
 

 

 

Kallelse till sammanträde med Utbildningsnämnden  

Datum: Tisdagen den 6 mars 2018 

Tid och plats: Kl. 10:00 Studiebesök A-huset, Tennisvägen 33, Båstad (vid Strandängsskolan) Samling 
utanför lokalen.  

 Kl. 13:00 Sammanträde i Astrakanen  

  

 Ärendemening Handläggare Besluts-
instans 

Sidnr 

 Upprop    

1.  Val av justeringsperson   UN 3 

2.  Godkännande av dagordning   UN 4 

3.  Granskning av kommunens hantering av arvoden och ersättningar till 
förtroendevalda (handlingar skickas ut i kompletterande utskick) 

Catharina Elofsson  UN 5-24 

4.  Genomlysning av skolskjuts  Henrik Wagersten  UN 25-75 

5.  Anmälda kränkande behandlingar Henrik Wagersten och 
Henrik Andersson 

UN 76-85 

6.  Uppföljning tilläggsbelopp Henrik Wagersten UN 86-87 

7.  Uppföljning elevhälsan  Ingrid Berg-Brynje  UN  88-90 

8.  Redovisning och uppföljning av verksamhetsberättelse 2017 - Barn 
och skola  

Marika Forsell  UN 91-96 

9.  Redovisning och uppföljning av verksamhetsberättelse 2017 - 
Bildning och arbete 

Henrik Andersson UN 97-100 

10.  Tillsyn av myndighetsutövningen för barn och unga i Båstad  Linda Hedman  UN 101-107 

11.  Anmälda delegationsbeslut   UN 108-145 

12.  Beslutslogg   UN 146-149 

13.  Delgivningar   UN 150-195 

14.  Informationsärenden  
A) Information om Västra Karups skola, Peter Dahlberg  
B) Information om Malens förskola, Ann Heidenberg  
C)Lägesrapport förskolan inklusive redovisning av platser inom 
förskolan och pedagogisk omsorg, Birgitta Berséus (se bilagor)  
D) Information om syskon- och kompisåkning samt status på 
skolbussarna, Henrik Wagersten  
E) Allmän information från Barn och skola, Margaretha Ekelund-
Svensson   
F) Allmän information från gymnasiet, Henrik Andersson  
G) Allmän information från individ och familj, Henrik Andersson  
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Datum: 2018-02-27 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 13 mars 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.  
 
 
 
Kommunkontoret  
Therese Zetterström, Nämndsekreterare 
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Datum: 2018-02-27 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.  
 
 
 
Kommunkontoret  
Therese Zetterström, Nämndsekreterare 
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Till 
Kommunstyrelsen 
Myndighetsnämnden för miljö, bygg 
och säkerhet 
Vård- och omsorgsnämnd 
Utbildningsnämnd 

För kännedom: 
Kommunfullmäktige 

Granskning av kommunens hantering av arvoden och ersättningar till förtroende
valda 

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Båstads kommun granskat kom
munstyrelsen, myndighetsnämnden för miljö, bygg och säkerhet, vård- och omsorgsnämn
den samt utbildningsnämnden. Syftet med granskningen var att bedöma om granskade 
nämnder har en tillräcklig styrning och kontroll av arvoden och ersättningar som utbetalas 
till förtroendevalda. 

Utifrån genomförd stickprovskontroll bedömer vi att granskade nämnder måste tydliggöra 
vem som har rätt att beslutsattestera utbetalningar av arvoden och ersättningar. Beslutsat
testering av en överordnads utgifter/arvoden/ersättningar ska inte genomföras av under
ordnad. Politikers utgifter/arvoden/ersättningar bör även beslutsattesteras av annan politi
ker och inte av en tjänsteman. Slutligen bör granskade nämnder stärka sin kontroll för att 
undvika att ofullständiga underlag för utbetalning av arvoden och ersättningar skickas för 
utbetalning till HR-servicecenter i Helsingborg. 

Kommunens demokratiberedning hade vid granskningstillfället uppdraget att arbeta fram 
ett nytt förslag till arvodesreglemente. Det nya förslaget ska beslutas under hösten 2018 
och ska gälla för perioden 2019-2022. Vi ställer oss positiva till förslaget att man förtydligar 
vad som gäller vid attestering samt vid utbetalning av förlorad arbetsförtjänst till egenföre
tagare. 

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

Revisorerna önskar svar senast 2018-03-29. 

pdrag av revisorerna i Båstads kommun 

ahlgren 
Revisionens ordför 

Ingvar Andreasson 
Revisionens vice ordförande 

Båstads kommun 

Kommunledningskontor 
269 80 BÅSTAD 
Telefon: 0431-770 00 vx 
Plusgiro: 111111 -1 
Org.nummer: 212000-0944 
bastads.kommun@bastad.se 
www.bastad.se 
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1. Sammanfattning 

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Båstads kommun granskat kommun
styrelsen, myndighetsnämnden för miljö, bygg och säkerhet, vård- och omsorgsnämnden 
samt utbildningsnämnden. Syftet med granskningen har varit att bedöma om granskade 
nämnder har en tillräcklig styrning och kontroll av arvoden och ersättningar som utbetalas till 
förtroendevalda. 

Vår sammanfattande bedömning är att granskade nämnder bör stärka sin styrning och kon
troll av utbetalningar av arvoden och ersättningar till förtroendevalda. Vi grundar vår bedöm
ning på bland annat följande iakttagelser: 

1> Kommunens arvodesreglemente fastställer när förtroendevalda har rätt att få ersättning. 
En del intervjuade uppfattar reglemente och tillhörande anvisningar som mycket otydliga. 

fi> Arsarvode, begränsat arvode och sammanträdesarvode betalas ut utan föregående an
mälan från den enskilde förtroendevalda. För övriga arvoden och ersättningar ska den 
förtroendevalda kunna styrka sina förluster eller kostnader genom att anmäla detta. 

1> Det finns olika uppfattningar om vem som ska beslutsattestera underlaget innan utbetal
ning. 

io- Beslutsattesteringen regleras inte politiskt i beslutade attestordningar. Beslutsattestering 
uppfattas som verkställighet och regleras av ekonomikontorets kodplan. Enligt kodplanen 
har kanslichefen ansvar för utbetalningar av arvoden och ersättningar till förtroendevalda. 

1> I granskade nämnders delegationsordningar framgår inte att beslut om utbetalning av 
arvoden och/eller ersättning till förtroendevalda delegerats till tjänstemannanivå. 

1> Kommunstyrelsen har beslutat om att granska kontrollpunkten "Utbetalning av ersätt
ningar till förtroendevalda" inom ramen för intern kontroll 2017. 

1> Stickprovskontrollen visar bland annat att en del underlag inte är undertecknade av den 
enskilda förtroendevalda som begär ersättning och i en majoritet av stickproven framgår 
inte den ekonomiska ersättningen. 

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi kommunstyrelsen att: 

i> till kommunfullmäktige föreslå ett förtydligande av roll- och ansvarsfördelningen avseende 
arvoden och ersättningar till förtroendevalda, 

i> till kommunfullmäktige föreslå ett förtydligande om vilka regler som gäller för reseersätt
ning samt vid förlorad arbetsinkomst till förtroendevalda utan anställning. 

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi samtliga granskade nämnder att: 

;i, säkerställa att nämndens ledamöter och berörda tjänstemän är väl bekanta med vad som 
gäller för arvoden och ersättningar till förtroendevalda, 

i> säkerställa en ändamålsenlig kontroll innan utbetalning av arvoden och ersättningar. 

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi myndighetsnämnden, utbildningsnämnden 
och vård- och omsorgsnämnden att: 

1> inom ramen för arbetet med intern kontroll, beakta risker som kan kopplas till utbetal
ningar av arvoden och ersättningar till förtroendevalda. 
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2. Inledning 

2.1. Bakgrund 

Förtroendevalda har rätt till skälig ersättning för de arbetsinkomster och ekonomiska för
måner som de förlorar på grund av uppdraget. Förtroendevalda med funktionshinder har rätt 
till skälig ersättning för resekostnader som uppkommer när de fullgör sina uppdrag och de 
förtroendevalda med barn som har behov av tillsyn har rätt till skälig ersättning för kostnader 
för barntillsyn som uppkommer när de fullgör sina uppdrag. Detta gäller dock inte förtroende
valda som fullgör uppdragen på heltid eller en betydande del av heltid (>40%). Enligt kom
munallagen ska kommunfullmäktige besluta på vilka grunder som ersättning ska betalas ut. 

l Båstads kommun regleras arvodena av arvodesreglementet för förtroendevalda antaget av 
kommunfullmäktige 26 november 2014. Lagstiftningen ställer krav på att offentliga medel 
hanteras på ett betryggande sätt och att styrningen och den interna kontrollen är tillräcklig. 
En otillräcklig styrning och kontroll avseende arvoden och ersättningar till förtroendevalda 
kan riskera att skada förtroendet för kommunen. De förtroendevalda revisorerna har med 
bakgrund av detta beslutat att genomföra en granskning av hanteringen av arvoden och er
sättningar till förtroendevalda. 

2.2. Syfte och revisionsfrågor 

Granskningens syfte är att bedöma om granskade nämnder har en tillräcklig styrning och 
kontroll av arvoden och ersättningar som utbetalas till förtroendevalda. I granskningen besva
ras följande revisionsfrågor: 

1» Finns det tillräckliga rutiner och kontroller för att säkerställa att rätt ersättning betalas ut 
till förtroendevalda politiker? 

1>- Finns det tydliga regler som anger hur arvodet till förtroendevalda politiker ska beräk
nas? 

~ Betalas rätt arvoden och ersättning ut till de förtroendevalda? 

2.3. Genomförande och avgränsning 

Granskningen har genomförts genom intervjuer, dokumentstudier och en stickprovskontroll. 
Intervjuer har genomförts med kanslichef på kommunkansliet samt med respektive nämnd
sekreterare. Viss avstämning har även genomförts med ekonomichefen. Stickproven har 
valts utifrån ett slumpmässigt urval där underlag avseende sammanträdesarvoden och er
sättningar granskats mot genomförda utbetalningar. Utöver det har två frågeställningar 
skickats ut till ordinarie ledamöter i granskade nämnder. 

Granskningen avser kommunstyrelsen, myndighetsnämnden för miljö, bygg och säkerhet, 
vård- och omsorgsnämnden och utbildningsnämnden. Samtliga intervjuade har beretts till
fälle att faktagranska rapporten. Granskningen är genomförd september 2017 - november 
2017 och baseras på gällande lagstiftning. 

Kommunens demokratiberedning har vid granskningstillfället i uppdrag av kommunfullmäk
tige att arbeta fram ett nytt förslag till arvodesreglemente. Granskarna har tagit del av nuva
rande förslag, som enligt de intervjuade kan komma att arbetas om under 2018. Det nya för
slaget ska enligt uppgift beslutas om senast hösten 2018 och kommer att gälla för perioden 
2019-2022. Granskarna ställer sig positivt till nuvarande förslag att kommunen förtydligar vad 
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som gäller vid attestering av underlag för utbetalning av arvoden och ersättningar, samt utbe
talning av förlorad arbetsförtjänst till egenföretagare. 

2.4. Revisionskriterier 

I denna granskning utgörs de huvudsakliga revisionskriterierna av: 

1t> Kommunallagen 4 kap 12-1 Sb §§samt 6 kap. 34 § 

Il> Arvodesreglemente för förtroendevalda, KF 2014-11-26, § 168 
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3. Granskningsresultat 

3.1. Finns det tillräckliga rutiner och kontroller för att säkerställa att rätt ersättning 
betalas ut till förtroendevalda politiker? 

3.1.1. Iakttagelser 

Regler för arvoden och ersättningar 
Kommunens arvodesreglemente1 fastställer när förtroendevalda har rätt till ersättning. 
Tjänstgörande ledamöter och ersättare har rätt till ersättning för bl.a. sammanträde med 
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och övriga nämnder, nämndsutskott, konferenser, 
presidiemöten och överläggning med myndighet eller organisation. Enligt reglementet ska 
kommunen endast betala ut ersättning för de uppdrag som definieras som förtroendeupp
drag enligt kommunallagens mening. Kommunfullmäktige har i sitt reglemente fastställt vad 
som gäller för bland annat årsarvode, begränsat arvode och sammanträdesarvode. Samtliga 
av kommunens arvoden och ersättningar presenteras detaljerat i tabell 1 och tabell 2 i bilaga 
2. 

Årsarvode, begränsat arvode och sammanträdesarvode betalas ut utan föregående anmälan 
från den enskilde förtroendevalda. För övriga arvoden och ersättningar ska den förtroende
valda kunna styrka sina förluster eller kostnader genom att anmäla detta till fullmäktiges eller 
nämndens sekreterare via en blankett. Blanketter för utbetalning av arvoden och ersättningar 
finns på kommunens hemsida eller kan överlämnas av respektive nämndsekreterare vid be
gäran. 

En första granskning ska genomföras av nämndsekreteraren. Granskningen syftar till att sä
kerställa att blanketten är korrekt ifylld och att rätt dokumentation kopplat till ersättningsan
språket bifogats. Nämndsekreteraren ska enligt de intervjuade även säkerställa att blanket
ten är undertecknad av den förtroendevalda. Därefter lämnas underlaget över för beslutsat
testering. När underlaget är beslutsattesterat scannas det in och skickas, tillsammans med 
tillhörande underlag, till HR-servicecenter i Helsingborg. 

I samband med intervjuerna framgår det att det har hänt att fel ersättningsanspråk betalats ut 
till förtroendevalda. Enligt de intervjuade har fel uppstått exempelvis genom att lönespecia
listerna på HR-servicecenter missuppfattat kommunens reglemente för arvoden och genom 
utebliven kommunikation/uppföljning av oklarheter med kommunens ansvariga tjänstemän. 
Vid felutbetalning regleras detta oftast genom att kommande arvoden hålls inne. Enligt upp
gift har det även hänt att en faktura skickats ut för att reglera skulden. 

Enligt uppgift får kommunen ingen återkoppling från HR-servicecenter vid utbetalning av er
sättningsanspråk. Felaktiga utbetalningar kan uppmärksammas i samband med intern kon
troll. Det genomförs dock inte någon annan löpande kontroll eller uppföljning av att rätt er
sättningsanspråk utbetalats. Systemet bygger på att respektive förtroendevald återkopplar 
och uppmärksammar eventuella fel vid utbetalning. 

Enligt reglementet ska ersättningsärenden där det råder oenighet prövas av kommunstyrel
sen. Saknas det uppgifter i underlaget ska blanketten skickas tillbaka till ansvarig nämndsek
reterare som ansvarar för komplettering. 

1 KF2014-11-26, § 168 
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I samband med granskningen framgår att det finns en osäkerhet kring vad som ingår i kom
munens fasta aNode, dvs. om och i så fall när den förtroendevalda har rätt till annat arvode 
eller ersättning utöver det fasta arvodet. I reglementet framgår följande skrivning avseende 
fast arvode: 

"Fast aNode enligt dessa bestämmelser, §§ 3-4, utgår endast för huvuduppdraget. Dvs. en
skild förtroendevald som är utsedd till ordförande eller vice ordförande i en nämnd, utskott 
eller revisionen äger ej rätt till att samtidigt ha fast aNode såsom ledamot i samma organ 
eller såsom ordförande i utskott." 

Enligt tillämpningsanvisningarna, KS 2017-04-05 § 92, har den förtroendevalde ledamoten 
som är utsedd till ordförande eller vice ordförande i en nämnd, utskott eller revisionen rätt till 
ett fast arvode. 

Det framgår inte något ytterligare förtydligande av vad som ingår eller inte ingår i det fasta 
arvodet. I samband med att granskarna efterfrågat ytterligare förtydliganden kring det fasta 
arvodet har en av nämndsekreterarna förklarat att termen fast aNode används som ett 
sammantaget begrepp för årsarvode och begränsat arvode. Enligt uppgift är det i detta fall 
ingen skillnad mellan fast arvode och årsarvode. Definitionen av årsarvode tydliggörs i bilaga 
2. 

Roll- och ansvarsfördelning 
I samband med granskningen har det framkommit att det råder olika uppfattningar kring vem 
som ska beslutsattestera underlaget innan utbetalning av arvoden och ersättningar. En del 
intervjuade uppger att det är ordförande i nämnden som ska beslutsattestera samtliga er
sättningsanspråk för sin nämnd. Andra intervjuade uppger att det är kanslichefen. 

I tillämpningsanvisningarna framgår att ersättningar till förtroendevalda regleras av respek
tive nämnds reglemente som ska tydliggöra att det är ordförande som innehar det ekono
miska ansvaret för respektive nämnd. Enligt tillämpningsanvisningarna ska ordförandes roll 
bekräftas genom att denne attesterar ersättningsblanketterna. I granskade reglementen 
framgår dock inte någon skrivelse kopplat till utbetalning av arvoden och/eller ersättningar till 
förtroendevalda. Vi noterar dock följande skrivning i tillämpningsanvisningarna: 

"Förr skötte ordförande attesteringen av ersättningsanspråk. Detta har med åren flyttats över 
till föNaltningen. Eftersom ersättningsanspråkens ansvar flyttas till ordförande så är det lo
giskt att attesteringen sker av denne. Ersättningsanspråk lämnas, likt tidigare, till organets 
sekreterare för granskning innan attestering." 

Vi tolkar ovanstående stycke som att skulle vara ordförande som ansvarar för att attestera 
ledamöters ersättningsanspråk. Med syfte att bringa klarhet i roll- och ansvarsfördelningen 
har granskarna efterfrågat nämndernas attestordningar och delegationsordningar. De inter
vjuade uppger att det är otydligt om attestordningar reglerar beslut om utbetalning av arvo
den. Genom en nämndsekreterare har tjänstemän på ekonomikontoret svarat att kommunen 
inte använder sig av politiskt beslutade attestordningar utan ser beslutattestering som verk
ställighet. Enligt tjänstemännen redogörs vilken tjänsteman som ansvarar för vilket ekono
miskt ansvarsområde i ekonomikontorets s.k. kodplan. Av detta underlag framgår att kansli
chefen ska beslutsattestera utbetalningar gällande arvoden och ersättningar, samt att en av 
nämndsekreterarna är ansvarig fakturalots/konterare. 

I samband med granskningen har vi kontaktat ekonomichefen som vidarebefordrat kommu
nens reglemente för kontroll av ekonomiska transaktioner, som denne refererar till som 
kommunens attestreglemente. Reglementet reviderades senast av kommunfullmäktige i 
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mars 1993. I reglementet framgår bl.a. att attestmoment inte får utföras av den som själv ska 
betala till kommunen och där ta emot transaktionen eller själv ta emot betalningen från kom
munen. Slutligen framgår att varje nämnd ska upprätta en aktuell attestförteckning och un
derrätta ekonomikontoret om vilka personer som utsetts till beslutsattestanter och ersättare 
för dessa. Eventuella förändringar ska meddelas löpande. I samband med granskningen har 
vi inte fått oss tillhanda förteckningar liknande de som hänvisas till i reglementet för kontroll 
av ekonomiska transaktioner. I granskade nämnders delegationsordningar framgår inte heller 
att beslut om utbetalning av arvoden och/eller ersättning till förtroendevalda delegerats till en 
tjänsteman. 

Intern kontroll 2017 
Inför 2017 beslutade ingen av de granskade nämnderna om någon kontrollpunkt inom intern 
kontroll som kan kopplas till hanteringen av arvoden och ersättningar till förtroendevalda. I 
samband med intervjuerna framgick dock att kommunstyrelsen i efterhand beslutat om att 
lägga till kontrollpunkten "Utbetalning av ersättningar till förtroendevalda" KS 2017-01-11, i 
sin internkontrollplan 2017. Kontrollen innebär granskning av tre stickprov på sökt ersättning 
som kontrolleras tre månader efter att den lämnats in till kommunkontoret. En kontroll av att 
den sökta ersättningen är utbetalad och överensstämmer med sökt belopp ska genomföras 
fyra gånger under 2017. Kontrollerna ska dokumenteras och sparas i en särskild pärm. I 
samband med intervjuerna fick granskarna tillgång till resultatet av den första kontrollen. Inga 
avvikelser rapporterades i samband med den första stickprovskontrollen. 

Enligt de intervjuade formaliseras inte nämndernas risk- och väsentlighetsanalyser vilket gör 
att vi inte vet om risker gällande ersättningar till förtroendevalda har övervägts inför framta
gande av nämndernas internkontrollplaner 2017. 

Utbildningsinsatser 
Enligt kommunens tillämpningsanvisningar ska insatser göras för att informera samtliga för
troendevalda om arvodesreglerna under mandatperioderna. I samband med granskningen 
har två frågor skickats ut via e-post till ordinarie ledamöter i kommunstyrelsen, myndighets
nämnden, utbildningsnämnden och vård- och omsorgsnämnden: 

1) Har du fått erbjudande om eller fått information om arvodesreglerna i Båstads kommun 
någon gång under innevarande mandatperiod? 

2) Upplever du att arvodesreglementet med tillämpningsanvisningar är tydliga i Båstads 
kommun? 

Frågeställningen har endast skickats ut till de ledamöter som på kommunens hemsida angivit 
sin e-postadress (35 ledamöter). Svar har inkommit från 21 ledamöter. Det innebär en svars
frekvens på 60 %. Det första utskicket har följts upp av två påminnelser till de ledamöter som 
inte inkommit med svar. Granskarna avser inte dra några definitiva slutsatser från statistiken, 
men ser att det är viktigt att lyfta fram de förtroendevaldas svar på frågorna. Svaren redogörs 
i figur 1 och figur 2 nedan. 
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Av figur 1 framgår att 9 av 21 (43 %) förtroendevalda ledamöter svarat att de fått ett erbju
dande om eller fått information om arvodesreglerna någon gång under innevarande mandat
period. 12 av 21 (57 %) förtroendevalda uppger att de inte fått information om reglerna. En
ligt de intervjuade informerades samtliga förtroendevalda om vad som gäller vid utbetalning 
av arvoden och ersättningar vid mandatperiodens början. Därefter genomfördes ett omval i 
Båstads kommun. Efter omvalet har det inte genomförts några fler informationstillfällen, vilket 
enligt uppgift kan förklara att en del förtroendevalda svarat "nej" på fråga 1. 

Av figur 2 framgår att 6 av 21 (29 %) förtroendevalda upplever att reglemente med tillämp
ningsanvisningar är tydliga. Tre (14 %) förtroendevalda uppger att de är osäkra eller delvis 
håller med, medan 12 av 21 (57 %) uppger att reglemente och anvisningar inte är tydliga. I 
svaren till granskarna återfinns bl.a. följande skrivningar avseende tydligheten i gällande reg
lemente och tillämpningsanvisningar: 

"Jag anser att reglerna inte är klockrena." 

"Jag upplever reglerna som tydliga med 
ett undantag och det gäller förlorad ar
betsinkomst. Jag är osäker på vad som 
gäller här." 

"Visst har jag någon gång varit osäker på 
vad som gäller - speciellt vid resor på 
kommunala uppdrag!" 

"Reglerna är omöjliga att efterleva för egenfö
retagare när det gäller förlorad arbetsinkomst. 
De är utformade utifrån att man är anställd och 
därmed kan få intyg från arbetsgivare." 

"Skulle kunna vara tydligare. Vid vilka möten 
kan man begära kompensation för förlorad 
arbetsinkomst?" 
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3.1.2. Bedömning 

Vi bedömer att granskade nämnder kan stärka sina rutiner och kontroller för utbetalning av 
arvoden och ersättningar till förtroendevalda. Det är positivt att kommunstyrelsen, genom ett 
tilläggsbeslut, valt att genomföra kontroller avseende utbetalningar till förtroendevalda inom 
ramen för arbetet med intern kontroll 2017. 

Granskningen omfattas inte av att utreda huruvida kommunens beslutsattestering är ända
målsenlig eller inte. Det finns dock indikationer på att granskade nämnder bör se över roll
och ansvarsfördelningen och tydliggöra vad som gäller vid beslutsattestering vid utbetalning 
av arvoden och ersättningar till förtroendevalda. 

Myndighetsnämnden, vård- och omsorgsnämnden samt utbildningsnämnden bör inför kom
mande års arbete med intern kontroll överväga de risker som kan kopplas till gransknings
området inför beslut om nämndernas respektive internkontroll planer. 

Slutligen vill vi uppmärksamma och belysa det faktum att fler än hälften av de svarande le
darmötena uppger att de varken fått information om arvodesreglerna eller upplever att gäl
lande styrdokument är tydliga avseende arvoden och ersättningar. Det finns därmed ut
rymme för de granskade nämnderna att stärka informationsinsatserna riktade till de förtroen
devalda om arvodesreglerna. 

3.2. Finns det tydliga regler som anger hur arvode och ersättningar till förtroende
valda politiker ska beräknas? 

3.2.1. Iakttagelser 

Ersättningen för sammanträden är enligt fastställda regler 145 kronor per timme. I samband 
med sakgranskningen har det dock tydliggjorts att de befintliga reglerna inte tar hänsyn till en 
årlig uppräkning. Enligt uppgift ska ersättningen för sammanträden för nuvarande vara 154 kr 
per timme. Ett timarvode om maximalt 1 O timmar kan betalas ut per dag2

. Undantaget är 
kommunfullmäktiges sammanträden där ersättningen är 400 kronor per sammanträde. 

De ersättningsnivåer som framgår av reglementets bilaga är sammanträdesarvode, förlorad 
arbetsinkomst, förlorad semesterförmån, barntillsynskostnader samt ersättning till personer 
med funktionsnedsättning. Vi noterar att det inte framgår hur reseersättningen, som exem
pelvis km-ersättning, ska beräknas. Enligt de intervjuade är det otydligt vad som gäller vid 
beräkning av km-ersättningar. I samband med sakgranskningen tydliggörs att kostnader för 
resor till och från sammanträden ersätts enligt de grunder som fastställts för kommunens 
arbetstagare enligt det kommunala reseavtalet. Enligt de intervjuade ska inte ersättningen 
anges i blanketterna eftersom det åligger lönespecielisterna på HR-servicecenter att beräkna 
detta. 

En annan beräkning som beskrivs som otydlig är beräkning av ersättning för förlorad ar
betsinkomst till förtroendevalda utan anställningsförhållande. Enligt reglementet har de för
troendevalda som inte har något anställningsförhållande eller de som kan visa att en ar
betsinkomst förlorats, rätt till en schablonersättning. Enligt de intervjuade finns tre beräk
ningsgrunder för schablonersättning. Dessa tre beräkningar framgår dock inte av reglemen
tet. 

2 Undantaget från maximerat aNode per dag är valförrättare i samband med val. 

9 15



BuHding a better 
working world 

De olika arvodena och ersättningarna, inklusive belopp/beräkning, som de förtroendevalda i 
Båstads kommun har rätt till presenteras detaljerat i tabell 1 och tabell 2 i bilaga 2. 

3.2.2. Bedömning 

Vår bedömning är att det i de flesta hänseenden finns tydliga regler som anger hur arvoden 
och ersättning till förtroendevalda ska beräknas. Kommunstyrelsen bör dock i gällande reg
lemente förtydliga vad som gäller vid beräkning av km-ersättning. Vidare finns det utrymme 
för ett förtydligande kring vad som gäller vid förlorad arbetsinkomst för de förtroendevalda 
som inte har något anställningsförhållande. 

Det blir tydligt i samband med intervjuer att det inte alltid är självklart hur en del av ersätt
ningarna ska beräknas. Vi rekommenderar därför granskade nämnder att identifiera de tjäns
temän som upplever att det är otydligt och därefter stärka informationsinsatserna till berörda. 

3.3. Betalas rätt arvoden och ersättning ut till de förtroendevalda? 

3.3.1. Iakttagelser 

I samband med granskningen har vi genomfört en stickprovs kontroll. Syftet har varit att, i det 
urval vi granskat, övergripande bedöma om rätt arvode eller ersättning betalats ut till den 
förtroendevalda. I kontrollen har granskarna efterfrågat det material som ansvariga tjänste
män scannat och skickat in till HR-servicecenter i Helsingborg. De bedömningar som gjorts i 
samband med stickprovskontrollen utgår från kommunens reglemente och regler för arvoden 
till förtroendevalda. 

Inför kontrollen av utbetalda sammanträdesarvoden har granskarna efterfrågat en kopia av 
aktuell sammanträdeslista, justerat protokoll samt ett utdrag av kommunens utbetalningar av 
sammanträdesarvoden för granskad period. Informationen i sammanträdeslistan har kontrol
lerats mot justerat protokoll för att säkerställa att de ledamöter som uppges ha deltagit vid 
sammanträdet även framgår som deltagande i justerat protokoll. Därefter har en avstämning 
mot erhållen sammanställning av utbetalningar av sammanträdesarvoden gjorts. 

Kontrollen av sammanträdesarvoden har begränsats till perioden 2017-01-01 - 2017-09-30. 
Ett slumpmässigt urval har gjorsts utifrån de sammanträden som respektive nämnd haft un
der denna period. 

Tabell 1 - Kommunstyre/sen 

2017-06-07 Kanslichef 

Tabe/12 - Myndighetsnämnden 

~~:"~~~fuiw~~J;~-i I~ 
2017"01-19 

-c_~: "2:0Jiz€_04::'~27~0":~~~;1 
2017-05-18 
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Tabell 3 - Utbildningsnämnden 

2017-06-13 

Tabell 4 - Vård- och omsorgsnämnden 

2017-02-27 
fd'{zo~Jl:~O~,~Z:~Ili~~§c~ 

2017-08-28 

Kommentar 

Ordförande 

I samtliga tolv stickprov framgår vilka ledamöter som varit närvarande. Detta stämmer även 
överens med justerat protokoll och antalet timmar som sammanträdet pågått. Närvaron har 
bekräftats genom att respektive ledamot signerat sammanträdeslistan och intygat sin när
varo. Kontroll mot utbetalning till förtroendevald har stämt överens i samtliga stickprov. I 8 av 
12 stickprov har kanslichefen beslutsattesterat utbetalningen. I 3 av 12 stickprov har ordfö
rande i nämnden beslutsattesterat utbetalningen och i ett stickprov har nämndsekreteraren 
beslutsattesterat utbetalningen. 

Inför kontrollen av utbetalda ersättningar efterfrågade granskarna en sammanställning av 
ersättningar som betalats ut till förtroendevalda under perioden 2017-01-01 - 2017-09-30. 
Utifrån detta underlag gjordes därefter ett slumpmässigt urval av ersättningarna som be
nämns som förlorad arbetsinkomst, förrättning, ersättning/km (både skattefri och skatteplik-
tig). Totalt valdes 30 stickprov ut för kontroll. · 

Blanketten för utbetalning av ersättningar och eventuellt tillhörande underlag har i samband 
med kontrollen begärts ut. Underlaget kan exempelvis vara en kopia av ett kvitto som styrker 
utlägget. En första kontroll har gjorts av att rätt ersättning betalats ut, utifrån inlämnad blan
kett och tillhörande underlag. Detta har gjorts genom att beloppet som framgår i blanketten 
har jämförts med erhållen sammanställning av ersättningar som betalats ut till förtroende
valda. Vidare har granskarna kontrollerat att underlaget är undertecknat av den förtroende
valda, samt att underlag bifogats vid ersättning för förlorad arbetsinkomst samt förrättnings
arvode. Kontroll av underlag är inte applicerbar vid kontroll av utbetalning av km-ersättning. 
Vi har även noterat vem som beslutsattesterat underlaget innan utbetalning. 

Granskarna har inte tagit hänsyn till den person som fått ersättningen utbetald. Det betyder 
att det slumpmässiga urvalet kan innebära att en enskild förtroendevald och dennes utbetal
ningar granskats mer än en gång. 

