsstudie 
av Andershed & Andershed, 2009.4  
 
Verksamhetsområde 
Marika Forsell, Utvecklingsledare  
 
Samråd har skett med: 

                                                             
1 http://www.socialstyrelsen.se/stodtillanhoriga/stod-till-barn-som-ar-anhoriga 
2 https://friends-brandmanualswede.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2017/12/godkand-eller-
icke-godkand-rapport-2017.pdf  
3 https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/folkhalsans-
utveckling/halsa/psykisk-ohalsa/  
4 http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A287384&dswid=-7948  
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Sara Damber, skolchef, Pernilla Björnsdotter Ackerman, utbildare på Friends, Birgitta Berseus, 
förskoleutvecklare. 

6



 Tjänsteskrivelse  
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Datum: 2018-01-05 Till: Utbildningsnämnden 

Handläggare: Henrik Wagersten 

Dnr: UN000496/2017-600 

 
 

Ärende med anledning av anmälan av Strandängsskolan F-6 till Skolinspekt-
ionen  
 

Förslag till beslut 
Utbildningsnämnden beslutar att skicka bilaga som svar till Skolinspektionen.  
 

Sammanfattning av ärendet 
En vårdnadshavare till elev på Strandängsskolan har anmält skolan med anledning av vård-
nadshavare ansett att hennes barn blivit kränkt, samt att tillsynen brustit under rast.   
 
Bakgrund 
Se bilaga 
 
Aktuellt 
Utredning har gjorts som inbegripit telefonsamtal med vårdnadshavare och rektor, emailkon-
versation mellan vårdnadshavare och rektor, samt rektors redogörelse för hur skolan agerat. 
Utredarens yttrande har baserats på Skollagens skrivningar. Utredare har också granskat sko-
lans hantering av ärendet. 
 

Konsekvenser av beslut 
 
Samhälle 
- 

Verksamhet 
Översyn från skolans sida för att se om rutiner ska ändras för att få in elever till klassrummet 
som inte kommer in efter rast/ lämnar lektionen. 
 

Ekonomi 
- 

Barnkonsekvensanalys 
- 

Miljökonsekvensanalys 
- 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Skolinspektionen 
Anmälaren (vårdnadshavaren) 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Båstads kommuns utredning utifrån SkolL kap 6 § 14, med anledning av anmälan om skolsitu-
ationen vid Strandängsskolan F-6 i Båstads kommun avseende elev i åk 1 
 
Samråd har skett med: 
- 
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Datum: 2018-01-04 Till: Skolinspektionen 

Handläggare: Henrik Wagersten 

 

Båstads kommuns diarienummer: UN000495/2017-600 

Skolinspektionens diarienummer 41-2017:9960 

 
 
Båstads kommuns utredning utifrån SkolL kap 6 § 14, med anledning av anmälan om 
skolsituationen vid Strandängsskolan F-6 i Båstads kommun avseende elev i åk 1  
 
Bakgrund 
Vårdnadshavare (Vh) till elev (fortsättningsvis: A) har anmält Strandängsskolan F-6 för 
kränkning utifrån SkolL kap 6 § 9.  
 
UTREDNING 
Utredningen bygger på samtal med rektor, Skolinspektionsanmälan och telefonsamtal med 
vårdnadshavare samt emailkonversation mellan Vh och rektor och rektors skriftliga 
redogörelse. 
 
Övergripande: händelse i korthet 
Elev A i åk. 1 tillsammans med klasskompis var frånvarande på lektion 171121 och var istället 
kvar på skolgården (där rastvakter fanns närvarande). Klassläraren skickade klasskamrat att 
hämta eleverna, men klasskamrat lyckades inte. Klasslärare själv hämtade efter 20 minuter 
eleverna till lektionen, vilket gick bra. Efter lunch fick eleverna i stället för rast sitta i 
klassrummet, enligt Vh bara som straff, enligt skolan för att ta igen missad del av lektionen. 
Enligt skolan gjorde inte A sin uppgift under denna tid, utan fick ta med sig läxa hem efter 
dagens slut. En läxa som sedan enligt Vh gjordes hemma på fem minuter. 
 
Med anledning av denna händelse reagerade Vh och kontaktade rektor. Efter 
emailkonversation mellan rektor och Vh som pågick 171122-25 bokades på rektors initiativ ett 
möte. Mötet genomfördes 171129 och vid mötet var klasslärare, rektor, Vh och anhörig till Vh 
med. Skolan förklarade att de 20 minuterna i klassrummet under rasten inte var ett straff utan 
var att betrakta som ett tillfälle att ta igen förlorat arbete. Skolan tog dock på sig ansvar för att 
ha varit otydlig med information kring händelsen. Enligt rektor uttryckte Vh att hon var nöjd 
med samtalet och beredd att gå vidare. Rektor ansåg med detta att ärendet var hanterat och 
avslutat. Anmälan till Skolinspektionen hade inkommit till Skolinspektionen 20171122, vilket 
var före detta möte och kommit till rektors kännedom 171207. 
 
Vårdnadshavarens yttrande i samband med samtal 2018-01-05 
Vh  anser inte att 7 åring ska bestraffas genom att sätta elev i klassrum under rast. 
Vh anser det vara olämpligt att klasslärare skickar klasskamrat att hämta A. 
Vh önskar att extra assistent sätts in, så att inte A försvinner från skolan. 
Vh påtalar vid telefonsamtal att plan har gjorts upp om reträttplats när A blir frustrerad, 
istället för att A beger sig ut. 
 
 
Huvudmannens yttrande: 
Anmälan har, efter skolinspektionens överlämnande av uppgifterna, delgivits nämnden enligt 
de skriftliga rutiner som finns i Båstads kommun utifrån SkolL kap 4 §§ 7-8. 
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Huvudfrågan i detta ärende är om kränkning föreligger då A fått stanna inne i klassrum under 
sin rast. Sekundärt handlar ärendet om As behov av assistent för att inte avvika från skolan. 
 
Kränkning 
Då skolan hävdar att det var för att ta igen arbete, och att det skedde med vuxens närvaro 
torde det inte i sak bryta mot intentionerna i skollagen. SkolL kap 5 §§ 6,8 ger visserligen 
lärare och rektor möjlighet att ge elev kvarsittning före eller efter skoltid, utifrån 
ordningsstörande uppträdande, men paragraferna torde i strikt mening inte beröra det 
aktuella fallet då detta ärende handlar om indragen rast på skoltid. Om kvarsittning getts före 
eller efter skoldagen hade bedömning gjorts av huvudman att det inte stått i proportion till 
händelsens art och elevens låga ålder.  
 
Bedömning görs dock att det, vid enstaka tillfälle, utifrån As ålder, inte kan anses vara orimligt 
att A fått ta igen förlorad lektionstid under ordinarie skoltid då det stått i proportion till själva 
händelsen – 20 minuters frånvaro renderade i 20 minuters indragen rast i nära anslutning till 
händelsen. Detta kan då inte ses som ett straff eller en kränkning, utan kan ses som en del i 
skolans arbete med att för barnets bästa ge eleven möjlighet att inhämta kunskaper och värden 
(SkolL kap 1 § 4). Samtidigt görs bedömningen att om problematik med frånvaro återkommer, 
så behöver skolan hitta andra strategier för att få A att närvara vid lektionerna. En relevant 
åtgärd som skolan redan satt in är att A vid frustration fått en reträttplats att gå till istället för 
att han ska försvinna ut på skolgården. 
 
Lämpligheten med att som klasslärare låta annan klasskamrat försöka hämta in A, kan 
ifrågasättas då det kan skapa onödiga konflikter mellan eleverna. Det kan också anses 
olämpligt att ge något som torde vara ett vuxenansvar till en klasskamrat. Samtidigt kan inte 
läraren förväntas lämna sin klass utan tillsyn vid dylika tillfällen. Rutiner för detta bör 
diskuteras på skolan. 
 
Assistans 
Utifrån önskan om att extra assistent ska sättas in så att inte A försvinner från skolan görs 
bedömningen att skolan genom sitt rastvaktssystem förebygger både frivilligt och ofrivilligt 
försvinnande. A har inte på skolan uppvisat omfattande behov av särskilt stöd i någon aspekt 
så att elevassistans kan anses behövas. 
 
Övrigt 
Bedömningen görs att Strandängsskolan F-6 i huvudsak hanterat ärendet skyndsamt och 
korrekt. 
 
 
 
_______________________________ 
 
Henrik Wagersten 
Utredare/skolexpert Båstads kommun 
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Granskning av kommunens upphandlingsverksamhet 

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Båstad kommun granskat nämnderna 
och kommunstyrelsen i syfte att bedöma om kommunens arbete för att leva upp till kraven i 
regelverken som avser offentlig upphandling är ändamålsenligt. Granskningen har inriktats på 
direktupphandlingar av konsulttjänster. 
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sorerna önskar svar från kommunstyrelsen och nämnderna kring vilka åtgärder nämnderna 
avser vidta utifrån de kommentarer och rekommendationer som lämnats i granskningen. 

Revisorerna önskar svar senast 2018-02-08. 
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Revisionens ordförande 
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1. Sammanfattning 

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Båstad kommun granskat nämnderna 
och kommunstyrelsen i syfte att bedöma om kommunens arbete för att leva upp till kraven i 
regelverken som avser offentlig upphandling är ändamålsen ligt. Granskningen har inriktats på 
direktupphandlingar av konsulttjänster. Vår sammanfattande bedömning är att 
kommunstyrelsen och nämnderna inte har säkerställt att styrning, kontrollmiljö och uppföljning 
av upphandlingsverksamheten är tillräcklig. Bedömningen grundar sig bland annat på en 
stickprovsundersökning avseende bemanning- och konsulttjänster som genomförts inom 
ramen för granskningen . Tio av totalt tolv stickprov har enligt vår bedömning varken uppfyllt 
de lagstadgade kraven eller kommunens egna riktlinjer. 

Vi har bland annat gjort följande iakttagelser: 

,... Det finns tydliga tillämpningsanvisningar gällande regelverket av inköp och 
upphandlingar. 

"" Det finns en tillsatt inköpssamordnargrupp i syfte att verka som ett samordnande 
organ i upphandlings- och inköpsfrågor. 

> Kommunen använder sig av direktupphandlingssystemet DUSEN. Resultatet av 
granskningen visar dock på att modulen inte används av verksamheten i tillräcklig 
omfattning. 

"" Upphandlingsenheten erbjuder stöd till verksamheterna för att genomföra 
direktupphandlingar. Stödet efterfrågas inte i tillräcklig utsträckning. 

"" Det saknas underlag i tio av tolv granskade upphandlingar som avser bemanning
och konsulttjänster. Då dokumentationen saknas eller brister, kan lii inte avgöra om 
inköpen/upphandlingarna överhuvudtaget konkurrensutsatts. · 

.,.. Chefer i kommunen ansvarar för genomförandet av direktupphandlingar . 

.,.. Det finns ingen beslutad intern kontrollplan avseende kommunens 
upphandlingsverksamheter. 

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi nämnderna att: 

.,.. säkerställa att direktupphandlingar genomförs i enlighet med lagstiftning och praxis, 
1- vidta åtgärder för att stärka kontrollmiljön avseende upphandlingar, 
"' säkerställa att tillräcklig dokumentation upprättas vid direktupphandlingar. 
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2. Inledning 

2.1. Bakgrund 

De förtroendevalda revisorerna beslutade i revisionsplanen för 2017 att genomföra en 
kommunövergripande granskning av upphandlingsprocessen . Lagen om offentlig upphandling 
(LOU) reglerar inköp och upphandlingar inom offentlig verksamhet. Lagstiftningen, och inte 
minst rättspraxis förändras fortlöpande. De senaste större förändringarna trädde i kraft den 1 
januari 2017. 

Erfarenheter visar att efterlevnaden av lagen om offentlig upphandling är förenad med ett antal 
svårigheter för de s.k. upphandlande myndigheterna som har att följa lagen . Ett återkommande 
mönster är att de upphandlande myndigheterna oftast har riktlinjer/rutiner/tillräckliga 
kunskaper och stöd i form av IT-verktyg eller motsvarande på central nivå. Flertalet inköp och 
upphandlingar sker dock på decentral nivå, ute i organisationen. Med anledning av detta finns 
en risk att upphandlingar som sker ute i förvaltningar/motsvarande inte lever upp till kraven i 
lagstiftningen. 

En stor del av de upphandlingar som genomförs ute i verksamheten är s.k. 
direktupphandlingar. Upphandlingsstödet vid Kammarkollegiet har tagit fram en vägledning för 
hur direktupphandlingar ska genomföras. Principerna i denna vägledning ska användas av 
kommuner som genomför sådana upphandlingar. 

Revisorerna i Båstad kommun har löpande under åren genomfört granskningar av 
följsamheten gentemot lagstiftning och andra regelverk avseende offentlig upphandling . 
Utifrån risk- och väsentlighet har revisorerna beslutat att ånyo låta granska hur kommunen 
lever upp till kraven vid offentliga upphandlingar. 

2.2. Syfte och revisionsfrågor 

Syftet med granskningen är att bedöma om kommunens arbete för att leva upp till kraven i 
regelverken som avser offentlig upphandling är ändamålsenligt. 

Följande revisionsfrågor besvaras i granskningen: 

,. Finns upphandlingspolicy och tillämpningsanvisningar i kommunen? 
o Finns även bestämmelser och mallar avseende direktupphandling 

• Vilket stöd har verksamheten för att genomföra och följa upp direktupphandlingar? 
,. Genomförs direktupphandlingar i enlighet med lagstiftning och praxis? 
.,. Annonseras upphandlingar över nivå för direktupphandlingar? 

Hur genomförs den interna kontrollen avseende upphandlingsverksamheten? 

2.3. Genomförande 

Granskningen grundas på dokumentstudier avseende riktlinjer och normer samt på intervjuer 
med ansvariga för upphandling inom kommunen. Intervjuer har skett med upphandlare på 
upphandlingsenheten, presidiet i kommunstyrelsen, teknik och service chef och med chef för 
bildning och arbete. Kontroll av regelefterlevnad och följsamhet gentemot avtal avseende 
upphandlingar sker genom stickprov. Stickproven avser ca 12 av kommunens leverantörer och 
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har genom ett riskbaserat urval valts från leverantörsreskontran. Stickprovet genomförs genom 
att upphandlingsförfarandet översiktligt granskats och eventuella brister i förfarandet påtalas. 

Alla intervjuade har haft möjlighet att sakgranska rapporten. 

3. Revisionskriterier 
Granskningen utgår från följande revisionskriterier: 

~ Lag (2016:1145) om offentlig upphandling 
.,. Båstads kommuns Inköps- och upphandlingspolicy 

3.1. Lag (2016:1145) om offentlig upphandling 

Lagen om offentlig upphandling (LOU) reglerar inköp och upphandlingar inom offentlig 
verksamhet. De grundläggande principerna i lagstiftningen är att offentlig verksamhet vid 
upphandling ska behandla leverantörer på ett likvärdigt, icke-diskriminerande och öppet sätt. 
Sedan 1 januari 2017 är det obligatoriskt att kommunicera elektroniskt vid upphandlingar. De 
nya tröskelvärdena, som trädde i kraft den 1 januari 2016, påverkar även 
direktupphandlingsgränsen som beräknas som en procentsats av tröskelvärdena. 
Gränsvärdena gäller oavsett om upphandlingen avser varor, tjänster eller byggentreprenader. 
Direktupphandlingsgränsen är 2017 534 890 kronor. Vid direktupphandling ska den 
upphandlande myndigheten anteckna skäl för direktupphandling och annat av betydelse om 
upphandlingens värde överstiger 100 000 kronor. Myndigheten ska ha riktlinjer för 
direktupphandling. 

3.2. Båstads kommuns Inköps- och upphandlingspolicy 

Kommunens inköps- och upphandlingspolicy antogs i kommunfullmäktige 2015-11 -04. I 
policyn fastställs det på vilka organisatoriska nivåer ansvaret kring upphandlingar är fördelade. 
Det framgår att varje enskild verksamhet har ansvaret att vara avtalstrogen mot tecknade avtal, 
att delta i utvecklingen av samordnade inköp och tillgodose att kommunens egna resurser 
utnyttjas effektivt. I policyn framgår det att arbetsgrupp ska tillsättas vid varje upphandling . En 
inköpssamordnargrupp ska även tillsättas med en representant från respektive verksamhet i 
syfte att verka som ett samordnande organ i upphandlings- och inköpsfrågor. 
lnköpssamordnargruppen leds av kommunens upphandlare och ska bevaka att 
verksamhetens upphandlingar sker i enlighet med gällande lagar och kommunens inköps- och 
upphandlingspolicy. Vidare ska samordnargruppen informera respektive verksamhetsområde 
om gällande regelsystem för upphandling samt eventuella förändringar i detta och vid behov 
föreslå förbättringar av inköpsverksamheten. 

Specifika riktlinjer gällande direktupphandlingar framgår av inköp- och upphandlingspolicyn. 
Alla inköp över 20 000 kronor ska annonseras och dokumenteras i 
direktupphandlingssystemet DUSEN. Vid belopp för upphandlingar under 20 000 kronor ska 
om möjligt tre leverantörer tillfrågas. 
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4. Iakttagelser 

4.1. Organisationsstruktur 

I kommunen har kommunfullmäktige ansvaret att fastställa framtagen upphandlingspolicy. 
Kommunstyrelsen ansvarar för att revidera och följa upp inköpsprocessen inom kommunen. 
Kommunledningskontoret har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att ansvara för den operativa 
upphandlingsverksamheten. Under kommunledningskontoret finns en central 
upphandlingsenhet men en heltidstjänst. En ytterligare tjänst kommer enligt plan tillsättas 
januari 2018. Upphandlingsenheten ska kopplas in vid respektive upphandling. 

Vid varje upphandling ska ansvarig verksamhet tillsätta en arbetsgrupp där 
upphandlingsenheten ska verka som en stödjande funktion. Innan upphandlingsenheten 
kopplas in vid en upphandling ska en blankett för uppdragsbeskrivningen vara ifylld och 
signerad. Om upphandlingen är kommunövergripande utser upphandlingsenheten en 
arbetsgrupp med representanter från respektive verksamhetsområde. 

I kommunen finns det en inköpssamordnargrupp. Denna grupp ska bevaka och verka som en 
samordnande funktion för kommunens upphandling- och inköpsfrågor. I gruppen finns en 
representant från upphandlingsenheten och minst en representant från respektive 
verksamhetsområde. · 

4.2. Rutiner för direktupphandlingar 

En inköps- och upphandlingspolicy är antagen av kommunfullmäktige 2015-11-04. I policyn 
finns ansvarsfördelning och riktlinjer tydligt dokumenterade. Regler vid inköp och upphandling 
finns också angivna. Tillämpningsanvisningarna berör tolv delar av upphandlingsprocessen: 

,.. Beställningar och avtal 
.,. Miljö och sociala krav 
"' Konkurrens 
.,. Sekretess 
... Etik 
,. Annonsering och dokumentation 

i. Avtalsdatabas 
,.. Samverkan med andra om upphandling 
i. överprövning 

Fakturarutiner 
,. Inköp av inventarier 
,. Avyttring 

Direktupphandlingar dokumenteras med hjälp av direktupphandlingssystemet DUSEN. I 
intervjuerna framkom det att upphandlingsenheten måste kontaktas vid varje enskild 
upphandling för få ett tilldelat login och lösenord. Detta på grund av att kommunen måste 
betala licensavgift för varje användare. Utöver DUSEN finns det inga tillgängliga mallar för 
direktupphandlingar. 

Vid varje upphandling ska en arbetsgrupp utses där en representant från det aktuella 
verksamhetsområdet tillsammans med kommunens upphandlare ska genomföra och 
dokumentera upphandlingen. I intervjuer framkom det delade meningar om hur upphandlingar 
genomförs i praktiken. Intervjuade förvaltningschefer upplever att regelverket kring 
direktupphandlingar är tydliga, och att de gärna vänder sig till upphandlaren för att få vidare 
stöd. Upphandlaren menar att allt för stora avvikelser sker i förhållande till regler och riktlinjer, 
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inte minst avseende konsultinköp. Kommunens verksamheter göra ofta upphandlingar på 
egen hand, utan att dokumentera eller efterfråga stöd från upphandlaren . 

Vid granskningen så har tretton stickprov på upphandlingar av bemannings- och 
konsulttjänster granskats. Se avsnitt 6 Stickprovskontroll. Ett stickprov förefaller vara 
felkonterat och avser inte konsulttjänster. Stickproven visar att tio av de tolv granskade 
upphandlingar är att bedömas som otillåtna upphandlingar. I åtta av de granskade stickproven 
uppgick inköpens värde till mellan 100 000 kr - 534 890 kronor (dvs. beloppsnivå mellan 
dokumenterad direktupphandling och annonserad upphandling). Enligt LOU måste 
upphandlande myndighet anteckna skäl för direktupphandling och annat av betydelse om 
upphandlingens värde överstiger 100 000 kronor. Det finns inget dokumenterat underlag i de 
åtta stickproven som anger skäl till direktupphandling. Granskningen visar att inköpen inte har 
konkurrensutsatts i enlighet med lagstiftarens intentioner. 

I fyra av stickproven överskrider beloppet på upphandlingen lagstiftningens gräns för 
annonserad upphandling, 534 890 kronor. I två av dessa har man inte kunnat uppvisa underlag 
som säkerställer att en annonserad upphandling genomförts i enlighet med gällande 
lagstiftning. 

Kommunens upphandlare har sammanställt uppgifter om kommunens anlitande av konsulter. 
Under 2016 anlitades 188 konsulter där det sammanlagda värdet av upphandlingarna uppgick 
till 24 miljoner kronor. Sammanställningen visar att 14 av de 24 miljoner hade dokumenterat 
underlag. Upphandlaren har endast kontrollerat uppgifterna mot rådata 
internkontrollprogrammet lnyett. Uppgifterna har är inte kontrollerats mot verksamheterna. 

4.3. Intern kontroll och uppföljning 

Ett förslag för en intern kontrollplan 2017 togs fram 2016-12-14 för kommunstyrelsen 
arbetsutskott. I den interna kontrollplanen har rutiner/system, kontrollmoment specificerats. 
Det framgår även vem som har kontrollansvaret, hur många gånger årligen rutinen ska 
genomföras och vilken metod som ska användas. Ansvarig för mottagandet av rapporteringen 
har också specificerat. Riktlinjerna är uppdelade för respektive förvaltning; kommunledningen, 
teknik och service och samhällsbyggnad. 

Kommunstyrelsen tillsatte en inköpssamordningsgrupp 2014-02-12 där en representant i rollen 
som inköpsansvarig ska delta från respektive verksamhet tillsammans med 
upphandlingsenheten. Gruppen har regelbundna möten fem gånger årligen där de går igenom 
direktupphandlingssystemet DUSEN och följer upp pågående upphandlingar, avtal som löper 
ut och inkomststatistiken . De tittar även på leverantörer som riskerar att gå i konkurs. Varje 
möte finns dokumenterat. Enligt uppgift så är uppslutningen på mötena otillräcklig. Det 
framförs i intervju att cheferna på respektive förvaltning behöver ta ett större ansvar för att 
förmedla vikten av samordningsgruppen. Av inköps- och upphandlingspolicyn för Båstad 
kommun framgår vilket mandat inte minst inköpssamordnargruppen har. Gruppen ska bl.a. 
informera om upphandlingar och kontrollera efterlevnaden av policy och lag. 

I intervjuer framgår det att det finns en viss problematik kring att sprida information och utbilda 
tjänstemän inom upphandlingsområdet. Upphandlingsenheten har framfört en önskan om att 
nyanställda med inköpsbefogenhet automatiskt ska bli uppmärksammade på att de ska vända 
sig till upphandlingsenheten för introduktion. För närvarande finns det inget 
introduktionsprogram för nyanställda gällande inköp. 
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Enligt uppgift har upphandlingsenheten under våren 2017 på eget initiativ gått ut till 
verksamheterna för att sprida information om regelverket för direktupphandlingar. Några 
verksamheter har efterfrågat utbildning själva. I samband med en utbildning om kommunens 
e-handelssystem har även verksamheterna informerats om direktupphandlingar och 
direktupphandlingssystemet DUSEN. Tjänstemän som genomför direktupphandlingar kan 
även själva efterfråga utbildningar om upphandlingar från upphandlingsenheten. I intervjuer 
framkom det att det årligen erbjudits utbildningar inom upphandlingsområdet. 