Tabell 5 - Utbetalning av ersättningar 

2 

Förlorad arbetsin
komst 

Förlorad arbetsin
komst 

!'_=$~~;~~~WIR~~~r~~~!'_~ ~~fyWJl~ii~ Mt~tg~~~~~~~ 
0 

Framgår inte i blankett .Y .Y 

Framgår inte i blankett 

?lt31~mWi1I!~~JJrtic~:~~! 
Kanslichef 

Kanslichef 
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3 Förlorad arbetsin-
kom st 

4 Förlorad arbetsin-
kom st 

5 Förlorad arbetsin-
koms! 

6 Förlorad arbetsin-
kom st 

7 Förlorad arbetsin-
koms! 

8 Förlorad arbetsin-
kom st 

9 Förrättnings arvode 

10 Förrättnings arvode 

11 Förrättningsarvode 

12 Förrättningsarvode 

13 Förrättningsarvode 

14 Förrättningsarvode 

15 Km-ersättning 
(skattefri) 

16 Km-ersättning 
(skattefri) 

17 Km-ersättning 
(skattefri) 

18 Km-ersättning 
(skattefri) 

19 Km-ersättning 
(skattefri) 

20 Km-ersättning 
(skattefri) 

21 Km-ersättning 
(skattefri) 

22 Km-ersättning 
(skattefri) 

23 Km-ersättning 
(skattefri) 

24 Km-ersättning 
(skattefri) 

25 Km-ersättning 
(skatteoliktiol 

26 Km-ersättning 
(skattepliktig) 

27 Km-ersättning 
(skattepliktig) 

28 Km-ersättning 
(skatteoliktio) 

29 Km-ersättning 
(skatteoliktlo) 

30 Km-ersättning 
(skattepliktio) 

..J 

..J 

..J 

..J 

..J 

..J 

Framgår inte I blankett 

Framgår inte i blankett 

Framgår inte i blankett 

Framgår inte i blankett 

Framgår inte i blankett 

..J 

Framgår inte i blankett 

Framgår inte i blankett 

..J 

Framgår inte I blankett 

Framgår inte I blankett 

Framgår inte i blankett 

Framgår inte i blankett 

Framgår inte i blankett 

Framgår inte i blankett 

Framgår inte i blankett 

..J• 

Framgår inte I blankett 

Framgår inte i blankett 

Framgår Inte I blankett 

Framgår inte i blankett 

Framgår inte i blankett 

..J ..J Kanslichef 

..J ..J Kanslichef 

..J ..J Ordförande 

..J ..J Ordförande 

..J ..J Kanslichef 

..J ..J Nämndsekreterare 

..J ..J Kanslichef 

..J ..J Kanslichef 

..J ..J Kanslichef 

..J ..J Kanslichef 

..J ..J Kanslichef 

..J ..J Ordförande 

- ..J Kanslichef 

- ..J Kanslichef 

- Nej Kanslichef 

- Nej Kanslichef 

- Nej Kanslichef 

- ..J Kanslichef 

- ..J Kanslichef 

- ..J Kanslichef 

- Ner Kanslichef 

- Nej Kanslichef 

- Nej Kanslichef 

- Nej Kanslichef 

- ..J Kanslichef 

- Nej Kanslichef 

- Nej Kanslichef 

- Nej Kanslichef 
.. 

(Nej" - I detta stickprov stämmer den ekonomiska ersättningen inte överens med ersattningen som enligt kommunens bokföring 
har betalats ut. Kanslichefen•• - Denna utbetalning har beslutsattesterats av kanslichefen även om kommunens blankett inte 
använts. Istället har den förtroendevalda lämnat in sitt ersättnlngsanspråk på ett blankt A4-papper.) 

Kommentar 
Utifrån genomförd stickprovskontroll kan vi konstatera att ekonomisk ersättning inte anges i 
21 av 30 granskade blanketter. Enligt de intervjuade ska inte ersättningen anges i blanket
terna eftersom det åligger lönespecielisterna på HR-servicecenter att beräkna detta. Detta 
uppges vara anledningen till att blanketter skickats till HR-service i Helsingborg utan att er
sättningen angivits. Vi noterar dock att den ekonomiska ersättningen i ett av stickproven som 
avser km-ersättning, där ersättningen faktiskt har angivits, inte stämmer överens med ersätt
ningen som betalats ut enligt kommunens bokföring. 

I samtliga stickprov avseende förlorad arbetsinkomst har den förtroendevalda undertecknat 
blanketten för utbetalning. Det samma gäller stickproven avseende förrättningsarvode. Där-
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emot avseende km-ersättning har den förtroendevalda inte undertecknat blanketten för utbe
talning i 10 av 16 stickprov. 

I 26 av 30 stickprov har kanslichefen beslutsattesterat underlaget och i tre stickprov har ord
förande i nämnden beslutsattesterat utbetalningen. I ett stickprov, avseende förlorad ar
betsinkomst, har nämndsekreteraren beslutsattesterat utbetalningen. 

Slutligen noterar vi att kommunen i ett av trettio stickprov betalat ut ersättning till en förtroen
devald som lämnat in sitt yrkande på ett handskrivet A4-papper, dvs. som inte använt kom
munens blankett för utbetalning. 

3.3.2. Bedömning 

Vi bedömer stickprovet av sammanträdesarvoden som tillfredsställande avseende närvaro 
samt gällande timredovisningen. Granskade nämnder måste dock tydliggöra vem som har 
rätt att beslutsattestera utbetalning av arvoden och ersättningar. Beslutsattestering av en 
överordnads utgifter/arvoden/ersättningar ska inte genomföras av underordnad. Politikers 
utgifter/arvoden/ersättningar bör beslutsattesteras av annan politiker och inte av en tjänste
man. 

Avseende stickprovet av utbetalningar av ersättningar bedömer vi det som tillfredställande 
avseende förtroendevaldas underskrifter vid förlorad arbetsinkomst. 

Det innebär en brist att den enskilde förtroendevalda inte undertecknad underlaget i 10 av 30 
stickprov. Både i arvodesreglementet och tillämpningsanvisningarna tydliggörs att den förtro
endevalda ska underteckna blanketten. 

Att underlag för den ekonomiska ersättningen varken framgår i 21 av 30 granskade stickprov 
eller i arvodesreglemente/tillämpningsanvisningar bedömer vi som en försvårande omstän
dighet i samband med utbetalning. Det är inte rimligt att tjänstemän på HR-service ska göra 
utbetalningar utan att ha fullständiga eller tillräckligt tydliga underlag. 

Slutligen bedömer vi att det genomförts korrekta utbetalningar av arvoden och ersättning i så 
gott som samtliga granskade stickprov. I ett fall, avseende km-ersättning, har en högre er
sättning betalats ut än vad som angivits på inlämnad blankett. 
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4. Bedömning 

4.1. Sammanfattande bedömning 

Vår sammanfattande bedömning är att de granskade nämnderna bör stärka sin styrning och 
kontroll av utbetalning av arvoden och ersättningar. Vi bedömer det som positivt att kom
munstyrelsen, genom ett tilläggsbeslut, valt att genomföra kontroller avseende utbetalningar 
till förtroendevalda inom ramen för intern kontroll 2017. 

4.2. Revisionsfrågor 

Revisionsfrågor rar 
Finns det tillräckliga rutiner och kontroller Nej. Utifrån granskningen är det vår bedömning att kom-
för att säkerställa att rätt ersättning beta- munstyrelsen och granskade nämnder bör stärka sina 
las ut till förtroendevalda politiker? rutiner och kontroller vid utbetalning av arvoden och er-

sättningar till förtroendevalda politiker. 

Finns det tydliga regler som anger hur 
Delvis. Vi bedömer att det i flera hänseenden finns tydliga 
regler som anger hur arvoden och ersättningar till förtro-

arvodet till förtroendevalda politiker ska endevalda ska beräknas. Utifrån intervjuer framgår dock 
beräknas? att det inte alltid är tydligt hur en del av ersättningarna ska 

beräknas. 

Betalas rätt arvoden och ersättning ut till Delvis. I ett av trettio granskade stickprov, avseende km-
de förtroendevalda? ersättning, har en högre ersättning betalats ut än vad som 

angivits på inlämnad blankett. 

4.3. Rekommendationer 

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi kommunstyrelsen att: 

,.. till kommunfullmäktige föreslå ett förtydligande av roll- och ansvarsfördelningen avseende 
arvoden och ersättningar till förtroendevalda, 

,.. till kommunfullmäktige föreslå ett förtydligande om vilka regler som gäller för reseersätt
ning samt vid förlorad arbetsinkomst till förtroendevalda utan anställning. 

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi samtliga granskade nämnder att: 

,.. säkerställa att nämndens ledamöter och berörda tjänstemän är väl bekanta med vad som 
gäller för arvoden och ersättningar till förtroendevalda, 

,.. säkerställa en ändamålsenlig kontroll innan utbetalning av arvoden och ersättningar. 

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi myndighetsnämnden, utbildningsnämnden 
och vård- och omsorgsnämnden att: 

,.. inom ramen för arbetet med intern kontroll, beakta risker som kan kopplas till utbetal
ningar av arvoden och ersättningar till förtroendevalda. 
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Båstads kommun den 13 november 2017 

Anna Hammarsten 
EY 

Malin Lundberg 
EY 
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working worJd 

Bilaga 1: Källförteckning 

Intervjuade funktioner 
Kanslichef, kommunkansliet 
Nämndsekreterare, kommunfullmäktige 
Nämndsekreterare, myndighetsnämnden för miljö, bygg och säkerhet 
Nämndsekreterare, vård- och omsorgsnämnden/kommunstyrelsen (t.o.m. mars 2018) 
Nämndsekreterare, utbildningsnämnden 

Medverkat vid intervjuerna 
Gert-Håkan Ericsson, förtroendevald revisor 
lngmar Jönsson, förtroendevald revisor 

Dokument 
Arvodesreglemente för förtroendevalda, KF 2014-11-26 § 168 
Reglemente för kontroll av ekonomiska transaktioner, reviderad senast av kommunfullmäk
tige 1993-03-24, § 35 
Tillämpning och tolkning av arvodesreglemente, KS 2017-04-05 § 92 
Rutinbeskrivning av begäran om ersättning för förtroendevalda, 2016-12-02 
Reglemente för kommunstyrelsen, KF 2015-12-16 § 264 
Reglemente för myndighetsnämnden (miljö, bygg, säkerhet), KF 2017-04-19 § 74 
Reglemente för utbildningsnämnden, KF 2015-12-16 § 264 
Reglemente för vård- och omsorgsnämnden, KF 2014-12-17 § 211 
Delegationsordning för kommunstyrelsen, KS 2017-06-07 § 173 
Delegationsordning för myndighetsnämnden, MN 2016-10-13 § 120 
Delegationsordning för utbildningsnämnden, UN 2016-06-30 § 82 
Delegationsordning för vård- och omsorgsnämnden, VN 2015-01-02 § 3 
Kommunstyrelsens intern kontrollplan 2017, KS 2017-01-11§19 
Myndighetsnämndens intern kontrollplan 2017, MN 2016-12-15 § 141 
Utbildningsnämndens intern kontrollplan 2017, UN 2017-06-13 § 56 
Vård- och omsorgsnämndens intern kontrollplan 2017, VN 2016-12-12 § 117 
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Bullding a better 
working wor!d 

Bilaga 2 -Arvoden och ersättningar till förtroendevalda, 
Båstads kommun 
Tabe/11 - Arvoden till förlroendevalda, Båstads kommun 

Årsarvode 

Begränsat arvode 

Arvode vid borgerliga 
förrättningar 

Förlorad pensions
förmån 

Förtroendevalda som fullgör 
uppdrag på heltid har rätt till 
ett årsarvode med belopp 
som kommunfullmäktige 
beslutat om. 

Förtroendevalda som fullgör 
sina uppdrag på mindre än 
40 % av heltid har rätt till 
begränsat arvode i den ut
sträckning som kommunfull
mäktige beslutat om.* 

En borgerlig förrättare har 
utöver eventuellt arvode rätt 
till reseersättning och ersätt
ning för förlorad arbetsin
komst. 

609 960 kr/år 
m.fl. 100% 
De årsarvoderade har rätt till ledighet i 32 da
gar/år. 

Kommunfullmäktige: ordf. 
demokratiberd. + grupple
dare 

Kommunstyrelsen (presi
dium + KSau ledamot 
Utbildningsnämnden 
Ordf. 
Vice ordf. 

Vård- och omsorgsnämn
den 
Ordf. 
Vice ordf. 

Myndighetsnämnden 
Ordf. 
Vice ordf. 

30 498 kr/år (5%) 

152 490 kr/år (25%) 

121 992 kr/ år 
(20%) 
18 298 kr/år 3% 

121 992 kr/ år 
(20%) 
18 298 kr/år 3% 

jl'l~ff41 
,,;!&l!~~\~hö'iiari~tä1en~,\:l1:~(;:·~t\fl1iIJl.fi@l~f1,rpJt(f1tifl'tt 

. JJ,:;~~;?:;~;·;;;)~~c~ ;':(·~ • • ·•· 
Förtroendevalda som inte 
fullgör uppdrag på heltid och 
som på ett för kommunen 
godtagbart sätt kan påvisa 
faktisk förlust av förlorad 

Verifierat belopp 
Förlorad semesterersättning är maximalt 13% 
Schablonberäknat belopp 
Procentpåslag på 13% på utbetald ersättning för 
förlorad arbetsinkomst. 
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Building a beHer 
working world 

Tabell 2 - Ersättning för kostnader, Båstads kommun 

Reseersättning 

Personer med funktionsned
sättning 

Kostnader för resor till och från sam
manträden eller motsvarande ersätts 
enligt de grunder som fastställs för 
kommunens arbetstagare enligt det 
kommunala reseavtalet. Traktamente 
utgår vid sammanträde eller förättning 
utom kommunen enligt kommunens 
resere lemente. 

~~(~tf 9!!'~j~tJ ll!f gj;Jcf~ll~ 

~~öfi;~ia;;;Jlif J~~f 
:o=~~-'+'-'~~=--=""'--~ 

Ersättning betalas till den förtroende- Särskilda kostnader till förtroen-
valda med funktionsnedsättning för de devalda personer med funktions-
särskilda kostnader som uppkommit till nedsättning maximalt 200 kr/dag. 
följd av deltagande vid sammanträden 
eller motsvarande och som inte ersätts 
på annat sätt. Häri ingår kostnader för 
tex. resor, ledsagare, tolk, hjälp med 
inläsning och uppläsning av handling-
ar. Ersättning betalas dock med högst 
belopp som kommunfullmäktige beslu-
tat om. 
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Datum: 2018-02-23   Till: Utbildningsnämnden 
Handläggare: Henrik Wagersten 
Dnr: UN000040/2018-460 
 
 
Optiplans genomlysning av Båstads kommuns skolbusstrafik 
 
 
Förslag till beslut 
 

1. Då kostnader överstiger personalkostnaden, avstå inköp av skolskjutsadministrationspro-
gram. 

2. Internt göra en kostnadsjämförelse mellan att för skolskjuts utöka linjetrafik och att fort-
sätta i egen regi, samt söka utröna om matningstrafik med egna bussar till linjetrafik kan 
vara ett alternativ. 

3. Vid anskaffning av ny fordonsflotta i första hand utveckla den egna skolskjutstrafiken och i 
andra hand vid en eventuell upphandling göra en jämförelse inte bara utifrån ekonomisk, 
utan också service- och barnkonsekvensanalys av alternativet egna bussar versus extern 
entreprenör. Särskild hänsyn bör vägas in för elever med omfattande behov av särskilt stöd. 
Dessutom bör tas i beaktande de övriga uppgifter som de egna chaufförerna gör i skolans 
verksamhet på ”spilltid” och som idag belastar kostnaden för skolskjutsen. 

4. Göra en varsam översyn kring var elever ska gå av och på, för att minska antalet start och 
stopp, med särskilt beaktande av trafiksäkerheten. 

5. Utarbeta en trafiksäkerhetsmodell 
6. Revidera skolskjutsreglementet 

 
 
Sammanfattning av ärendet 
Optiplan har på skolchefens uppdrag genomför en genomlysning av Båstads kommuns skolskjuts-
trafik med avseende ekonomi, miljö och säkerhet. Den rapport som presenteras som bilaga har sökt 
fastställa om kommunens egen skolskjutsverksamhet rent ekonomiskt är försvarbar, detta också i 
förhållande till miljö och säkerhet.  
 
Optiplan rekommenderar Båstads kommun att: 

1. anskaffa ett administrationsprogram för att effektivisera turerna och kunna 
spara administrationskostnader. 

2. granska förutsättningarna för att använda linjetrafiken för skolskjuts i högre grad 
och att använda egna bussar för matning till linjetrafik. 

3. utvärdera både extern entreprenör och skolskjutstrafik i egen regi, vid anskaff-
ning av ny fordonsflotta. Särskilt bör beaktas aspekter som miljöklassning på for-
don och ekonomi. 

4. låta eleverna gå upp till stipulerat kilometerantal utifrån ålder till uppsamlings-
busshållplatser (2 km för åk F-3, 3 km åk 4-6, 4 km för åk 7-9) . för att kunna op-
timera körturerna utifrån kostnads- och miljöskäl, samt att om möjligt kunna an-
vända färre fordon. 

5. Utarbetar en trafiksäkerhetsmodell  
6. Revidera skolskjutsreglementet, så att reglemente och verklighet överensstäm-

mer med varandra. 
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Bakgrund 
Båstads kommuns egna skolbussar behöver ersättas de närmaste åren, detta främst utifrån miljö-
klassning och ålder. Skolchef Sara Damber  beställde under 2017 en genomlysning av Båstads 
kommuns skolskjutstrafik med syftet att se om kommunens skolskjutstrafik skulle kunna läggas ut 
helt på entreprenad, detta med avseende på ekonomi och för att egen bussorganisation inte pri-
märt hör till Barn och skolas uppdrag.  
 
Aktuellt 
Optiplan samlade under höstterminen 2017 in uppgifter kring skolskjutsorganisationen och har 
sammanställt resultatet i en rapport. I rapporten framkommer brister och utvecklingsområden på 
flera områden, men också många positiva områden bland mervärden av service och användande av 
chaufförerna för andra uppgifter, samt att Båstads kommuns egen skolskjutstrafik är den mest 
kostnadseffektiva kommunala skolskjutstrafik Optiplan stött på. Optiplan rekommenderar kommu-
nen att optimera skolskjutsen genom att eleverna går till hållplats upp till den sträcka som gäller 
som minimiavstånd för att få skolskjuts. Den programvara som Optiplan utvecklat har rekommen-
derats för att tidsbesparing ska ske i kommunens administration av skolskjutsarna.  
 
Konsekvenser av beslut 
 
Samhälle 
Möjligheten att använda kommunens egna bussar i sammanhang utanför Barn och skolas 
verksamhet innebär en större flexibilietet och möjlighet till kostnadsbesparingar. 
 
Verksamhet 
Då kommunens egna bussar står under Barn och skola, kan en högre service upprätthållas.  Föru-
tom skolskjutsturer, används bussarna till slöjd och hemkunskapsturer, resor till simhall, skolresor, 
utflykter, turer för Montessori (idrott), samt förskolans utflykter. 
 
Ekonomi 
Investeringar i nya bussar innebär för Båstads kommun stora kostnader. Samtliga fem bussar behö-
ver bytas inom de närmaste åren. Det är på kort sikt billigare att upphandla skolskjuts, men om 
hänsyn tas till en 10 års avskrivning för inköp av bussar, är det sannolikt att kostnaden för skolskjuts 
i egen regi blir billigare än upphandlad. Konkreta beräkningar från Optiplans sida saknas kring detta.  
 
Optiplan rekommenderar att deras programvara används. Årlig kostnad torde ligga kring 200tkr. 
Med tanke på att programvaran inte ersätter personal, bara minskar arbetsbördan, kommer inte 
kostnaden motsvara besparingen.  
 
Optiplan jämför kommunens större bussar med Bergkvaras mindre bussar utan att detta tas hänsyn 
till i kostnadsjämförelsen. Bara skillnaden i pris mellan deras mindre och deras lite större bussar 
uppgår till ungefär 120 tkr per år och buss. Kostnaden för ökat milantal och ökad tjänstgöringsgrad 
för externa chaufförerna tas inte med i jämförelsen. 
 
Optiplan har inte tagit hänsyn till kommunens vägstandard. En av besparingspotentialerna är att 
öka elevernas sträcka till hållplatserna för att kunna korta bussarnas körsträcka och minska antalet 
stopp. Dock går bussarna i mycket optimerade slingor och vägstandarden är i många fall så pass låg 
att det inte är att rekommendera att eleverna går utmed vägarna. En del av den potentiella bespa-
ringen försvinner därmed. Se barnkonsekvensanalys nedan. 
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Optiplan har inte tagit hänsyn till kostnader som kan uppkomma om elever med särskilda behov 
som åker buss för närvarande skulle behöva åka taxi. En elev kan utan vidare kosta 700 kr / dag för 
resor inom kommunen med taxi. Se vidare under barnkonsekvensanalys. 
 
Optiplan har inte räknat med vad tillkommande kostnader kan bli för uppdrag som kommer utanför 
upphandlat avtal. De extrakörningar som uppkommer då och då, innebär ett betydligt högre pris än 
ordinarie pris. Körning med kommunens egna bussar innebär bara mindre kostnader. Dock påpekar 
Optiplan att extraturer ska tas med vid ny upphandling av skolskjuts. 
 
Optiplan noterar att busschaufförernas väntetid används för skolans övriga verksamhet, men räk-
nar inte in detta i någon kostnadskalkyl. 
 
Barnkonsekvensanalys 
I en egen bussorganisation kan i högre grad chaufförerna utbildas och ha kännedom om elevers 
situation. Båstads kommun har flera elever med olika funktionsnedsättningar som åker med kom-
munens egna bussar. Risken är att elever som inte känner sin chaufför inte heller i lika hög grad 
vågar åka med buss utan istället behöver taxi, vilket ökar kostnaderna markant. 
 
Optiplans tankar om att samla ihop elever vid färre hållplatser skulle innebära en ökad säkerhets-
risk då vägstandarden på landsbygdsvägarna inte är optimal. 
 
 
Miljökonsekvensanalys 
Utifrån ett miljöperspektiv är det en fördel att upphandla extern skolskjutsaktör jämfört med att 
långsamt byta ut kommunens bussbestånd. Nuvarande kommunala bussar har låg euroklassning. I 
en ny upphandling ställs krav på hög euroklassning. 
 
Att låta eleverna gå en längre väg till färre hållplatser innebär färre starter och stopp, samt 
eventuell kortare slinga för bussen, båda dessa åtgärder leder till mindre slitage på fordonen och 
lägre bränsleförbrukning vilket innebär lägre kostnader och mindre miljöpåverkan. 
 
 
Henrik Wagersten 
Utredare/skolexpert 
 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Optiplans förstudie av skolskjutsverksamheten, samt bilaga utökad kostnadsjämförelse 
 
Samråd har skett med: 
Margaretha Ekelund Svensson 
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1 Uppdraget 
Optiplan AB har erhållit uppdraget att genomföra en genomgripande analys av skolskjutsverksamheten i 

Båstads kommun. Optiplan AB samlar in data och framställer på så vis en nulägesrapport av 

skolskjutsverksamheten. Rapporten ska resultera i konkreta förbättringar avseende miljö, ekonomi och 

säkerhet. 

Nedanstående punkter utvärderas: 

• Förbättringsmöjligheter för skolskjutsverksamhetens miljöpåverkan 

• Skolskjutsverksamhetens kostnadseffektivitet; kostnadsnivåer och orsaker till kostnader 

• Skolskjutsverksamhetens trafiksäkerhet 

Rapporten ämnar fastställa om skolskjutsverksamhetens ekonomi är försvarbar samt förhållandet mellan 

miljö, trafiksäkerhet och kostnad. 

Därefter estimeras besparingspotentialen med befintliga förutsättningar (servicenivå och avtal). 
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2 Uppdragets genomförande 
Uppdraget har genomförts enligt följande; 

• Projektstart 

• Projektplanering 

• Insamling av grunddata 

• Intervjuer med involverade parter 

• Beskrivning av befintlig skolskjutsverksamhet 

• Genomgång av skolskjutsavtal 

• Analys av skolskjutsverksamheten gällande miljö, ekonomi och säkerhet 

• Analys och estimering av besparingspotential 

• Upprätta rapport 

• Avrapportering 
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3 Sammanfattning 
År 2016 var den totala kostnaden för skolskjutsverksamheten ca 6,4 miljoner kronor och omfattade 641 

elever. Skolskjutsen anordnades med skolbussar i egen regi, upphandlad skolskjuts med Bergkvarabuss, 

linjetrafik och taxi. 

Skolskjutsverksamhetens kostnadsnivå är låg. Genomsnittskostnaden för linjetrafiken är 6 728 kr, 

motsvarande kostnad för skolbussarna i egen regi är 8 765 kr, vilket är den lägsta kostnad för skolskjuts 

(icke linjetrafik) som Optiplan stött på. Den höga åldern på skolbussarna i egen regi är en bidragande 

faktor till det låga priset. Det är dock intressant att notera att färdsättet som används mest, skolbussar i 

egen regi, kostar mer per fordon jämfört med Bergkvarabuss, som istället används i låg utsträckning. 

Båstads kommun bör i och med detta utvärdera valet av extern entreprenör kontra skolbussar i egen regi 

vid upphandling av ny fordonsflotta.  

Skolskjutsverksamhetens ekonomi är försvarbar om man endast ser till den faktiska kostnaden för de olika 

färdsätten och inte väger in den negativa miljöpåverkan som fordonens höga ålder och låga miljöklass 

bidrar till. Kommunen bör fastställa sin ambition för miljö och trafiksäkerhet för att därefter utvärdera 

kostnaderna som ambitionens möjliga alternativ genererar. Sträva efter en gemensam bild över vad som 

är en försvarbar kostnadsnivå för skolskjutsen och som samtidigt uppfyller vad kommunen anser vara en 

rimlig nivå för miljö och trafiksäkerhet. Desto högre ambition kommunen har för miljö och trafiksäkerhet, 

desto mer kommer kostnaderna att öka. Dock finns det även mindre miljöåtgärder som kan vidtas utan 

större kostnadspåslag.  

Ett urval av rapportens identifierade förbättringsmöjligheter för skolskjutsverksamhetens miljöpåverkan 

är fordonens ålder och skick, tillämpning av avståndsregleringen mellan hem och hållplats samt nyttjandet 

av linjetrafiken.  

Det finns en hög medvetenhet kring trafiksäkerheten i kommunen. Dock finns trafiksäkerhetsmodell och 

rutiner inte dokumenterade. Optiplans rekommendation är att upprätta ett dokument för detta som 

sedan uppdateras löpande allt eftersom trafiksituationen i kommunen förändras. En 

trafiksäkerhetsmodell bidrar till ökad likställdhet och objektivitet i trafiksäkerhetsbedömningen. Initialt 

kräver detta resurser, efter implementeringen är kostnaden för att upprätthålla trafiksäkerhetsmodellen 

dock mycket låg.   

Eftersom de nuvarande miljökraven är mycket lägre än de som Optiplan uppfattat kommer gälla vid nästa 

upphandling är det väldigt svårt att jämföra nuläge med framtid. Optiplan har stor erfarenhet av 

kapacitetsoptimerade underlag för skolskjutstrafik där en sänkning av den totala kostnaden brukar 

föreligga med ca 20-25%. Båstads kommun har en väldigt hög nyttjandegrad varpå Optiplan uppskattar 

en lägre besparingspotential på ca 10%. Jämförelsen är beräknad utifrån  en estimerad kostnaden för 

fordon med senaste miljöklassning.   
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4 Optiplan AB 

4.1 Företaget 

Optiplan AB grundades 2005. Vi är specialister på att utforma, optimera, upphandla och implementera 

service- och logistiklösningar. För det ändamålet har vi utvecklat systemet Optimized Operations™ ett 

optimeringsverktyg baserat på avancerad forskning.  

Optimized Operations™ tillämpar vi på ett flertal olika verksamheter bl.a. elevresor. Med stöd av 

Optimized Operations™ och systemet Optiplan Elevresor™ effektiviserar vi kommuners elevresor och 

reducerar kostnaden med 20-25%. 

4.2 Affärsidé 

Optiplans affärsidé är att kostnadseffektivisera service- och logistiklösningar såsom elevresor. Det 

åstadkommer vi genom att erbjuda optimeringsmjukvaran Optimized Operations™, e-tjänsten Optiplan 

Elevresor™ samt konsulttjänster för att implementera dessa system och stödja förändringsprocessen.  

4.3 Den totala kostnaden för elevresor i Sverige 

Den totala kostnaden för skolskjuts i Sveriges kommuner beräknades 2010 uppgå till ca 4,7 miljarder1. 

Behovet av elevresor ökar och därmed kostnaden. Det är i huvudsak tre faktorer bakom ökningen:  

• Elevens ökade rörlighet och individuella val av skolor  

• Kommunens ansvar för att sörja för kostnadsfri skolskjuts från två adresser om vårdnadshavarna 

bor på skilda adresser 

• Förändringar i skolans organisation samt nedläggning av skolor  

                                                           
1 Enligt SKL 
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4.4 Så här kostnads effektiviserar vi skolskjuts 

Optiplan tillämpar nedanstående metodik i fyra huvudmoment för uppdrag att effektivisera 

skolskjutsverksamheten.

 

Figur 1. Illustration över de olika huvudmomenten för som Optiplan använder för att effektivisera skolskjutsverksamheten 

4.4.1 Förstudie 

Förstudien omfattar analys av; 

• Organisation och planeringsprocess 

• Skolskjutsreglemente/servicenivå 

• Kostnader 

Baserat på analysen estimerar vi besparingspotentialen samt identifierar de aktiviteter som behöver 

genomföras för att realisera potentialen och för att förbättra skolskjutsverksamhetens planeringsarbete. 

4.4.2 Optimering 

En modell upprättas över respektive skolområde omfattande elever, adresser, vägar, skolor, skolornas 

start- och sluttider, rutter, hållplatser och fordon. Vägar och hållplatser säkerhets kvalificeras. Modellen 

implementeras i Optimized Operations™. Baserat på modellen och skolskjutsreglementets servicenivå 

optimerar Optimized Operations™ fordonskapaciteten.   

 Resultatet av optimeringen ger en fullständig planering omfattande: 

• Rutter (tider, hållplatser, elever) 

• Fordon (rutter, kostnader) 

• Skolor (rutter, väntetider)  

Förstudie

Skolskjutsreglemente

Planeringsprocess

Kostnadsnivå

Baserat på 
ovanstående, estimera 
besparings-potentialen

Optimering

Insamling av grunddata 

Trafiksäkerhetsmodell 

Uppbyggnad databas 
Optiplan Elevresor  

Skolskjutsmodell 

Kapacitetsoptimering

Upphandling

Paketering

Anbudsförfarande 

Skallkrav  

Avtalsförslag 
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37



 
Dokumentnamn Projekt Utfärdare Utfärdat datum Dokumentnummer Sida 

Rapport avseende Förstudie 
Båstads kommun 

Förstudie Isabelle Rosberg 2017-11-15 1.3 
 

 
 

 
• Optiplan AB • Norrköping Science Park • 601 86 Norrköping • 

 
 

11 

Dessutom erhålls en rapport som omfattar en specifikation över kommunens totala besparing. 

Optimeringsresultatet/planeringen överförs till e-tjänsten Optiplan Elevresor som är ett webbaserat 

system för planering och administration av den dagliga skolskjutsverksamheten. Systemet är dessutom 

ett praktiskt informations- och beslutsstöd för skolpersonal, föräldrar, elever och entreprenörer. 

4.4.2.1 Simulering 

I vissa fall rekommenderar vi våra kunder att genomföra en simulering innan eller i samband med att man 

genomför optimeringen. Det gör man av två skäl, dels för att precisera styrande parametrar d.v.s. 

servicenivån och dels för att ytterligare kvalificera besparingspotentialen.  

4.4.3 Upphandling 

De kommuner som står inför en upphandling går in i upphandlings fasen parallellt med optimerings- och 

implementeringsfasen. Inom ramen för denna aktivitet upprättas ett upphandlingsunderlag med 

paketering och prismodell. Optiplan stödjer även utvärderingen av anbuden. 

4.4.4 Implementering 

I denna fas implementeras den optimerade planeringen samt eventuella förändringar i 

planeringsprocessen och organisationen.  

De viktigaste momenten i implementeringen är: 

• Slutjustering av den optimerade planeringen 

• Implementering av förändringar i organisationen 

• Implementering av rutiner och ansvar för skola, skolskjutsplanerare, entreprenör, 

vårdnadshavare och elever 

• Information till politiker, skolor, transportörer, elever och föräldrar 

• Övertagande av data i e-tjänsten Optiplan Elevresor 

4.5 Kunder och samarbetspartner 

Ett urval av Optiplans kunder; Norrköpings kommun, Linköpings kommun, Jönköpings kommun, Gotlands 

kommun, Norrtälje kommun, Stockholm Stad, Färgelanda kommun, Heby kommun, Tanums kommun, 

Hässleholms kommun, Kristianstads kommun, Melleruds kommun, Gävle kommun, Karlstad kommun, 

Trollhättan stad, Vetlanda kommun, Eksjö kommun, Uppvidinge kommun, Kramfors kommun, Nyköpings 

kommun, Bengtsfors kommun, Flens kommun, Vänersborgs kommun, Nässjö kommun, Enköpings 

kommun, Västerås stad, Lerums kommun, Vallentuna kommun, Håbo kommun, Skövde kommun, 

Kristinehamns kommun, Tranemo kommun och Tjörns kommun. 

Hösten 2010 ingick Optiplan ett samarbetsavtal med Tieto Sweden Healthcare & Welfare AB. Genom detta 

avtal kommer Optiplan i åtnjutande av Tietos resurser för marknadsföring, drift och support.  
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5 Lagstiftning gällande skolskjuts 
Enligt rättslig prövning av lagstiftningen har hemkommunen i princip ett fullständigt kostnadsansvar för 

eleverna i grundskolan. Eleverna eller deras vårdnadshavare skall inte vara skyldiga att betala för 

utbildning som de genom skolplikten är skyldiga att genomgå. Eftersom skolskjutsning är en konsekvens 

av skolgången är huvudmannen skyldig att anordna skolskjuts utan extra kostnad.  

Enligt rättslig prövning gäller detta också elever med delad vårdnad och två hemadresser, med undantag 

för adresser lokaliserade i olika kommuner.  

Enligt 10 kap. 32 § skollagen (2010:800) har elever i grundskola med offentlig huvudman rätt till 
kostnadsfri skolskjuts från en plats i anslutning till elevens bostad till den plats där utbildningen bedrivs 
och tillbaka, om sådan skjuts behövs med hänsyn till:  

• färdvägens längd 

• trafikförhållandena 

• funktionshinder hos en elev  

• eller någon annan särskild omständighet 

I och med skollagen (SFS 2010:800), gällande från och med 1 juli 2011, är skolskjuts en rättighet och 

kommunens beslut kan överklagas genom förvaltningsbesvär. Tidigare kunde ett beslut om skolskjuts 

endast överklagas genom laglighetsprövning. Det krävs ett myndighetsbeslut för berättigande av 

skolskjuts och även en rutin hos kommunen för att hantera överklaganden. 

Det står även i lagen att denna rätt dock inte gäller elever som väljer att gå i en annan skolenhet än den 

där kommunen annars skulle ha placerat dem eller som går i en annan kommuns grundskola. I de fall då 

det kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter ska kommunen dock även anordna 

skolskjuts i dessa fall. Elevens hemkommun ska ombesörja att skolskjuts anordnas. När man bedömer att 

sådan skolskjuts leder till extra kostnader eller organisatoriska svårigheter för kommunen ska man utgå 

från de åtaganden kommunen haft om eleven gått i den skola kommunen hänvisat till. I dessa fall går det 

endast att överklaga besluten genom laglighetsprövning, inte genom förvaltningsbesvär. 
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6 Nuvarande skolskjuts i Båstads kommun 
Båstads kommun har en yta av 217,75 km2. Kommunen har cirka 14 650 invånare, det finns sju tätorter 

varav Båstad är centralort.  

Kommunen erbjuder sina invånare skolgång i sex kommunala grundskolor. Det finns en fristående 

grundskola.  

6.1 Antalet elever och färdsätt 

Läsåret 2016-2017 hade Båstads kommun 1,374 grundskoleelever, varav 641 elever var 

skolskjutsberättigade. Prioriteringsordning gällande tilldelning av färdsätt var enligt följande; bussar i 

egen regi, upphandlad skolskjuts med Bergkvarabuss, linjetrafik och upphandlad skolskjuts i form av taxi. 

De skolskjutsberättigade elevernas fördelning mellan de tillgängliga färdsätten var: 

Skolbuss i egen regi:    409 elever 

Upphandlad skolskjuts med Bergkvarabuss: 72 elever 

Linjetrafik:     157 elever 

Upphandlad skolskjuts med taxi:  3 elever 

 

Figur 2: Skolskjutsberättigade elever fördelade på färdsätt. 

409

157

72

3

Elever per färdsätt

Bussar i egen regi Linjetrafik Upphandlad skolskjuts Bergkvara Upphandlad skolskjuts taxi
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6.2 Planering och rutter 

I Båstads kommun utgår planeringen och dess rutter från stomslingor som justeras inför varje nytt läsår 

utifrån ett fåtal tillkommande eller frånfallande elever. I Båstads kommun, liksom många andra 

kommuner i Sverige, baseras alltså planeringen på tidigare år och det var länge sedan ett nytt grepp togs 

för att effektivisera planeringen.  

En fördel med att endast ett fåtal justeringar görs i skolskjutsen är dock att kommuninvånarna ofta 

känner en trygghet i att skolskjutsen är stabil, vilket också påtalades under intervjutillfället.  

De fem kommunanställda chaufförerna är tillsammans med den administrativa chefen ansvariga för 

ruttplaneringen och baserar rutterna på loopar runt skolorna där grundidén är att eleverna ska ta sig ner 

till den större loopen på egen hand och att så få avstickare som möjligt ska göras för att hämta upp elever 

på andra platser. 

Den totala res- och väntetiden för eleverna i kommunen är relativt låg jämfört med andra kommuner 

vilket tyder på att rutterna har få avstickare från den större loopen. Enligt skolexperten är det dessutom 

endast ett fåtal elever som behöver gå en längre sträcka till sin tilldelade hållplats.  

6.2.1 Hållplatser 

I kommunen finns både uppmärkta skolskjutshållplatser och allmänt vedertagna uppsamlingsplatser, som 

till exempel ’vid den röda brevlådan efter korsningen’. Under intervjutillfället framkom också att bussarna 

troligen stannar på andra platser för att hämta upp elever än vad som finns angivet bland 

skolskjutshållplatserna. Även detta är en situation som troligen uppstått ur gammal hävd och som är svår 

att ta kontroll över utan att ta ett nytt helhetsgrepp om skolskjutsen. 

6.3 Övriga elevrelaterade resor 

När bussarna i egen regi inte kör skolskjutsrutterna utför dessa fordon s.k. lokalskjutsar d.v.s. slöjdturer, 

hemkunskapsturer, simturer och utflykter. Resor till slöjd, hemkunskap och badhus är schemalagda 

medan utflykter görs i mån av utrymme. Bokning av utflykter, som inte är schemalagda, är tidskrävande 

och utförs av skolskjutssammordnaren samt en skoladministratör som ansvarar för ett område vardera. 

Hantering av utflykter sker under hela läsåret, dessa resor kan även utföras på lovdagar och omfattar 

förskolan, F-klass, fritids och grundskola. Flexibiliteten för bokning av utflyktsresor är ganska stor i 

kommunen då resorna kan köras med kommunens egna fordon. Dessutom används de egna bussarna för 

resor i den obligatoriska undervisningen för Montessoriskolan. 
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6.4 Båstads kommuns service 

Båstads kommun har, enligt reglementet, en ganska vanlig nivå på service för skolskjutsen jämfört med 

andra svenska kommuner. Dock framkommer det under intervjutillfället att Båstads kommun erbjuder 

högre service i verkligheten än vad som är reglerat i reglementet, vilket går att läsa mer om i kapitel 8. 

Även om skolbussarna som idag körs i egen regi är slitna, och komforten troligen lägre än i nya bussar, 

upplever skolskjutsorganisationen att invånarna betraktar de egna bussarna som en utökad service 

jämfört med upphandlad skolskjuts samt att invånarna känner större trygghet med de egna chaufförerna.  

6.5 Väntetid och anslutningstid 

Väntetider förekommer endast i undantagsfall. Ingen elev har väntetid på eftermiddagen och endast ett 

fåtal högstadieelever har väntetid på morgonen, i de fallen är väntetiden max 30 minuter. 

10 minuters anslutningstid/marginaltid tillämpas på både morgonen och eftermiddagen. 

6.6 Avståndsmätning 

Avståndsmätning från hem till skola som ligger till grund för skolskjutsberättigande av elever har baserats 
på kartsystemet hitta.se. Om tveksamheter uppstår mäts avståndet med hjälp av ett GIS-verktyg. 

6.7 Samarbete gällande skolskjuts 

I stort beskrivs samarbetet mellan skolorna, skolskjutsenheten och övriga intressenter som bra. 

Rektorerna anser att skolskjutsen har för stort inflytande, vilket är en vanligt förekommande åsikt bland 

Sveriges kommuners skolor.  

6.8 Fordon 

Skolskjutsen bedrivs främst av åtta skolbussar, fem som körs i egen regi samt tre som körs av 

Bergkvarabuss. Linjetrafik med Skånetrafiken nyttjas på två linjer och upphandlad taxi nyttjas endast i 

undantagsfall.  

De fem bussarna som körs i egen regi har miljöklass Euro III. Kommunen känner inte till miljöklassen på 

bussarna som körs av Bergkvarabuss. Avtalet reglerar bara att vid nyanskaffning ska bussarna hålla 

miljöklass V.  

6.9 Trafikfarliga vägar 

Dokumenterat finns fem trafikfarliga vägar i Båstads kommun. Dessa är Margretetorpsvägen, 

Ranapsvägen, Tors väg, Utskiftesvägen, Tarravägen och Vistorpsvägen. Det är inte dokumenterat om 
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vägarna anses farliga för elever i samtliga årskurser eller om det endast gäller de yngre eleverna. Det är 

heller inte angett om det finns särskilda avsnitt på vägarna där det till exempel är tillåtet att korsa vägen. 

Det saknas även information om på vilka grunder vägen bedömts trafikfarlig. 

Fördelaktigt är att bifoga en beskrivning till varje beslut om trafikfarlig väg som tydliggör vad som är 

trafikfarligt, i vissa fall kan det till exempel vara säkert att gå längs med vägen men inte att korsa den 

medan det i andra fall varken är tillåtet att gå längs med vägen eller att korsa den. 
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7 Förvaltningsorganisation 
Skolskjutsen är organiserad under verksamhetsområdet ’Barn och skola’. Följande personer är delaktiga i 

skolskjutsarbetet: 

• Sara Damber, skolchef  

• Margaretha Ekelund-Svensson, Administrativ chef 

• Henrik Wagersten, utredare/skolexpert 

• Carina Eriksson, skolskjutssamordnare, ca 15% av tjänst 

• 5 busschaufförer,  Per-Arne Friberg 

Tommy Berggren 

Inge Bååth 

Per Nilsson 

Tony Holmgren 

Som skolchef är Sara Damber ytterst ansvarig för skolskjutsen men arbetet sköts av Margaretha Ekelund-

Svensson, Carina Eriksson, Henrik Wagersten och de fem busschaufförerna. Kommunen uppskattar att 

skolskjutsen är en 50%-tjänst fördelad på administrativ chef, skolskjutssamordnare och skolexpert. 

Samtliga fem busschaufförer arbetar heltid med skolskjutsen.  Utöver ovan namngivna personer är även 

skolornas rektorer delaktiga i skolskjutsprocessen, exempelvis genom att anpassa schemaläggningen till 

skolskjutsen. 

Den administrativa chefen är ansvarig för verkställighet av skolskjutsen och skolexperten utövar 

myndighetsbesluten.  

Skolexperten ansvarar framförallt för trafiksäkerhetsbedömningar och beslut om skolskjuts på grund av 

funktionsnedsättning eller andra särskilda skäl.  

Skolskjutssamordnaren hanterar den löpande verksamheten med passagerarlistor, extraresor, 

elevuppflyttning och kommunikation med chaufförerna. 

Chaufförerna ansvarar för bussarnas rutter och körscheman samt tilldelar hållplatser till eleverna. Utöver 

att också köra bussarna sköter de även bussarnas underhåll och rengöring. Viss del av busschaufförernas 

tjänst används till extraresurser på skolorna, till exempel som vaktmästare, extraresurs på 

badundervisningen och att finnas närvarande på raster. 

Nedan beskrivs den befintliga planeringsprocessen. 

7.1 Planeringsprocessen 

Optiplan definierar planeringsprocessen som det årligen återkommande arbetet att planera skolskjutsen 

och i samband med det säkerställa att skolskjutsen är säker, kvalitativ och kostnadseffektiv. 
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Planeringsprocessen består av ett antal tidsatta uppgifter, vilka är tilldelade roller och ansvar. Båstads 

kommun har följande aktiviteter i sin planeringsprocess: 

Mars -  Skolskjutssamordnaren undersöker om förändringar skett i skolornas ramtider2 inför kommande 

läsår.  

April – Listor över de kommande förskoleklasseleverna erhålls från skoadministratörerna och eleverna i 

årskurs F-8 flyttas upp en årskurs. Avstånd mellan hem och skola mäts upp för förskoleklasseleverna samt 

de elever som byter stadium och därmed faller under en ny avståndsreglering. Avståndsmätningen sker 

manuellt med hjälp av hitta.se. 

Maj – Skolskjutssamordnaren tilldelar färdsätt till de elever som enligt kriteriet avstånd mellan hem och 

skola är berättigade till skolskjuts. Prioriteringsordningen i Båstads kommun lyder enligt följande: 

1:a hand: Skolbussar i egen regi 

2:a hand: Upphandlad skolskjuts via Bergkvarabuss 

3:e hand: Linjetrafik 

4:e hand: Taxi 

Maj/Juni – Kommunens egna chaufförer justerar befintliga rutter för att passa det nya elevunderlaget 

som de erhållit från skolskjutssamordnaren. Normalt sett krävs inga större förändringar i rutterna. De 

egna chaufförerna ansvarar både för rutterna som körs av kommunens egna bussar samt för rutterna som 

den externa entreprenören kör. Den administrativa chefen och skolskjutssamordnaren har möten med 

chaufförerna för att stämma av detta. Den externa entreprenören, i dagsläget Bergkvarabuss, erhåller 

sina rutter under den här perioden och normalt sett sker ingen ytterligare kommunikation med dem 

förrän vid skolstart.  

Juni-September – Skolexperten fattar beslut på de ansökningar om skolskjuts som inkommer inför 

kommande läsår. Elever med funktionsnedsättning, trafikfarlig väg till skolan eller andra särskilda 

omständigheter ansöker om skolskjuts. De elever som är berättigade till skolskjuts p.g.a. avstånd behöver 

inte ansöka.  Skolexperten uppskattar antalet ansökningar till ca 50st/år varav ca 70% av dem bifalles.  

Augusti – Skolskjutssamordnaren uppdaterar passagerarlistorna efter eventuella förändringar som 

uppstått under sommaren och lämnar över dem till de egna chaufförerna samt Bergkvarabuss. 

Skolskjutssamordnaren noterar varje elevs skolskjutsstatus i elevregistret Procapita. Även de elever som 

har oförändrade skolskjutsförhållanden måste hanteras varje år då skolskjutsnoteringar inte följer med i 

Procapita när eleverna flyttas upp en årskurs. En notering måste alltså årligen göras på varje enskild elev 

                                                           
2 Skolans start- och sluttider för respektive årskurs 
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i kommunens grundskolor. Skolskjutssamordnaren förklarar under intervjutillfället att detta är den del i 

processen där tidsplanen är knapp och stress upplevs.  

Löpande – Skolexperten hanterar de ansökningar som inkommer under läsårets gång. 

Skolskjutssammordnaren uppdaterar passagerarlistor med elever som tillkommer alternativt faller bort 

under läsårets gång. Skolskjutssamordnaren och den administrativa chefen har möten med kommunens 

egna chaufförer vid minst 7 tillfällen per år där bland annat likabehandlingsplan, korrigeringar i tidtabeller 

och situationen i bussarna avhandlas. Skolskjutssamordnaren hanterar beställningar av utflykter, så som 

orienteringsdagar och lägerutflykter löpande. Schemalagda extraturer, så som slöjd- och badresor 

hanteras en gång på våren och en gång på hösten.   

7.2 Analys 

Båstads kommun har en välfungerande planeringsprocess som till största del håller tidplanen och har 

tydliga ansvarsområden och rollfördelning. Dock finns planeringsprocessen inte nertecknad i sin helhet 

vilket kan försvåra situationen vid eventuella bortfall av nyckelpersoner.  

Under intervjutillfället framkom att skolskjutssamordnaren behöver få elevunderlaget från skolorna 

senast i april för att hinna med skolskjutsplaneringen. Samarbetet kring detta har fungerat bra med 

skolorna vilket är viktigt för att planeringen ska bli klar i tid samt för att skolskjutssamordnaren ska ha en 

hållbar arbetssituation.  

Skolskjutssamordnaren mäter idag upp elevernas avstånd till skola med hjälp av hitta.se. Detta är ett bra 

tillvägagångssätt då det möter kravet om att alla elevers avstånd ska mätas med samma metod. Däremot 

är det en tidskrävande metod då alla elevers avstånd mäts var för sig. För att frigöra tid för 

skolskjutssamordnaren kan ett verksamhetssystem där skolskjutssamordnaren har möjlighet att mäta 

samtliga elevers avstånd samtidigt vara aktuellt.  

Idag prioriteras kommunens egna skolbussar som främsta färdsätt, vilket är bra då det är ett billigt 

alternativ för kommunen och en fast kostnad. Dock är de egna bussarna gamla och kommer att behöva 

bytas ut inom kort. Enligt information som Optiplan tog del av under intervjutillfället är det i dagsläget 

inte beslutat om kommunen ska köpa in nya bussar att köra i egen regi eller upphandla ytterligare 

kapacitet från en extern entreprenör. Oavsett alternativen är en kostnadsökning för skolbussarna 

förväntad. 

 Linjetrafik är i majoriteten av fallen det kostnadseffektivaste färdsättet och många kommuner tilldelar 

därför årskurs 7-9 linjetrafik i första hand. Skolexperten menar dock att linjetrafiken är begränsad i Båstads 

Kommun och att linjetrafiken redan idag nyttjas till sin fulla potential. Optiplan rekommenderar ändå att 

en ny granskning av förutsättningarna för att använda linjetrafiken genomförs innan ny fordonskapacitet 

upphandlas då utgångspunkten ser annorlunda ut när hänsyn inte behöver tas till de egna bussarna. Till 
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exempel kan en granskning genomföras kring möjligheten att i viss mån nyttja linjetrafiken till Förslövs 

skola (7-9) givet att ramtiderna justeras något. Det kan också vara fördelaktigt att utvärdera att i större 

utsträckning använda skolbussarna som matningstrafik ut till linjetrafiken på de platser Skånetrafiken inte 

trafikerar. I kommuner som nyttjar matningstrafik är det vanligt att skolbussen först hämtar 

högstadieelever som matas ut till en linjetrafikhållplats och sedan kör ett varv till för att hämta de yngre 

eleverna som körs hela vägen till sin skola. 

Ruttplaneringen görs idag av kommunens fem busschaufförer. Chaufförerna ansvarar även för 

tilldelningen av hållplatser. De återkopplar detta till skolskjutssamordnaren med en linjekarta med 

utmärkta hållplatser. Dock återkopplas inte vilka elever som går på bussen på respektive hållplats. 

Optiplan ser en risk i detta då ingen inom organisationen har kunskap om den fullständiga planeringen. 

Optiplan ser även en problematik i att skolexperten är den person i organisationen som har kunskap om 

vilka vägar som är trafikfarliga medan andra personer ansvarar för att tilldela hållplatser som eleverna ska 

gå till. Om chaufförerna erhåller en tydlig förteckning över trafikfarliga vägar och avsnitt elimineras 

problemet, dock finns ingen rutin för det i dagsläget då endast ett fåtal vägar finns nertecknade som 

trafikfarliga medan skolexperten under intervjuerna hävdade att det finns en mängd trafikfarliga avsnitt i 

kommunen.  

Beslut om skolskjuts p.g.a. funktionsnedsättning, trafiksäkerhet eller annan särskild omständighet får i 

Båstads kommun fattas av skolexperten och den administrativa chefen. Till största del sköts uppgiften av 

skolexperten. Optiplans erfarenhet är att det är mycket fördelaktigt att hålla ner antalet beslutsfattare så 

mycket som möjligt då bedömningen blir mer likställd då. Skolexperten berättade under intervjutillfället 

att bedömningen sker utifrån ett antal kontrollkriterier. Vid trafiksäkerhetsbedömningar är några av dessa 

kontrollkriterier vägens hastighet, vägens bredd, sikten och elevens ålder. Okulärbesiktningar görs vid 

behov. Optiplans uppfattning är att skolexperten gör en fullgod utvärdering av situationen vid 

bedömningen. Dock saknas en dokumentation av tillvägagångssättet vid bedömning innehållande bland 

annat kontrollkriterierna. Det saknas även en sammanställning över tidigare beslut samt en fullständig 

trafiksäkerhetsmodell. Detta skulle till exempel kunna visualiseras i en kartbild där trafikfarliga vägavsnitt 

markeras. Detta för att underlätta arbetet men också för att all kunskap inte ska försvinna om 

skolexperten lämnar organisationen.   

I dag hanteras skolskjutsuppgifterna i elevregistret Procapita. En fördel med det är att alla elevuppgifter 

finns samlade på ett ställe. Skolskjutssamordnaren, som ansvarar för att uppdatera skolskjutsuppgifterna 

i registret, berättar dock att uppgifter som registrerats försvinner när eleven flyttas upp en årskurs. Detta 

betyder att skolskjutssamordnaren varje år måste registrera skolskjutsstatusen på samtliga 

grundskoleelever i kommunen, även de som inte är skolskjutsberättigade. Läsåret 2016/2017 var det 

totalt 1,374 elever. Detta är en tidskrävande uppgift, vilket innebär att det är en ganska dyr lösning för 

kommunen. Ett enklare verksamhetssystem som är anpassat för skolskjutsverksamheten är enligt 
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Optiplans erfarenhet en god investering då det frigör resurser samt skapar en bättre arbetssituation för 

skolskjutssamordnaren. 

Tidtabeller och ruttinformation kommuniceras idag via lokaltidningen, kommunens webbplats och på 

lärplattformen Unikum. Ett informationsbrev skickas hem till de elever som tidigare varit 

skolskjutsberättigade men inte längre är det, t.ex. på grund av avståndsregleringen. Den allmänna 

uppfattningen under intervjutillfällena är att detta fungerar bra. Eftersom rutterna varit relativt statiska 

över åren har kommuninvånarna förmodligen lärt sig var skolbussen går. Om kommunen vid något tillfälle 

bestämmer sig för att göra större förändringar i rutterna kan informationsflödet behöva utökas till att 

innefatta skolskjutsbrev som skickas hem till eleverna.  

Skolskjutssamordnaren upplever att arbetet med utflyktsresor är tidskrävande och att hon arbetar med 

skolskjutsen nästan varje dag. Detta får Optiplan att reflektera över om skolskjutssamordnarens arbete 

kanske kräver mer än 15% av en tjänst.  

I planeringsprocessen saknas aktivitet som kan avgöra och mäta servicen som kommunen erhåller för den 

betalda skolskjutskostnaden. Nyckeltal kan exempelvis vara kostnad per fordon, genomsnittlig restid och 

väntetid för eleverna. Ett tillvägagångssätt kan också vara enkätfrågor till de skolskjutsberättigade 

eleverna. 

7.3 Rekommendation 

Optiplan har två rekommendationer till Båstads kommun för att åstadkomma ytterligare förbättringar i 

planeringsprocessen. 

1. Optiplans erfarenhet säger att tydlig och utförlig dokumentation underlättar skolskjutsarbetet 

- En väldokumenterad trafiksäkerhetsmodell leder till en mer likställd och rättssäker bedömning av 

trafiksäkerheten.  

- Båstads kommun har en planeringsprocess och tidplan som enligt skolskjutsorganisationen håller. Denna 

bör nedtecknas så att samtliga aktiviteter kan tilldelas en ansvarig och ett datum för ökad trygghet och 

tydlighet i arbetet. 

- Arbetsrutiner bör dokumenteras för att minska kunskapsförlusten om nuvarande personer inom 

skolskjutsverksamheten lämnar organisationen. Det kan till exempel vara rutiner för bedömning om 

skolskjuts på grund av trafiksäkerhet eller annan särskild omständighet. 

- Att all skolskjutsinformation finns tillgänglig hos skolskjutssamordnaren ökar tryggheten i skolskjutsen. 

Skolskjutssamordnaren bör ha tillgång till elevernas tilldelade hållplats. 
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2. Ett verksamhetssystem frigör resurser 

För att frigöra tid samt skapa en bättre arbetssituation för skolskjutssamordaren rekommenderar 

Optiplan att Båstads kommun investerar i ett verksamhetssystem för skolskjutsen. Grundkravet för 

verksamhetssystemet bör vara att skolskjutssamordnaren kan välja vilken elevinformation som ska följa 

med eleven när årskursskifte sker.  

Utöver det kan en funktion för att mäta avstånd mellan hem och skola samt mellan hem och hållplats vara 

användbar för att frigöra ytterligare tid för skolskjutssamordnaren.  

  

49



 
Dokumentnamn Projekt Utfärdare Utfärdat datum Dokumentnummer Sida 

Rapport avseende Förstudie 
Båstads kommun 

Förstudie Isabelle Rosberg 2017-11-15 1.3 
 

 
 

 
• Optiplan AB • Norrköping Science Park • 601 86 Norrköping • 

 
 

23 

8 Skolskjutsreglemente 
Skolskjutsreglementet är ett övergripande styrdokument för skolskjutsorganisationen. Det innehåller 

riktlinjer och servicenivåer för skolskjutsen. Båstads kommuns skolskjutsreglemente är antaget av 

Bildningsnämnden den 19 maj 2009. Den senaste revideringen gjordes av Välfärdsutskottet den 27 

september 2011. Till reglementet hör även två bilagor ’Riktlinjer vid skolskjutsplanering’ och ’Riktlinjer för 

särskild skolskjuts’. 

Gällande skolskjutsreglemente efterföljs inte fullt ut och under intervjutillfällena uttrycktes ett stort 

behov av att granska, utvärdera och revidera skolskjutsreglementet.  

8.1 Analys 

Reglementet reglerar rätten till skolskjuts och den servicenivå3 som kommunen fastställt. Optiplan anser 

att det finns utvecklingspotential i Båstads kommuns skolskjutsreglemente för att förbättra skolskjutsens 

effektivitet.  

Resor för gymnasieelever inkluderas idag i skolskjutsreglementet. Optiplan rekommenderar starkt att lyfta 

ut detta ur skolskjutsreglementet då gymnasieeleverna inte omfattas av samma lagar och regler som 

grundskolan, grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Eftersom Båstads kommun erbjuder elevresor för 

gymnasieleverna bör dock ett separat dokument upprättas för att reglera gymnasieresor.  

8.1.1 Inledning 

Reglementet inleds med fyra paragrafer som avhandlar skolskjutsens innebörd och mål. Dessa paragrafer 

fyller en tydlig funktion i reglementet och tydliggör vad som avses med begreppet skolskjuts. Möjligen bör 

det här framgå att Båstads kommuns skolskjuts för elever i förskoleklass är en utökad service från 

kommunens sida och ingenting som elevgruppen enligt lag har rätt att kräva.  

I reglementets paragraf 4 beskrivs de gångavstånd mellan hem och skola som krävs för att bli berättigad 

till skolskjuts i respektive årskurs. Dessa är 2 km för åk F-3, 3 km för åk 4-6 och 4 km för åk 7-9. Samma 

avstånd gäller även mellan hemmet och tilldelad hållplats för de elever som är skolskjutsberättigade. 

Enligt Optiplans erfarenhet är den avståndsreglering som Båstads kommun använder sig av i enlighet med 

många andra kommuner i Sverige. Under intervjuerna framgick dock att avstånden mellan hem och 

hållplats sällan nyttjas i praktiken, framförallt i årskurs 4-6 och 7-9.  

Regleringen och tillämpningen av färdvägen mellan hem och hållplats är mycket viktig för kostnadsnivån 

eftersom den påverkar fordonens rutter. I de fall eleverna nyttjar avståndsregleringen för att ta sig till 

uppsamlingsplatser utmed större vägar kan bussens körkilometer ofta reduceras. I figur 3 illustreras ett 

                                                           
3 De parametrar såsom avstånd, väntetider och restider som styr skolskjutsens kostnadseffektivitet, d.v.s. dess 

kostnad och kvalitet 
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exempel där eleverna vid hållplats 105 skulle kunna ta sig ner till den större vägen själva och bli hämtade 

i korsningen mellan hållplats 104 och 106, detta självklart förutsatt att vägen bedöms trafiksäker och att 

eleverna inte har några särskilda behov. Avståndet mellan hållplats 105 och korsningen till den större 

vägen är ca 900 meter, vilket innebär att det är ett tillåtet gångavstånd för samtliga årskurser.  

 

Figur 3. Avståndsreglering 

Det finns även vissa fördelar med en mer generös reglering av färdvägen mellan hem och hållplats, d.v.s. 

att eleven endast behöver gå en kortare sträcka. Exempelvis minskar ofta diskussioner om trafiksäkerhet 

då många elever åker skolskjuts med hållplatser i nära anslutning till hemmet. Det framkom under 

intervjutillfället att de allra flesta eleverna i Båstads kommun endast har korta gångavstånd till sina 

hållplatser just på grund av trafiksäkerhetsregleringar. 

Vid revision av reglementet kan diskussion med fördel föras kring om avståndsregleringen i reglementet 

ska justeras för att bättre spegla verkligheten i kommunen.   

8.1.2  Ansvarsfördelning och informationsdelning 

I paragraf 5, 6, 7 och 11 behandlas ansvarsfördelningen mellan vårdnadshavare, kommun och entreprenör 

samt hur informationsdelningen går till. Dessa paragrafer fyller en tydlig funktion i reglementet men är i 

behov av revidering då det under intervjuerna framkom att flera rutiner förändrats.  

Exempelvis anges det i paragraf 6 att ”Tidtabellerna (…) meddelas skriftligen till berörda målsmän” och 

att ”Information om anvisad skolskjutshållplats lämnas senast vid läsårets början av rektor eller den rektor 

51



 
Dokumentnamn Projekt Utfärdare Utfärdat datum Dokumentnummer Sida 

Rapport avseende Förstudie 
Båstads kommun 

Förstudie Isabelle Rosberg 2017-11-15 1.3 
 

 
 

 
• Optiplan AB • Norrköping Science Park • 601 86 Norrköping • 

 
 

25 

utser”. Enligt de uppgifter Optiplan tog del av under intervjutillfället skickas ingen skriftlig information till 

vårdnadshavare, tidtabeller återfinns istället på kommunens webbplats samt i lokaltidningen. Information 

angående tilldelad hållplats finns inte att tillgå utan detta hanteras utifrån erfarenhet, det vill säga att 

eleverna går till samma hållplats som de, alternativt deras äldre syskon eller grannar, haft tidigare.  

Optiplans rekommendation är att dessa kapitel i reglementet revideras för att spegla verkligheten, oavsett 

hur kommunen väljer att hantera informationsdelning och ansvarsfördelning.  