5. Bedömningar 

Vi anser att det finns tydliga tillämpningsanvisningar gällande regelverket av inköp och 
upphandlingar. Kommunens egna bestämmelser och riktlinjer avseende beloppsgränser och 
dokumentationskrav framgår också tydligt i inköps- och upphandlingspolicyn. Vi ser dock ett 
behov av att på ett enklare sätt än i DUSEN kunna dokumentera direktupphandlingar. I nuläget 
måste tjänstemän vända sig till upphandlingsenheten för att få tillgång till 
direktupphandlingssystemet för varje enskild upphandling. Konkurrensverket erbjuder enklare 
dokumentationsmöjligheter i from av direktupphandlingsmallar som vi bedömer skulle kunna 
underlätta förfarandet av direktupphandlingar. 

Enligt vår bedömning har verksamheterna tillgång till ett tillräckligt stöd för att genomföra 
direktupphandlingar. Vi bedömer dock sammantaget att kontrollmiljön i organisationen har 
brister, det innebär att organisationen inte i tillräcklig grad ser vikten av att lag och riktlinjer på 
upphandlingsområdet efterlevs. Kontrollmiljön är enligt vår uppfattning den viktigaste delen i 
den interna kontrollen och brukar hänföras till ledningen och styrningen av verksamheten, dvs. 
chefernas ansvar. Det ligger på chefsnivån att säkerställa regelefterlevnad samt att tillse att 
kompetensen bland tjänstemännen är tillräcklig och de tillgodoses med den utbildning de 
behöver. Vi bedömer även att respektive förvaltningschef måste säkerställa att 
upphandlingsorganisationen får rätt förutsättningar genom att utse inköpssamordnare till 
inköpssamordnargruppen och förklara betydelsen av gruppens arbete. 

Vi bedömer att det är allvarligt att det har varit upp till enskilda tjänstemän inom 
upphandlingsenheten att på eget initiativ säkerställa att uppföljningar på upphandlingar 
genomförs och att vidare rapportera till ansvariga nämnder och kommunstyrelsen . Detta är 
enligt vår uppfattning viktig information som kommunens ledningsgrupp borde vara 
uppdragsgivare för och efterfråga självmant. 

Direktupphandlingar har inte genomförs i enlighet med lagstiftning och praxis. Det är enligt vår 
bedömning anmärkningsvärt att kommunen inte har kunnat påvisa att inköpen 
konkurrensutsatts i enlighet med krav i lagstiftningen. Tio av de totalt tolv stickprov som 
genomförts avseende bemanning och konsulttjänster uppfyller enligt vår bedömning varken 
de lagstadgade kraven eller kommunens egna riktlinjer gällande dokumentationskrav för 
respektive beloppsgräns. I detta hänseende bedömer vi att nämnderna skyndsamt måste 
stärka sin kontroll för att säkerställa och tillse att LOU:s krav om dokumentation följs. 

7 

18



Buildi n~ a bet ter 
wor ld ng wor ld 

6. Stickprovskontroll 

6.1. Aremco AB 

Fakturerat kommunen 2016 
Fakturerat kommunen 20171 

Beskrivning 

497 582 SEK 
189 828 SEK 

Enligt uppgift avser inköpet en enskild konsult som anlitats i kommunen inom vård- och 
omsorg sedan 2012. Enligt uppgift fick KSO information gällande oklarheter i 
upphandlingsprocessen i maj 2017. Därefter kallade KSO HR-chef och tillförordnad 
kommunchef och krävde stop för tjänsten. Granskarna har i samband med 
stickprovskontrollen efterfrågat underlag för inköpet. Vi har dock inte erhållit något underlag 
till inköpet från 2016. Enligt intervjuer framkom det att finns ett äldre avtal från 2013/2014. 
Inte heller detta avtal har vi erhållit. 

Kommentar 
Enligt LOU ska den upphandlande myndigheten ange skäl för direktupphandling och annat 
av betydelse om upphandlingens värde överstiger 100 000 kronor. Det är enligt vår 
bedömning allvarligt att kommunen inte kan presentera efterfrågat underlag som visar att 
inköpet konkurrensutsatts i enlighet med krav i lagstiftningen. 

6.2. Bengt Jartsell AB 

Fakturerat kommunen 2016 
Fakturerat kommunen 20172 

Beskrivning 

260 844 SEK 
155461 SEK 

I intervjuer framkom det att inköpet avser en konsult som anlitades som enhetschef på 
individ- och familjeomsorgen under våren och sommaren 2015/2016. Enligt uppgift ska 
konsulten anlitats av dåvarande inhyrda avdelningschef från Seniors Partners. Granskarna 
har inte erhållit något avtal eller underlag som visar att inköpet från 2016 har 
konkurrensutsatts. 

Kommentar 
Enligt LOU ska den upphandlande myndigheten ange skäl för direktupphandling och annat 
av betydelse om upphandlingens värde överstiger 100 000 kronor. Det är enligt vår 
bedömning allvarligt att kommunen inte kan presentera efterfrågat underlag som visar att 
inköpet konkurrensutsatts i enlighet med krav i lagstiftningen. CareonDemand Sociala 
tjänster AB 

Fakturerat kommunen 2016 
Fakturerat kommunen 20173 

Beskrivning 

1466596 SEK 
SEK 

Enligt uppgift avser inköpet konsulttjänster från ett bemanningsföretag för socionomer. 
Individ-och familjeomsorgen anlitade konsulttjänsterna under 2015 och 2016. Granskarna 

1 Belopp utbetalat under perioden 2017-01-01-2017-06-30 
2 Belopp utbetalat under perioden 2017-01-01-2017-06-30 
3 Belopp utbetalat under perioden 2017-01 -01-2017-06-30 
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har inte erhållit något underlag som visar att kommunen genomfört en annonserad 
upphandling eller att inköpet från 2016 har konkurrensutsatts. 

Kommentar 
Inköpet från 2016 överskrider lagstiftningens direktupphandlingsgräns, 534 890 kronor. Det 
är enligt vår bedömning mycket allvarligt att kommunen inte kan uppvisa underlag som 
stärker att en annonserad upphandling genomförts i enlighet med gällande lagstiftning. Vi 
bedömer inköpet som en otillåten direktupphandling. 

6.3. lmpius Utvecklings AB 

Fakturerat kommunen 2016 
Fakturerat kommunen 20174 

Beskrivning 

153 220 SEK 
148 529 SEK 

I inteNjuer framkom det att inköpet avser utbildning och uppehälle för elev med särskilda 
behov. Det framkom även uppgifter om att eleven har rätt att välja uppehälle själv och att 
upphandlingen där med inte behöver konkurrensutsättas. Granskarna har efterfrågat 
underlag som bekräftar att eleven har gått på lmpius. I faktura framgår det att inköpet för 
2016 avser en internatplats. 

Kommentar 
Granskarna har fått tillgång till samtliga efterfrågade underlag. Stickprovet har inte föranlett 
några kommentarer. 

6.4. Kenneths Bygg 

Fakturerat kommunen 2016 
Fakturerat kommunen 20175 

Beskrivning 

182 352 SEK 
102 119 SEK 

Enligt uppgift avser utbetalningen ett bostadsanpassningsbidrag där leverantören anlitas på 
fullmakt från bidragsmottagaren. Vi har efterfrågat ovan nämnda fullmakt, men har vid 
granskningstillfället inte erhållit denna. 

Kommentar 

Enligt LOU ska den upphandlande myndigheten ange skäl för direktupphandling och annat 
av betydelse om upphandlingens värde överstiger 100 000 kronor. Enligt vår bedömning ska 
kommunen kunna presentera underlag om ovan nämnda fullmakt. Dokumentation synes 
saknas. 

6.5. Lajks AB 

Fakturerat kommunen 2016 
Fakturerat kommunen 20176 

4 Belopp utbetalat under perioden 2017-01-01-2017-06-30 
5 Belopp utbetalat under perioden 2017-01-01-2017-06-30 
6 Belopp utbetalat under perioden 2017-01 -01-2017-06-30 

148 400 SEK 
SEK 
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Beskrivning 
Enligt uppgift avser inköpet ett IT-system för information om nätmobbing. Granskarna har 
inte erhållit något underlag som visar att inköpet från 2016 har konkurrensutsatts. 

Kommentar 
Enligt LOU ska den upphandlande myndigheten ange skäl för direktupphandling och annat 
av betydelse om upphandlingens värde överstiger 100 000 kronor. Det är enligt vår 
bedömning allvarligt att kommunen inte kan presentera efterfrågat underlag som visar att 
inköpet konkurrensutsatts i enlighet med krav i lagstiftningen .. 

6.6. Pedjon Entreprenad AB 

Fakturerat kommunen 2016 
Fakturerat kommunen 20177 

Beskrivning 

13 513 390 SEK 
SEK 

Enligt förfrågningsunderlaget avser upphandlingen byggnation av nya vägar, gång och 
cykelvägar, belysning och VA-ledningssystem i exploateringsområdet Östra Karup. 

Totalt inkom 3 anbud i samband med upphandlingen. Samtl iga leverantörer uppfyllde 
skallkraven i förfrågningsunderlaget och gick vidare för anbudsutvärdering. I 
tilldelningsbeslutet framgår det att Pedjon Entreprenad AB bedömts som ekonomiskt mest 
fördelaktig . Granskarna har inte erhållit efterfråga anbudsutvärdering. 

Avtalet tecknades 2015-10-08 och entreprenaden ska vara färdigställd senast 2016-04-29. 
Avtalet är undertecknat av båda parter. 

Kommentar 
Granskarna har fått tillgång till efterfrågat underlag förutom anbudsutvärdering. Erhållet 
underlag påvisar att upphandlingen har konkurrensutsatts enligt med krav i lagstiftningen. 

6.7. Pingvinen 

Fakturerat kommunen 2016 
Fakturerat kommunen 20178 

Beskrivning 

130164SEK 
130 500 SEK 

Granskarna har inte erhållit något underlag som visar att inköpet från 2016 har 
konkurrensutsatts. 

Kommentar 
Enligt LOU ska den upphandlande myndigheten ange skäl för direktupphandling och annat 
av betydelse om upphandlingens värde överstiger 100 000 kronor. Det är enligt vår 
bedömning allvarligt att kommunen inte kan presentera efterfrågat underlag som visar att 
inköpet konkurrensutsatts i enlighet med krav i lagstiftningen . 

7 Belopp utbetalat under perioden 2017-01 -01-2017-06-30 
8 Belopp utbetalat under perioden 2017-01 -01-2017-06-30 
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6.8. Pulsen AB 

Fakturerat kommunen 2016 
Fakturerat kommunen 20179 

Beskrivning 

338 742 SEK 
206 002 SEK 

Enligt inkomna kommentarer är det IT-avdelningen som beslutat att genomföra inköpet. 
Exakt vad inköpet avser framgår dock inte av svaret till revisorerna . Granskarna har inte 
heller erhållit något underlag som visar att inköpet från 2016 har konkurrensutsatts. 

Kommentar 
Enligt LOU ska den upphandlande myndigheten ange skäl för direktupphandling och annat 
av betydelse om upphandlingens värde överstiger 100 000 kronor. Det är enligt vår 
bedömning allvarligt att kommunen inte kan presentera efterfrågat underlag som visar att 
inköpet konkurrensutsatts i enlighet med krav i lagstiftningen . 

6.9. Riborn-Konsult AB 

Fakturerat kommunen 2016 
Fakturerat kommunen 201710 

Beskrivning 

353 297 SEK 
21 750 SEK 

Enligt uppgift avser arbetet en konsulttjänst för att ta fram förfrågningsunderlag för 
fritidsanläggningen. Granskarna har erhållit ett underlag på ett anbud från Ribom-Konsult AB 
med erbjudande om att utföra efterfrågat arbete för 320 000 kr. Något underlag som visar att 
inköpet från 2016 har konkurrensutsatts har ej inkommit. 

Kommentar 
Enligt LOU ska den upphandlande myndigheten ange skäl för direktupphandling och annat 
av betydelse om upphandlingens värde överstiger 100 000 kronor. Det är enligt vår 
bedömning allvarligt att kommunen inte kan presentera efterfrågat underlag som visar att 
inköpet konkurrensutsatts i enlighet med krav i lagstiftningen . 

6.10. Senior Partners 

Fakturerat kommunen 2016 
Fakturerat kommunen 201711 

Beskrivning 

1797858 SEK 
SEK 

Granskarna har inte erhållit något underlag som visar att kommunen genomfört en 
annonserad upphandling eller att inköpet från 2016 har konkurrensutsatts. 

Kommentar 
Inköpet från 2016 överskrider lagstiftningens direktupphandlingsgräns, 534 890 kronor. Det 
är enligt vår bedömning mycket allvarligt att kommunen inte kan uppvisa underlag som 
stärker att en annonserad upphandling genomförts i enlighet med gällande lagstiftning . Vi 
bedömer inköpet som en otillåten direktupphandling. 

9 Belopp utbetalat under perioden 2017-01 -01-2017-06-30 
10 Belopp utbetalat under perioden 2017-01 -01-2017-06-30 
11 Belopp utbetalat under peri oden 2017-01 -01-2017-06-30 
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6.11. Stenhuggeriet lnvest AB 

Fakturerat kommunen 2016 
Fakturerat kommunen 201712 

Beskrivning 

112 280 SEK 
51 633 SEK 

Granskarna har inte erhållit något underlag som visar att inköpet från 2016 har 
konkurrensutsatts. 

Kommentar 
Enligt LOU ska den upphandlande myndigheten ange skäl för direktupphandling och annat 
av betydelse om upphandlingens värde överstiger 100 000 kronor. Det är enligt vår 
bedömning allvarligt att kommunen inte kan presentera efterfrågat underlag som visar att 
inköpet konkurrensutsatts i enlighet med krav i lagstiftningen. 

6.12. ÅF Infrastruktur AB 

Fakturerat kommunen 2016 
·Fakturerat kommunen 201713 

Beskrivning 

1049949 SEK 
193 570 SEK 

Upphandlingen avser ramavtal av planarkitekttjänster för detaljplanering. Båstads kommun 
har för närvarande ca 25 planuppdrag per år i form av utvecklingsprogram och detaljplaner. I 
detta arbete bedöms extern konsult behövas för ca 5-10 program/detaljplaner per år. 
Behovet kan komma att över eller underskridas. Upphandlingen administrerades av 
upphandlingsenheten . 

Totalt inkom 7 anbud. Samtliga 7 anbudsgivare uppfyllde samtliga kvalificeringskrav. Efter 
anbudsutvärdering antogs följande 3 andbud; Arkitekterna Krook & Tjäder i Halmstad AB 
(Rank 1) AF-lnfrastructure AB (Rank 2) och Metria AB (Rank 3) . Anbudsöppningen gjordes 
efter sista anbudsdag . Anbudsöppningsprotokollet är ej signerat. 

Avtalet träder i kraft 2016-04-01 och gäller tom 2018-03-31. Vid avtalstidens utgång 
upphör avtalet att gälla utan föregående uppsägning om avtalet inte förlängts enligt gällande 
avtalsvillkor. Avtalet är undertecknat av båda parter. 

Inköpen avser olika projekt där vissa avrop genomförts från ett, vid granskningstillfället, icke 
gällande ramavtal för Tekniska konsulttjänster från 2011. Granskarna har inte erhållit det 
ramavtalet. Det tidigare ramavtalet med AF Infrastruktur AB gällde till och med 2015-02-28. 
Ett glapp i avtalstiden finns mellan nuvarande avtal och föregående. Granskarna har 
identifierat 13 fakturor där fakturerat belopp avser perioden utförd tjänst under perioden 
2016-01-1 1- 2016-03-31 . Fakturabeloppen uppgår till 390 113 kr. 

Kommentar 
Granskarna har fått tillgång till samtliga efterfrågade underlag. Stickprovet bedöms i 
huvudsak ha säkerställt lagstiftningens krav. Granskningen visar att upphandlingen 
konkurrensutsatt i enlighet med lagstiftningens intentioner. Enligt LOU ska anbudsöppningen 

12 Belopp utbetalat under perioden 2017-01-01-2017-06-30 
13 Belopp utbetalat under perioden 2017-01 -01-2017-06-30 
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genomföras med minst två personer närvarande, vilket inte har kunnat säkerställas vid detta 
stickprov. 

Det är enligt vår bedömning allvarligt att 390 113 kr fakturerats utan giltigt ramavtal under 
perioden 2016-01-11-2016-03-31. 

Båstad den 13/11 2017 

Jakob Smith 
EY 
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Bilaga 1: Källförteckning 

Intervjuade funktioner: 

.,. Presidiet i kommunstyrelsen (ordf. och 2:e vice ordf.) 

"' Chef för bildning och arbete 

.,. Chef för teknik och service 

"' Upphandlare på upphandlingsenheten 

Dokument: 

Inköps- och upphandlingspolicy 
Förslag till internkontrollplan 2017 
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 Tjänsteskrivelse  
 

180105\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (1) 

 
Datum: 2018-01-05 Till: Utbildningsnämnden  

Handläggare: Therese Zetterström 

Dnr: UN 000003/2018 – 904 
 
 

Anmälda delegationsbeslut  
 
 

Förslag till beslut 
 
Redovisade delegationsbeslut läggs till handlingarna.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Delegationsbeslut ska anmälas till utbildningsnämnden. Besluten ska anmälas vid nämndens 
nästkommande sammanträde.  
 
 
 
Båstad 2018-01-05 
 
Kommunkontoret  
Therese Zetterström, nämndsekreterare 
 
 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Delegationsbeslut – individ och familj 2017-11-01 – 2017-11-26 
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Delegationsbeslut 

BÅSTADS KOMMUN 
Utbildningsnämnden 

2017 -12- 0 1 
onr •• Ll.N ... QQ~V 
.Z.Q.~.1:.: .. 9.Q~ ..... 

Individ och familj Båstads kommun 

2017-11-01-2017-11-26 
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Beslutsdatum 

Avser 

2017-11-01 

2017-11-01 

2017-11-01 

2017-11-02 

2017-11-02 

2017-11-02 

2017-11-02 

2017-11-03 

Urvalsparametrar: 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 

FR Beslut inleda faderskapsutredning FB 2: 1 

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

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

FR Beslut inleda faderskapsutredning FB 2: 1 

FR Beslut inleda utredning avtals godkännande 

Ornanisation: 

Undernivåer 

Handläggare· 

20171101 - 20171126 Beslutsfattare· 

~ 

~ 

Personnummer * 

2017-11-28 

Orsak 

Beslutsfattare 

Cecilia Svensson 

Linda Hedman 

Linda Hedman 

Cecilia Svensson 

Cecilia Svensson 

Urvalsdatum = Beslutsdatum 

0-21 
Avslags belopp 

Sida 1I13 
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Beslutsdatum 

Avser 

2017-11-03 

2017-11-03 

2017-11-03 

2017-11-03 

2017-11-03 

2017-11-06 

2017-11-07 

2017-11-07 

2017-11-07 

Urvalspararnetrar: 

FR A vta1 om vårdnad enl FB 6:6 godkänt 

FR Beslut inleda utredning avtalsgodkännande 

FRAvtal om vårdnad enl FB 6:6 godkänt 

FR Faderskaps bekräftelse FB 1 :4 S-protokoll 

FR Beslut inleda faderskapsutredning FB 2:1 

FR Faderskaps bekräftelse FB 1 :4 S-protokoll 

Organisation· 

Undernivåer: 

Handläggare· 

20171101 - 20171126 

Delegeringslista 

Utskriftsdatum: 2017-11-28 

Beslutsfattare· 

Personnummer: * 

Orsak 

Beslutsfattare 

Cecilia Svensson 

Cecilia Svensson 

Cecilia Svensson 

Cecilia Svensson 

Cecilia Svensson 

Cecilia Svensson 

Urvalsdatum = Beslutsdatum 

A vslagsbelopp 

Sida2I13 
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Beslutsdatum 

2017-11-07 

2017-11-07 

2017-11-07 

2017-11-07 

2017-11-07 

2017-11-07 

2017-11-08 

2017-11-08 

2017-11-08 

Urvalsparametrar: 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 

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

BoU övervägande om fortsatt vård enl 6 kap 8 § SoL 

BoU Övervägande om fortsatt vård enl 6 kap 8 § SoL 

BoU Övervägande om fortsatt vård enl 6 kap 8 § SoL 

BoU Övervägande om fortsatt vård enl 6 kap 8 § SoL 

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

Gem Kostnader i samband med insats bifall 

... 
Gem Kostnader i samband med insats bifall 

BoU Förlängning av utredningstid enl 11 kap §§ 1,2 SoL 

Organisation: 

Undernjvåer; 

Handläggare· 

20171101 - 20171126 Beslutsfattare· 

Personnummer: * 

2017-11-28 

A vslagsbelopp 

Beslutsfattare 

Linda Hedman 

Socialnämnd 

Socialnämnd 

Socialnämnd 

Socialnämnd 

Socialnämnd 

355 500,00 
Linda Hedman 

139 500,00 
Linda Hedman 

Linda Hedman 

Urvalsdatum = Beslutsdatum Sida 3I13 
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Beslutsdatum 

2017-11-08 

2017-11-08 

2017-11-08 

2017-11-09 

2017-11-09 

2017-11-09 

2017-11-09 

2017-11-09 

2017-11-09 

Uryalsparametrar: 

Gem Kostnader i samband med insats bifall 

Gem Kostnader i samband med insats bifall 

Gem Kostnader i samband med insats bifall 

Gem Kostnader i samband med insats bifall 

Gem Kostnader i samband med insats bifall 

Gem Kostnader i samband med insats bifall 

Organisation: 

Undernivåer 

Handläggare: 

20171101 - 20171126 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 

Beslutsfattare: 

Orsak 

~ 

Personnummer· * 

2017-11-28 

Beslutsfattare 

Ann-Christine Olofsson 

Linda Hedman 

Linda Hedman 

Linda Hedman 

Linda Hedman 

Urvalsdatum = Beslutsdatum 

Avslags belopp 

400,00 

442,00. 

104 700,00 

50 229,00 

50 229,00 

112 098,00 

Sida 4I13 
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Beslutsdatum 

Avser 

2017-11-09 

2017-11-09 

2017-11-10 

2017-11-10 

2017-11-13 

2017-11-13 

2017-11-13 

2017-11-13 

2017-11-13 

Urvalsparametrar: 

Gem Kostnader i samband med insats bifall 

BoU Beslut Internatboende e.dyl kostnad 

Gem Kostnader i samband med insats bifall 

Gem Kostnader i samband med insats bifall 

Gem Kostnader i samband med insats bifall 

FR Faderskaps bekräftelse FB 1 :4 S-protokoll 

PR Beslut inleda utredning snabbyttrande FB 6:20 

FR Beslut inleda utredning snabbyttrande FB 6:20 

FR Beslut inleda utredning snabbyttrande FB 6:20 

Organisation

Undemivåer 

Handläggare: 

20171101 - 20171126 

Delegeritigslista 

Utskrifts datum: 2017-11-28 

Avslagsbelopp 

Beslutsfattare 

64 114,00 
Linda Hedman 

3 720,00 
Linda Hedman 

3 147,00 
Camilla Moritz 

3 147,00 
Camilla Moritz 

759,00 
Camilla Moritz 

Cecilia Svensson 

Cecilia Svensson 

Cecilia Svensson 

Cecilia Svensson 

Beslutsfattare: Uryalsdattun = Beslutsdatum Sida 5/13 

Personnummer * 
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Beslutsdatum 

Avser 

2017-11-13 

2017-11-13 

2017-11-13 

2017-11-13 

2017-11-13 

2017-11-13 

2017-11-13 

2017-11-14 

2017-11-14 

Urva!sparametrar: 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 

FR Beslut inleda utredniJ:ig yttrande vårdnhav/fönn 

FR Faderskaps bekräftelse FB 1 :4 S-protokoll 

FR Faderskaps bekräftelse FB 1 :4 l\1F-protokoll 

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

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

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

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

20171101 - 20171126 Beslutsfattare: 

Organisation

Undemivåer: 

Handläggare: Personnummer· * 

2017-11-28 

A vslagsbelopp 

Beslutsfattare 

Cecilia Svensson 

Cecilia Svensson . 