8.1.3  Ansökan och bedömning 

Under paragraf 8 återfinns instruktioner för ansökan om skolskjuts. Det bör tydliggöras om samtliga elever 

som önskar skolskjuts ska ansöka hos kommunen eller om det bara gäller elever med särskilda skäl. Under 

intervjutillfället framgick att kommunen berättigar samtliga elever som har rätt till skolskjuts enligt 

kriteriet avstånd utan att eleverna behöver ansöka. De elever som önskar skolskjuts på grund av 

trafiksituationen, funktionsnedsättning eller andra särskilda omständigheter behöver dock ansöka hos 

kommunen första året de önskar skolskjuts. Om förhållandena som ligger till grund för beslutet inte 

förändras löper beslutet kvar årsvis.   

Under paragraf 2 i ’Riktlinjer vid skolskjutsplanering’ behandlas sammanhållna bostadsområden, i vilka 

det anges att elever behandlas lika oavsett individens faktiska avstånd till skolan. Vid intervjutillfället 

framkom att Båstads kommun inte längre arbetar efter sammanhållna bostadsområden utan varje enskild 

elev bedöms individuellt. Detta är positivt då skollagen säger att varje elev ska hanteras individuellt, 

avsnittet bör dock revideras för att spegla verkligheten. Diskussion bör vid revideringstillfället även föras 

kring om tillvägagångssätt för avståndsmätningen ska redovisas i reglementet.   

8.1.4 Båstads kommuns skolskjutsreglemente saknar: 

• Information om väntetider och restider 

• Hänvisning till trafiksäkerhetsmodell 

• Information om förfarandet kring skolskjuts i mån av plats 

8.1.4.1  Restid och väntetid 

Reglementet reglerar i nuläget inte begreppen ’väntetid4’ och ’restid i fordon5’. Dessa begrepp kan, om 

de regleras, erbjuda kommunen goda möjligheter att styra mot en kostnadseffektiv skolskjutsplanering. 

Av Optiplan genomförda simulerings- och optimeringsuppdrag pekar entydigt i den riktningen.  

                                                           
4 Med ’väntetid´ avses tid som eleven väntar på att skolan ska börja på morgonen eller väntar på skolskjutsen efter 

skolans sluttid 

5 Med ’restid i fordon’ avses den tid eleven spenderar i fordonet 
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Servicenivån i Båstads kommun framgår av tabell 1 nedan. 

Båstads kommuns servicenivå  

Färdväg mellan hem och skola som berättigar skolskjuts 

F-klass >2 km 

Årskurs 1 till 3 >2 km 

Årskurs 4 till 6 >3 km 

Årskurs 7 till 9 >4 km 

Maximal färdväg mellan hem och hållplats  

F-klass 2 km 

Årskurs 1 till 3 2 km 

Årskurs 4 till 6 3 km 

Årskurs 7 till 9 4 km 

Maximal restid i fordon  

F-klass Anges ej 

Årskurs 1 till 3 Anges ej 

Årskurs 4 till 6 Anges ej 

Årskurs 7 till 9 Anges ej 

Maximal väntetid  

F-klass Skall planeras att bli så kort som möjligt för 
det samlade elevkollektivet 

Årskurs 1 till 3 Skall planeras att bli så kort som möjligt för 
det samlade elevkollektivet 

Årskurs 4 till 6 Skall planeras att bli så kort som möjligt för 
det samlade elevkollektivet 

Årskurs 7 till 9 Skall planeras att bli så kort som möjligt för 
det samlade elevkollektivet 

Minimal väntetid/Anslutningstid  

F-klass Bör ej understiga 10 min 

Årskurs 1 till 3 Bör ej understiga 10 min 

Årskurs 4 till 6 Bör ej understiga 10 min 

Årskurs 7 till 9 Bör ej understiga 10 min 

Tidsramar  

Tidigast hämtning vid hållplats Anges ej 

Senast avlämning vid hållplats Anges ej 

  Tabell 1. Servicenivån i Båstads kommun 

I reglementet saknas reglering av maximal restid mellan hem och skola samt maximal väntetid. Vid 

intervjutillfället framkom dock att planeringsriktlinjer för detta finns. Maximal restid i Båstads kommun är 

60 minuter/resa, i dagsläget är det dock endast ett fåtal elever som har en längre restid än 45 

minuter/resa. Planeringsriktlinjerna för maximal väntetid på skolan är 30 minuter. I dag tillämpas detta 

endast på ett fåtal platser, till exempel för några av högstadieeleverna i Förslöv som har ca 30 minuters 

väntetid på morgonen. Ingen elev har någon längre väntetid på eftermiddagen, skolbussen avgår alltid 10 

minuter efter skoldagens slut. 

Genom att reglera väntetiden och restiden i reglementet ges större utrymme för Båstads kommun att 

nyttja dessa parametrar i skolskjutsplaneringen. Vid högre nyttjande av väntetid kan bussarna ofta köra 
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fler vändor och genom att nyttja den fulla resetiden går det ofta att förlänga rutter och därigenom 

kostnadseffektivisera skolskjutsplaneringen. 60 minuter restid och 30 minuter väntetid är vanligt 

förekommande servicenivåer bland de kommuner Optiplan arbetat med.  

Reglering av avstånd, restider och väntetider är alltså avgörande för skolskjutsrutternas karaktär samt för 

antalet fordon som är nödvändiga för att täcka skolskjutsbehovet. När justeringar görs i någon del av 

servicenivån rekommenderar Optiplan att en simulering genomförs och används som konsekvensanalys 

samt underlag för beslut. 

8.1.4.2 Trafiksäkerhetsmodell 

Det är också fördelaktigt att i reglementet tydligt redogöra för kommunens trafiksäkerhetsmodell, 

alternativt att hänvisa till en separat trafiksäkerhetsmodell i de fall trafiksäkerhetsmodellen är omfattande 

eller om trafiksäkerhetsmodellen revideras ofta. Att redovisa trafiksäkerhetsmodellen ökar transparensen 

i skolskjutsbesluten och tydliggör för kommuninvånarna vilka vägavsnitt som, av kommunen, anses 

trafikfarliga.    

8.1.4.3 I mån av plats 

Vid intervjutillfället framkom att kommunen vid några tillfällen har tillåtit elever som bor utanför 

kommunen och elever som har valt en annan skola än den av kommunen anvisade skolan att åka med i 

skolskjutsen i mån av plats. Eleven tar sig då på egen hand till en befintlig hållplats inom kommunen och 

reser med skolbussen därifrån. I reglementet bör ett avsnitt som reglerar detta finnas med. 

8.2 Rekommendation 

Optiplan rekommenderar att hela reglementet revideras för att bättre spegla den verklighet som gäller 

idag. Utifrån vår erfarenhet har vi listat de punkter vi anser fördelaktigt att skolskjutsreglementet 

innehåller. Dessa är: 
 

 1. Bakgrund, lagar och förordningar 

 2. Generella krav för skolskjutsar 

  2.1. Rätten till skolskjuts enligt färdvägens längd 

  2.2. Väntetider 

  2.3 Restider 

  2.4 Linjetrafiken 

 3. Generell information 

  3.1. Ansökan om skolskjuts 

  3.2. Information om hållplatser och avgångstider 

  3.3. Information gällande överklagan 

  3.4. Ansvarsfördelningen mellan kommunen och externa intressenter 
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 4. Skolskjuts p.g.a. särskilda skäl 

  4.1. Trafiksituationen (Farlig väg)  

  4.2. Elever i behov av särskilt stöd 

  4.3. Tillfälliga fysiska begränsningar (funktionsnedsättning) 

 5. Rutin för prövning av elevsociala skäl 

 6. Särskolan 

 7. Övrigt 

  7.1 Regler vid val av skola 

  7.2 Regler vid flytt under läsåret 

  7.3 Regler vid gemensam vårdnad och växelvis boende 

 8. Rutiner för skolskjutsärenden som överklagas 
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9 Trafiksäkerhet 
I Båstads kommun bedöms majoriteten av trafiksäkerhetsklassningarna av skolexperten, vilket är 

fördelaktigt då bedömningarna blir mer likställda när de genomförs av samma person. Skolexperten har 

en checklista innehållande bland annat vägens skick, vägens bredd, belysning, hastighet och sikten på 

vägen. Denna checklista är dock inte dokumenterad. Inte heller finns kriterier för bedömning av de olika 

parametrarna nedtecknade. Detta är enligt Optiplans erfarenhet negativt då bedömningen tenderar att 

bli mer subjektiv om nedtecknade kriterier inte finns att följa.  

När skolexperten känner osäkerhet i trafikbedömningen avslås ansökan i regel. Om överklagan lämnas in 

görs en okulärbesiktning och anser skolexperten inte att anledning finns att ändra beslutet går det vidare 

till Förvaltningsrätten som avgör fallet. Skolexperten tycker att det är bra att få sina bedömningar prövade 

då och då för att säkerställa att bedömningarna är korrekta.  

Kommunen har fem trafikfarliga vägar dokumenterade. Dock menar skolexperten under intervjutillfället 

att en mängd trafikfarliga vägavsnitt finns i kommunen vilket leder till att avståndsregleringen mellan hem 

och hållplats sällan nyttjas i kommunen. Det är endast på ett fåtal platser eleverna kan gå 3 km eller mer 

till hållplats utan att hindras av ett trafikfarligt vägavsnitt.  Enligt Optiplans erfarenhet är det ovanligt att 

trafiksäkerheten är så pass låg att endast ett fåtal elever kan gå den reglerade sträckan mellan hem och 

hållplats.  Frågan är om det beror på sämre vägstandard, en mer generös bedömning av trafiksäkerheten 

eller en kombination av de två.  

9.1 Rekommendationer 

Optiplan rekommenderar att kommunen tar fram en fullständig trafiksäkerhetsmodell där alla vägar, 

avsnitt av vägar eller hållplatser som av någon anledning diskvalificerats för skolskjuts för samtliga eller 

några åldersintervaller nedtecknas, se 9.1.1. för mer information.  

Vidare rekommenderar Optiplan att kommunen arbetar med säkerhetsgenomgångar och 

vidareutbildning, se 9.1.2 och 9.1.3. 

9.1.1 Trafiksäkerhetsmodell 

I trafiksäkerhetsmodellen beskrivs de trafikförhållanden som påverkar skolskjutsen i kommunen. Den 

ligger som beslutsunderlag gällande skolskjutsberättigande där avsteg från avståndskriterierna görs med 

hänsyn till trafiksäkerheten. Trafiksäkerhetsmodellen bör vara ett levande dokument som uppdateras i 

takt med att trafiksituationen i kommunen förändras. De undantag som i dagsläget finns baserat på 

trafiksituation bör nedtecknas och även utvärderas för att avgöra om situationen fortsatt ska bedömas 

likadant. 

Trafiksäkerhetsmodellen kan till exempel reglera att elever måste hämtas på rätt sida av vägen eller att 

lågstadieelever inte får stå eller gå längs med vägen. Om en väg, enligt trafiksäkerhetsmodellen, inte får 
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korsas kan det bli så att alla elever bortom vägen blir skolskjutsberättigade trots att avståndskravet inte 

uppfylls. I en förlängning är även en säkerhetsbedömning av samtliga hållplatser som används i den 

upphandlade skjutsen att sträva efter. 

Optiplan rekommenderar även att visualisera trafiksäkerhetsmodellen i en kartbild, dels för att få en tydlig 

överblick över trafiksituationen men också för att underlätta en överlämning om det skulle behövas.  

 

 

Figur 4. Trafikfarliga vägar har rödmarkerats i en kartbild över trafiksäkerhetsmodellen. 

9.1.2 Säkerhetsgenomgång 

9.1.2.1 Bussen  

Inför varje läsår bör en säkerhetskontroll av bussens utrustning göras. En kontroll genomförs enligt en 

förberedd checklista för att se att all säkerhetsutrustning är på plats i bussen, tex handbrandsläckare, 

utrymningshammare, markerade utrymningsvägar, uppdaterad passagerarlista och utrymningsplan. Om 

kommunen äger egna bussar kontrolleras detta av kommunen och om upphandlad skolskjuts används kan 

detta regleras i avtalet.  
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9.1.2.2 Eleverna 

I Båstads Kommun genomförs en säkerhets- och utrymningsövning tillsammans med eleverna under 

inledningen av varje hösttermin, vilket är mycket bra ur ett säkerhetsperspektiv.  

9.1.3 Kunskapsökning 

Bussens förare är en naturlig och viktig del i trafiksäkerhetssituationen. Om kommunen ytterligare vill 

utöka arbetet kring trafiksäkerheten och förarnas kunskap, både de egna förarna och entreprenörens 

förare, är kontinuerlig viderutbildning alltid fördelaktigt. Till exempel anordnar Jönköpings kommun 

vartannat år utbildningsdagar med säkerhetstema där förarna utbildas att hantera olika situationer. Det 

kan vara både situationer som är direkt kopplade till föraryrket men också andra situationer som kan 

uppstå där föraren får en central roll, till exempel barnolycksfall, första hjälpen, utrymningsövningar och 

att släcka mindre bränder. Utöver det genomförs en grundlig besiktning av samtliga fordon, där bland 

annat bromsarna kontrolleras. Polis är på plats för att informera om de senaste regeländringarna i trafiken 

och kommunens kontaktperson informerar övergripande om skolskjutsen, kommunikationskanaler och 

eventuella förändringar. 

Detta bidrar både till den faktiska trafiksäkerheten och den upplevda trafiksäkerheten då förarna känner 

sig tryggare i sin uppgift samt att det signalerar ett ökat ansvarstagande gentemot vårdnadshavare och 

elever.  
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10 Kostnadsnivå 
Båstads kommun har, enligt intervjutillfället, generellt sett en relativt ansträngd ekonomi. Budgeten för 

skolskjutsen har dock varit stabil de senaste åren och legat på drygt 6 Mkr. 

2016 var kostnaden för skolskjutsverksamheten ca 6 423 000 kronor, vilket även inkluderar bl.a. 

lönekostnader på ca 2,1 Mkr för skolbussarna i egen regi. Det är kostnaderna 2016 som används i samtliga 

nedanstående resonemang. För komplett fördelning av samtliga kostnader se tabellen nedan. 

Ordinarie skolskjuts regleras av skolskjutsreglementet och servicenivån är avgörande för kostnadsnivån. 

Skolskjuts med större bussfordon anordnas med skolbussar i egen regi, Bergkvarabuss samt med allmän 

linjetrafik. Skolskjuts med mindre fordon anordnas med personbilar i form av upphandlad taxi och endast 

i undantagsfall. I och med att kommunen erbjuder invånarna skolskjuts med både upphandlade fordon 

samt agerar leverantör av skolskjutstrafik med skolbussarna i egen regi följer kommande avsnitt 

fördelningen enligt följande; extern upphandlad skolskjuts, extern linjetrafik samt skolskjuts i egen regi. 

641 elever reser i skolskjutsverksamheten fördelat på de olika skolskjutsslagen. För att få kontroll på de 

kostnadsdrivande faktorerna inom skolskjutsverksamheten redovisas nedan kostnaderna och antalet 

elever i olika skolskjutsslag. Tabell 2 åskådliggör totala kostnader och antalet elever per skolskjutsslag och 

tabell 3 åskådliggör genomsnittskostnaderna per skolskjutsslag. Varje kostnad redovisas därefter i avsnitt 

unika för varje skolskjutsslag, se 10.1 t.o.m. 10.3. 

Skolskjutsslag                                                                                    Kostnad                           Antal elever 

Samtlig trafik         6 422 678 kr 316 kr 641 

    

Extern upphandlad skolskjuts 2 134 711 kr  75 

a. Bergkvarabuss 1 842 510 kr  72 

b. Taxi           292 201 kr  3 

    

Extern linjetrafik 1 056 253 kr  157 

a. Skolkort Skånetrafiken 703 253 kr   

b. Tillköp Skånetrafiken 353 000 kr   

    

Skolskjuts i egen regi totalt 3 584 713 kr   409 

a. Reparation och underhåll 687 000 kr   

b. Drivmedel 471 000 kr   

c. Arbetskraft 2 130 000 kr   

d. Lokaler och markhyror 94 000 kr   

e. Övrigt 202 713 kr   
Tabell 2. Total kostnad och antalet elever per skolskjutsslag 
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Skolskjutsslag                                                                                                   Genomsnittskostnad/elev 

Samtlig trafik   10 020 kr 

    

Extern upphandlad skolskjuts   28 463 kr 

a. Bergkvarabuss   25 590 kr 

b. Taxi   97 400 kr 

    

Extern linjetrafik   6 728 kr 

    

Skolskjuts i egen regi totalt   8 765 kr 
Tabell 3. Genomsnittskostnad per elev och skolskjutsslag 

Tilldelningen av färdsätt som skolskjutssamordnaren beslutar är helt avgörande för 

genomsnittskostnaden per elev. Resultatet av att den största andelen elever tilldelas skolskjuts med 

skolbussarna i egen regi är att genomsnittskostnaden per elev på skolbussar i egen regi är väldigt låg 

samtidigt som motsvarande kostnad för Bergkvarabuss är hög. 

10.1 Extern linjetrafik 

157 elever reser med linjetrafiken. Den totala ersättningen till Skånetrafiken är 1 056 253 kr. 

Genomsnittskostnaden för Båstads kommuns linjetrafik per skolskjutselev är således 6 728 kr. För 

jämförelse med andra län, se tabell nedan.  

Jämförelsetal avseende genomsnittskostnaden för en elev inom linjetrafik 
Län Länstrafikbolag Kostnad per elev och år 

Sörmlands län, Flen Sörmlands länstrafik 10 152 kr 

Gävleborgs län X-trafik 8 900 kr 

Sörmlands län, Nyköping Sörmlands länstrafik 7 780 kr 

Skånes län Skånetrafiken, Båstad 6 728 kr 

Västernorrlands län Västernorrlands länstrafik 6 906 kr 

Jönköpings län Jönköpings länstrafik 5 500 kr 

Östergötlands län Östgötatrafiken 5 500 kr 

Västmanlands län, Västerås Västmanlands Lokaltrafik 4 165 kr 

Hallands län Hallands länstrafik 4 100 kr 

Kronobergs län Länstrafiken Kronoberg 4 100 kr 

Skånes län Skånetrafiken 3 173 kr 

Västergötlands län Västtrafik 3 170 kr 

Stockholms län SL 1 300 kr 
Tabell 4. Kostnad för linjetrafiken per elev 
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10.2 Extern upphandlad skolskjuts 

10.2.1 Bergkvarabuss 

72 skolskjutsberättigade elever reser med Bergkvarabuss tre fordon. Kostnaden för dessa fordon är 

1 842 510 kr. Genomsnittskostnaden per elev är således ca 25 590 kr, vilket är en hög kostnad för stora 

fordon. 

Prismodellen i avtalet med Bergkvarabuss är fast pris baserat på i anbudsunderlaget specificerade rutter, 

för dessa rutter ersätts entreprenören med 1 675 000 kr/läsår. Vid förändringar justeras ersättningen med 

ett pris per kilometer för tillkommande eller avgående kilometer för de olika fordonstyperna i 

anbudsunderlaget. I det fall en ny rutt införs tillkommer kostnader i form av uppstartkostnad och ett pris 

per kilometer och fordonstyp som är högre än tillkommande eller avgående kilometer vid förändring av i 

förfrågningsunderlaget redovisade turer. Med priserna angivna i avtalet kommer nya rutter vara mycket 

kostsamma. Kostnaden minskar inte avsevärt med bortfallande rutt men ökar alltså markant med ny 

tillkommande rutt.  

10.2.2 Taxi 

Av de skolskjutsberättigade eleverna är det endast tre elever som åker med taxi. Resorna kostar 292 201 
kronor årligen. Genomsnittskostnaden per elev är således ca 97 400 kronor per år, en hög kostnad. Vid 
höstterminens start 2017 var det dock inga elever som reste med taxi varpå problematiken med höga 
taxikostnader anses vara försummande liten i sammanhanget. 

10.3 Skolskjuts i egen regi 

Den största andelen skolskjutsberättigade elever, hela 409 av 641 elever, reser med skolbussarna i egen 
regi. Kostnaden för dessa fordon är totalt 3 584 713 kr. Genomsnittskostnaden per elev är således ca 8 
765 kr, vilket är en väldigt låg kostnad oavsett fordonsstorlek. 
 
För jämförelse av genomsnittskostnader för skolskjutstrafik med stora fordon i ett urval av andra 

kommuner, se tabell nedan.  

Jämförelsetal avseende genomsnittskostnaden för en elev inom upphandlad skolsbusstrafik 

Län Kommun Kostnad per elev och år 

Sörmlands län Nyköping 28 600 kr 

Hallands län Hylte 27 850 kr 

Jönköpings län Vaggeryd 26 500 kr 

Västra Götalands län Bengtsfors  26 200 kr 

Skåne län Båstads kommun, 
Bergkvarabuss 

25 590 kr 

Västernorrlands län Kramfors  24 614 kr 

Västmanlands län Västerås 24 000 kr 

Jönköpings län Värnamo  23 800 kr 
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Skånes län Osby 23 600 kr 

Västra Götalands län Vänersborg 21 800 kr 

Uppsala län Heby kommun 20 780 kr 

Hallands län Laholm  20 225 kr 

Västra Götalands län Orust 20 150 kr 

Jönköpings län Vetlanda 19 300 kr 

Kronobergs län Älmhult  18 500 kr 

Sörmlands län Flen  17 700 kr 

Jönköpings län Nässjö  17 400 kr 

Gotlands län Gotland 16 750 kr 

Hallands län Falkenberg 16 685 kr 

Jönköpings län Gislaved 16 400 kr 

Gävleborgs län Hudiksvall 15 800 kr 

Jönköpings län Eksjö 15 500 kr 

Värmlands län Karlstad kommun 15 120 kr 

Gävleborgs län Gävle kommun 14 300 kr 

Västra Götalands län Trollhättan stad 14 100 kr 

Skåne län Eslövs kommun 10 225 kr 

Skåne län Båstads kommun bussar 
i egen regi 

8 765 kr 

Tabell 5. Kostnad för upphandlad trafik per elev från förstudier 

Optiplan har erfarenhet av kommuner som genomgått kapacitetsoptimering och effektivisering av 
skolskjutsplaneringen som beroende på vald servicenivå har genomsnittskostnad på ca 10 000-15 000 kr 
per elev med en skolskjutstrafik som utförs med fordon i senaste miljöklass. Med vald servicenivå menas 
t. ex avståndsreglering, restid och väntetid.   

10.4 Fordon 

Antalet och storleken på fordon och dess chaufförer avgör kostnaden för en skolskjutsplanering. En 

kostnadseffektiv planering använder fordonskapacitet som är väl anpassad efter dess behov.  

Kostnaden för ett fordons skolskjutsrutter härrörs med ca 85% till fordonet och dess chaufför. Generellt 

sett så är skillnaden mellan kostnaden för en stor buss (ca 800 000-850 000 kr per år) och en liten buss (ca 

600 000 kr per år) ca 200 000 kr. Om en kommun av någon anledning väljer två mindre fordon istället för 

ett större för att skjutsa exempelvis 35 elever så hamnar kostnaden på uppskattningsvis ca 1,2 Mkr istället 

för ca 800 000 kr. 

Vägarnas beskaffenhet och elevantalet (i kombination med elevernas bostadsadresser och skolornas 

placering) avgör behovet av fordonskapacitet, utmaningen för kommuner är därmed att matcha behovet 

och fordonsflottan. Det är viktigt till kommande upphandling att dokumentera de eventuella vägar som 
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har begränsad framkomlighet enligt tydliga kriterier så att kommunen är säker på bedömningen då fler 

mindre fordon leder till ökade kostnader. 

Nedan redovisas nuvarande fordonsflotta. 

 Antal fordon     Inköpsår              Miljöklass            Antal sittplatser       Notering         

1 2005 Euro III 35 Fordon i egen regi 

1 2005 Euro III 35 Fordon i egen regi 

1 2005 Euro III 33 Fordon i egen regi 

1 2005 Euro III 29 Fordon i egen regi 

1                                    2006 Euro III 29 Fordon i egen regi 

1 - Euro V 30 Bergkvarabuss 

1 - Euro V 22 Bergkvarabuss 

1 - Euro V 22 Bergkvarabuss 

8   235  
Tabell 6. Fordon och dess sittplatser 

En ändamålsenlig indikation erhålls genom att jämföra leverantörens intäkt per fordon för de stora 

skolbussfordonen. Genom att dividera den totala kostnaden med antalet fordon för Bergkvarabuss 

respektive kommunens egna fordon erhålls genomsnittskostnaden per fordon.  

Transportör Kostnad Antal fordon Kostnad/fordon 

Bergkvarabuss 1 842 510 kr 3 614 170 kr 

Båstads kommun 3 584 713 kr  5 716 943 kr 
Tabell 7. Genomsnittskostnad per fordon och transportör 

De åtta fordonen är av olika storlek, dock är de medel till stora fordon även om inget fordon har fler än 

35 sittplatser. Genomsnittskostnaden per fordon i Båstads kommun är lägre än de schablonmässiga 

kostnaderna per fordon som beskrivs i tabell 9. Detta är dock inte jämförbart då de befintliga fordonen är 

av en mycket lägre standard jämfört med de nya fordonen enligt senaste miljöklass som omfattas av de 

schablonmässiga priserna i tabell 9.  

Notera att Bergkvarabuss i genomsnitt är ca 100 000 kr lägre per fordon jämfört med Båstads kommuns 

skolbussfordon i egen regi. Jämförelsen kan aldrig bli helt korrekt eftersom fordonen är av olika storlek, 

miljöklass och ålder, men en enkel jämförelse visar att Bergkvarabuss fordon med 30 platser är ca 100 000 

kr billigare än Båstads kommuns egna bussar i samma storlekskategori. Bergkvarabuss två andra bussar 

tillhör den lägre storlekskategorin, 17-22 platser, och bör om man ser till de schablonmässiga priserna 

vara ca 100 000kr/fordon billigare än de större fordonen som kommunen kör i egen regi.  Detta stämmer 

ganska väl överens med situationen i Båstads kommun. Dock är mellanskillnaden i de schablonmässiga 

priserna framräknade på fordon med Euroklass 6 och inköpsår 2016 medan Båstads kommuns bussar är 

både äldre och med lägre miljöklass än bussarna som körs av Bergkvarabuss. 
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Det ska tilläggas att Båstads kommuns bussar i egen regi även kör språk-, bad-  hemkunskap- och 

utflyktsresor, vilket ökar bränsleförbrukningen. Dock härrörs ca 85% av ett fordons totala kostnad 

generellt sett till fordonet och dess chaufför vilket gör att den ökade kostanden för drivmedel är av relativt 

liten betydelse i sammanhanget, sett endast ur ett ekonomiskt perspektiv.   

Jämförelsen tar inte hänsyn till att kommunens egna förare genomför andra arbetsuppgifter utöver sitt 

skolskjutsuppdrag, då Optiplan är av uppfattningen att förarna är anställda för skolskjutsuppdraget och 

lönekostnaden för förarna hör till skolskjutsbudgeten. Att förarna finns tillgängliga för andra uppdrag 

under viss tid beräknas därför som ett mervärde för skolorganisationen men inte en kostnadsreducering 

för skolskjutsen. Tillgänglighet och flexibilitet i nyttjande av bussarna för utflyktsresor betraktas i 

jämförelsen som ett mervärde för kommunen men inte en faktor i den ekonomiska jämförelsen. 

I de upphandlade fordonen finns totalt 235 säten som används för att skjutsa 481 elever, nyttjandegraden 

är därmed ca 2,05 elev per säte. Detta är en mycket hög nyttjandegrad jämfört med andra kommuner. 

Det är intressant att få fram motsvarande nyckeltal fördelat på extern buss, Bergkvarabuss, respektive 

Båstads kommuns skolbussar i egen regi, se tabell nedan. 

Transportör Antal elever Antal säten Nyttjandegrad 

Bergkvarabuss 72 74 0,97 

Båstads kommun 409 161 2,54 

Totalt 481 235 2,05 
Tabell 8. Nyttjandegrad per säte och transportör 

Det är stor skillnad på nyttjandegraden mellan Bergkvarabuss och Båstads kommuns bussar i egen regi.  

Nyttjandegraden på de egna bussarna är mycket hög. Skillnaden i nyttjandegraden är en följd av att flest 

elever tilldelas skolskjuts med bussarna i egen regi.  

10.4.1 Uppskattad fordonskostnad vid ny fordonsflotta 

Den nuvarande fordonsflottan behöver bytas ut då fordonen är för gamla. Det är intressant att estimera 

årskostnaden för fordonskapaciteten med ny fordonsflotta. Beräkningarna nedan är baserad på 

fordonsstorlekarna i den nuvarande fordonsflottan. 

Inför en upphandling av ny fordonsflotta, då vetskapen om de faktiska priserna för respektive 

fordonsstorlek inte kan finnas, använder Optiplan schablonmässiga priser för respektive fordonsstorlek 

för att kalkylera den estimerade totala kostnaden. Nedanstående priser har enligt Optiplans erfarenhet 

stämt väl överens med marknadsmässiga priser i flertalet upphandlingar, där tillräcklig konkurrens finns, 

och tillämpas i fortsatta resonemang i denna rapport. 
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Fordonsstorlek Inköpsår Miljöklass Schablonmässig kostnad 

4-16 sittplatser 2016 Euro VI 600,000 kr/år 

17-22 sittplatser 2016 Euro VI 700,000 kr/år 

23-55 sittplatser 2016 Euro VI 800,000 kr/år 
Tabell 9. Schablonmässiga priser per fordonsstorlek 

Den estimerade kostnaden för nuvarande fordonsflotta beräknas således till följande: 

Antal fordon Fordonsstorlek Schablonmässig kr/fordon Estimerad kr totalt 

2 17-22 sittplatser 700,000 kr 1,400,000 kr 

6 23-55 sittplatser 800,000 kr 4,800,000 kr 

Totalt   6,200,000 kr 
Tabell 10. Estimerad kostnad för nuvarande fordonsflotta 

Den estimerade kostnaden på 6 200 000 kr ska jämföras med den nuvarande kostnaden för de åtta stora 

fordonen (kommuns fem egna och Bergkvarabuss tre) på 5 427 223 kr. Observera dock att den estimerade 

kostnaden tar i beaktning fordon av senaste miljöklass medan de nuvarande fordonen har lägre till mycket 

lägre miljöklass och standard. 

10.5 Analys 

Det är värt att notera att dagens prioriteringsordning för tilldelning av färdsätt; 1. Skolbuss i egen regi, 2. 

Bergkvarabuss, 3. Linjetrafik och 4. Taxi, beror på att skolbussarna i egen regi samt Bergkvarabuss fordon 

redan finns och är fasta kostnader medan kostnad för linjetrafiken tillkommer för varje elev som reser.  

Optiplan har aldrig stött på en kommun med så låg genomsnittskostnad per elev som Båstads kommun 

har gällande skolbussarna i egen regi, dock har inte heller Optiplan stött på en kommun vars fordon som 

används för skolskjuts är så gamla och av så låg miljöklass. Dessutom är det otroligt många elever, 409 

elever, som reser med kommunens fem egna fordon, en nyttjandegrad på 2,5. Det är en otroligt hög 

nyttjandegrad som även, enligt kommunen, vanligtvis sker utan vidare hög väntetid. 

Bergkvarabuss har en mycket hög genomsnittskostnad per elev, vilket är ett resultat av tilldelningen av 

färdsätt.  

Miljöklassen är högre för Bergkvarabuss fordon för en genomsnittskostnad per fordon på ca 614 000 kr 

per fordon. Motsvarande kostnad för skolbussarna i egen regi är 717 000 kr per fordon, vilket innebär att 

Bergkvarabuss har ca 100 000 kr lägre kostnad trots högre miljöklass. Den totala kostnaden som 

Bergkvarabuss tre fordon representerar nyttjas därmed inte effektivt. 

Kostnaden på ca 5,4 Mkr för de nuvarande åtta fordonen med den genomsnittligt sett låga standarden är 

relativt hög jämfört med den estimerade kostnaden för motsvarande åtta fordon med hög miljöklass på 

ca 6,2 Mkr. 
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Skolskjutsverksamhetens ekonomi är försvarbar om man endast ser till den faktiska kostnaden för de olika 

färdsätten, dock är miljöklassen för fordonen som utför skolskjutsarna genomgående mycket låg. 

10.6 Rekommendation 

Då linjetrafiken är ett billigt färdsätt redan i dagsläget och förmodligen färdsättet till lägst kostnad per 
elev efter kommande upphandling rekommenderas Båstads kommun att se över prioriteringsordningen 
för tilldelningen av färdsätt för de skolskjutsberättigade eleverna. Detta för att se om fler elever kan resa 
med linjetrafiken och därefter upphandla skolskjutskapacitet som matchar behovet för de elever som 
måste resa med upphandlad skolskjuts.  
 
Vid nästa upphandling rekommenderar Optiplan kommunen att genomföra kapacitetsoptimering för de 

skolbussresande eleverna för att ta ett nytt grepp om skolskjutsplaneringen och framställa en 

kostnadseffektiv skolskjuts enligt de nya miljökraven som kommunen beslutar om. 

 

Sett endast ur ett kostnadsperspektiv torde upphandlad skolskjuts via en extern entreprenör vara det 

bästa alternativet vid anskaffning av nya fordon. Ur ett helhetsperspektiv finns dock andra parametrar så 

som flexibilitet, upplevd service och trygghet att ta hänsyn till.  Jämförelsen tar heller inte hänsyn till det 

personalansvar kommunen har för de 5 anställda chaufförerna. 

 

Skolbussarna i egen regi används idag även för resor till bad, språk, slöjd och utflykter. Bokning av 

framförallt utflykter kan troligen ske med större flexibilitet då trafiken körs med bussar i egen regi än med 

upphandlad trafik. Mervärdet att ha föraren tillgänglig som extraresurs vid badundervisning uppnås 

endast genom trafik i egen regi. Däremot är skillnaderna mellan trafik i egen regi och upphandlad trafik 

för resor till bad, språk, slöjd och utflykter små ur ett ekonomiskt perspektiv, då det utifrån Optiplans 

erfarenhet finns goda möjligheter att avtala fram förmånliga priser genom en extern entreprenör.  

 

Kostnadsjämförelsen tar endast hänsyn till skolskjutsbudgeten, vill man lyfta blicken högre och titta på 

budgeten för hela skolorganisationen kan det vara så att de övriga arbetsuppgifter som utförs av förarna, 

bl.a. vaktmästare och resurs vid olika aktiviteter, kan behöva ersättas om förarna försvinner och då 

påverka andra kostnadsposter i den totala budgeten. 

 

Eftersom de nuvarande miljökraven är mycket lägre än de som Optiplan uppfattat kommer gälla vid nästa 

upphandling är det väldigt svårt att jämföra nuläge med framtid. Optiplan har dock stor erfarenhet av 

kapacitetsoptimerade underlag för skolskjutstrafik där en sänkning av den totala kostnaden brukar 

föreligga med ca 20-25%. Eftersom Båstads kommun har väldigt hög nyttjandegrad uppskattas 

besparingspotentialen vara ca 10%. Detta förutsatt att avståndsreglering från hem till hållplats 

genomlyses och en optimering genomförs. Det krävs också att kommunen använder 

kapacitetsoptimerade rutter i förfrågningsunderlaget vid nästa upphandling. 
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11  Miljö 
Övergripande miljömål i kommunen är enligt intervju att vara topp 50 bland Sveriges kommuner i 

”miljöligan”. Som ett led i detta har kommunen exempelvis elbilar som tjänstebilar. Det saknas dock 

tydliga miljöriktlinjer för skolskjutsen. Kommunen beskriver skolbussarna i egen regi som gamla, slitna 

bussar som inte är miljövänliga och snart måste bytas ut. Just nu är bussarna billiga eftersom de är så 

gamla, på bekostnad av miljöeffekten av fordonen.  

Närliggande kommuner har höga miljökrav vilket begränsar kommunens resande till exempelvis Malmö 

och Helsingborg i samband med utflykter i och med att Båstads skolbussar i egen regi är av så pass låg 

miljöklass. 

11.1 Fordon 

Kommunens egna bussar håller miljöklass Euro III vilket är lågt. Nya bussar som säljs i Sverige måste hålla 

Euro VI. 

11.1.1 Fordonens ålder 

I det fall kommunen väljer att köpa in nya bussar och fortsätta köra stora delar av skolskjutsen med 

skolbussar i egen regi finns risk att vartefter hamna i dagens situation med för gamla fordon som har en 

mycket negativ effekt på miljön. Även om bussarna som köps in håller de senaste miljökraven går 

utvecklingen snabbt framåt och kommunen riskerar att bli ”fast” med bussarna under en lång period 

under vilken de med stor sannolikhet hinner bli omoderna ur miljösynpunkt. För att undvika att hamna i 

dagens situation med miljömässigt dåliga fordon kan kommunen med fördel titta på hur 

andrahandsmarknaden ser ut och möjligheten att sälja bussarna efter ett antal år om nya miljöriktlinjer 

behöver upprättas i kommunen.  Genom att upphandla kapacitet från en extern entreprenör finns 

möjlighet att ställa nya miljökrav vid avtalets slut och begränsa sig till en avtalslängd på 6-8 år. 

11.1.2 Antal fordon 

Stor eftertänksamhet krävs vid upphandling av nya fordon, oavsett om egna fordon köps in eller om 

trafiken upphandlas av extern entreprenör. Ett större fordon har en sämre inverkan på miljön jämfört 

med ett mindre fordon, även trafikmiljön för eleverna är sämre kring en stor buss än en lite buss. En stor 

buss är dock, ur miljöperspektiv, bättre än två mindre bussar för att skjutsa samma antal elever eftersom 

man även behöver ta hänsyn till tillverkningsprocessen. Fordonens antal och storlek blir därmed en 

avvägning vid upphandling av skolskjutskapacitet. 

11.1.3 Buller 

Äldre fordon bidrar till mer buller. Effekterna av buller bidrar till en sämre miljö kring vägar. Även olika 

typer av drivmedel orsakar olika mycket buller vilket är fördelaktigt att ta hänsyn till vid nyförvärv.  
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11.1.4 Tvätthall 

Något annat att ta hänsyn till vid diskussion kring skolskjuts med skolbussar i egen regi eller via 

upphandlad trafik är kommunens tvätthall. Om det är så att tvätthallen inte har genomgått större 

förändringar sedan byggnationen är det dags att se över detta. En ombyggnation kan vara nödvändig för 

att möta riktlinjer gällande till exempel slam- och oljeavskiljare, vilket inte är ett krav idag men som bör 

finnas med i beräkningen om kommunen vill ligga i framkant miljömässigt. Sannolikt är att det inom en 

busslivslängd kommer att ställas allt högre krav även på tvätthallar och tvättkemikalier. 

Fler parametrar att ta hänsyn till vid miljöanalys är t.ex. drivmedel, körteknik och däcktryck. Detta är 

parametrar som kommunen har större kontroll över i egen regi men som går att avtala om med en extern 

entreprenör. 

11.2 Avtal med Bergkvarabuss AB 

I avtalet med Bergkvarabuss AB saknas ålderskrav eller åldersättande miljökrav på fordonen. Fordonen 

kommer alltså kunna användas under hela avtalstiden förutsatt att fordonen uppfyller gällande lagar och 

förordningar samt utrustningskrav som anges i anbudsunderlaget. Konsekvensen är att den upphandlade 

skolskjutsen kan köras med gamla fordon med stor negativ miljöpåverkan. 

Beaktat att Båstads kommun ämnar vara en föregångare gällande att minska den negativa miljöpåverkan 

från sin verksamhet är skrivningen gällande drivmedel bra då den innebär att aktuella fordon idag ska 

framföras med fossilfritt drivmedel. Det saknas dock koppling mellan drivmedel och fordonens motorer. 

Det lämnar utrymme för leverantören att komma med invändningar mot denna tolkning av avtalet och 

istället hävda att drivmedlet ska vara det bästa miljöalternativet givet deras fordonspark.  

Optiplan rekommenderar att prismodell, fordonskrav, förarkrav och miljökrav ses över till nästa 

upphandling och att krav ställs i relation till service och förväntad kostnad. 

11.3 Resande i mån av plats 

Kompisåkning och syskonåkning har generellt sett möjligtvis en positiv övergripande effekt på miljön om 

man inte bestämmer fordonskapaciteten utifrån det utan endast fyller de befintliga fordonen och tänker 

att föräldrar slipper använda egna fordon för hämtning av barn vid skolan. Det är dock viktigt vid ny 

upphandling att upphandla en fordonskapacitet som endast ska motsvara behovet för de 

skolskjutsberättigade som reser med färdsättet skolbuss.  

Samtidigt är det i en miljömedveten kommun viktigt att aktivt kommunicera fördelarna för elever, 

föräldrar och miljön att cykla och gå eller att använda linjetrafiken. Det är påvisat att elever som reser 

med linjetrafiken även reser mer frekvent med linjetrafiken som vuxna. 
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Politikerna har under 2017 beslutat i kommunfullmäktige att ha kompisåkning och syskonåkning med 

skolbussarna i egen regi. 

11.4 Linjetrafiken 

I Båstads kommun är linjetrafiken ett låg-prioriterat färdsätt. Ur ett miljöperspektiv är det dock 

fördelaktigt att nyttja linjetrafiken i större utsträckning då de bussarna ändå körs samt uppfyller höga 

miljökrav. Genom att nyttja linjetrafiken ytterligare kanske kommunen kan minska det totala antalet 

bussar i kommunen.  

11.5 Tilldelning av hållplatser 

Det är fördelaktigt att nyttja skolskjutsreglementets avståndsreglering och låta eleverna gå sina tillåtna 

kilometrar till hållplats. Det leder många gånger till att rutterna kan undvika att ledas in på mindre vägar 

och därmed behöver köra färre antal kilometrar. 
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12 Miljö kontra trafiksäkerhet och kostnad 
I tidigare kapitel har rapporten kartlagt kommunens skolskjutssituation med hänsyn till miljö, 

trafiksäkerhet och kostnad. I följande avsnitt beskrivs relationen dem emellan. Ökad hänsyn till miljön 

samt upprätthållande av hög trafiksäkerhet är ofta kopplat till höga kostnader. Höga kostnader i sig 

betyder dock inte automatiskt hög miljöstandard och hög trafiksäkerhet. Det är därför viktigt att utgå från 

en beslutad ambition gällande miljö och trafiksäkerhet och därefter utvärdera kostnaderna som 

ambitionen genererar. 

En ny nivå på ambition gällande miljö och trafiksäkerhet kan för en kommun vara överväldigande. Med 

fördel hanteras detta ur både ett kort- och långsiktigt perspektiv med hjälp av mål och delmål. Ett exempel 

kan vara att det långsiktiga målet är en komplett trafiksäkerhetsmodell och ett delmål kan vara att 

besiktiga vägar under ett budgetår och besiktiga hållplatser och sätta ut hållplatsskyltar under 

nästföljande.  

12.1 Tillämpa avståndsregleringen  

Vid intervjutillfället framkom att avståndsregleringen mellan hem och hållplats sällan nyttjas till sin fulla 

kapacitet. Skulle avståndsregleringen tillämpas i högre grad är det möjligt att trafiksäkerheten sjunker 

desto fler elever som får gå längre sträckor till hållplatsen. Det är dock möjligt att eleverna utvecklar högre 

förståelse för trafiken desto mer de vistas i den, vilket är nyttigt ur ett långsiktigt perspektiv. 

Positiva effekter av att tillämpa avståndsregleringen går att se både ekonomiskt och miljömässigt i och 

med att antal körda kilometer ofta minskar när eleverna går längre. Detta kan i sin tur leda till att färre 

fordon krävs vid ett nytt omtag av skolskjutsverksamheten. Det är samtidigt fördelaktigt för barn att röra 

på sig vilket uppnås genom att gå eller cykla till hållplatsen istället för att bli hämtade nära hemmet.  

För att öka nyttjandet av avståndsregleringen krävs att kommunen gör en genomlysning av vägarna i 

kommunen för att säkerställa att avståndsregleringen tillämpas på rätt platser. Detta kommer att kräva 

resurser och medför därmed en kostnad för kommunen. Dock kommer tillämpandet av 

avståndregleringen generera ekonomiska besparingar på sikt och en utvecklad trafiksäkerhetsmodell, 

som är resultatet av en genomlysning, kommer att öka kontrollen och likställdheten samt minska det 

löpande resursbehovet för trafiksäkerhetsbedömningar.  

Om kommunen inför nästa upphandling önskar att genomföra en kapacitetsoptimering av 

skolskjutsverksamheten är tillämningen av avståndsregleringen starkt bidragande till ett bättre resultat, 

det vill säga färre fordon vilket är helt avgörande för den totala kostnaden. 
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12.2 Ökat nyttjande av linjetrafiken 

Idag nyttjas linjetrafiken endast i viss utsträckning då kommunen prioriterar skolbussarna i egen regi samt 

Bergkvarabuss. Att nyttja bussarna i egen regi samt Bergkvarabuss är idag fördelaktigt eftersom fordonen 

finns i kommunen och är en fast kostnad.  

Inför förärvning av ny fordonsflotta rekommenderas kommunen att ta ny kontakt med Skånetrafiken för 

att se vilka möjligheter som finns. Idag finns, enligt den administrativa chefen, redan ett gott samarbete, 

till exempel har några avgångar anpassats till skolans verksamhet. Ett första steg är att bibehålla det 

samarbete som finns idag och nästa steg är att titta på om det går att nyttja linjetrafiken även på andra 

platser i kommunen. Kanske kan avgångstiderna anpassas även på andra linjer eller kanske går det att 

påverka skolornas schemaläggning så att ramtiderna passar linjetrafikens avgångar i högre utsträckning. 

En utredning av möjligheterna att nyttja linjetrafiken kräver resurser men är på längre sikt en god 

investering då linjetrafiken är ett billigt färdmedel beräknat på genomsnittskostnad per elev.  

Genom att undersöka möjligheterna med linjetrafik först kan de elever som tilldelas linjetrafik undantas 

beräkningen när ny fordonskapacitet ska upphandlas. Fordonskapacitet upphandlas alltså endast för de 

skolskjutsberättigade elever som inte kan nyttja linjetrafik. Detta får en positiv miljöeffekt om det 

resulterar i att kommunen behöver förvärva färre bussar, vilket i så fall leder till färre antal bussar i 

kommunen totalt sett. Skånetrafiken, som svarar för linjetrafiken i Båstads kommun, är ur miljöhänsyn 

ett bra alternativ då de är certifierade enligt ISO 14001 och Naturskyddsföreningens märkning Bra Miljöval 

och trafiken körs med fossilfria drivmedel. Att förvärva ett färre antal bussar är även positivt ur ett 

ekonomiskt perspektiv.  

Eftersom Båstads kommun idag erbjuder hög service är det möjligt att invånarna reagerar negativt på att 

nyttja linjetrafiken ytterligare istället för att resa med skolbussar i egen regi. Det är möjligt att eleverna 

upplever lägre trygghet och lägre service. Optiplans erfarenhet är dock att i många kommuner upplever 

framförallt de äldre eleverna en högre servicegrad med linjetrafikkort än med skolbuss då linjetrafiken 

kan nyttjas friare och vid fler tidpunkter på dagen. Positivt är också att eleverna blir självständiga och lär 

sig att hantera linjetrafiken. Det är påvisat att elever som reser med linjetrafiken även reser mer frekvent 

med linjetrafiken som vuxna, vilket är mycket fördelaktigt ur ett miljöperspektiv. 

12.3 Högre miljökrav på fordon och drivmedel 

För att nå de miljöambitioner som finns i kommunen bör det ställas högre krav på fordon och drivmedel, 

vilket innebär förvärv av nya fordon. Detta medför en högre kostnad initialt vid förvärv av fordonen men 

många av de fossilfria drivmedlen är billigare än konventionella drivmedel. Läs mer om fordon och 

drivmedel under avsnitt 12.5. Förvärv av nya fordon innebär även förbättrad trafikmiljö för eleverna 

gällande komfort, buller och närmiljö. 
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12.4 Avtal med entreprenör 

Avtalet som idag finns med Bergkvarabuss innehåller få och låga miljökrav. Inför kommande upphandling 

bör tydliga miljökrav specificeras. Beroende på ambition kan detta medföra en ökad kostnad jämfört med 

nuvarande avtal men samtidigt går många lägre krav att ställa utan förändrad kostnad. När det gäller 

trafiksäkerhet finns möjlighet för kommunen att ställa krav på vidareutbildning för chaufförerna samt 

regelbundna hälsokontroller. Exempelvis kräver vissa kommuner att entreprenören kostnadsfritt deltar i 

utbildningsdagar med polis och räddningstjänst.   

12.5 Förvärv av bussar 

Båstads kommun har fört diskussioner om att nuvarande bussar som körs i egen regi inom kort måste 

bytas ut. Om de ska ersättas med nya skolbussar att köra i egen regi eller om ytterligare kapacitet ska 

upphandlas av extern entreprenör är i dagsläget inte fastslaget. 

Ur ett kostnads- och miljöperspektiv finns många parametrar att ta hänsyn till. Båstads kommun har höga 

miljöambitioner, bland annat en topp 50-placering i ’miljöligan’ bland Sveriges kommuner. Samtidigt har 

kommunen haft väldigt låga kostnader för skolskjutsen under de senaste åren vilket kommer att bli 

ekonomiskt kännbart oavsett om kommunen väljer att köpa nya fordon eller upphandla skolskjutsen 

framöver.  

Optiplan ser tre alternativ för kommunen; att köpa in egna helt nya bussar, att köpa in några år gamla 

bussar eller att upphandla skolskjutsen av en extern entreprenör. 

12.5.1 Köpa in nya bussar 

Att köpa in helt nya bussar av Euroklass 6 är en stor investering och en relativt stor ekonomisk risk. Under 

de första åren kommer bussarna att hålla en hög miljöstandard vilket ligger i linje med kommunens 

ambitioner. Dock utvecklas både teknik och miljökrav snabbt och risken finns att bussarna blir omoderna 

långt innan de är avskrivna ekonomiskt. Kommunen måste då välja mellan att behålla bussarna och sänka 

sina miljöambitioner eller att försöka sälja bussarna på andrahandsmarknaden, till exempel i Sydeuropa 

där miljökraven är lägre. 

Ett annat alternativ är att köpa in bussar som drivs med biogas, vilket är ett helt förnybart drivmedel. Med 

biogasbussar kommer kommunen att ligga i framkant ur ett miljöperspektiv då till exempel av CO2-

utsläppen är mycket lägre än vid konventionella drivmedel. Dessutom produceras färre partikelformiga 

ämnen vid förbränningen vilket gör att även partikelutsläppen minskar drastiskt. En annan fördel är att 

bullernivån vid förbränning minskar jämfört med dieselmotorfordon. Enligt Stockholm Vatten och Avfall 

minskar bullernivån med 5-10 dB vilket örat uppfattar som ungefär hälften så bullrigt som ett dieseldrivet 

fordon. Kostnaden för skolskjutsen kommer dock att stiga markant jämfört med idag då det är en stor 

investering att köpa in biogasbussar. Dock är drivmedlet billigare och subventioner för biogas finns. Just 

72



 
Dokumentnamn Projekt Utfärdare Utfärdat datum Dokumentnummer Sida 

Rapport avseende Förstudie 
Båstads kommun 

Förstudie Isabelle Rosberg 2017-11-15 1.3 
 

 
 

 
• Optiplan AB • Norrköping Science Park • 601 86 Norrköping • 

 
 

46 

nu pågår en diskussion om hur länge biogas bör vara subventionerat vilket är värt att följa om kommunen 

är intresserade av det här alternativet.  

12.5.2 Köpa in bussar från andrahandsmarknaden 

I och med att utvecklingen går snabbt framåt finns alternativet för kommunen att köpa in begagnade 

bussar som håller högre standard än nuvarande bussar, till exempel Euro IV- eller Euro V-klass. På så sätt 

köper sig kommunen lite tid att se var utvecklingen tar vägen de närmsta åren. Dock krävs resurser av 

kommunen att hantera förvärv med implementering etc. vid två tillfällen inom en relativt kort period. 

Ett annat alternativ som upprätthåller högre miljöstandard är att köpa in begagnade Euro IV-bussar men 

låta konvertera dem till RME-drivna fordon. RME (rapsmetylester) som är en slags biodiesel, tillverkas av 

raps och är ett fossilfritt drivmedel. RME har framförallt en lägre miljöpåverkan jämfört med fossila 

bränslen genom att rapsplantan tar upp nästan lika mycket koldioxid som bildas vid förbränningen samt 

att RME inte ger några utsläpp av fossil koldioxid. Miljöskillnaderna mellan RME och dieselolja är i övrigt 

ganska små. 

Även dessa bussar skulle behöva bytas ut inom en relativ kort period. Kostnaden för att konvertera 

bussarna till RME är enligt Optiplans erfarenhet relativt låga i sammanhanget men ur ett miljöperspektiv 

är det ett bättre alternativ än att endast köpa in Euro IV-bussar. Kostnaden för drivmedlet är billigare än 

diesel men det finns inte så många tankställen. Har kommunen en egen tank är detta dock ett mindre 

problem. 

12.5.3 Upphandla skolskjuts  

Om kommunen väljer att upphandla skolskjutsen kan miljökrav ställas i avtalet. Det är då entreprenören 

som står för den ekonomiska risken om miljökraven ändras. Det vill säga, entreprenören kan komma att 

behöva byta ut sina fordon igen efter avtalets slut och är då beroende av andrahandsmarknaden på det 

sätt som kommunen själv skulle varit om man valt att köpa in egna bussar. 

En fördel med att upphandla skolskjuts är att kommunen inte behöver agera entreprenör och stå för risker 

gällande till exempel personalansvar, fordon, tvätthall och reparationer.  

Kommunen förlorar dock viss kontroll över verksamheten samt den trygghet som organisationen upplever 

att kommuninvånarna känner i att skolbussarna körs i kommunens regi. 
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Bilaga 1: Tillkommande analys av körda mil per fordon 

1 Insänd information 
Båstads kommun har efterfrågat ett tillägg till förstudierapporten bestående av en utökad 

kostnadsjämförelse mellan bussarna i egen regi och Bergkvarabuss. Till detta insändes följande 

uppgifter: 

Antal mil för skolskjutsen 2016-2017 

Antal mil/år för egen buss 

Ordinarie skolskjuts   3021 

Slöjd    232 

Hemkunskap    23 

Simning    25 

Extraturer    135 

Totalt    3436 

Antal mil/år Bergkvara  

Ordinarie skolskjuts   751 

Uträkningen är uträknad i genomsnitt för en kommunbuss och en Bergkvarabuss.  

2 Antal körda mil per dag 
Antal körda mil/dag per genomsnittsfordon kan räknas fram med hjälp av de insända uppgifterna. 

Bussarna i egen regi kör skolskjuts 3021 mil per år, vilket motsvarar ca 17 mil per dag och fordon. 

Bergkvarabuss kör 751 mil per år, vilket motsvarar ca 4,2 mil per dag och fordon. Det är alltså en 

avsevärd skillnad mellan antalet körda mil per genomsnittsfordon för de två utförarna, där bussarna i 

egen regi kör ca 4 gånger fler mil/genomsnittsfordon än Bergkvarabuss.  

3 Kostnad per mil 
Enligt uppgifter i förstudien kostar bussarna i egen regi ca 717 000 kr/fordon medan Bergkvarabuss 

kostar ca 614 000 kr/fordon. Slår vi ut fordonens kostnad på de totala körda milen erhålls 209 kr/mil 

för bussarna i egen regi och 818 kr/mil för Bergkvarabuss. Bussarna i egen regi är alltså avsevärt mycket 

billigare per mil, ca 609 kr/mil, än Bergkvarabuss.  
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I nuvarande planering är kostnaden per mil för Bergkvarabuss hög eftersom dessa fordon nyttjas 

begränsat, fordonens totala kostnad fördelas alltså på få mil. Avtalet med Bergkvarabuss begränsar 

dock att bussarna nyttjas ytterligare då de är upphandlade enligt en prismodell som är grundad i ett 

förbestämt antal mil/dag. 

Vid anskaffning av nya fordon, oavsett om det är bussar i egen regi eller upphandlade fordon, finns 

möjlighet att fördela antalet körda mil jämnare mellan fordonen och på så sätt få en jämnare 

fördelning av kostnad/mil.  

4 Nya fordon 
Vid anskaffning av nya fordon är det viktigt att ta ett helhetsgrepp över det totala skolskjutsuppdraget 

samt att planera samtliga fordon samtidigt för att undvika behovet av dyra tillkommande fordon som 

endast nyttjas i liten grad.  

Optiplans erfarenhet är att fordonet och dess chaufför står för ca 85-90% av den totala kostnaden för 

utföraren, drivmedel utgör endast en mindre andel av kostnaden. Detta stämmer även för Båstads 

bussar i egen regi, där drivmedel står för ca 12% av den totala kostnaden, se kostnadsfördelning i tabell 

2 i förstudierapporten. Fordonets fasta kostnad (fordonet och dess chaufför) är alltså den avgörande 

parametern för kostnadsbilden och behovet av antal fordon regleras av hur effektivt varje fordon 

används. 

Gällande avtalet för Bergkvarabuss är kostnaden baserad på ett antal givna mil och mernyttjande av 

fordonet blir således dyrt. Vid utvärdering av anskaffning av fordon via extern entreprenör 

rekommenderar Optiplan en annan prismodell, alternativt ett högre antal upphandlade mil. För en 

kostnadseffektiv skolskjuts är även regleringen av tillkommande eller frånfallande mil, d.v.s. hur 

flexibelt avtal kommunen etablerar med utföraren, av stor vikt och har inverkan på kostnaden varje 

år.  

Nytillkomna uppgifter påverkar inte slutsatsen att Båstads kommun bör utvärdera båda alternativen; 

extern entreprenör och skolbussar i egen regi, vid anskaffning av ny fordonsflotta.  
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Dnr •• UN .. Qo.9.Qf:9/ 
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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 ti Il huvudman via epost: 
barnochskola@bastad.se 

Skol-/förskoleenhet 

Strandängsskolan 7 - 9 
Rektor/förskolechef 

Eva Hugosson 

Händelse Datum Klockslag 
Enheten har tagit del av händelsen 2017-12-11 
Rektors/förskolechefs kännedom om händelsen 2017-12-11 
Rapporterat till huvud man 2017-12-27 

Bedömning av händelsen 
Trakasserier (bygger på diskriminerings grunderna) 

D Kön D Könsöverskridande identitet eller uttryck D Ålder 

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 D Kläder 

~ Övrigt nämligen: Eleven upplever sig kränkt över att läraren har skämtat om hennes skada i ryggen. 

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

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

D psykosociala (utfrysning eller ryktesspridning) 

D text- eller bildburna (klotter, teckningar, via mobil/dator /lpad, 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! 
Vid mindre skada eller risk för skada, Båstads kommuns incidentrapport: ID aktuellt ~ 
Kort beskrivning av händelseförlopp 

ej aktuellt 

Eleven upplever sig kränkt över att läraren har skämtat om hennes skada i ryggen .• har sagt inför klassen att 
ett roligt minne under året var nä.i ek en boll i huvudet. (llblev skadad den gången och har haft problem med 
ryggen sedan dess) 

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) 
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Senast inom en vecka efter händelse ska förskolechef/rektor skicka detta dokument till huvudman via epost: 
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Östra Karups skola 
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Susanne Kaczmarek 
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Enheten har tagit del av händelsen 
Rektors/förskolechefs kännedom om händelsen 
Rapporterat till huvudman 

Bedömning av händelsen 
Trakasserier (bygger på diskrimineringsgrunderna) 

Datum 
2017-11-28 
2017-11-29 
2017-12-05 

0 Kön D Könsöverskridande identitet eller uttryck 

0 Etnisk tillhörighet D Religion eller annan trosuppfattning 

D Funktionsnedsättning D Sexuell läggning 

Kränkningar (bygger inte på diskrimineringsgrunderna) 

0 Utseende ~ Ekonomisk situation D Begåvning 

~ Övrigt nämligen: familjesituation 

Händelsens uttryck: 

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

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

0 psykosociala (utfrysning eller ryktesspridning) 

\ 

Klockslag 

D Ålder 

D Kläder 

0 text- eller bildburna (klotter, teckningar, via mobil/dator/Ipad, sociala medier med mera) 

0 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: I~ aktuellt D ej aktuellt 
Kort beskrivning av händelseförlopp 

Ordväxling som ledde till drag i hår och slag, knuffar. 

Skade rapport til I Arbetsmi ljöverketLFörsäkringskassan: 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) 
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Rektors/förskolechefs kännedom om händelsen 
Rapporterat till huvudman 

Bedömning av händelsen 
Trakasserier (bygger på diskrimineringsgrunderna) 

Datum 
2017-11-30 
2017-12-01 
2017-12-06 

0 Kön 0 Könsöverskridande identitet eller uttryck 

D Etnisk tillhörighet D Religion eller annan trosuppfattning 

D Funktionsnedsättning D Sexuell läggning 

Kränkningar (bygger inte på diskrimineringsgrunderna) 

D Utseende 0 Ekonomisk situation D Begåvning 

~ Övrigt nämligen: Kränkande ord 

Händelsens uttryck: 

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

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

0 psykosociala (utfrysning eller ryktesspridning) 

Klockslag 
9.40 
8.00 

0 Ålder 

0 Kläder 

D text- eller bildburna (klotter, teckningar, via mobil/dator/Jpad, 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: ID aktuellt ~ ej aktuellt 
Kort beskrivning av händelseförlopp 

Skade rapport till Arbetsmiljöve rketLFörsäkringskassan: 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) 
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il1J BÅSTADS 
~ KOMMUN 

Rapportering av diskriminering/ 
kränkande behandling BÅSTADS KOMMUN 

Besök oss på bastad.se Utbildningsnämnden 

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

2018 Q01- 2 5 
Dnr •. U.N ... 0.Q00.3 .. \ / 
.... 'b.c.1.~= .. ro.ro ... 

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 
Enheten har tagit del av händelsen 

Rektors/förskolechefs kännedom om händelsen 
Rapporterat till huvudman 

Bedömning av händelsen 
Trakasserier (bygger på diskrimineringsgrunderna) 

Datum 
2018-01-11 
2018-01-11 
2018-01-24 

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) 

[2'.I Utseende D Ekonomisk situation D Begåvning 

D Övrigt nämligen: 

Händelsens uttryck: 

[2'.I fysisk (slag, knuffar, måltavla för kastade saker etc.) 