Cecilia Svensson 

Helen Johansson 

PiaÅstrand 

Linda Hedman 

Linda Hedman 

Urvalsdah1m = Beslutsdatum Sida 6 I 13 
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Beslutsdatum 

Avser 

2017-11-14 

2017-11-14 

2017-11-14 

2017-11-15 

2017-11-15 

2017-11-15 

2017-11-15 

2017-11-15 

2017-11-15 

Urva1spararnetrar: 

Delegeringslista 

Utskriftsdatum: 2017-11-28 

BoU Beslut enl 11 kap §§ 1,2 SoL ffil.eda utredning 

Vux Beslut ffil.eda utredning enl 11 kap 1 § 

BoU Intern Öppenvård bifall 

Gem Kostnader i samband med insats bifall 

Gem Kostnader i samband,med insats bifall 

Gem Kostnader i samband med insats bifall 

Gem Kostnader i samband med insats bifall 

Gem Kostnader i samband med insats bifall 

Qrganisation

Underniväer: 

Handläggare: 

20171101 - 20171126 Beslutsfattare: 

Personnummer * 

Orsak 

Beslutsfattare 

Linda Hedman 

Nicolina Carlsson 

PiaAstrand 

Camilla Moritz 

Camilla Moritz 

Camilla Moritz 

Camilla Moritz 

Camilla Moritz 

Urvalsdahnn = Beslutsdatum 

A vslagsbelopp 

3 147,00 

3 147,00 

3 147,00 

3 147,00 

2 947,00 

Sida 7/13 
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Delegeringslista 

Utskriftsdatum: 2017-11-28 

Beslutsdaturn 

2017-11-15 Gem Kostnader i samband med insats bifall 

2017-11-15 Gem Kostnader i samband med insats bifall 

2017-11-15 BoU Extern Öppenvårds kostnad bifall 

2017-11-15 BoU Beslut enl 11 kap §§ 1,2 SoL inleda utredning 

2017-11-16 BoU Beslut Andrahandskontrakt förläng 

2017-11-16 BoU Beslut enl 11 kap§ 1 SoL inleda utredning yttrande 

2017-11-16 BoU Utredningskostnad 

2017-11-16 Vux L VM Särskild kostnad bifall 

2017-11-16 Vux Övr Institutionsplac 4 kap 1 § vårdkostnad 

Urvalsparametrar: 20171101 - 20171126 Beslutsfattare· 

Organisation: 

Undemivåer: 

Handläggare: Personnummer: * 

Orsak 

Beslutsfattare 

Linda Hedman 

Linda Hedman 

Linda Hedman 

Ulrik Saurell 

AnjaMöller 

Helen Johansson 

Linda Hedman 

Linda Hedman 

Linda Hedman 

Urvalsdatum = Beslutsdatum 

Avslags belopp 

74 200,00 

63 740,00 

52 030,00 

980,00 

59 850,00 

35 650,00 

Sida 8I13 
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Besluts datum 

Avser 

2017-11-16 

2017-11-16 

2017-11-16 

2017-11-16 

2017-11-16 

2017-11-16 

2017-11-17 

2017-11-17 

2017-11-17 

Urvalsparametrar: 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 2017-11-28 

Gem Kostnader i samband med insats bifall 

Gem Kostnader i samband med insats bifall 

Gem Kostnader i samband med insats bifall 

Gem Kostnader i samband med insats bifall 

BoU Extern Öppenvårds kostnad bifall 

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

BoU L VU Polishandräckning enl 43 § 

FR Faderskaps bekräftelse FB 1 :4 S-protokoll 

BoU LVU Omedelbart omhändertagande 6 §miljö Ordf beslut 

20171101 - 20171126 Beshitsfattare· 

Organisation· 

Undernivåer: 

Handläggare: Personnummer * 

Orsak 

Beslutsfattare 

Linda Hedman 

Linda Hedman 

Linda Hedman 

Linda Hedman 

Linda Hedman 

Ulrik Saurell 

AnjaMöller 

Cecilia Svensson 

SN:s ordförande 

Urvalsdatum = Beslutsdatum 

Avslags belopp 

46 345,00 

47 275,00 

48 325,00 

48 325,00 

52 030,00 

Sida 9I13 
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Beslutsdatum 

Avser 

2017-11-17 

2017-11-17 

2017-11-20 

2017-11-20 

2017-11-20 

2017-11-20 

2017-11-20 

2017-11-20 

2017-11-20 

Uryalspararnetrar: 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 

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

BoU L VU Hemlig vistelseort enl 14 § 2 p 

FR Beslut inleda faderskapsutredning FB 2: 1 

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

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

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

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

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

BoU L VU Läkarundersökning enl 32 § 

20171101 - 20171126 

Organisation: 

Undernivåer: 

Handläggare: 

Beslutsfattare: 

Qmk;. 

Beslut' 

Personnummer: * 

2017-11-28 

A vslagsbelopp 

Beslutsfattare 

SN:s ordförande 

SN:s ordförande 

Cecilia Svensson 

Helen Johansson 

Helen Johansson 

Helen Johansson 

Helen Johansson 

Helen Johansson 

Linda Heclman 

Urvalsdaturn = Beslutsdatum Sida 10 I 13 
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Beslutsdatum 

2017-11-20 

2017-11-21 

2017-11-21 

2017-11-21 

2017-11-21 

2017-11-21 

2017-11-22 

2017-11-22 

2017-11-22 

Urvalsparametrar: 

BoU Intern Öppenvård bifall 

Bo U Övrigt yttrande avges 

Gem Kostnader i samband med insats bifall 

BoU Beslut Intematboende e.dyl kostnad 

BoU Beslut Intematboende e.dyl kostnad 

Organisation: 

Undemivåer 

Handläggare· 

20171101 - 20171126 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 2017-11-28 

A vslagsbelopp 

Beslutsfattare 

Ulrik Saurell 

Helen Johansson 

95 850,00 
Linda Hedman 

3 300,00 
Linda Hedman 

3 300,00 
Linda Hedman 

Beslutsfattare· Urvalsdatmn = Beslutsdatum Sida 11I13 

Personnummer· * 
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Beslutsdatum 

Avser 

2017-11-22 

2017-11-22 

2017-11-23 

2017-11-23 

2017-11-23 

2017-11-23 

2017-11-23 

2017-11-23 

2017-11-23 

Urvalsparametrar: 

Gem Kostnader i samband med insats bifall 

Gem Kostnader i samband med insats bifall 

Gem Kostnader i samband med insats bifall 

Gem Kostnader i samband med insats bifall 

Gem Kostnader i samband med insats bifall 

Gem Kostnader i samband med insats bifall 

20171101 - 20171126 

Organisation: 

Undernivåer: 

Handläggare· 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 2017-11-28 

Beslutsfattare: 

Orsak: 

Beslut· 

Personnummer * 

Orsak 

Beslutsfattare 

Ann-Christine Olofsson 

Ann-Christine Olofsson 

Ann-Christine Olofsson 

Ann-Christine Olofsson 

Ann-Christine Olofsson 

Ann-Christine Olofsson 

Urva]sdatum = Beslutsdatum 

Avslags belopp 

3 147,00 

3 147,00 

3 147,00 

3 147,00 

3 147,00 

3 147,00 

Sida 12I13 
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Beslutsdatum 

Avser 

2017-11-23 

2017-11-23 

2017-11-23 

2017-11-23 

2017-11-23 

2017-11-23 

2017-11-23 

2017-11-23 

2017-11-23 

!l rva lspa rametrar: 

Gem Kostnader i samband me.d insats bifall 

Gem Kostnader i samband med insats bifall 

Gem Kostnader i samband med insats bifall 

Gem Kostnader i samband med insats bifall 

Gem Kostnader i samband med insats bifall 

Gem Kostnader i samband med insats bifall 

Gem Kostnader i samband med insats bifall 

FR Faderskaps bekräftelse FB 1 :4 S-protokoll 

Organisation· 

Vndemivåer

Handläggare: 

20171101 - 20171126 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 

Beslutsfattare: 

~ 

Beslut: 

Personnummer: 

2017-11-28 

* 

Beslutsfattare 

Ann-Christine Olofsson 

Ann-Christine Olofsson 

Ann-Christine Olofsson 

Ann-Christine Olofsson 

Ann-Christine Olofsson 

Ann-Christine Olofsson 

Ann-Christine Olofsson 

Cecilia Svensson 

Urvalsdatum = Beslutsdatum 

A vslagsbelopp 

3 147,00 

3 147,00 

3 147,00 

3 147,00 

3 147,00 

3 147,00 

3 147,00 

Sida 13/13 
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Beslutsdatum 

2017-11-01 

2017-11-01 

.2017-11-01 

2017-11-01 

2017-11-01 

2017-11-01 

2017-11-01 

2017-11-01 

Urva !spa ram etra r: 

Vux: Beslut inleda utredning enl 11 kap 1 § 

Vux: Beslut Andrahandskontrakt 

UT Beslut inleda utred kontaktp/familj 3 kap 6 § 

UT Beslut inleda utred kontaktp/familj 3 kap 6 § 

Organisation

Undernivåer: 

Handläggare· 

20171101 - 20171126 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 2017-11-28 

A vslagsbelopp 

Beslutsfattare 

AnjaMöller 

AnjaMöller 

Linda Hed.man 

Linda Hed.man 

Beslutsfattare· 
Urvatsdatum = Beslutsdatum Sida 1I13 

Personnummer * 
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Beslutsdatum 

Avser 

2017-11-01 

2017-11-02 

2017-11-02 

2017-11-02 

2017-11-02 

2017-11-02 

2017-11-02 

2017-11-02 

2017-11-02 

Urvalsparametrar: 

Vux Beslut inleda utredning enl 11 kap 1 § 

Vux Missb Inst.plac särskild kostn 4 kap 1 § bifall 

Organisation

Undernivåer: 

Handläggare: 

20171101 - 20171126 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 2017-11-28 

Beslutsfattare: 

Personnummer· * 

Orsak 

Beslutsfattare 

Ivona Widen 

Linda Hedman 

Urvalsdatum = Beslutsdatum 

A vslagsbelopp 

26 350,00 

Sida2 I 13 
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Beslutsdatum 

Avser 

2017-11-03 

2017-11-03 

2017-11-03 

2017-11-06 

2017-11-07 

2017-11-07 

2017-11-07 

2017-11-07 

2017-11-07 

Urvalsparametrar: 

Vux Kostnader i utredning 

20171101 

Organisation: 

Undernivåer: 

Handläggare· 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 2017-11-28 

- 20171126 Beslutsfattare· 

Persopnummer: * 

Orsak 

Beslutsfattare 

Ivona Widen 

Urvalsdatum = Beslutsdatum 

Avslagsbelopp 

200,00 

Sida 3/13 

43



Beslutsdatum 

Avser 

2017-11-07 

2017-11-07 

2017-11-07 

2017-11-07 

2017-11-07 

2017-11-08 

2017-11-08 

2017-11-08 

2017-11-08 

Urvalsparametrar: 

Organisation

Undemivåer 

Handläggare: 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 2017-11-28 

Avslags belopp 

Beslutsfattare 

20171101 - 20171126 Beslutsfattare: Uryalsdatum = Bes!utsdatum Sida4I13 

Personnummer: * 
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Beslutsdatum 

Avser 

2017-11-08 

2017-11-09 

2017-11-09 

2017-11-09 

2017-11-09 

2017-11-09 

2017-11-09 

2017-11-09 

Vux Kos1nader i utredillng 

Vux L VM Särskild kostnad bifall 

Vux L VM Särskild kos1JJ.ad bifall 

2017-11-10 / 

Urvalsparametrar: 20171101 - 20171126 
Organisation: 

Undernjvåer: 

Handläggare: 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 2017-11-28 

Beslutsfattare: 

Personnummer * 

Orsak 

Beslutsfattare 

Ivona Widen 

Linda Hed.man 

Linda Hed.man 

Urvalsdatum = Beslutsdatum 

Avslags belopp 

200,00 

4 100,00 

87 300,00 

----
Sida 5 I 13 
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Beslutsdatum 

Avser 

2017-11-10 

2017-11-10 

2017-11-10 

2017-11-13 

2017-11-13 

2017-11-13 

2017-11-13 

2017-11-13 

2017-11-15 

Urvalsparametrar: 

Vux Beslut Andrahandskontrakt förläng 

Vux Beslut inleda utredning enl 11 kap 1 § 

Vux Institutionsplac 4 kap 1 § bifall 

Organisation: 

Undernjvåer 

Handläggare· 

20171101 - 20171126 

Delegeringslista 

Utskriftsdatum: 

Beslutsfattare· 

Orsak 

mM;. 