[2'.I verbala (hånad, hotad, kallad vid öknamn eller dylikt) 

D psykosociala (utfrysning eller ryktesspridning) 

Klockslag 

D Ålder 

[2'.I Kläder 

D text- eller bildburna (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: ID aktuellt 1:2'.1 ej aktuellt 
Kort beskrivning av händelseförlopp 

Skaderapport till ArbetsmiljöverketLFörsäkringskassan: ID aktuellt 1:2'.1 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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Dnr: 

Ankomstdatum: 

Del 1 

REKTORS ANMÄLAN TILL HUVUDMAN SkolL kap 6 § 10 

GÄLLANDE: TRAKASSERIER/ KRÄNKANDE BEHANDLING 

BÅSTADS KOMMUN 
Utbildningsnämnden 

2018 -02- 1 3 
Dnr •. U.~ .... QQ . .. Q.tj_~W Jt 

- 60Q .. ......... .................................... -

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

via epost: barnochskola@bastad.se 

Skolenhet 

Rektor 

Händelse 

Enheten tagit del 
av händelsen 

Akademi Båstad gymnasium 

Ulrika Krämer 

Datum Klockslag 

180206 

Rektors kännedom 180207 
om händelsen 

Rapporterat till 180212 
Huvudman 

Bedömning av händelsen 

Trakasserier (bygger på dislcrimineringsgrnnderna) 

OK ön 
DEtnisk tillhörighet 
D Funktionsnedsättning 

DKönsöverskridande identitet eller uttryck 
DReligion eller annan trosuppfattning 
OSexuell läggning DÅlder 

Kränkningai· (bygger inte på diskrimineringsgrnnderna) 

~Utseende 

OK.läder 

~Ekonomisk situation DBegåvning 

D Övrigt nämligen: 
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Händelsens uttryck: 

AKADEMI B 
BÅSTAD UiHIJ 
GYMNASIUM 1111'{::'.i 

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

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

D psykosociala (utfrysning eller ryktesspridning) 

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

~ subtila (i form av gester, kroppsspråk - ev. osynliga för vuxna men ej för bamen/elevema) 

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 !Xlej 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 
Dnr: 

Ankomstdatum: 

Del 1 

B~TADS KOMMUN 
Utbildningsnämnden 

2018 -02- 2 0 
Dnr .. V..!)! ..... Q.Q.QQ.V..f> J :LO \ i 

- bOo 
UD•DD• DD DD••••••D••••••4'•'°""•• ••••••• • 

REKTORS/FÖRSKOLECHEFS ANMÄLAN TILL HUVUDMAN Skall 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 

Rektor/förskolechef Eva Hugosson 

Datum Klockslag 
Händelse 

Enheten tagit del 180215 
av händelsen 

Rektors/fskchefs 180215 
kännedom 
om händelsen 

Rapporterat till 180219 
Huvudman 

Bedömning av händelsen 

Trakasserier (bygger på diskrimineringsgrundema) 

DKön DKönsöverskridande identitet eller uttryck 
DEtnisk tillhörighet DReligion eller annan trosuppfattning 
DFunktionsnedsättning D Sexuell läggning DÅlder 

Kränkningar (bygger inte på diskrimineringsgrundema) 

DUtseende DEkonomisk situation DBegåvning 

DKläder ~Övrigt nämligen: Tillrättavisning om störande av studiero hos 

elev blev våld mot lärare och förstörd dator samt glasögon för läraren. 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Barn & skola 

Händelsens uttryck: 

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

D 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 fo1m 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 Dej aktuellt 

Skaderapp01i https://anmalarbetsskada.se/: D aktuellt Dej 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) 

84



N 
N 
0.. 
0 

6 
0 
N 

rl1J BÅSTADS 
~ KOMMUN 

Rapportering av diskriminering/ 
kränkande behandling 

Besök oss på bastad.se 

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

BÅSTADS W:JUiaViUN 
Utbildnings nämnden 

2018 ~01 - 2 5 
Dnr •• U.~ ... 0.~.~1>.i.j 
.2..Q~~ ... :: .. ~.~-~- - · · 

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 

Enheten har tagit del av händelsen 

Rektors/förskolechefs kännedom om händelsen 
Rapporterat till huvudman 

Bedömning av händelsen 
Trakasserier (bygger på diskrimineringsgrunderna) 

Datum 
2018-01-24 
2018-01-24 
2018-01-25 

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) 

~ Utseende D Ekonomisk situation D Begåvning 

D Övrigt nämligen: 

Händelsens uttryck: 

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

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

D psykosociala (utfrysning eller ryktesspridning) 

Klockslag 

11.00 
11.45 
06.55 

D Ålder 

~ Kläder 

D text- eller bildburna (klotter, teckningar, via mobilfdator/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: ID aktuellt ~ ej aktuellt 
Kort beskrivning av händelseförlopp 

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) 
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 Tjänsteskrivelse  
 

1 (2) 

 
 

Datum: 20180223   Till: Barn och utbildningsnämnden
  
Handläggare: Henrik Wagersten 
Dnr:  UN000041/2018-600 
 
 
 

 
Tilläggsbelopp 
 
Förslag till beslut 
Utbildningsnämnden beslutar att: 
 
Avvakta rapporten från Pwc för att eventuellt göra ett omtag vad gäller tilläggsbelopp och 
bordlägger därmed frågan tills analysen  av rapporten är färdigställd. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Antalet barn och elever som är föremål för tilläggsbelopp i Båstads kommun har ökat, jämfört 
med tidigare år. Sammanlagt har 152 tilläggsbelopp betalats ut för förskola, grundskola, fritids 
och specialskola, vilket jämfört med andra kommuner är mycket högt. I samband med genom-
lysningen av Pwc, vars slutrapport inte färdigställts vid tjänsteskrivelsens författande, fram-
kommer tydligt att systemet för tilläggsbelopp och skolpeng behöver göras om.  
 

Bakgrund 
Under ett antal år har antalet ansökningar och beviljade ansökningar av tilläggsbelopp för ele-
ver med omfattande behov av särskilt stöd ökat i kommunen. Sommaren 2016 utökades mål-
gruppen genom att skollagen förtydligade att tilläggsbelopp även kunde gå till elever med om-
fattande pedagogiska svårigheter.  Många elever som får assistans finns inom området neu-
ropsykiatriska funktionshinder (NPF), men även fysiska funktionshinder som dövhet och 
blindhet av olika grad förekommer. 
 
Under 2017 beviljades stöd enligt nedan: 
 
23 förskola 
111 grundskola (inklusive förskoleklass och specialskola) 
18 fritidshem 
 
Beloppen har i första hand gått till att finansiera elevassistans. 
 

Aktuellt 
Då antalet tilläggsbelopp som beviljats omfattar många elever har systemet spelat ut sin roll. 
Elevassistans ses varken som en kostnadseffektiv eller pedagogiskt effektiv lösning. Under 
flera år har en grupp i kommunen jobbat med att fokusera mer på lärmiljön, som bör vara häl-
sobefrämjande och förebyggande.  
 

Konsekvenser av beslut 
 
 
Samhälle 
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2 (2) 

 

Verksamhet 
 
Ekonomi 
 
Barnkonsekvensanalys 
 
Miljökonsekvensanalys 
 
 
Henrik Wagersten 
Utredare/skolexpert 
 
Bilagor till tjänsteskrivelse: - 
 
Samråd har skett med: Margaretha Ekelund-Svensson  
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 180221 

Tjänsteskrivelse 

Till: Utbildningsnämnden 

Handläggare: Ingrid Berg-Brynje 

Dnr: Klicka här för att ange text. \J "-.\ OOöO sy.z..o \ C-(oOO 

Uppföljning av elevhälsan i Båstads kommun 

Förslag till beslut 

Utbildningsnämnden beslutar att i kommande budget förstärka stödresurserna i förskolan. 

Sammanfattning av ärendet 

1 (3) 

I skollagens 2 kap 25§ kan man läsa att elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psyko
sociala och specialpedagogiska insatser. Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofräm
jande vilket alla skolor gör på ett framgångsrikt sätt. Utmaningar som skolorna tar upp som för
svårar arbetet är att det varit svårt att rekrytera elevhälsoresurser. Stödresursen i förskolan är 
för knapp för att vi ska kunna sätta in stöd på ett tidigt stadium. 

Bakgrund 
Fördelningen av elevhälsans resurser är baserad på nyckeltal, främst utifrån antalet elever, 
men hänsyn tas också till antalet skolenheter som ingår i ett uppdrag. Denna redovisning ingår 
i det systematiska kvalitetsarbetet. Nyckeltalen redovisas en gång/år tex. på vårterminen uti
från 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 rek
torer och pedagoger för att skapa en tillgänglig lärmiljö för alla elever. 

Aktuellt 
Barn och skola har arbetat fram ettårshjul för det systematiska kvalitetsarbetet. I detta ingår 
en uppföljning av elevhälsan under mars månad. I skollagens 2 kap 25§ kan man läsa att elev
hälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Elev
hälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Elevernas utveckling mot utbildningens 
mål ska stödjas. Elevhälsan ska arbeta med att undanröja hinder för lärande i samverkan med sko
lan. 

Tabell över Båstads elevhälsoresurser i förskola, grundskola och gymnasieskola: 

Pro- Profession Skolor Antal elever 
cent 
0.75 Skolsköterska Västra Kamps skola, Östra 325 

Kamps skola 
0,90 Skolsköterska Strandängsskolorna, 534 

MLA( medicinskt ledningsan-
svarig) 

0,85 Skolsköterska Förslövs skola 461 
1,0 Skolsköterska Sandlyckeskolan, Akademi Bå- 321 

stad, samkomsten( en väg in 
för alla nyanlända, hälso be-
dämning) 

1,0 Skolkurator Östra Kamps skola, Västra 408 
Kamps skola, Sandlyckeskolan 
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2 (3) 

0,8 Skolkurator Strandängsskolorna 534 
1,0 Skolkurator Förslövs skola 461 
0.75 Skolkurator Akademi Båstad 238 
1,0 Skolpsykolog Östra Kamps skola, Strand- 712 

ängsskolorna + ett utvecklings-
projekt 

1,0 Skolpsykolog Sandlyckeskolan, Västra 929 
Kamps skola, Förslövs skola, 
Akademi Båstad 

0.75 Logoped Östra Kamps skola, Strand- 712 
ängsskolorna, 

1.0 Logoped Sandlyckeskolan, Västra 691 
Kamps skola, Förslövs skola 

1.0 Specialpeda- Särskolan 
gog 

1.0 Specialpeda- Grundskola problemskapande 1403 
gog situationer 

1,0 Specialpeda- 9 förskolor+ 5 fristående för-
gog skolor 

Under 2017 utökades elevhälsan med 1,0 psykolog, 0,5 skolsköterska och 0,5 kurator. 
På skolorna är elevhälsan organiserad i lokala elevhälsoteam. Skolsköterskorna och de flesta 
skolkuratorerna har ett arbetsrum ute på skolorna. Västra Kamps skola och Sandlyckeskolan 
saknar rum för skolkurator, psykolog och logoped vilket försvårar arbetet för dessa profess
ioner. Det gör att samverkan mellan olika yrkeskategorier försvåras då de inte kan arbeta på 
skolorna samtidigt. I förskolan finns en specialpedagog för alla 9 kommunala förskolor samt 5 
fristående. Vi skulle behöva ett tvärprofessionellt team även i förskolan för att så tidigt som 
möjligt kunna ge barnet rätt stöd. Ska vi lyckas ge alla samma möjlighet till att nå målen är 
detta en nödvändighet. 

Det lokala elevhälsoteamet träffas varje eller varannan vecka beroende på storlek på skola. I 
detta team ingår rektor, specialpedagogen på skolan, skolsköterska, skolkurator och skolpsy
kolog, Ibland ingår även logoped och specialpedagoger som arbetar övergripande. Hur elevhäl
soteamet arbetar varierar något mellan skolorna. Gemensamt är att man arbetar på organisat
ions-, grupp- och individnivå. Arbetet bedrivs huvudsakligen främjande och förebyggande men 
flera skolor beskriver att tiden är knapp och att det akuta tar överhand. Tiden räcker inte rik
tigt till samverkan och fördjupat arbete. På alla skolor arbetar man främjande och förebyg
gande på olika sätt. Här följer några goda exempel. På Strandängsskolan f-6 arbetar man med 
en mötesform som heter elevhälsomöten som hjälper pedagoger att arbeta mer främjande. På 
Västra Kamps skola arbetar man med puls- och motorikträning för att öka lärandet. Puls
höjande fysisk aktivitet har i forskningen visat ge goda resultat. På Strandängsskolan 7-9 går 
hela EHT (elevhälsoteamet) en webbaserad kompetensutveckling genom 
SPSM(specialpedagogiska specialmyndigheten) "Att höja skolans elevhälsokompetens. Ett pro
cessarbete, för likvärdig utbildning." På Förslövs skola arbetar man systematiskt med SPSMs 
värderingsverktyg för att skapa en tillgänglig lärmiljö för alla. I förskolan har vi ett projekt som 
heter "Kommunikation ur ett inkluderande perspektiv" som vi fått medel från SPSM för att 
driva. Genom denna satsning på kompetensutveckling kring kommunikation har alla 9 försko
lor i kommunen medverkat. Man har fått verktyg för att arbeta med AKK (Alternativ och Kom
pletterande Kommunikation) bland annat bildstöd och tecken. 
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3 (3) 

Det finns även exempel på främjande arbete som gäller alla skolor och förskolor. Ett sådan är 
utvecklingsarbetet tillsammans med Friends. Friends kartläggning på alla skolor och förskolor 
har gett skolorna ett utgångsläge för det värdegrundsarbete som ska utarbetas utifrån varje 
skolas behov. I detta arbete är elevhälsan en viktig del. Ett annat är det projekt för jämlik skola 
som kommer starta upp under våren. 

Utmaningar: 
Flera av skolorna påpekar att svårigheten att rekrytera elevhälsopersonal har påverkat arbets
belastningen på skolorna och elevernas möjlighet att få det stöd de har behov av. Flera skolor 
uttrycker ett behov av utökade kurators- och skolsköterskeresurser för att kunna arbeta mer 
främjande och förebyggande. Detta kom även fram i Friendskartläggningen. Förskolan behöver 
utöka stödet med fler professioner såsom logoped, psykolog, socionom och mer specialpeda
gogresurser. För att alla elever ska nå målen behövs enligt forskningen samverkan, men tiden 
för samverkan är svår att hitta. Förslövs skola pekar på att de arbetar med att förändra inrikt
ningen på sina insatser från individfokus mot grupp och organisation. Det förändrade arbets
sättet är en process som kräver tid och kompetensutveckling. 

Konsekvenser av beslut 

Samhälle 
Rätt investeringar som görs i skolmiljön och genom personella insatser för elever med 
särskilda behov av stöd har effekt för hela deras liv och indirekt för dessa elevers omgivning. 

Verksamhet 
Satsningar i elevernas lärmiljö förväntas bidra till att både personal och elever kan arbeta 
effektivare och må bättre. 

Ekonomi 
Insatser i elevernas arbetsmiljö, förväntas vara kostnadseffektivt i förhållande till extra 
personalinsatser. Tidiga insatser som görs för individer med omfattande behov sparar resurser 
för framtiden. 

Barnkonsekvensanalys 
Syftet med arbetet är att det ska bli bättre för barnen. Det säkerställs genom ett starkt barnper
spektiv i alla analyser och handlingsplaner. Till exempel syftar genomlysningen av skolpengen 
till att resurserna ska fördelas till insatser där de mest behövs. Målet är att varje elev får det 
bemötande, stöd och den lärmiljö de behöver. Insatser i elevernas arbetsmiljö förväntas ge ef
fekter så att alla eleverna får större arbetsro, vilket särskilt gynnar elever med neuropsykia
triska funktionshinder. 

Miljökonsekvensanalys 

Beslutet ska expedieras till: 
Klicka här för att ange text. 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 

Samråd har skett med: 
Henrik Wagersten, Skolexpert/utredare 
Margaretha Ekelund Svensson, Tf Skolchef 
Marika Forsell, utvecklingsledare 
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 Tjänsteskrivelse  
 

180227\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (2) 

 
Datum: : 2018-02-27. Till: Utbildningsnämnden 

Handläggare: Marika Forsell 

Dnr: «Databas» «Diarienr» – «Grpnr» 
 
 

Redovisning av Verksamhetsberättelser-bokslut 2017 
 
 

Förslag till beslut 
 
Nämnden antar verksamhetsberättelse-bokslut för 2017 

 
Sammanfattning av ärendet 
Resultat för barn och skolas verksamhet visar en positiv uppgång mot föregående års målupp-
fyllelse. Båstad placerar sig bland de 25% bästa skolkommunerna i landet. SKL´s öppna jämfö-
relser visar rankingplats 41, att jämföras med föregående års placering 143. Bokslut för 2017 
avslutades negativt med -227 tkr i jämförelse mot budget. Negativt utfall förklaras med admi-
nistrativa kostnader utöver budget, högre lokalhyror samt något högre kostnader för skol-
skjutsar och högre andel elever i behov av extraordinärt stöd. Barn och skola framhåller vikten 
av att verka för en attraktiv arbetsplats och arbetsgivare. Genom att öka förmågan att långsik-
tigt rekrytera legitimerad och behörig personal samt för att minska barngrupperna i förskolan, 
kan undervisningskvaliteten säkerställas. Vidare framhåller verksamheterna löner som ett 
viktigt instrument vid rekrytering.  
 

Bakgrund 
Årets verksamhetsberättelser för Barn och skolas resultatenheter summeras i en överblick, se 
bilaga 1. 
 

Aktuellt 
Befolkningsprognosen visade positiv utveckling och andel barn i kommunen ökade och förvän-
tas fortsätta att öka. Verksamheterna står inför fortsatta utmaningar kring arbetsmiljöfrågor, 
och det allt svårare rekryteringsläget. Samtliga chefer lyfter fram vikten av en attraktiv arbets-
givare. Behov av att kunna erbjuda marknadskraftiga löner, närhet och tillgång till moderna 
och tidsenliga skolor och förskolor med ändamålsenliga lokaler, attraktiva löneförmåner och 
möjligheter till karriärvägar för förskollärare, fritidspedagoger och lärare är några områden att 
prioritera.  
 
Barn och skola har intensifierat digitaliseringsarbetet sedan förstärkta skrivelser tillkom i Lä-
roplanen under våren 2017. Samverkan med högskolan i Halmstad, Fam. Helsingborg samt 
Hallandsregionen och internt utvecklingsarbete i styrkedjan har inletts. Dessutom har rektors 
och förskolechefsgruppen förstärkts med tre nya medarbetare.  
 
Årets långsiktiga och unika samverkansprojekt med Friends och Örebro Universitet, inleddes 
med kartläggning och kommer att utmynna i olika lösningar och insatser för respektive resul-
tatenhet. 
 

Konsekvenser av beslut 
Årsbokslut utgör en del av kommunens uppföljningsprocess med vilken särskild hänsyn bör 
tas till verksamheternas behovsanalyser. 
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2 (2) 

 

Verksamhetsområde: 
Barn och skola 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Förskoleteam, rektorsteam, ledningsgrupp för Barn och skola 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Samtliga resultatenheters verksamhetsberättelser 2017, Barn och skola, samt Verksamhetsbe-
rättelse 2017 i sin helhet 
 
Samråd har skett med: 
Margaretha Ekelund- Svensson tf. skolchef, Birgitta Berséus förskoleutvecklare 
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Barn och skola 

  Budget Bokslut Avvikelse Bokslut 

(tkr) 2017 2017 2017 2016 

UN - BARN & SKOLA -80 141 -84 525 -4 384 -73 239 

Verksamhetsövergripande BS -55 276 -55 835 -559 -53 525 

Öppen förskola (familjecentral) -1 102 -1 040 62 -969 

Grundsär- specialskola -9 485 -9 347 138 -8 678 

Tilläggsbelopp extra ordinära stöd- 
åtgärder barnomsorg/grundskola 

-7 147 -7 343 -196 -6 233 

Svenska som andra språk/ 
modersmålsundervisning 

-4 167 -3 904 263 -604 

Kulturskolan -2 963 -2 898 65 -3 229 

Summa -80 141 -80 368 -227 -73 239 

Resultatenheter         

Förskola 1-5 år 0 -725 -725 -298 

Grundskola F-9 inklusive fritids 0 -3 432 -3 432 745 

Summa 0 -4 157 -4 157 447 

INVESTERING -4 450 -4 245 205 -4 499 

 

Resultatenheters 

ackumulerade resultat  

(tkr) 

Ingående  

ack. resultat 

 Disponerat 

2017   

 Över/under 

skott från 2017   

   Utgående 

  ack. resultat 

 Förskola 1-5 år 1 757 -138 -587  1 032 

Grundskola F-9 inklusive fritids 5 149 -1 910 -1 521  1 718 

Summa 6 906 -2 048 -2 108  2 750 

Hänt i verksamheten 
Verksamhetsövergripande 

I början av året tillträdde ny skolchef Sara Dam-

ber och till hösten fick båda högstadieskolorna 

nya rektorer.  

Under våren började Barn och Skolas lednings-

grupp tillsammans med rektorer och förskoleche-

fer ett strategiskt utvecklingsarbete för att identi-

fiera de viktigaste frågorna för Båstads skolor. I 

arbetet prioriterades värdegrund, ledarskap, 

samverkan kring övergångar mellan skolor samt 

relationen med vårdnadshavare. Barnperspekti-

vet sattes som ledstjärnan, med fokus på barn och 

elevers delaktighet och motivation. 

Verksamheten inledde utvecklingen av värde-

grundsarbetet med ett unikt samarbete med Fri-

ends och Örebro Universitet kring alla barns och 

elevers lika rättigheter, inflytande och delaktig-

het. Första steget var en enkät som fylldes i av 

elever och personal för att få en bild och analys 

av varje skolas förhållanden.  

Barn och Skola fick även statsbidrag för att öka 

jämlikheten genom att förstärka kapaciteten i 

skolorna med lärarcoach och utbildningspaket. 

Befolkningsprognosen visade positiv utveckling 

och ökat antal barn i kommunen. Samtidigt är 

flera skolbyggnader i behov av renoveringar och 

har bristande lärmiljöer. Förvaltningen har där-

för arbetat nära politiken för att ta fram alterna-

tiv för en ny grundskoleorganisation med nya 

skolenheter.  

Genomlysning av skolskjutsar inleddes under 

året och färdigställs under 2018.  

Läroplanen uppdaterades med förstärkta skrivel-

ser om digitalisering och digitalisering stod högt 

på agendan för Barn och Skola i Båstads kommun. 

För att möta nya krav inledde Båstads kommun 

samarbeten med andra kommuner inom nätver-
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ket Familjen Helsingborg och genom Halmstad 

Högskola. 

Antalet ansökningar om tilläggsbelopp för sär-

skilt stöd ökade och föranledde utredning om en 

ny fördelningsmodell och fortsatt verksamhets-

utveckling kring förebyggande och främjande 

arbete.  

Kulturskolan 

Kulturskolan har undervisat cirka 150 elever i 

musik och drama. Musik omfattar piano, sång, 

brassinstrument, blåsinstrument, gitarr och slag-

verk. Dramapedagogerna hade fyra kvällsgrupper 

samt även verksamhet i förskolan genom en för-

skolepjäs som spelas två gånger om året för alla 

förskolebarn. Vidare hade dramapedagogerna 

estetisk lärprocess i årskurs 2 och ett värde-

grundsprojekt (United) i årskurs 7-9 som resulte-

rade i en föreställning. Kulturskolan bjöd in till 

Öppet hus, julkonsert, vårkonsert och konsert på 

Dalmanska tomten. Man deltog också vid Nation-

aldagsfirandet och Barnkonventionens födelse-

dag samt arrangerade kulturmix och bjöd på mu-

sik på biblioteket. Kulturskoleveckan genomför-

des i alla skolor. 

Förskola 1-5 år 

Inom förskolan arbetade vi mot målet att bli en 

av Sveriges tio bästa skolkommuner genom att 

fokusera på kommunikation, barns delaktighet 

och det entreprenöriella lärandet. Förskolan fick 

finansiering från Specialpedagogiska skolmyn-

digheten för ett projekt kring inkluderande 

kommunikation och att utveckla användet av till 

exempel tecken- och bildstöd. 

Endast tre av de 9 förskolorna fick ta del av stats-

bidraget för minskade barngrupper. Med tanke 

på barnens utökade vistelsetider och fler yngre 

barn i grupper innebar detta en lägre perso-

naltäthet än föregående år. En stor utmaning 

under året var att rekrytera behöriga förskolelä-

rare till lediga tjänster.  

Under året ingick sex förskolor och Halmstad 

högskola i ett treårigt samverkansavtal. Avtalet 

innebär att förskolorna tar emot 6-8 praktikanter 

som studerar till förskollärare. 

I september togs första spadtaget för Skogsbyns 

nya förskola, som ska bli en modern och energief-

fektiv förskola med sex avdelningar och tillag-

ningskök, placerad i en grön miljö.  

 

Grundskola F-9 inklusive fritidshem 

Resultaten i årskurs 9 gick upp vilket innebar att 

Båstad Kommun steg i SKL:s ranking från plats 

143 till plats 41 och kom därmed närmare målet 

att bli en av Sveriges 10 bästa skolkommuner. 

Förvaltningen genomförde fokusgrupper med 

elever för att fånga deras perspektiv kring skolan 

och särskilt hur de ser på motivation, delaktighet 

och vad som behövs för att uppnå goda studiere-

sultat. SKL:s tidigare enkät ersattes under året av 

Skolinspektionens, vilken besvarades av elever i 

åk 5 och 9, samtlig personal samt föräldrar under 

hösten 2017.  

Barn och Skola fick statsbidrag för att använda 

fjärrundervisning i modersmål, tillsättning av 

fyra förstelärare, lovskola, lärarlönelyft med flera 

som förstärkning och utveckling av verksamhet-

en.  

Skolenheterna har fortsatt haft stora rekryte-

ringssvårigheter. Arbetsmiljöproblem har lyfts 

fram under året på grund av såväl hög arbetsbe-

lastning, som lönenivåer, samt med anledning av 

eftersatta lokaler som påverkar de anställdas 

hälsa och arbetskapacitet. Evakuering av byggna-

der i Förslöv och Västra Karup påbörjades med 

anledning av personals och elevers hälsotillstånd.  

För att förstärka rektors pedagogiska ledarskap 

utlystes två biträdande rektorstjänster före jul. 

Ekonomi 
Utbildningsnämnden Barn och Skola ramfinansi-

erade verksamheter avslutade 2017 negativt 

med -227 tkr i jämförelse mot budget. Avvikelsen 

om -559 tkr i verksamhetsövergripande kostna-

der förklarades av administrativa kostnader utö-

ver budget, högre lokalhyror samt något högre 

kostnader för skolskjutsar. Avvikelsen -196 tkr 

för tilläggsbelopp extraordinära stödåtgärder 

inom barnomsorg/grundskola kunde förklaras av 

ökat antal barn med särskilda behov. 

Resultatenheter 

Resultatenheterna redovisade tillsammans ett 

underskott om -4 157 tkr. I detta resultat finns en 

förbrukning av 2 048 tkr av tidigare års ackumu-
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lerade överskott. Tidigare års överskott användes 

under 2017 till personalförstärkning, läromedel, 

digital utrustning, förbättrad arbetsmiljö, ute-

miljö samt till att hjälpa barn och elever i behov 

av särskilt stöd. Om förbrukningen av tidigare års 

överskott justeras bort visar resultatenheterna 

istället ett underskott om -2 108 tkr.  Underskot-

tet beror till stor del på att tilldelade tilläggsbe-

lopp inte täcker kostnaderna för barn och elever i 

behov av särskilt stöd. 

Förskola 1-5 år fick 2 015 tkr i statsbidrag för 

mindre barngrupper i förskolan. Grundskola F-9 

inklusive fritidshem fick 2 972 tkr i statsbidrag 

för lågstadie- och fritidshemssatsningen. Om 

kommunen inte uppfyller kriterierna för det rik-

tade statsbidragen kommer bidragen att betalas 

tillbaka till skolverket. 

Investeringar  

Investeringsmedel om 4 450 tkr användes till 

inköp av en-till-en datorer eller läsplattor enligt 

IKT-planen, IT-utrustning inom förskola och 

grundskola, pedagogiska läromedel och möbler 

samt förbättring av arbetsmiljön. 

Framtid 
Barnperspektivet visar vägen när Båstad ska bli 

en av Sveriges tio bästa skolkommuner. Utveckl-

ingen utgår ifrån barnen och elevernas motivat-

ion, prestation och delaktighet. Förskola och 

grundskola fortsätter utvecklingen av värde-

grundsarbetet och digitalisering för att säker-

ställa skolverksamheten som möter varje elev 

utifrån deras unika förutsättningar och potential.  

Arbetet med att stärka barns språk, kommunikat-

ion och samspel kommer att fortsätta även under 

2018. Flera studier och forskningsresultat visar 

att barn och elevers språk- och läsförståelse har 

försämrats de senaste åren. Det digitaliserade 

samhället utmanar förskola och skola att hålla 

jämna steg. För att möta detta fortbildar sig alla 

förskolechefer och rektorer i Skolverkets modul – 

leda digitalisering. 

Genom samarbete med Halmstad Högskola och 

Örebro Universitet kopplas förskolornas syste-

matiska kvalitetsarbete till forskning och beprö-

vad erfarenhet. 

Den största utmaningen för både förskolan och 

grundskolan är personalfrågan. Pedagogerna som 

arbetar inom våra verksamheter idag är engage-

rade och kompetenta. För att behålla dem samt 

rekrytera nya krävs att det ges förutsättningar för 

en god arbetsmiljö. De statsbidrag som har bevil-

jats skapar endast kortvariga lösningar. Det krävs 

strategiska satsningar i både ekonomi och orga-

nisation för att locka nya kompetenta medarbe-

tare, säkra undervisningskvaliteten och minska 

barngrupperna i förskolan. 

Förskolan saknar ett tvärprofessionellt team med 

olika yrkesprofessioner såsom logoped, psykolog 

och kurator. Idag finns det stödet endast genom 

remiss till sjukvården från BVC. En översyn av 

skolpengen där barnens ökade vistelsetid tas i 

beaktan är också viktiga åtgärder.  

Under våren kommer ytterligare en förskolechef 

att anställas vilket kommer att minska arbets-

bördan och antalet medarbetare per förskolechef. 
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 Tjänsteskrivelse  
 

 

1 (1) 

 
Datum: 180226 Till: Utbildningsnämnden 

Handläggare: Henrik Andersson, Bildningschef 

Dnr: Klicka här för att ange text. 

 
 

Redovisning av verksamhetsberättelse-bokslut 2017 
Bildning och arbete - Utbildningsnämnden 
 
 
Förslag till beslut 
 
Utbildningsnämnden antar verksamhetsberättelse – bokslut för 2017 
 

Bakgrund 
Verksamhetsberättelsen avseende de verksamheter på Bildning och arbete som tillhör Utbild-
ningsnämndens område beslutas årligen av nämnden.  
 
Konsekvenser av beslut 
Verksamhetsberättelsen utgör ett av nämndens verktyg för uppföljning av verksamheten. 
 
Ekonomi 
Bildning och Arbete uppvisade ett underskott om -12,3 mkr. Det är framförallt Individ- och 
familjeomsorg som avviker från budget med -12,9 mkr. De större kostnaderna berodde på fa-
miljehemsboende, hem för vård eller boende samt institutionsplacerade vuxna i större ut-
sträckning än budgeterat. Placeringar på SiS är mycket dyra och kostnaden för endast ett barn 
överskriver i sig den totala årsbudgeten för HVB-placeringar.  Även köp av extern öppenvård 
belastar verksamheten tungt. Ramfinansierad gymnasieskola avvek något negativt vilket beror 
på kostnader för skolskjutsar. Resultatenhet Akademi Båstad gymnasium redovisade ett över-
skott om +302 tkr, vilket förklaras av att gymnasieskolan hade fler elever jämfört med budget 
samt fått ersättning från Migrationsverket för asylsökande elever. Under året tog gymnasiesko-
lan emot flera nyanlända elever med stora behov av anpassningar och särskilt stöd.  
 
Beslutet ska expedieras till: 

Henrik Andersson, Bildningschef 

Jonas Olsson, Ekonomikontoret 
 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Verksamhetsberättelse för Bildning och arbete avseende Utbildningsnämnden. 
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Bildning och arbete 

(tkr) 
Budget Bokslut Avvikelse Bokslut 

2017 2017 2017 2016 

UN - BILDNING OCH ARBETE -33 918 -45 882 -11 964 -41 092 

Gymnasiesärskola -2 976 -2 161 815 -2 250 

Gymnasium ramfinansierad  -10 939 -11 181 -242 -9 917 

Individ- och familjeomsorg -20 002 -32 841 -12 839 -28 925 

Summa -33 918 -46 184 -12 266 -41 092 

Resultatenhet 
 

      

Akademi Båstad Gymnasium 0 302 302 1 644 

Summa resultatenhet 0 302 302 1 644 

 

Resultatenheters 

ackumulerat resultat  

(tkr) 

Ingående 

ack. resultat 

Disponerat 

  2017 

Över/under 

  skott 2017 

Utgående 

ack. resultat 

 

Akademi Båstad Gymnasium 1 968 -594 896 2 270  

 

Hänt i verksamheten 
Gymnasiesärskola 
Verksamheten köps av Ängelholms kommun. 

Gymnasieskola 
Söktrycket ökade på Vård och omsorgsprogram-

met för andra året i rad, även från kringliggande 

kommuner. Inriktningen ”Undersköterska och 

hälsa” är en ämneskombination som visat sig 

attrahera även killar, vilket främjar genusper-

spektivet inom vård och omsorg. 

Fler elever än beräknat började på Introdukt-

ionsprogrammet på hösterminens. Dock syns en 

ökad rörlighet och omflyttning alternativt utflytt-

ning av elever. 

VVS och fastighetsprogrammet startade i höstas 

med fyra nya elever. VVS-programmet på Katte-

gattskolan I Halmstad gjorde ett uppehåll vilket 

innebar att vi fick sökande även från Halland. 

Som en av de första kommunerna i Sverige star-

tade Akademi Båstad gymnasium gymnasial lär-

lingsanställning mot Industritekniska program-

met. Detta är ett pilotprojekt i samarbete med 

Skolverket fram till 2020. Fem elever antogs. 

Företagen som medverkar är Lindab Ventilation, 

Lindab Profil, Kranpunkten, Hammerglass och NP 

Nilsson. Fler företag har emellertid anmält sig 

och väntar på att anställa lärlingselever till nästa 

läsår. 

Naturvetenskapsprogrammet, med sina två in-

riktningar har ett jämnt söktryck över åren. Un-

der året samarbetade eleverna med Naturskydds-

föreningen kring skötsel av en äng på Hallandså-

sen. Gymnasiearbetet gjordes i samverkan med 

Industriföretagen. 

Ekonomiprogrammet har sedan nystarten hösten 

2016, två klasser och programmet har varit 

mycket populärt att söka till. Inriktningarna är 

mot såväl ekonomi som juridik. 

Samhällsvetenskapliga programmets mest popu-

lära inriktning är Beteendevetenskap. På detta 

program läser även elittennis eleverna, då det ger 

en bra och bred behörighet för vidare studier, 

både i Sverige och utomlands. 

Eleverna från samtliga program har möjlighet att 

starta ett UF-företag (Ung företagsamhet) i kur-

sen Entreprenörskap. De har också möjlighet att 

följa med på utlandsutbyte till Frankrike eller 

Spanien. Under 2017 var fjorton elever på gym-

nasiets vänskola i Frankrike.  

Likaså var elever på Vård och omsorgsprogram-

met i London tack vare ett Erasmus projekt.  

Under hösten startades en fotbollsprofil i samar-

bete med Båstad GIF som fick många sökande.   
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Sedan tidigare finns en tennisprofil samt en id-

rottsprofil för olika idrotter såsom golf, hästsport, 

ishockey, innebandy och dans.  

På skolan genomfördes en rad av aktiviteter även 

utanför klassrummet. Teater och operabesök, 

studiebesök på närliggande företag och samar-

bete med Båstad Turism och Näringsliv är några 

exempel. 

I syfte att öka antalet sökande elevertill skolans 

nationella program genomförde vi marknadsfö-

ringsinsatser, såsom mässdeltagande och öppna 

hus. 

Individ och familj 

Den 1 september 2017 bildades en ny enhet för 

administration, boende och service. Antalet bo-

endeansökningar har ökade behov av förstärk-

ning av en boendesamordnare kvarstår. 

En genomlysning av hela Individ och familj ge-

nomfördes under hösten 2017 och ett förslag till 

en ny organisation har lämnats.  

En mindre justering inom öppenvården med 

inriktning mot vuxna med missbruk samt social-

tjänsten gjorde att vi idag kan erbjuda enskilda 

stödsamtal samt återfallsprevention.  

Sedan sommaren 2017 finns en familjehems-

sekretrare på plats och nya familjehem har rekry-

terats och utretts som kommunala familjehem.  

Samtliga vakanser är tillsatta och det tidigare så 

stora behovet av inhyrda socionomkonsulter är 

borta.   

En stor andel av de familjehemsplacerade barnen 

var placerade via konsulentstödda familjehem, 

vilket är 60 procent dyrare jämfört med barnen vi 

har placerade i kommunala familjehem.   

Under året var fem barn placerade på HVB, varav 

ett var placerat på SiS (Statens institutionssty-

relse)enligt LVU (Lagen om vård av unga), i stort 

sett hela året. 

Verksamheten köpte extern öppenvård för fyra 

ungdomar.  

Under året var totalt 15 vuxna placerade på in-

stitution för missbruk. Socialtjänstens höga kost-

nader för placeringar av vuxna är ett resultat av 

bristen på öppenvård. 

 

Ekonomi 
Bildning och Arbete uppvisade ett underskott 

om -12,3 mkr. Det är framförallt Individ- och 

familjeomsorg som avviker från budget 

med -12,9 mkr. De större kostnaderna berodde 

på familjehemsboende, hem för vård eller boende 

samt institutionsplacerade vuxna i större ut-

sträckning än budgeterat. Placeringar på SiS är 

mycket dyra och kostnaden för endast ett barn 

överskriver i sig den totala årsbudgeten för HVB-

placeringar.  Även köp av extern öppenvård be-

lastar verksamheten tungt. 

Ramfinansierad gymnasieskola avvek något ne-

gativt vilket beror på kostnader för skolskjutsar. 

Resultatenhet 

Akademi Båstad gymnasium redovisade ett över-

skott om +302 tkr, vilket förklaras av att gymna-

sieskolan hade fler elever jämfört med budget 

samt fått ersättning från Migrationsverket för 

asylsökande elever. Under året tog gymnasiesko-

lan emot flera nyanlända elever med stora behov 

av anpassningar och särskilt stöd. 

Framtid 
Gymnasiesärskola  
En ökning av elever på särskolenivå kan förvän-

tas de närmaste åren då elever med sådana behov 

redan finns i kommunens grundskoleverksamhet. 

Sannolikt krävs resursförstärkning för detta. 

Gymnasieskola 
Ett av skolans utvecklingsområde är hur skolan 

systematiskt arbetar för likabehandling och mot 

kränkande behandling. Under hösten genomför-

des en elev- och en personalenkät tillsammans 

med Friends kring dessa frågor. Överlag är ele-

verna trygga och trivs på sin skola. Dock behövs 

strategier för att utveckla arbetet kring den rå-

dande ”vi och dem” känslan bland skolans elever. 

Ett arbete med att utveckla strategier för fler 

naturliga möten och därmed stärka gemenskapen 

ska göras tillsammans med eleverna.  

Organisationen kring elever i behov av särskilt 

stöd och gruppen nyanlända elever behöver ut-

vecklas. Utgångspunkt i detta arbete blir exempel 

från andra skolor, att ha dialog och samverka 
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med Familjen Helsingborg samt att fortbilda be-

fintlig personal och rekrytera kompetent perso-

nal. Detta är en utmaning då rekryteringssituat-

ionen på arbetsmarknaden avseende behöriga 

lärare är svår och att lönerna därmed stiger kraf-

tigt. 

Individ och familj  

Under början av 2018 kommer två av de konsu-

lentstödda familjehemmen övergå i kommunal 

regi och ytterligare två från och med juni 2018. 

Detta innebär att kostnaderna kommer att 

minska med cirka 1,5 mkr. Under 2018 kommer 

även två ungdomar att fylla 18 år vilket gör att 

placeringskostnaderna beräknas minska. Dock 

räcker inte budget för 2018, även om socialtjäns-

ten skulle placera samtliga aktuella familjehem i 

kommunal regi. 

Om resurserna inom öppenvården utökas med 

två heltidstjänster kan kostnaderna för institut-

ionsvård uppskattningsvis halveras. På sikt ska 

placeringar på alternativa institutoner/HVB upp-

höra för att istället hjälpa individerna på hemma-

plan. Socialtjänstens mål är att enbart göra 

skyddsplaceringar. 

Idag har verksamheten vetskap om en handfull 

vuxna som kommer att vara placerade, till en 

kostnad på 2,2 mkr. I prognosen för 2018 ligger 

även två fiktiva placeringar på mer kostnadsef-

fektiva alternativ. Prognosen för 2018 är 2,8 mkr 

och budgeten ligger på 1,5 mkr.  

Vad gäller våldsutsatta kvinnor är prognosen att 

skyddsärenden fortsatt kommer att öka. Social-

tjänsten ska dock i möjligaste mån hjälpa dem till 

eget boende, då ett fåtal är i behov av det starka 

skydd som kvinnojourer erbjuder.  

Under 2018 ska IOFs nya organisation implemen-

teras. Syftet med förändringen är att ge en bättre 

service till våra kommuninvånare samtidigt som 

vårt arbete kommer att effektiviseras. Målet är 

att vi ska vara en attraktiv arbetsgivare med 

trygga medarbetare och nöjda kunder.  

Verksamheten kommer se över avtalen med Fa-

miljen Helsingborg för att se om det finns möjlig-

het att få ner kostnaderna.  

När det gäller kostnader för licenser kopplat till 

våra olika IT-program, lokalhyror med mera så är 

det kostnader som är svåra att påverka.  

En av enheterna behöver nya lokaler under 2018.   
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Datum: 2017-03-24 Till: Utbildningsnämnden 

Handläggare: Linda Hedman 

Dnr: 

 

Informationsärende utifrån IVO´s tillsyn av myndighetsutövningen för barn 
och unga i Båstads kommun 
 
Förslag till beslut 
Utbildningsnämnden föreslås att lägga informationen om IVO´s  tillsyn till handlingarna. 

 
Sammanfattning av ärendet 
IVO (Inspektionen för vård och omsorg) har genomfört en inspektion 171130. Beslut från IVO 
inkom 180110. I beslutet framkom bla att IVO bedömer att det i dagsläget finns förutsättningar 
att bedriva verksamhet av god kvalitet. Verksamheten har under det senaste året genomfört 
förändringar som innebär en ökad kvalitet i handläggningen. IVO bedömer att det finns anled-
ning att uppmärksamma nämnden på några utvecklingsområden. 
 

 Nämnden behöver utveckla det systematiska kvalitetsarbetet. 
 Nämnden behöver säkerställa att utredningstiderna inte är längre än fyra månader 

utan särskilda skäl. 
 Nämnden behöver säkerställa att utredning alltid inleds av vad som kan föranleda åt-

gärd under pågående placering. 
 Nämnden behöver säkerställa att alla förhandsbedömningar genomförs inom fjorton 

dagar. 
 Nämnden genomför bedömning av omedelbart skydd i samband med orosanmälan. 

  
Aktuellt utifrån utvecklingsområden 
Individ och familj kommer att göra en egenkontroll vilket menas systematisk uppföljning och 
utvärdering av den egna verksamheten samt kontroll av att den bedrivs enligt de processer och 
rutiner som ingår i verksamhetens ledningssystem enligt 2 kap. 1 § SOSFS 2011:9. 
 
Undertecknad enhetschef har ändrat en del rutiner och processer efter IVO´s tillsyn för att sä-
kerställa kvaliten i de utvecklingsområden som IVO uppmärksammat. 
 
Nämnden kommer varje kvartal att få en redovisning avseende skyddsbedömningar vid anmä-
lan, förhandsbedömningar och utredningstider. Ett system håller på att utvecklas för att kunna 
följa utvecklingen över tid.  
 
 
Linda Hedman 
Enhetschef  
Bildning och arbete  
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Enhetschef Linda Hedman  
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
IVO´s beslut efter tillsyn 171130 
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Ärendet 

Båstads kommun 
269 80 BÅSTAD 

Tillsyn av myndighetsutövningen för barn och unga i Båstad. 

Beslut 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avslutar ärendet. 

Skälen för beslutet 
IVO har av vad som framkommit vid intervjuer med handläggare och 
arbetsledare uppfattat att det pågår ett utvecldingsarbete avseende hela 
individ- och familjeomsorgen inom enheten. Det har tidigare funnits 
stora brister avseende kompetens, bemanning och rutiner, vilket tar tid 
att åtgärda. Kommunen planerar för en ny organisation för hela individ
och familjeomsorgen. 

IVO bedömer att det i dagsläget finns förutsättningar att bedriva en 
verksamhet av god kvalitet. Verksamheten har under det senaste året 
genomfört förändringar som innebär en ökad kvalitet i handläggningen. 
Enhetschefen som tillträdde i augusti 2016 har arbetat aktivt med att 
upprätta riktlinjer och rutiner då detta i många fall saknades helt eller 
behövde förbättras. Bemanningen avseende myndighetsutövning för 
barn och unga har utökats och personalsituationen har stabiliserats 
sedan sommaren 2017. 

IVO bedömer att det finns anledning att uppmärksamma nämnden på 
några utvecldingsområden. IVO förutsätter att nämnden använder vad 
som framkommit vid tillsynen i det fortsatta utvecklingsarbetet. 

IVO har gjort följande bedömningar: 

• Nämnden behöver utveckla det systematiska kvalitetsarbetet. 
• Nämnden behöver säkerställa att utredningstiderna inte är 

längre än fyra månader utan särskilda skäl 
• Nämnden behöver säkerställa att utredning alltid inleds av vad 

som kan föranleda åtgärd under pågående placering 
• Nämnden behöver säkerställa att alla förhandsbedömningar 

genomförs inom :fjorton dagar 
• Nämnden genomför bedömning av omedelbart skydd i samband 

med orosanmälan 

Inspektionen för vård och omsorg 
Box4106 

Telefon 010-788 50 00 
registrator.syd@ivo.se 
www.ivo.se 

Fax 
Org nr 202100-6537 
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Nämnden behöver utveckla det systematiska kvalitetsarbetet 

rvo bedömer att nämnden behöver inldudera verksamhetens kvalitet 
avseende skyddsbedömningar vid anmälan, förhandsbedömningar och 
utredningstider i sin egenkontroll. Nämnden ska utöva den egenkontroll 
som krävs för att kunna säkra verksamhetens kvalitet enligt 5 kap. 2 § 
Socialstyrelsens föreslaifter och allmänna råd (SOSFS 2011 :9) om 
ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Med egenkontroll 

. menas systematisk uppföljning och utvärdering av den egna verksam
heten samt kontroll av att den bedrivs enligt de processer och rutiner 
som ingår i verksamhetens ledningssystem enligt 2 kap. 1 § SOSFS 
2011:9. 

Vid inspektionen framkom att det inte finns någon beslutad egenlrnnt
roll som berör verksamhetens kvalitet avseende skyddsbedömningar 
vid anmälan, förhandsbedömningar och utredningstider. Nämnden får 
alla delegationsbeslut. Nämnden har begärt återrapportering av vad 
verksamheten gjort efter IVO:s tillsynsbeslut. 

Varje månad tar enhetschefen ut statistik avseende handläggningstider. 
IFO-chefen har begärt att få denna rapport. Enhetschefen har för avsikt 
att även delge nämnden denna rapport. Enhetschefen har tillsammans 
med IFO-chefen planerat för att utveclda ett system så att man kan 
jämföra utvecldingen över tid. 

Enhetschefen har sedan hon började sin anställning i augusti 2016 tagit 
del av IVO:s tillsynsbeslut och lyft dessa på gruppmöten med persona
len. Gruppen har gått igenom och ändrat rutiner med anledning av vad 
som framkommit i IVO:s tillsyn. Vid intervjun med handläggarna 
framkom att det generella arbetssättet avseende omplacering föränd
rades efter IVO:s beslut i maj 2017. 

Nämnden behöver säkerställa att utredningstidema inte är längre 
än fyra månader utan särskilda skäl 

IVO har av vad som framkommit under tillsynen uppfattat att en mer 
stabil personalsituation har bidragit till verksamheten i högre grad 
håller den lagstadgade utredningstiden. Tillsynen har dock visat att det 
fortfarande förekommer att utredningar inte slutförs inom fyra månader 
trots att det saknas.särskilda skäl för förlängning. Det innebär att 
verksamheten inte följer 11 kap. 2 § socialtjänstlagen (2001 :453), SoL, 
om att en utredning ska bedrivas skyndsamt och vara slutförd senast 
inom fyra månader. Av bestämmelsen framgår också att nämnden kan 
besluta om förlängd utredningstid ifall det finns särskilda skäl. · 

Handläggarna känner till att IVO tidigare har påtalat brister avseende 
för långa utredningstider. De förändringar som skett är att det numera 
finns en stabil personalstyrka och att 1 :e socialsekreteraren har listor 
över utredningstiderna. Handläggarna anser att svårigheten att hålla 
tiderna beror på arbetsbelastningen. Det handlar inte om att de saknar 
kännedom om när utredningen ska vara slutförd och därför anser de 
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inte att listorna är till hjälp. Handläggarna upplever inte att verksam
hetens arbetssätt har förändrats för att slutföra utredningarna i tid. 
Utredningsarbetet och bedömningen är klar inom fyra månader. Det är 
dokumentationen som de ibland inte hinner slutföra i tid. 

Vid intervjun med arbetsledningen :framkom att 1 :e socialsekreteraren 
håller koll på alla utredningstider för att kunna ge stöd till handläggarna 
när utredningstiden går mot sitt slut. Arbetsledarna erbjuder, om det 
behövs, praktisk hjälp med att skriva färdigt utredningarna. 

Av den redovisning som lämnats innan inspektionen framgår att verk
samheten under perioden 1 april 2017 till 1 september 2017 haft fem 
utredningar som pågått längre än fyra månader. Enligt enhetschefens 
redogörelse har det saknats särskilda skäl för beslut om förlängning i 
två av dessa. Det :framkom vid inspektionen den 30 november 2017 att 
verksamheten har en pågående utredning sedan februari 2017. Den har 
påbörjats av en inhyrd medarbetare som slutade hastigt. Det salmas 
dokumentation och en insats pågår. Arbetsledningen har ingen förlda
ring till varför utredningen fortfarande inte är slutförd. 

NO vill uppmärksamma nämnden på att nya orosanmälningar inte är 
särskilda skäl att förlänga en pågående utredning. Det har vid inspek
tionen :framkommit att verksamheten anser att nya allvarliga anmäl
ningar kan vara särskilda skäl för förlängning. Av förarbeten till social
tjänstlagen framgår att förlängning kan bli aktuella när socialtjänsten 
behöver få in uppgifter från andra, såsom BUP och polisen, och att 
deras utredningar inte kan slutföras inom den förskrivna tiden (Prop. 
1996/97:124 s. 180). NO vill också påtala att JO har uttalat att för att 
en utredning ska bedrivas skyndsamt måste aktiva utredningsåtgärder 
vidtas i nära anslutning till att utredningen inleds (JO:s beslut den 28 
augusti 2013, dnr 2924-2013). 

Nämnden behöver säkerställa att utredning alltid inleds av vad 
som kan föranleda åtgärd under pågående placering 

NO bedömer att det fortfarande finns anledning för nämnden att se 
över sitt arbetssätt och sina rutiner för att säkerställa att utredning alltid 
inleds när ett barn som vårdas i familjehem eller hem för vård eller 
boende kan behöva ges ytterligare insatser eller omplaceras. Nämnden 
ska enligt 2 kap. 2 §Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd 
(SOSFS 2012: 11) om socialnämndens ansvar för barn och unga i 
familjehem, jourhem eller hem för vård eller boende fastställa rutiner 
för detta. 

NO vill särsldlt uppmärksamma nämnden på dess ansvar att vid 
signaler om brister i vården inleda utredning innan det står klart att ett 
barn måste omplaceras. Detta för att bland annat försäkra sig om att 
barnets bästa tillgodoses, att placeringen förstärks med ytterligare stöd 
och insatser för att undvika omplacering eller att beslut om omplace
ring fattas om den nuvarande placeringen inte är till barnets bästa. 
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Under tillsynen har det framkommit att handläggarna anser att upp
gifter om brister i vårdens utförande är skäl till att inleda ny utredning. 
Det framgår även att handläggarna i första hand pratar med vårdgivaren 
om den inte sköter sitt uppdrag, vilket NO bedömer är en del av det 
stöd socialtjänsten ska ge till familjehemmen. Dock är det viktigt att 
signaler om direkta brister i barnets vård utreds utan dröjsmål. 

Verksamheten har för närvarande ett ärende där handläggarna upp
märksammat brister i familjehemmet och konsulentstödet, som :fatt 
konsekvenser för barnet. Utredning har inte inletts avseende huruvida 
barnets kan :fa sina behov tillgodosedda i befintlig vård. 

NO har vid tidigare tillsyn (dnr 8.5-312/2017) påtalat att nämnden inte 
följde 11 kap. 1 § SoL om att inleda utredning utan dröjsmål av vad 
som kommit till nämndens kännedom och som kan föranleda åtgärd av 
nämnden. I det då granskade ärendet hade NO funnit att nämnden 
inlett utredning först efter att nämnden hade bestämt att barnet skulle 
omplaceras. NO uppmärksammade nämnden på att JO har uttalat sig 
om att utredningsarbetet ska bedrivas förutsättningslöst och inte för att 
motivera något som nämnden redan har bestämt. JO har även uttalat att 
om det inte rör sig om allvarliga missförhållanden i ett familjehem bör 
socialtjänstens försöka komma till rätta med de problem som föreligger 
istället för att vidta en så ingripande åtgärd som omplacering (JO 
2005/2006 s. 242) 

Vid den nuvarande tillsynen har det framkommit att nämnden har 
förändrat sitt arbetssätt och att utredning numera inleds och genomförs 
innan omplacering beslutas. 

På frågan om när utredning inleds under pågående placering har hand
läggarna och arbetsledarna bland annat angett följande orsaker. Nya 
behov visar sig vid uppföljning, pågående insatser är otillräckliga, 
anmälningar om våld och övergrepp, bedömningar av skäl för L VU, 
ändrade hemförhållanden, ansökningar, signaler om brister i vårdens 
utförande, och eventuella behov av omplacering. 

Arbetsledningen har uppgett att det görs en bedömning av om det finns 
anledning att inleda ny utredning om en insats inte fungerar eller inte 
ger resultat eller om parterna klagar på insatsen. Om det framkommer 
förändrade behov, som man kan arbeta med i den pågående insatsen, 
kan det innebära en justering av vårdplanen. Inför att avsluta en place
ring inleds ny utredning om parterna ansöker eller om det framkommer 
behov av insatser efter avslutad placering. 

Nämnden behöver säkerställa att alla förhandsbedömningar 
genomförs inom fjorton dagar 

Utifrån de uppgifter som framkommit under tillsynen bedömer NO att 
det inte är säkert att alla förhandsbedömningar genomförs enligt 11 
kap. 1 a § SoL. Av bestämmelsen framgår att nämnden ska besluta om 
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att inleda utredning eller inte inom fjorton dagar efter att anmälan 
inkommit. 

Vid tillsynen har det :framkommit att handläggaren som ska träffa 
familjen och göra förhandsbedömningen har få dagar på sig då 
fördelningen av inlcommande anmälningar kan dröja. Handläggarna har 
uppgett att de ibland inte hinner få till samtal med familjen inom 
angiven tid. 

Av den insldckade redovisningen framgår att det under perioden 1 april 
2017 till den 1september2017 fanns 27 förhandsbedömningar (av 85 
anmälningar) som dröjt längre än fjorton dagar. Handläggarna kände 
inte till denna statistik som lämnats till IVO. Arbetsledarnas uppfatt
ning är att verksamheten på senare tid hållit den lagstadgade tiden för 
förhandsbedömning. 

Vid inspektionen framkom att en orosanmälan vanligtvis handläggs 
genom att handläggaren, som har mottagningen enligt schema, tar emot 
uppgifter och aktualiserar i det digitala journalsystemet. Handläggaren 
genomför också en skyddsbedömning samma dag och dokumenterar 
denna. Dokumentationen lämnas därefter till 1 :e socialsekreteraren som 
fördelar till en handläggare som ska genomföra förhandsbedömningen. 
Ärendet lämnas till handläggaren omedelbart om det behövs. Fördel
ningen har annars skett vid gruppmöten varje torsdag. Handläggarna 
gav vid inspektionen uttryck för att fördelning en gång i veckan gav 
dem för kort tid för att hinna träffa familj en inom fjorton dagar från att 
anmälan inkommit. De hade önskemål om ytterligare en fördelning på 
måndagar. Vid inspektionen framkom att arbetsledarna har för avsikt 
att införa detta. 

Vid behov av hembesök inleds alltid utredning innan detta genomförs. 
Om en anmälan handlar om våld inleds utredning direkt utan förhands
bedömning. Om förhandsbedömningen leder till utredning är det 
samma handläggare som fortsätter utredningsarbetet. 

Nämnden genomför bedömning av omedelbart skydd i samband 
med orosanmälan 

Tillsynen har visat att nämnden numera genomför och dokumenterar 
bedömning av om barnet är i behov av skydd vid en orosanmälan som 
rör barn enligt 11 kap. 1 a § SoL. Handläggarna har uppmärksammat 
att det har salmats omedelbar skyddsbedömning vid flera anmälningar 
från tidigare år. De har uppfattat att det har berott på okunskap i perso
nalgruppen. Den nuvarande personalen har god kunskap. 

Ytterligare information 

Bakgrund till tillsynen 

IVO har under 2015-2017 konstaterat brister vid tillsyn av kommunens 
handläggning i flera enskilda ärenden. Ytterligare klagomål har inkom-
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mit under hösten 2017 avseende hantering av oroanmälningar. rvo har 
inlett tillsyn att följa upp hur nämnden i dagsläget handlägger ärenden 
för barn och unga. 

IVO:s tidigare ärenden av betydelse för aktuell tillsyn 

• 8.2-11922/2015, beslut daterat 2015-08-14 

• 8.2-16623/2015, beslut daterat 2015-08-14 

• 8.2-22700/2015, beslut daterat 2015-10-21 

• 8.5-8373/2016, beslut daterat 2016-07-05 

• 8.5-6641/2016, beslut daterat 2016-10-18 

• 8.5-312/2017, beslut daterat 2017-05-09 

Underlag 

TVO har genomfört en inspektion den 30 november 2017. Vid en 
intervju deltog två socialsekreterare som ansvarar för mottagning, 
utredning och uppföljning, tillsammans med barnsekreteraren som 
ansvarar för uppföljning av placerade barn. Därefter intervjuades 
enhetschefen och 1 :e socialsekreteraren. Inspektionsprotokollen har 
skickats för faktagranskning till den intervjuade. 

Innan inspektionen har IVO begärt in en redogörelse för perioden 
2017-04-01 - 2017-09-01 avseende följ ande. 

• Antalet anmälningar där nämnden inte genast bedömt om barnet 
eller den unge varit i behov av skydd. 

• Antalet förhandsbedömningar som nämnden inte slutfört inom 
två veckor. 

• Antalet utredningar som pågått längre tid än fyra månader. 

• Antalet beslut om förlängd utredningstid där det funnits 
särskilda skäl. 

Redogörelse inkom från enhetschefen den 24 oktober 2017. 

rvo har även begärt en redogörelse för vilken egenkontroll nämnden 
utför för att säkra kvaliteten avseende skyddsbedömningar vid anmälan, 
förhandsbedömningar och utredningstider. Nämnden har inte redovisat 
några sådana uppgifter. 

Beslut i detta ärende har fattats av enhetschefen Joonas Terje. I den 
slutliga handläggningen har inspektören Ameli Strömblad Uhlin 
deltagit. Inspektören Catharina Nilsson har varit föredragande. 

n för vård och omsorg 
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Datum: 2018-02-27 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. 
 
 
 
Kommunkontoret   
Therese Zetterström, Nämndsekreterare 
 
 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Delegationsbeslut – Akademi Båstad Gymnasium, 2018-01-16  
Delegationsbeslut – Akademi Båstad Gymnasium, 2018-01-25 
Delegationsbeslut – Individ och familj, 2018-01-01 – 2018-01-31 
Delegationsbeslut – Henrik Wagersten, 2018-02-05  
Delegationsbeslut – Akademi Båstad Gymnasium, 2018-02-20  
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Bildning & arbete 

Delegationsbeslut 
BÅSTADS KOt'1ii11iUN 

Utbildningsnämnden 

2018 -01~ 1 6 
Dnr .. U.N ... 9..9.9.~.3/ 
... ~9 .. ~.~-=-~.9.:1 .... 