Personnummer: * 

2017-11-28 

Orsalc 

Beslutsfattare 

AnjaMöller 

Linda Hedman 

Linda Hedman 

Urvalsdatum = Beslutsdatum 

Avslags belopp 

Sida 6 I 13 
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Beslutsdatum 

Avser 

2017-11-15 

2017-11-15 

2017-11-15 

2017-11-15 

2017-11-15 

2017-11-15 

2017-11-16 

2017-11-16 

2017-11-16 

Urvalsparametrar: 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 2017-11-28 

Vu:x Missb Boendeb övr ek bistånd 4 kap 1 § bifall 

Vu:x Beslut inleda utredning enl 11 kap 1 § 

Organisation

Underniväer: 

Handläggare· 

20171101 - 20171126 Beslutsfattare: 

Personnummer: * 

Avslags belopp 

Beslutsfattare 

7 351,00 
Linda Hedm.an 

An.ja Möller 

Urvalsdatum = Beslutsdatum Sida 7I13 
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Beslutsdatum 

Avser 

2017-11-16 

2017-11-16 

2017-11-16 

2017-11-16 

2017-11-17 

2017-11-17 

2017-11-17 

2017-11-20 

2017-11-20 

Urvalsparametrar: 

Vux Missb Inst.plac särskild kostn 4 kap 1 § bifall 

Vux Övr Fanriljehemsplac särskild kostnad bifall 

Organisation

Undernivåer 

Handläggare· 

20171101 - ,20171126 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 2017-11-28 

A vslagsbelopp 

Beslutsfattare 

35 650,00 
Linda Hedman 

53 940,00 
Linda Hedman 

Beslutsfattare: Urvalsdatum = r>esrnrscra:rum ---........da 8 I 13 

Personnummer: * 
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Beslutsdatum 

Avser 

2017-11-20 

2017-11-20 

2017-11-20 

2017-11-21 

2017-11-21 

2017-11-21 

2017-11-21 

2017-11-21 

2017-11-21 

Urva!sparametrar: 

Organisation' 

Undentivåer: 

Handläggare: 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 2017-11-28 

20171101 - 20171126 Beslutsfattare: 

Personnummer * 

Orsak 

Beslutsfattare 

Urvalsdattun = Beslutsdatum 

Avslags belopp 

0 Sida 9 / 13 
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Beslutsdatum 

Avser 

2017-11-21 

2017-11-21 

2017-11-21 

2017-11-22 

2017-11-22 

2017-11-22 

2017-11-22 

2017-11-22 

2017-11-22 

Urvalsparametrar: 

Vux Missb Inst.plac särskild kostn 4 kap 1 §bifall 

Vux Beslut inleda utredning enl 11 kap 1 § 

20171101 - 20171126 

Organisation: 

Undemivåer: 

Handläggare: 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 2017-11-28 

Beslutsfattare: 

Personnummer: * 

Orsak 

Beslutsfattare 

A vslagsbelopp 

---------IU"'.rr.:r;cro--~ 

Linda Hedman 

10 183,00 
Linda Hedman 

Linda Hedman 

Urvalsdatum = Bes!utsdatum Sida 10 I 13 
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Beslutsdatum 

Avser 

2017-11-22 

2017-11-23 

2017-11-23 

2017-11-23 

2017-11-23 

2017-11-23 

2017-11-23 

2017-11-23 

2017-11-23 

Urvalsparametrar: 

Vux Beslut inleda utredning enl 11 kap 1 § 

Organisation: 

Undernivåer

Handläggare· 

20171101 - 20171126 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 2017-11-28 

Beslutsfattare· 

,J' 

Personnummer· * 

Orsak 

Beslutsfattare 

Nicolina Carlsson 

Urvalsdatnm = Beslutsdatum 

Avslags belopp 

Sida 11I13 
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Beslutsdatum 

Avser 

2017-11-23 

2017-11-23 

2017-11-23 

2017-11-23 

2017-11-23 

2017-11-23 

2017-11-24 

2017-11-24 

2017-11-24 

Urvalsparametrar: 

Organisation

Undemiväer 

Handläggare: 

20171101 - 20171126 

Delegeringslista 

Utskriftsdatum: 

Beslutsfattare· 

Orsak: 

Beslut" 

Personnummer .. -
* 

2017-11-28 

Beslutsfattare 

------------

Urvalsdatum = Beslutsdatum 

Avslagsbelopp 

Sida 12/ 13 
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Besluts datum 

Avser 

2017-11-24 

2017-11-24 

2017-11-24 

2017-11-24 

2017-11-24 

Urvalsparametrar: 

Organisation: 

Undemivåer· 

Handläggare· 

20171101 - 20171126 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 2017-11-28 

Beslutsfattare: 

Personnummer * 

Orsak 

Beslutsfattare 

Urvalsdatmn = Beslutsdatum 

Avslags belopp 

Sida 13I13 
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 Tjänsteskrivelse  
 

180105\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (1) 

 
Datum: 2018-01-05 Till: Utbildningsnämnden  

Handläggare: Henrik Wagersten  

Dnr: UN 000007/2018 – 600 
 
 

Anmälda kränkande behandlingar  
 
 

Förslag till beslut 
 
Redovisade anmälda kränkande behandlingar läggs till handlingarna.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt skollagen 6 kap. 10 § ska en lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom 
om att ett barn eller elev anser sig har blivit utsatt för kränkande behandling i samband med 
verksamheten anmäla detta till förskolechef/rektor. En förskolechef/rektor som får kännedom 
om detta är skyldig att anmäla till huvudmannen. Huvudmannen är skyldig att skyndsamt ut-
reda omständigheterna kring de upplevda kränkningarna och i förekommande fall vidta åtgär-
der som skäligen kan krävas för att förhindra kränkande behandling i framtiden.  
 
 
Båstad 2018-01-05 
 
Barn och skola  
Henrik Wagersten, utredare/skolexpert  
 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Anmälan av kränkande behandling – Förslövs skola  
Anmälan av kränkande behandling – Strandängsskolan 7-9  
Anmälan av kränkande behandling – Strandängsskolan F-6  
Anmälan kränkande behandling – Sandlyckeskolan  
Incidentrapport – anmälan av kränkande behandling – Strandängsskolan 7-9 
Incidentrapport – anmälan av kränkande behandling – Strandängsskolan 7-9 
Anmälan kränkande behandling – Strandängsskolan F-6  
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Barn & skola 
Dnr: 

Ankomstdatum: 

Del 1 

BÅSTADS KOMMUN 
Utbildningsnämnden 

2011 ~12- 2 1 I 
\JN c:;:::ps \ '1 Dnr •••...•.•..•............•........ 

'2..ö \ r- - (o()C) .......................................... 

REKTORS/FÖRSKOLECHEFS ANMÄLAN TILL HUVUDMAN SkolL kap 6 § 10 

GÄLLANDE: TRAKASSERIER/ KRÄNKANDE BEHANDLING 

Senast inom en vecka efter händelse ska förskolechef/rektor skicka detta dokument till huvudman 

via epost: barnochskola@bastad.se 

Skol-/förskoleenhet Strandängsskolan klass 5 

Rektor/förskolechef John Brogård 

Datum Klockslag 

Händelse 8/12 -2017 12:00 

Enheten tagit del X 
av händelsen 

Rektors/fskchefs X 
kännedom 
om händelsen 

Rapporterat till X 
Huvudman 

Bedömning av händelsen 

Trakasserier (bygger på diskrimineringsgrundema) 

DKön IZJKönsöverskridande identitet eller uttryck 
D Etnisk tillhörighet DReligion eller annan trosuppfattning 
DFunktionsnedsättning DSexuell läggning DÅlder 

Kränkningar (bygger inte på diskrimineringsgrundema) 

DUtseende 

DKläder 

DEkonomisk situation 

IZJ Övrigt nämligen: 

DBegåvning 
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[HJ 
M 

BÅSTADS 
KOMMUN 

Barn & skola 

Händelsens uttryck: 

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

~ verbala (hånad, hotad, kallad vid öknamn eller dyl.) 

D psykosociala (utfrysning eller ryktesspridning) 

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

D subtila (i f01m av gester, kroppsspråk - ev. osynliga för vuxna men ej för barnen/eleverna) 

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

Kan vara aktuellt! 

Vid mindre skada eller risk för skada: 
Båstads kommuns incidentrapport: D aktuellt ~ej aktuellt 

Skaderapport https ://anmalarbetsskada.se/: D aktuellt ~ej aktuellt 

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

arbetsolycka (lindrigare skada av fysisk /psykisk natur, vid hot, överfall) 

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

Barn & skola 

Barn- och skolkontor 

BÅSTADS KOi,JIMUN 
Utbildningsnämnden 

2017 -12- 1 8 
Dnr •• U.~ ... 99.9. .. 5.~.CC> / 
.. b~.~J::.: ... ~.9..~ .... 

lncidentrapport (rapport gällande den som utför handlingen) 

Anmälan om kränkande behandling 
Avd/klass: 1 ·1-

Eventuella vittrl'en: 

i,_ le .5eo/l v (NY Vlf\€V\ 1 /!tr e11 s 0 v-ci,,cL son~ h&Mde 
j Eventuell~ följder (tex kroppss~ada, förstört\lmaterial~'}lsykisk ohälsa etc): 

· vvr ( , i /Atc s G{; ClfJV! . 
' ' I 

Vidtagna åtgärder: 

~~. · kcw o-D1ft stut o clcs ~ 

Oe s ~ UJlf'(] r -A~ a'" 

av: lämnad den0 r-. '"}___ 

µl 1-~ (L-OY 
Lämnas av anställd till förskolechef /rekt 
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[fiJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Barn & skola 

Barn- och skolkontor 

BÅSlADS KOMMUN 
Utbildnings nämnden 

2017 -12- 0 8 
Dnr.U.N ... CID..::\.j ~ / 
... i.o .. ~ .. :t. .. :::.ra.o.o~ 

lncidentrapport (rapport gällande den som utför handlingen) 

Anmälan om kränkande behandling 
Avd/klass: 

Eventuella följder (tex kroppsskada, förstört material, psykisk ohälsa etc): 

Vidtagna åtgärder: 

Uppföljning: 

tJlh d,f }z~ ~ 

• -
lämnad den: 

2o!7- - -()/ 
Lämnas av anställd till förskolechef/' , . 
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I (2017-12-07) BARNOCHSKOLA - 20171206150344433_0001.pdf 

111J BÅSTADS 
~KOMMUN 
Besök oss på bastad.se 

Del 1 

Rapportering av diskriminering/ 
kränkande behandling 

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

1 (4) 

BÅSTADS KO\\f'HVfUN 
Utbildnlngsnämnden 

2017 -12- 0 6 
Dnr •• ~.~--~ •• :t~~ 
.. 2.a.LJ: .. : .. s;..QQ ..... . 

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

Skol-/förskolaenhet 

Sandlyckeskolan 
Rektor/förskolechef 

Lotta Holte 

Händelse 
Enheten har tagit del av händelsen 
Rektors/förskolechefs kännedom om händelsen 
Rapporterat till huvudman 

Bedömning av händelsen 
Trakasserier (bygger på diskrimineringsgrunderna) 

Datum 
2017-11-29 
2017-11-30 
2017-12-06 

D Kön D Könsöverskridande identitet eller uttryck 

0 Etnisk tillhörighet D Religion eller annan trosuppfattning 

D Funktionsnedsättning D Sexuell läggning 

Kränkningar (bygger inte på diskrimineringsgrunderna) 
D Utseende D Ekonomisk situation D Begåvning 

Klockslag 
20.00 
08.00 
11.30 

D Ålder 

D Kläder 

l8l Övrigt nämligen: Flicka upplever att några elever är elaka mot henne, de klagar på det hon gör och säger. 

Händelsens uttryck: 
0 fysisk (slag, knuffar, måltavla för kastade saker etc.) 

l8l verbala (hånad, hotad, kallad vid öknamn eller dylikt) 

0 psykosociala (utfrysning eller ryktesspridning) 

0 text- eller bild burna (klotter, teckningar, via mobil/dator/lpad, sociala medier med mera) 

l8J subtila (i form av gester, kroppsspråk- eventuellt osynliga för vuxna men ej för barnen/eleverna) 

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

Kan vara aktuellt! 
Vid mindre skada eller risk för skada, Båstads kommuns incidentrapport: ID aktuellt l8l 
Kort beskrivning av händefseföriopp 

ej aktuellt 

Skaderapport till ArbetsmiljöverketLFörsäkringskassan: ID aktuellt ~ ej aktuellt 
Gäller vid: 
allvarlig arbetsolycka (svår skada av fysisk/psykisk natur, vid hot, överfall) 
arbetsolycka (lindrigare skada av fysisk/psykisk natur, vid hot, överfall) 
allvarligt tillbud utan personskada (svårare fall av kränkning eller trakasseri, hot om våld, mordhot) 

Page 1 I 
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UTI BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Besök oss på bastad.se 

Rapportering av diskriminering/ i ... 
B~TADS ~\OMMUN 

kränkande behandling Utbildningsnämnden 

1 (3) 

Del 1 

2017 =12Q 0 5 
Di .. 0..r:-:i •. ~~.'.:1.9.3 I 
....... 9..L1:::: Coe:i o 

D • D QO l>DDl>DD DDll'CC 

Rektors/förskolechefs anmälan till huvudman Skoll kap 3 § 10 
Gällande: Trakasserier/kränkande behandling 
Senast inom en vecka efter händelse ska förskolechef/rektor skicka detta dokument till huvudman via epost: 
barnochskola@bastad.se 

Skol-/förskoleenhet 

Strandängsskolan F-6 
Rektor/förskolechef 

John Brogård 

Händelse Datum Klockslag 
Enheten har tagit del av händelsen 2017-12-04 
Rektors/förskolechefs kännedom om händelsen 2017-12-04 
Rapporterat till huvudman 2017-12-05 

Bedömning av händelsen 
Trakasserier (bygger på diskrimineringsgrunderna) 

D Kön D Könsöverskridande identitet eller uttryck 

D Etnisk tillhörighet D Religion eller annan trosuppfattning 

D Funktionsnedsättning D Sexuell läggning 

Kränkningar (bygger inte på diskrimineringsgrunderna) 

[SJ Utseende D Ekonomisk situation D Begåvning 

D Övrigt nämligen: 

Händelsens uttryck: 

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

[SJ verbala (hånad, hotad, kallad vid öknamn eller dylikt) 

D psykosociala (utfrysning eller ryktesspridning) 

D Ålder 

D Kläder 

D text- eller bild burna (klotter, teckningar, via mobil/ dator /l pad, sociala medier med mera) 

11.30 
11.45 
14.20 

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

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

Kan vara aktuellt! 

Vid mindre skada eller risk för skada, Båstads kommuns incidentrapport: ID aktuellt [SJ ej aktuellt 
Kort beskrivning av händelseförlopp 

Skade rapport till ArbetsmiljöverketLFörsäkringskassan: ID aktuellt [SJ ej aktuellt 

Gäller vid: 
allvarlig arbetsolycka (svår skada av fysisk/psykisk natur, vid hot, överfall) 
arbetsolycka (lindrigare skada av fysisk/psykisk natur, vid hot, överfall) 
allvarligt tillbud utan personskada (svårare fall av kränkning eller trakasseri, hot om våld, mordhot) 
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iJTI BÅSTADS 
~ KOMMUN 

Rapportering av diskriminerin~ÅSTADS KOMMUN 
kränkande behandling Utbildningsnämnden 

Besök oss på bastad.se 

Del 1 
Rektors/förskolechefs anmälan till huvudman Skoll kap 3 § 10 
Gällande: Trakasserier/kränkande behandling 

Dnr.~~--:~~~~~~~/ 
'LO\ 1-.. :.~.2.~~··""" .................. 

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

Skol-/förskoleenhet 

Strandängsskolan 
Rektor/förskolechef 

Eva Hugosson 

Händelse 

Enheten har tagit del av händelsen 

Rektors/förskolechefs kännedom om händelsen 
Rapporterat till huvudman 

Bedömning av händelsen 
Trakasserier (bygger på diskrimineringsgrunderna) 

Datum 

2017-11-13 
2017-11-13 

D Kön D Könsöverskridande identitet eller uttryck 

D Etnisk tillhörighet D Religion eller annan trosuppfattning 

D Funktionsnedsättning D Sexuell läggning 

Kränkningar (bygger inte på diskrimineringsgrunderna) 

D Utseende D Ekonomisk situation D Begåvning 

~ Övrigt nämligen: 

Händelsens uttryck: 

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

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

D psykosociala (utfrysning eller ryktesspridning) 

Klockslag 

D Ålder 

D Kläder 

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

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

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

Kan vara aktuellt! 

1 (3) 

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

På no-lektion 2017-11-13 kl 12.40-13.40 kastade - och små bitar av tunna 
träpinnar på . De fortsatte med att kasta tuggummipapper oc sa till läraren att kolla 
på vad de gjorde och att hon borde slänga ut dem. De slutade kasta. Efter en stund fick ågot kastat mot 
sig och han tror det var ett sudd. Det träffade vänster öga så han fick ont och han gick ut från rummet och sköljde 
ögat samt stannade kvar en stund för att samla ihop sig. När han kom in sa han argt och upprört till läraren att 
hon borde slängt ut eleverna. Läraren sa att hon sagt till eleverna och av dem en tillsägelse till. Det var oklart 
vem som kastat föremålet på - Efter lektionen ick och sa att det var han som 
kastat suddet och att det var menat till en annan elev bad om ursäkt. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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lllJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Besök oss på bastad.se 

Rapportering av diskriminering/ 
1 (3) 

kränkande behandling 
BÅS!AJ?S KOMMUN 

Utb1/drnngsnämnden 

Del 1 
Rektors/förskolechefs anmälan till huvudman Skoll kap.3 § 10 
Gällande: Trakasserier/kränkande behandling 

2011 ~u- 3 u 
Dnr .. lJ..~ ... QQCJ.!d.Xci/ 
.ZD.t3:.::: .. ~.Q.c .... 

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

Skol-/förskoleenhetRf"f> 'J' vt; stuk 
Rektor/förskolechef{ ~/IY) / ( {~ ? e r5SO 11 

Händelse Datum Klockslag 
Enheten har tagit del av händelsen 
Rektors/förskolechefs kännedom om händelsen 171( 2-1 
Rapporterat till huvudman I rit 3o 

Bedömning av händelsen 
Trakasserier (bygger på diskrimineringsgrunderna) 

D Kön D Köns överskridande identitet eller uttryck 

D Etnisk tillhörighet D Religion eller annan trosuppfattning 

D Funktionsnedsättning D Sexuell läggning 

Kränkningar (bygger inte på diskrimineringsgrunderna) 
D Utseende D Ekonomisk situation D Begåvning 

18:1 Övrigtnämligen: H-60 r::-IZÄrJvAeo "StoU( 1 t.tvll&>T (LC\A.--eJVA 

Händelsens uttryck: 
D fysisk (slag, knuffa_r, måltavla för kastade saker etc.) 

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

~ psykosociala (utfrysning eller ryktesspridning) 

ca. u 
( 'i\_ ~j 

D Ålder 

D Kläder 

~ text- eller bildburna (klotter, teckningar, via mobil/dator/Ipad, sociala medier med merc:}Q' 

f{_o o 

8-,30 

D subtila (i form av gester, kroppsspråk- eventuellt osynliga för vuxna men ej för barnen;efe,vernaJ 

~ förstört !"aterial (material som har direkt koppling till eleven/barnet) 

Kan vara aktuellt! 
Vid mindre skada eller risk för skada, Båstads kommuns incidentrapport: ID aktuellt g) ej aktuellt 
Kort beskrivning av händelseförlopp 

Skaderapport till Arbetsmi ljöverketLFörsäkringskassan: ID aktuellt g] ej aktuellt 

Gäller vid: 
allvarlig arbetsolycka (svår skada av fysisk/psykisk natur, vid hot, överfall) 
arbetsolycka (lindrigare skada av fysisk/psykisk natur, vid hot, överfall) 
allvarligt tillbud utan personskada (svårare fall av kränkning eller trakasseri, hot om våld, mordhot) 

I 
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 Tjänsteskrivelse  
 

180105\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (1) 

 
Datum: 2018-01-05 Till: Utbildningsnämnden  

Handläggare: Henrik Andersson och Sara Damber  

Dnr: UN 000004/2018 – 900 
 
 

Beslutslogg  
 
 

Förslag till beslut 
 
Beslutsloggen för utbildningsnämnden, 2017-12-18, godkänns.  

 
Sammanfattning av ärendet 
För att säkerhetsställa verkställigheten av beslut fattade av utbildningsnämnden finns en be-
slutslogg.  
 
Vid varje sammanträde får utbildningsnämnden en förteckning över de fattade beslut som ska 
verkställas, återrapporteras eller remitterats för beredning.  
 
 
 
Bildning och arbete   Barn och skola  
Henrik Andersson, bildningschef Sara Damber, skolchef   
 
 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Beslutslogg för utbildningsnämnden, 2017-12-18  
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Beslutslogg utbildningsnämnden 2018 
 

 

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

2017-12-18 
 

 
       

Beslutsinstans, datum 
och § 

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

KS 2014-05-07, § 116 
Hållbar och optimal för-
skole- och grundskole-
struktur för en tidsenlig 
och likvärdig utbildning 
(f.d vårdnadshavarenkät 
2014) 

UN 
000266/ 
2015-600 

Optimal grundskoleorganisation – södra delen: beslut UN 2017-06-13 för-
slag till KF  
 
Optimal grundskoleorganisation – norra delen: Förvaltningen presenterar 
analys av fyra olika alternativ UN 2017-11-07 – överlämnar informationen 
till KS  
 
Optimal förskoleorganisation – information UN 2017-11-07 återkoppling 
från förvaltningen utifrån förutsättningar och kostnader för följande:  
Fiskebyns förskola i Torekov, Klockarebyns förskola i Västra Karup, Backa-
byns förskola i Grevie, Malens förskola i Båstad, Päronbyns-, Äppelbyns och 
Malens förskolor i Båstad.  
 

Skolchef    

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

UN 
000013/ 
2016-600 

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

2. Därefter ansöka hos skolverket om tillstånd att anordna sådan utbild-
ning. 

 
 
 
 

Bildnings-
chef  

Ej aktuellt för 
närvarande 

 

UN 2016-08-23, § 90 
Implementering av obliga-
toriskt bedömningsstöd 
för årskurs 1 -3  

UN  
000254/ 
2016-600 

B) Uppdrar åt förvaltningen att skapa en god systematik och struktur för 
registrering och uppföljning av resultat på skolnivå och kommunnivå. 

C) Uppföljning av resultaten på skolnivå och kommunnivå efter avslutat 

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

läsår. 

UN 2017-10-03, § 80  
Budgetuppföljning tertial 
2 2017 – Barn och skola 
och utbildning och arbete  

UN  
000352/ 
2017-905 

1. Barn och skola samt Bildning och arbete får i uppdrag att ta fram en åt-
gärdsplan för att långsiktigt nå en budget i balans.  

Skol-
chef/Bild
ningschef  

  

UN 2017-11-07, § 94 
Granskning av utbild-
ningsnämnden avseende 
elevhälsan  

UN 
000245/ 
2017-600 

1. Godkänna den plan i fyra punkter som Barn och skola framställt under 
”aktuellt” och som svarar mot de fyra punkter som revisorerna framlagt: 
1) Den systematiska uppföljningen av elevhälsan ska ingå i det systema-
tiska kvalitetsarbetet (SKA) på skolorna och läggas in i blanketten för SKA-
planen. På respektive skolenhet utvärderar och analyserar elevhälsoteamet 
de insatser (särskilt stöd) som man haft på enheterna. Utifrån analyserna 
kan man sedan se om det är något speciellt man kan ha behov av såsom 
fortbildning/kompetensutveckling eller andra satsningar för såväl elevhäl-
sans personal som för skolans. Dessa skall redovisas för ledningsgruppen 
under maj/ juni 2018. Analysen matchas med den statistik över hur Stöd 
och utvecklings enhetens (STUs) resurser har använts. 
 
2) Fördelningen av elevhälsans resurser är baserad på nyckeltal, främst 
utifrån antalet elever men hänsyn tas också till antalet skolenheter som 
ingår i ett uppdrag. Även denna redovisning kan ingå i det systematiska 
kvalitetsarbetet. Nyckeltalen redovisas förslagsvis en gång/år t.ex. på vår-
terminen utifrån prognos om elevantal.  
UN har gett PWC i uppdrag att genomlysa skolpengen, vilket kan rendera i 
att man kan behöva ta hänsyn till de socioekonomiska faktorerna. Barn och 
skola kommer även att arbeta med ett nytt projekt för jämlikt lärande med 
verksamhetsutveckling på organisations-, klass- och individnivå genom att 
stärka det pedagogiska ledarskapet för rektorer och pedagoger för att 
skapa en tillgänglig lärmiljö för alla elever. 
 
3) Ledningsgruppen för Barn och skola har utsett en arbetsgrupp bestå-
ende av rektorer, förskole- och grundskoleutvecklare, chefen för STU, 

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

skopsykolog och skolexpert för att arbeta fram förslag på hur vi kan möta 
de behov som finns i verksamheterna. Vi har gjort studiebesök och arbetar 
nu med att sammanställa de intryck och de lärdomar vi gjort. Detta arbete 
skall presenteras för ledningsgruppen i januari 2018.  
 
4)Ledningsgruppen har påbörjat ett utvecklingsarbete kring hanteringen 
av tilläggsbelopp. Vidare har PWC fått i uppdrag att göra en genomlysning 
av skolpengen. Merparten av budgeten för tilläggsbelopp ska in i pengen 
som efter genomlysningen ska resursfördelas mer effektivt och behovsan-
passat. STU ska ta över ansvaret för utdelning av tilläggsbelopp.  Ansökan 
om tilläggsbelopp ska enbart avse de barn/elever som har ett omfattande 
behov av särskilt stöd enligt reglerna i skollagen om tilläggsbelopp.  
 
2. Att under våren 2018 följa upp planen från Barn och skola.  
 

UN 2017-12-05, § 105 
Svar på kommunicering 
angående brister på Ma-
lens förskola  

UN 
000473/ 
2017-600 

Utbildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen:  
 
A) Bristerna på Malens förskola åtgärdas senast 31 januari 2018 avseende 
OVK, åtgärda ytskikt samt genomföra en grundlig storstädning.  
B) Om bristerna i a) ej kan genomföras ska alternativa lokaler finnas till-
gängliga för verksamheten 1 mars 2018.  

Skolchef 
/Teknisk 
chef  

  

UN 2017-12-05, § 106  
Optimal förskoleorgani-
sation – akuta åtgärder  

UN 
999251/ 
2017-600  

Utbildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen:  
 
1. Förvaltningen får i uppdrag att skyndsamt ta fram platser i förskolan 
inom Båstads kommun, för att uppfylla lagkravet om förskola inom fyra 
månader.  

Skolchef    
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 Tjänsteskrivelse  
 

180105\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (1) 

 
Datum: 2018-01-05 Till: Utbildningsnämnden 

Handläggare: Henrik Andersson och Sara Damber  

Dnr: UN 000005/2018 – 900 
 
 

Delgivningar  
 
 

Förslag till beslut 
 
Redovisade delgivningar läggs till handlingarna.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Inkomna skrivelser av särskild vikt för nämnden delges.  
 
1. Program för ombyggnation av Västra Karups skola – provisoriska lokaler  
 
2. Program för om- och tillbyggnad av Förslövs skola – provisoriska lokaler  
 
3. Redovisning av platser inom förskola och pedagogisk omsorg – 2017-12-15  
 
 
Båstad 2018-01-05 
 
Bildning och arbete   Barn och skola  
Henrik Andersson, bildningschef  Sara Damber, skolchef  
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

BÅSTADS l<OMMUN 
Utbildnings nämnden 

Sida 

Kommunstyrelsen 2017-12-06 

2017 ~12- 1 2 
Dnr ... V..N .. 0.00 .. :19.\8/ 
..... .2..9..Ll: .. ::.~.~ ..... . 

KS § 297 Dnr KS 000518/2017 - 600 

Program för ombyggnation av Västra Karups skola 
- Provisoriska lokaler 

1av2 

Beskrivning av ärendet Västra Karups skola F-6 står inför byggnation och modernisering. 
Programhandlingar har tagits fram för beslut av projektens omfattning, tidplan 
och kostnad. För att kunna starta byggnationerna krävs det att provisoriska 
skolmoduler etableras och sedan hyrs under genomförandet. Då personal har 
hälsobesvär i befintliga byggnader så föreslås det att etableringen av 
skolmoduler sker några månader innan planerad byggstart. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från teknik- och servicechef Jan Bernhardsson, daterad 
2017-11-16 med tillhörande bilaga 1och2, 

Förvaltningens och 
Arbetsutskottets 
förslag 

Föredragande 

Ajournering 

Yrkanden 

Beslut 

Protokollsutdrag KS au 2017-11-21, § 255. 

1. Godkänna att etablera och hyra in provisoriska skolmoduler i Västra Karups 
skola. 
2. Finansiering av driftskostnader hänförliga till skolmodulerna finansieras 
med medel som står till kommunstyrelsens förfogande respektive år 
kostnaderna uppstår. 

Teknik- och servicechef Jan Bernhardsson föredrar ärendet. 

Sammanträdet ajourneras i fem minuter. 

Thomas Andersson (L) och Gösta Gebauer (C): Bifall till liggande förslag. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Godkänna att etablera och hyra in provisoriska skolmoduler i Västra Karups 
skola. 

2. Finansiering av driftskostnader hänförliga till skolmodulerna finansieras 
med medel som står till kommunstyrelsens förfogande respektive år 
kostnaderna uppstår. 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

BÅSTADS KOMMUN 
Utbildningsnämnden 

Sida 

Kommunstyrelsen 2017-12-06 

2017 =12° 1 2 
Dnr .. U.N .. a.~~~:"J;/ 
... 1::.Q .. \.±:.::.~ao ..... 

KS § 296 Dnr KS 001508/2016 - 600 

Program för om- och tillbyggnad av Förslövs skola 
- Provisoriska lokaler 

1av2 

Beskrivning av ärendet Förslövs skola F-6 står inför byggnation och modernisering. 
Programhandlingar har tagits fram för beslut av projektens omfattning, tidplan 
och kostnad. För att kunna starta byggnationerna krävs det att provisoriska 
skolmoduler etableras och sedan hyrs under genomförandet. Då personal har 
hälsobesvär i befintliga byggnader så föreslås det att etableringen av 
skolmoduler sker innan planerad byggstart. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från teknik- och servicechef Jan Bernhardsson, daterad 
2017-11-16 med bilagor, 

Förvaltningens och 
Arbetsutskottets 

Protokollsutdrag KS au 2017-11-21, § 254. 

förslag 1. Godkänna att etablera och hyra in provisoriska skolmoduler i Förslöv skola. 
2. Finansiering av kostnader hänförliga till hyran av skolmoduler och rivning av 
byggnad D finansieras med medel som står till kommunstyrelsens förfogande 
respektive år kostnaderna uppstår. 
3. Finansiering av kostnader hänförliga till montage av skolmoduler och 
markbädd omprioriteras inom befintliga investeringsmedel för 2018. 

Föredragande Teknik- och servicechef Jan Bernhardsson föredrar ärendet. 

Yrkanden Gösta Gebauer (C): Bifall till liggande förslag, med tillägg om rivning även av 
byggnad C. 

Propositionsordningar Ordföranden ställer proposition på framställt yrkande och finner att 
kommunstyrelsen bifallit detsamma. 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Godkänna att etablera och hyra in provisoriska skolmoduler i Förslöv skola. 

2. Finansiering av kostnader hänförliga till hyran av skolmoduler och rivning av 
byggnad C och byggnad D finansieras med medel som står till 
kommunstyrelsens förfogande respektive år kostnaderna uppstår. 

3. Finansiering av kostnader hänförliga till montage av skolmoduler och 
markbädd omprioriteras inom befintliga investeringsmedel för 2018. 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Barn & skola 

Barn- och skolkontoret 

BÅSTADS KOMMUN 
Utbildningsnärnnden 

Dru.~e.~~~~-~1 
.. 1-.2~~.: .. (P.9.9. ..... 

Redovisning av platser inom förskola och pedagogisk omsorg 

2017-12-15 

;;;: Utnyttjade Placerade 0 Antal platser Lediga Antal barn 3 Område Förskola 
utgångsläge 

platser barn som ej 
platser ikö 3 nuläge börjat c 

:J 
ll.l Båstad 0 

- Äppelbyn 72 (68) 71 8 0 15 
Päronbyn 36 36 2 0 4 
Malen 36 36 0 0 4 

Östra Karup 
Östra Karups 

90 75 12 3 3 
förskola 

Västra Karup Klockarebyn 54 (52) 52 1 1 6 
Torekov Fiske byn 46 (39) 38 4 4 5 
Grevie Backa byn 33 29 5 0 3 
Förslöv 0 

Skogs byn 108 81 10 17 2 
Ängs byn 54 51 3 0 7 
Pedagogisk 

10 6 0 4 0 
omsorg (Zst) 

Summa förskola 539 475 45 29 49 

"T1 Utnyttjade Placerade ...... Antal platser Lediga Antal barn iii' Område Förskola platser barn som ej rl-
utgångsläge platser i kö [l)o 

ro nuläge börjat :J 
c. 

Båstad Montessori K ro 30 - 35 27 3 - 8 0 

- Grevie Backa busarna 20 - 24 19 1 - 5 0 
Montessori Ä 22 - 27 25 0 - 2 0 

Förslöv Montessori P 30 - 35 30 0 - 5 0 
Lyckohäll an 22 - 22 30 0. 0 0 

Summa förskola 124 - 143 131 4. 20 0 

Köalisvarig 
Margaretha Ekelund-Svensson 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Barn & skola 

Barn- och skolkontor 

Sammanställning barnantal och nettokö till kommunens förskolor och pedagogisk omsorg 2017-12-15 

15jan 15 febr 15 mars 15 april 15 maj 15 juni 25 aug. 

Totalt platsantal 531 531 531 531 531 531 

Utnyttjade platser 481 492 494 494 502 457 

Lediga platser 31 28 31 21 14 76 

Kö (garantidatum) 19 39 60 43 18 50 

Platser som saknas 

15 sept. 15 okt. 15 nov. 15 dec. 

531 526 (539) 526(539) 526(539) 

449 460 466 475 

57 39 (50) 26 (39) 16 (29) 

44 56 60 49 

17 (6) 34 33 (20) 

Sammanställning av födda och placerade barn inom kommunal förskola/pedagogisk omsorg samt fristående förskola (Montessori, Backabusarna, Lyckohällan) 

År Födda Plac. Plac. Plac. Plac. Plac. Plac. Plac. Plac. Plac. Plac. Plac. 

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

2011 155 K 120 K 121 K 121 K 121 K 121 K 0 K 0 K 0 K 0 K 0 
F 21 F 21 F 21 F 21 F 21 F 0 F 0 F 0 F 0 F 0 

2012 144 K 99 K 99 K 97 K 97 K 97 K 101 K 102 K 103 K 104 K 105 
F 32 F 32 F 32 F 31 F 32 F 31 F 33 F 35 F 33 F 34 

2013 148 K 115 K 115 K 115 K 115 K 113 K 114 K 114 K 115 K 115 K 118 
F 23 F 24 F 23 F 25 F 25 F 24 F 25 F 24 F 24 F 24 

2014 131 K 90 K 91 K 91 K 91 K 92 K 97 K 98 K 99 K 99 K 103 
F 20 F 21 F 21 F 21 F 21 F 24 F 27 F 28 F 27 F 28 

2015 121 K 57 K 62 K 64 K 64 K 68 K 80 K 83 K 83 K 84 K 84 
F 22 F 25 F 27 F 28 F 28 F 29 F 30 F 29 F 31 F 31 

2016 136 K 0 K 4 K 6 K 6 K 11 K 44 K 52 K 57 K 64 K 65 
F 0 F 0 F 0 F 0 F 1 F 2 F 7 F 7 F 10 F 14 

2017 116 

K = kommunal förskola/pedagogisk omsorg F = fristående förskola 
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 Tjänsteskrivelse  
 

180105\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (1) 

 
Datum: 2018-01-05 Till: Utbildningsnämnden  

Handläggare: Henrik Andersson och Sara Damber  

Dnr: UN 000006/2018 – 900 
 
 

Informationsärenden             
 
1. Information om kulturskolan, Helene Steinlein  
 
2. Allmän information från barn och skola, Sara Damber  
 
3. Allmän information från gymnasiet, Henrik Andersson  
 
4. Allmän information från individ och familj, Henrik Andersson  
 
 
 
Båstad 2018-01-05  
 
Bildning och arbete   Barn och skola  
Henrik Andersson, bildningschef  Sara Damber, skolchef  
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