Beslut fattade enligt delegationsbestämmelser för utbildningsnämnden 

UN/ 2017-12-18 
U067 

UN/ 2017-12-18 
U067 

UN/ 2017-12-18 
U067 

Underskrift 
Datum 

lh I - I~ 
Namnförtydligande 

Ulrika Krämer 

UN000014/ 
2018-600 

UN000015/ 
2018-600 

UN000016/ 
2018-600 

Underskrift 

Beslut om antagning av elever 18 kap§ 9 SL 13 Beviljas Ulrika Krämer 
i gymnasiesärskolan kap§ 18 GyF 

Beslut om antagning av elever 18 kap§ 9 SL 13 Beviljas Ulrika Krämer 
i gymnasiesärskolan kap§ 18 GyF 

Beslut om antagning av elever 18 kap§ 9 SL 13 Beviljas Ulrika Krämer 
i gymnasiesärskolan kap§ 18 GyF 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Bildning & arbete 

Delegationsbeslut 

BÅSTADS KOMMUf\l 
Utbildnings.nämnden 

Beslut fattade enligt delegationsbestämmelser för utbildningsnämnden 

U081 2018-01-09 1 

U081 2018-01-09 2 

U082 2018-01-09 3 

U081 2018-01-09 4-7 

Underskrift 
Datum 

2018-01-25 
Namnförtydligande 

Ulrika Krämer 

Antagen GYF7:8 Beviljad Ulrika Krämer 

Antagen GYF7:8 Beviljad Ulrika Krämer 

Ändrad studieinriktning GYF7:9 Beviljad Ulrika krämer 

Antagen GYF7:8 Beviljad Ulrika rämer 
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Delegationsbeslut 

BÅSTADS KOMMUN 
Ulbildningsnärrmden 

05 
Dnr .•• ':i..~ ... ~~~.92.~ / 
,.1:9.~'.??..: .. ~Q~ ..... . 

Individ och familj Båstads kommun 

2018-01-01-2018-01-31 
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Besluts datum 

2018-01-02 

2018-01-02 

2018-01-02 

2018-01-02 

2018-01-02 

2018-01-02 

2018-01-02 

2018-01-02 

Unralsparametrar: 

Ek bistånd beslut inleda utredning 

Ek Inleda försörjningsinsats 

Ek bistånd beslut inleda utredning 

Ek Inleda försörjningsinsats 

Vux Beslut inleda utredning enl 11 kap 1 § 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

Ek bistånd beslut inleda utredning 

Ek Inleda försörjningsinsats 

Qrganjsation

Undemivåer 

Handläggare: 

20180101 - 20180131 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 2018-02-01 

Beslutsfattare· 

Personnummer: * 

Beslutsfattare 

Anna Berg 

Anna Berg 

Annelie Zerman 

Annelie Zerman 

Linda Hedman 

Arbetslös - Otillräcklig ersätt:rlln 
Madelene Colliander 

Per-Martin Boklund 

Per-Martin Boklund 

Urvalsdatum = Beslutsdatum 

A vslagsbelopp 

5 556,00 

Sida 1I16 
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Besluts datum 

2018-01-03 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2018-01-03 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2018-01-04 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2018-01-04 Vux Beslut inleda utredning enl 11 kap 1 § 

2018-01-04 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag · 

2018-01-05 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2018-01-05 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

2018-01-05 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

2018-01-05 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

Urvalsparametrar: 20180101 - 20180131 

Organisation: 

Undernjvåer: 

Handläggare: 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 2018-02-01 

Beslutsfattare· 

Personnummer: * 

Beslutsfattare 

Madelene Colliander 

Madelene Colliander 

Anna Berg 

Helen Johansson 

Behovet bedöms vara tillgodose 
Madelene Colliander 

Behovet bedöms vara tillgodose 
Anna Berg 

Arbetslös - Otillräcklig ersättrrin 
AnnaBerg · 

Arbetslös - Otillräcklig ersättrrin 
Anna Berg 

Arbetslös - Otillräcklig ersättrrin 
Anna Berg 

Urva!sdattnn = Beslutsdatum 

Avslags belopp 

400,00 

482,00 

499,00 

Sida2/16 
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Beslutsdatum 

2018-01-05 

2018-01-05 

2018-01-05 

2018-01-05 

2018-01-05 

2018-01-05 

2018-01-05 

2018-01-05 

2018-01-08 

Urvalsparametrar: 

Vux Beslut inleda utredning enl 11 kap 1 § 

Vux Kostnader i utredning 

Ek fly bistånd beslut inleda utredning 

Ek fly inleda försörjningsinsats 

Ek fly bistånd beslut inleda utredning 

Ek fly inleda försörjningsinsats 

Ek bistånd beslut inleda utredning 

Ek Inleda försörjningsinsats 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

OrganisatioD" 

Undemivåer: 

Handläggare· 

20180101 - 20180131 

Delegeringslista 

Utskriftsdatum: 2018-02-01 

Beslutsfattare· 

Personnummer: * 

Beslutsfattare 

-Helen Johansson 

Ivona Widen 

Madelene Colliander 

Madelene Colliander 

Madelene Colliander 

Madelene Colliander 

Per-Martin Boklund 

Per-Martin Boklund 

Ingår ej i skälig levandsnivå 
Anna Berg 

Urvalsdatum = Beslutsdatum 

A vslagsbelopp 

870,00 

Sida 3 116 
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Besluts datum 

Avser 

2018-01-08 

2018-01-08 

2018-01-08 

2018-01-08 

2018-01-08 

2018-01-08 

2018-01-08 

2018-01-08 

2018-01-08 

Uryalsparametrar: 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 §avslag 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 §Bifall 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek Bistånd 4 kap 1 §avslag 

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Organisation: 

Undernjvåer 

Handläggare: 

20180101 

Delegeringslista 

Utskriftsdatum: 2018-02-01 

- 20180131 Beslutsfattare-

Personnummer * 

Beslutsfattare 

Ingår ej i skälig levandsnivå 
Anna Berg 

Pension otillräcklig 2017 
Anna Berg 

Pension otillräcklig 2017 
Anna Berg 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Anna Berg 

Annelie Zerman 

Linda Tillman Åkerhjelm 

Linda Tillman Åkerhjelm 

Linda Tillman Åkerhjelm 

Behovet bedöms vara tillgodose 
Madelene Colliander 

Uryalsdatum ~ Beslutsdatum 

Avslags belopp 

1 796,00 

2 818,00 

1 110,00 

Sida4I16 
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Beslutsdatum 

2018-01-08 

2018-01-08 

2018-01-08 

2018-01-09 

2018-01-09 

2018-01-09 

2018-01-09 

2018-01-09 

2018-01-09 

Urvalsparametrar: 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 2018-02-01 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek Beslut inleda utredning överklagande 

Vux Beslut om behandling i egen öppenvård 

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

Vux Missb Familjehemsplac särskild kostnad bifall 

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

Vux L VM Särskild kostnad bifall 

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek Inleda försörjningsinsats 

Qrganisatioff 

Undemiyåer 

Handläggare· 

20180101 - 20180131 Beslutsfattare· 

Personnummer· * 

Beslutsfattare 

Behovet bedöms vara tillgodose 
Maria Ivarsson 

Maria Ivarsson 

Nicolina Carlsson 

Linda Hedman 

Linda Hedman 

Linda Hedman 

Linda Hedman 

Linda Tillman Åkerhjelm 

Madelene Colliander 

Urvalsdatum = Beslutsdaturn 

A vslagsbelopp 

23 250,00 

2 830,00 

27 908,00 

127 100,00 

Sida 5 /16 
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Beslutsdatum 

2018-01-09 

2018-01-09 

2018-01-10 

2018-01-10 

2018-01-10 

2018-01-12 

2018-01-12 

2018-01-12 

2018-01-12 

Uryalsparametrar: 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek bistånd beslut inleda utredning 

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek Inleda försörjningsinsats 

Vux Missb öppenvårdsinsats förlängs 

Ek bistånd beslut inleda utredning 

Ek Inleda försörjningsinsats 

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

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

Organisation· 

Undemiväer 

Handläggare· 

20180101 - 20180131 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 2018-02-01 

Orsak Beviljat Avslags belo:p:p 

Beslutsfattare 

Utredningen kan ej färdigställas 
Madelene Colliander 

Maria Ivarsson 

Madelene Colliander 

Maria Ivarsson 

Nicolina Carlsson 

Annelie Zennan 

Annelie Zennan 

11 057,00 
Linda Hedman 

9 922,00 
Linda Hedman 

Beslutsfattare· Urvalsdatum = Besluts datum Sida 6I16 

Personnummer * 
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Beslutsdatum 

2018-01-12 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2018-01-12 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2018-01-15 Ek bistånd beslut inleda utredning 

2018-01-15 Ek Inleda försörjningsinsats 

2018-01-15 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2018-01-15 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2018-01-15 Ek fly Bistånd 4 kap 1 §Bifall 

2018-01-15 Ek bistånd beslut inleda utredning 

2018-01-15 Ek Inleda försörjningsinsats 

Urvalsparametrar; 20180101 

Organisation-

Undemivåer-

Handläggare-

Delegeringslista 

Utskriftsdatum: 2018-02-01 

- 20180131 Beslutsfattare· 

Personnummer· * 

Beslutsfattare 

Madelene Colliander 

Maria Ivarsson 

Ann-Britt Nilsson 

Ann-Britt Nilsson 

Anna Berg 

Anna Berg 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Anna Berg 

Annelie Zerman 

Annelie Zerman 

Urvalsdatum = Beslutsdatum 

A vslagsbelopp 

10 774,00 

Sida 7 I 16 
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Beslutsdatum 

2018-01-15 Ek fly Bistånd 4 kap 1 §Bifall 

2018-01-15 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2018-01-15 Ek fly Bistånd 4 kap 1 §Bifall 

2018-01-15 Vux Beslut inleda utredning enl 11 kap 1 § 

2018-01-16 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2018-01-16 Vux Beslut inleda utredning enl 11 kap 1 § 

2018-01-16 Vux Beslut Andrahandskontrakt 

2018-01-16 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2018-01-16 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Uryalsparametrar: 20180101 - 20180131 

Organisation· 

Underniyåer 

Handläggare· 

Delegeringslista 

Utskriftsdatum: 2018-02-01 

Beslutsfattare· 

Personnummer: * 

Beslutsfattare 

Föräldraledig - Väntar på föräld 
Madelene Colliander 

Ingår ej i skälig levandsnivå 
Madelene Colliander 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Maria I varsson 

Nicolina Carlsson 

Behovet bedöms vara tillgodose 
Anna Berg 

Ivona Widen 

Linda Hedman 

Linda Tillman Åkerhjelm 

Linda Tillman Åkerhjelm 

Urvalsdatum = Beslutsdatum 

A vslagsbelopp 

1 986,00 

9 522,00 

Sida 8 /16 
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Beslutsdatum 

2018-01-16 

2018-01-16 

2018-01-16 

2018-01-17 

2018-01-17 

2018-01-17 

2018-01-17 

2018-01-17 

2018-01-17 

Urvalsparametrar: 

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Vux Missb öppenvårdsinsats förlängs 

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 §Bifall 

Vux Skyddat boende särskilda kostnader bifall 

Vux Skyddat boende särskilda kostnader bifall 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 §avslag 

Organisatioff 

Undernivåer 

Handläggare· 

20180101 - 20180131 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 2018-02-01 

Beslutsfattare· 

Personnummer * 

Beslutsfattare 

Linda Tillman Åkerhjelm 

Maria I varsson 

Nicolina Carlsson 

Anna Berg 

Ingår ej i skälig levandsnivå 
Anna Berg 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Anna Berg 

Linda Hedman 

Linda Hedman 

Ingår ej i skälig levandsnivå 
Maria Ivarsson 

Urvalsdatum = Beslutsdatum 

A vslagsbelopp 

4 504,00 

40 300,00 

3 900,00 

Sida 9 / 16 
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Beslutsdatum 

2018-01-17 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

2018-01-18 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2018-01-18 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

2018-01-18 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2018-01-18 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2018-01-18 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

2018-01-18 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2018-01-18 Ek fly bistånd beslut inleda utredning 

2018-01-18 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Urvalspararnetrar: 20180101 - 20180131 

Orgauisati on-

Undemiväer· 

Handläggare· 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 2018-02-01 

Beslutsfattare· 

Personnummer· * 

Beslutsfattare 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Maria Ivarsson 

Ingår ej i skälig levandsnivå 
Anna Berg 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Anna Berg 

Linda Tillman Åkerhjelm 

Linda Tillman Åkerhjelm 

Sjukskriven med läkarintyg-inge 
Madelene Colliander 

Behovet bedöms vara tillgodose 
Madelene Colliander 

Maria lvarsson 

Maria Ivarsson 

Urvalsdatum = Beslutsdatum 

Avslagsbelopp 

3 998,00 

27 690,00 

6 304,00 

Sida 10 I 16 
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Beslutsdatum 

2018-01-18 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2018-01-19 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

2018-01-19 Ek fly Bistånd 4 kap 1 §Bifall 

2018-01-19 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2018-01-19 Ek bistånd 4 kap 1 §, 9 kap 2 §förskott på förmån 

2018-01-19 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2018-01-19 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

2018-01-22 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2018-01-22 Ek fly Bistånd 4 kap 1 §avslag 

Urvalsparametrar: 20180101 - 20180131 

Organisatioff 

Undemivåer: 

Handläggare· 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 2018-02-01 

Beslutsfattare· 

Personnummer: * 

Beslutsfattare 

Maria Ivarsson 

Sjukskriven med läkarintyg-inge 
Anna Berg 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Anna Berg 

Annelie Zerman 

Sjuk- el aktivitetsersättning-vän1 
Annelie Zerman 

Annelie Zerman 

Föräldraledig - Väntar på föräld 
Madelene Colliander 

Ingår ej i skälig levandsnivå 
Anna Berg 

Ingår ej i skälig levandsnivå 
Anna Berg 

Urvalsdatum ~ Beslutsdatum 

A vslagsbelopp 

10 956,00 

200,00 

7 412,00 

6 651,00 

Sida 11I16 
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Beslutsdatum 

2018-01-22 Ek fly Bistånd 4 kap 1 §Bifall 

2018-01-22 Ek fly Bistånd 4 kap 1 §Bifall 

2018-01-22 Ek Inleda försörjningsinsats 

2018-01-22 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2018-01-22 Ek bistånd 4 kap 1 §, 9 kap 2 § förskott på förmån 

2018-01-22 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2018-01-22 Vux Intern öppenvård bifall 

2018-01-23 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

2018-01-23 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

Urvalsparametrar: 20180101 - 20180131 

Organisatioff 

Underniväer 

Handläggare: 

Delegeringslista 

Utskriftsdatum: 2018-02-01 

Beslutsfattare· 

Personnummer: * 

Beslutsfattare 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Anna Berg 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Anna Berg 

Annelie Zerman 

Annelie Zerman 

Sjuk- el aktivitetsersättning-vän1 
Annelie Zerman 

Madelene Colliander 

Nicolina Carlsson 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Anna Berg 

Arbetslös - Ingen ersättning 
Anna Berg 

Urvalsdatum = Beslutsdatum 

A vslagsbelopp 

3 002,00 

9 506,00 

5 162,00 

1 690,00 

8 222,00 

Sida 12 I 16 
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Besluts datum 

2018-01-23 Ek fly Bistånd 4 kap 1 §Bifall 

2018-01-23 Vux Beslut inleda utredning enl 11 kap 1 § 

2018-01-23 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2018-01-23 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2018-01-23 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2018-01-23 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2018-01-23 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

2018-01-24 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

2018-01-24 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

Uryalsparametrar: 20180101 - 20180131 

Organisation-

Underniväer 

Handläggare· 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 2018-02-01 

Beslutsfattare· 

Personnummer: * 

Beslutsfattare 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Anna Berg 

Ivona Widen 

Linda Tillman Akerhjelm 

Linda Tillman Åkerhjelm 

Madelene Colliander 

Maria Ivarsson 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Maria Ivarsson 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Anna Berg 

Sjukskriven med läkarintyg-inge 
Anna Berg 

Urvalsdatum = Beslutsdatum 

Avslags belopp 

2 416,00 

3 408,00 

3 638,00 

2 262,00 

Sida 13 I 16 
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Beslutsdatum 

2018-01-24 

2018-01-24 

2018-01-24 

2018-01-24 

2018-01-24 

2018-01-24 

2018-01-24 

2018-01-24 

2018-01-25 

Urvalsparametrar: 

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek Bistånd 4 kap 1 §avslag 

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Vux Beslut om behandling i egen öppenvård 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Organisation-

Undernivåer 

Handläggare· 

20180101 - 20180131 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 2018-02-01 

Beslutsfattare· 

Personnummer· * 

Beslutsfattare 

Annelie Zennan 

Linda Tillman Åkerhjelm 

Madelene Colliander 

Behovet bedöms vara tillgodose 
Madelene Colliander 

Maria Ivarsson 

Maria Ivarsson 

Ingår ej i skälig levandsnivå 
Maria Ivarsson 

PiaÅstrand 

Behovet bedöms vara tillgodose 
Anna Berg 

Urvalsdatum = Beslutsdatum 

A vslagsbelopp 

Sida 14 / 16 
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Beslutsdatum 

2018-01-25 

2018-01-25 

2018-01-25 

2018-01-26 

2018-01-26 

2018-01-29 

2018-01-29 

2018-01-29 

2018-01-29 

Urvalsparametrar: 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 §Bifall 

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

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

Vux Intern öppenvård bifall 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Organisation' 

Underniyåer: 

Handläggare: 

20180101 - 20180131 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 2018-02-01 

Beslutsfattare-

Personnummer: * 

Beslutsfattare 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Anna Berg 

Madelene Colliander 

Maria Ivarsson 

Annelie Zerman 

Linda Hedman 

Helen Johansson 

Behovet bedöms vara tillgodose 
Madelene Colliander 

Behovet bedöms vara tillgodose 
Madelene Colliander 

Maria Ivarsson 

Urvalsdatum = Beslutsdatum 

A vslagsbelopp 

2318,00 

11 250,00 

Sida 15 I 16 
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Beslutsdatum 

2018-01-29 Vu:x Beslut inleda utredning enl 11 kap 1 § 

2018-01-30 Ek bistånd 4 kap 1 §, 9 kap 2 § förskott på förmån 

2018-01-30 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2018-01-30 Ek fly inleda försörjningsinsats 

2018-01-30 Ek Bistånd 4 kap 1 §avslag 

2018-01-30 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2018-01-31 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2018-01-31 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

2018-01-31 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Urvalsparametrar: 20180101 - 20180131 

Organisation: 

Undemivåer 

Handläggare: 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 2018-02-01 

Beslutsfattare: 

Personnummer: * 

Beslutsfattare 

Nicolina Carlsson 

Arbetar deltid, ofrivilligt - Otillr 
Annelie Zerman 

Annelie Zerman 

Maria Ivarsson 

Maria Ivarsson 

Maria Ivarsson 

Ingår ej i skälig levandsnivå 
Anna Berg 

Pension otillräcklig 2017 
Anna Berg 

Annelie Zerman 

Urvalsdatum = Beslutsdaturn 

A vslagsbelopp 

9 425,00 

6 141,00 

Sida 16 I 16 
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Delegationsbeslut 

Individ och familj Båstads kommun 

2018-01-01-2018-01-31 
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Beslutsdatum 

Avser 

2018-01-02 

2018-01-02 

2018-01-02 

2018-01-02 

2018-01-02 

2018-01-02 

2018-01-02 

2018-01-02 

Urvalsparametrar: 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 

Gem Kostnader i samband med insats bifall 

Gem Kostnader i samband med insats bifall 

Gem Kostnader i samband med insats bifall 

FR Beslut inleda faderskapsutredning FB 2: 1 

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

BoU Intern Öppenvård bifall 

BoU Intern Öppenvård bifall 

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

Organisation· 

Underniväer· 

Handläggare· 

20180101 - 20180131 Beslutsfattare· 

Personnummer- * 

2018-02-01 

Orsak 

Beslutsfattare 

Camilla Moritz 

Camilla Moritz 

Camilla Moritz 

Cecilia Svensson 

Helen Johansson 

Linda Hedman 

Linda Hedman 

Patrik Lundqvist 

Urvalsdatum = Beslutsdatum 

A vslagsbelopp 

715,00 

775,00 

3 147,00 

Sidal/15 
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Beslutsdatum 

Avser 

2018-01-02 

2018-01-03 

2018-01-03 

2018-01-03 

2018-01-03 

2018-01-03 

2018-01-03 

2018-01-03 

2018-01-03 

Urvalsparametrar: 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 

BoU Råd o stöd 4 kap 1 § bifall 

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

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

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

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

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

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

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

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

Qrganisati on

Undernivåer

Handläggare· 

20180101 - 20180131 Beslutsfattare· 

Personnummer * 

2018-02-01 

A vslagsbelopp 

Beslutsfattare 

Ulrik Saurell 

Camilla Moritz 

Camilla Moritz 

Camilla Moritz 

Camilla Moritz 

Camilla Moritz 

Camilla Moritz 

Camilla Moritz 

Camilla Moritz 

Uryalsdatum = Beslutsdatum Sida2/15 
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Beslutsdatum 

2018-01-03 

2018-01-03 

2018-01-03 

2018-01-03 

2018-01-03 

2018-01-04 

2018-01-04 

2018-01-04 

2018-01-05 

Urvalsparametrar: 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 

Gem Kostnader i samband med insats bifall 

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

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

BoU Vård med placermg utom egna hemmet enl 4 kap 1 § SoL bifall 

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

Gem Kostnader i samband med insats bifall 

Gem Kostnader i samband med insats bifall 

FR Beslut inleda faderskapsutredning FB 2:1 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 §Bifall 

OrganisatjoTI' 

Undernivåer: 

Handläggare· 

20180101 - 20180131 Beslutsfattare· 

Personnummer * 

2018-02-01 

Beslutsfattare 

Linda Hedman 

Rose-Marie Paulsson 

Rose-Marie Paulsson 

Rose-Marie Paulsson 

Rose-Marie Paulsson 

Camilla Moritz 

Camilla Moritz 

Cecilia Svensson 

Arbetslös - Ingen ersättning 
Madelene Colliander 

Urvalsdaturn = Beslutsdatum 

A vslagsbelopp 

2 151,00 

585,00 

400,00 

2 426,00 

Sida3I15 
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Beslutsdatum 

Avser 

2018-01-08 

2018-01-08 

2018-01-08 

2018-01-08 

2018-01-08 

2018-01-09 

2018-01-09 

2018-01-09 

2018-01-09 

Urva lspa ram etrar; 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 

Gem Kostnader i samband med insats bifall 

FR Beslut inleda faderskapsutredning FB 2:1 

Vux Beslut inleda utredning enl 11 kap 1 § 

Vux Kontaktp/familj 4 kap 1 § bifall 

BoU Intern Öppenvård bifall 

BoU Utredning enl 11 kap §§ 1,2 SoL avslutas utan åtgärd 

Gem Kostnader i samband med insats bifall 

FR TR beslutar om särskilt förordnad vårdnadshavre 

Gem Kostnader i samband med insats bifall 

Organisation

Undemivåer: 

Handläggare· 

20180101 - 20180131 Beslutsfattare: 

Qmk;. 

~ 

Personnummer· * 

2018-02-01 

A vslagsbelopp 

Beslutsfattare 

455,00 
Camilla Moritz 

Cecilia Svensson 

Linda Hedman 

Nicolina Carlsson 

PiaÅstrand 

Camilla Moritz 

775,00 
Camilla Moritz 

Cecilia Svensson 

46 345,00 
Linda Hedman 

Urvalsdatum = Beslutsdatum Sida 4 I 15 
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Beslutsdatum 

2018-01-09 

2018-01-09 

2018-01-09 

2018-01-09 

2018-01-09 

2018-01-09 

2018-01-09 

2018-01-09 

2018-01-09 

Urvalsparametrar: 

Vux Övr Institutionsplac 4 kap 1 § vård.kostnad 

BoU Utredningskostnad 

BoU Utredningskostnad 

Vux Övr öppenvårdsinsats kostnad bifall 

BoU Beslut Intematboende e.dyl kostnad 

Gem Kostnader i samband med insats bifall 

Gem Kostnader i samband med insats bifall 

Gem Kostnader i samband med insats bifall 

Bo U L VU Särskilda kostnader 

Organisation· 

Undernjvåer 

Handläggare· 

20180101 - 20180131 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 2018-02-01 

A vslagsbelopp 

Beslutsfattare 

35 650,00 
Linda Hedman 

55 650,00 
Linda Hedman 

553,00 
Linda Hedman 

500,00 
Linda Hedman 

3 580,00 
Linda Hedman 

932,00 
Linda Hedman 

50 229,00 
Linda Hedman 

50 229,00 
Linda Hedman 

139 500,00 
Linda Hedman 

Beslutsfattare· 
Urvalsdatum = Besluts datum Sida 5 /15 

Personnummer * 

133



Beslutsdatum 

Avser 

2018-01-09 

2018-01-09 

2018-01-09 

2018-01-10 

2018-01-10 

2018-01-10 

2018-01-10 

2018-01-10 

2018-01-10 

Urvalsparametrar; 

Gem Kostnader i samband med insats bifall 

BoU Extern Öppenvårds kostnad bifall 

Gem Kostnader i samband med insats bifall 

Ek bistånd beslut inleda utredning 

Ek Inleda försörjningsinsats 

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

Undemjväer: 

Handläggare· 

20180101 - 20180131 

Delegeringslista 

Utskriftsdatum: 

Beslut<fattare· 

Orsak 

Beslut" 

Personnummer * 

2018-02-01 

Orsak 

Beslutsfattare 

Linda Hedman 

Linda Hedman 

Rose-Marie Paulsson 

Ann-Britt Nilsson 

Ann-Britt Nilsson 

Camilla Moritz 

Camilla Moritz 

Camilla Moritz 

Camilla Moritz 

Urvalsdatum = Beslutsdatum 

A vslagsbelopp 

48 050,00 

23 650,00 

200,00 

3 147,00 

3 147,00 

3 147,00 

3 147,00 

Sida6/15 
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Besluts datum 

Avser 

2018-01-10 

2018-01-10 

2018-01-10 

2018-01-10 

2018-01-10 

2018-01-10 

2018-01-10 

2018-01-10 

2018-01-10 

Urvalsparametrar: 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 2018-02-01 

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 

Gem Kostnader i samband med insats bifall 

Gem Kostnader i samband med insats bifall 

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

Organisatioff 

Underniväer 

Handläggare· 

20180101 - 20180131 Beslutsfattare· 

Personnummer * 

A vslagsbelopp 

Beslutsfattare 

3 147,00 
Camilla Moritz 

3 147,00 
Camilla Moritz 

3 147,00 
Camilla Moritz 

3 147,00 
Camilla Moritz 

3 147,00 
Camilla Moritz 

3 147,00 
Camilla Moritz 

3 147,00 
Camilla Moritz 

3 147,00 
Camilla Moritz 

Nicolina Carlsson 

Urvalsdatum = Beslutsdatum Sida 7 I 15 
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Beslutsdatum 

Avser 

2018-01-10 

2018-01-11 

2018-01-11 

2018-01-11 

2018-01-11 

2018-01-11 

2018-01-12 

2018-01-12 

2018-01-12 

Urvalsparametrar: 

Vux Övr öppenvårdsinsats kostnad bifall 

FR Beslut inleda utredning FB 6: 19 

FR Beslut inleda utredning FB 6: 19 

FR Beslut inleda utredning FB 6: 19 

FR Beslut inleda faderskapsutredning FB 2:1 

Gem Kostnader i samband med insats bifall 

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

FR Faderskaps bekräftelse FB 1 :4 S-protokoll 

Gem Kostnader i samband med insats bifall 

20180101 - 20180131 

Organisation: 

Underniväer: 

Handläggare· 

Delegeringslista 

Utskriftsdatum: 2018-02-01 

Beslutsfattare· 

Personnummer· * 

Orsak 

Beslutsfattare 

Nicolina Carlsson 

Cecilia Svensson 

Cecilia Svensson 

Cecilia Svensson 

Cecilia Svensson 

Rose-Marie Paulsson 

Annelie Zerman 

Cecilia Svensson 

Linda Hedman 

Uryalsdatum = Beslutsdatum 

Avslagsbelopp 

2 247,00 

345,00 

47 275,00 

Sida 8 I 15 
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Delegeringslista 

Utskrifts datum: 2018-02-01 

Beslutsdatum A vslagsbelopp 

Beslutsfattare 

2018-01-12 BoU L VU Särskilda kostnader 64 164,00 
Linda Hedman 

2018-01-12 BoU L VU Särskilda kostnader 64 164,00 
Linda Hedman 

2018-01-12 Gem Kostnader i samband med insats bifall 63 740,00 
Linda Hedman 

2018-01-15 Ek fly Bistånd 4 kap 1 §Bifall Gymnasiestuderande ensamkom 6 720,00 
Anna Berg 

2018-01-15 FR Faderskaps bekräftelse FB 1 :4 S-protokoll 
Cecilia Svensson 

2018-01-15 FR Beslut inleda utredning samarbetssamtal TR 
Linda Hedman 

2018-01-15 FR Beslut inleda utredning samarbetssamtal TR 
Linda Hedman 

2018-01-15 FR Beslut inleda utredning samarbetssamtal TR 
Linda Hedman 

2018-01-15 BoU Beslut Intematboende e.dyl kostnad 3 300,00 
Linda Hedman 

Urvalsparametrar: 20180101 - 20180131 Beslutsfattare· 
Urvalsdatum = Beslutsdatum Sida 9 I 15 

Organisation: 

Undernivåer 

Handläggare: Personnummer· * 
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Delegeringslista 

Utskriftsdatum: 2018-02-01 

Beslutsdatum 

2018-01-15 Gem Kostnader i samband med insats bifall 

2018-01-15 Gem Kostnader i samband med insats bifall 

2018-01-15 Vux Beslut Andrahandskontrakt 

2018-01-15 BoU Vård med placering utom egna hemmet enl 4 kap 1 § SoL bifall 

2018-01-15 Vux Övr öppenvårdsinsats kostnad bifall 

2018-01-16 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

2018-01-16 FR Beslut inleda utredning FB 6: 19 

2018-01-16 FR Beslut inleda utredning FB 6: 19 

2018-01-16 FR Beslut inleda utredning FB 6:19 

Urvalsparametrar: 20180101 - 20180131 Beslutsfattare: 

Organisation: 

Undemjvåer: 

Handläggare: Personnummer * 

Beslutsfattare 

Linda Hedman 

Linda Hedman 

Linda Hedman 

Linda Hedman 

Nicolina Carlsson 

Gymnasiestuderande ensamkom 
Anna Berg 

Cecilia Svensson 

Cecilia Svensson 

Cecilia Svensson 

Urvalsdatum = Beslutsdatum 

A vslagsbelopp 

47 275,00 

47 275,00 

1 386,00 

6 720,00 

Sida 10 I 15 
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Beslutsdatum 

2018-01-16 

2018-01-16 

2018-01-16 

2018-01-16 

2018-01-16 

2018-01-16 

2018-01-17 

2018-01-17 

2018-01-17 

Urvalsparametrar: 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 

FR Beslut inleda utredning FB 6:19 

FR Beslut inleda utredning FB 6: 19 

Vux Beslut Andrahandskontrakt 

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

BoU Övervägande om fortsatt vård enl 6 kap 8 § SoL 

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

Vux Övr öppenvårdsinsats kostnad bifall 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 §Bifall 

Organisation

Undernivåer 

Handläggare· 

20180101 - 20180131 Beslutsfattare· 

Personnummer· * 

2018-02-01 

Beslutsfattare 

Cecilia Svensson 

Cecilia Svensson 

Linda Hedman 

Socialnämnd 

Socialnämnd 

Socialnämnd 

Linda Hedman 

Ingår ej i skälig levandsnivå 
Maria Ivarsson 

Arbetshinder, sociala skäl 
Maria Ivarsson 

Urvalsdatum = Beslutsdatum 

A vslagsbelopp 

500,00 

5 125,00 

Sida 11/ 15 

139



Delegeringslista 

Utskrifts datum: 2018-02-01 

Beslutsdatum 

2018-01-18 Ek fly Bistånd 4 kap 1 §Bifall 

2018-01-18 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

2018-01-18 Gem Kostnader i samband med insats bifall 

2018-01-18 Gem Kostnader i samband med insats bifall 

2018-01-18 FR 6:8 a FB Ansökan hos TR om ändring av särskild förordnad vårdnadshavare 

2018-01-18 FR Avvaktar dom från TR 

2018-01-18 BoU Extern Öppenvårds kostnad bifall 

2018-01-18 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2018-01-19 BoU Beslut enl 11 kap §§ 1,2 SoL inleda utredning 

Urvalsparametrar: 20180101 - 20180131 Beslutsfattare· 

Organisation: 

Undernivåer 

Handläggare· Personnummer * 

Beslutsfattare 

Gymnasiestuderande ensamkom 
Anna Berg 

Gymnasiestuderande ensamkom 
Anna Berg 

Camilla Moritz 

Camilla Moritz 

Cecilia Svensson 

Cecilia Svensson 

Linda Hedman 

Maria Ivarsson 

Anna Laurell 

Urvalsdatum = Beslutsdatum 

Avslags belopp 

6 333,00 

6 087,00 

598,00 

252,00 

49 665,00 

Sida 12 / 15 
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Beslutsdatum 

Avser 

2018-01-19 

2018-01-19 

2018-01-19 

2018-01-19 

2018-01-19 

2018-01-19 

2018-01-22 

2018-01-22 

2018-01-22 

Urvalsparametrar: 

FRBeslut inleda faderskapsutredning FB 2:1 

FR Faderskaps bekräftelse FB 1 :4 MF-protokoll 

FR Beslut inleda faderskapsutredning FB 2: 1 

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek Bistånd 4 kap 1 §avslag 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 §Bifall 

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Gem Kostnader i samband med insats bifall 

Gem Kostnader i samband med insats bifall 

Organisation: 

Uridernivåer· 

Handläggare· 

20180101 - 20180131 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 2018-02-01 

Beslutsfattare· 

Personnummer * 

Beslutsfattare 

Cecilia Svensson 

Cecilia Svensson 

Cecilia Svensson 

Madelene Colliander 

Madelene Colliander 

Arbetslös - Ingen ersättning 
Madelene Colliander 

Annelie Zerman 

Linda Hedman 

Linda Hedman 

Urvalsdatum = Beslutsdatum 

A vslagsbelopp 

3 999,00 

139 500,00 

99 045,00 

Sida 13 I 15 
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Beslutsdatum 

2018-01-22 

2018-01-23 

2018-01-24 

2018-01-24 

2018-01-24 

2018-01-25 

2018-01-26 

2018-01-29 

2018-01-29 

Urvalsparametrar: 

Delegeringslista 

Utskriftsdatum: 2018-02-01 

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

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

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

FR Faderskapsbekräftelse FB 1:4 MF-protokoll 

FR Faderskaps bekräftelse FB 1 :4 S-protokoll 

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Gem Kostnader i samband med insats bifall 

FR Faderskaps bekräftelse FB 1 :4 S-protokoll 

Organisatiou

Undemivåer· 

Handläggare· 

20180101 - 20180131 Beslutsfattare: 

Personnummer· * 

Beslutsfattare 

Maria Ivarsson 

Patrik Lundqvist 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Anna Berg 

Cecilia Svensson 

Cecilia Svensson 

Anna Berg 

Madelene Colliander 

Camilla Moritz 

Cecilia Svensson 

Urvalsdatum = Beslutsdatum 

A vslagsbelopp 

1 967,00 

759,00 

Sida 14/15 
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Beslutsdatum 

2018-01-29 FR Faderskaps bekräftelse FB 1 :4 S-protokoll 

2018-01-29 Ek bistånd 4 kap 1 §; 9 kap 2 § förskott på förmån 

2018-01-29 Gem Kostnader i samband med insats bifall 

2018-01-29 Gem Kostnader i samband med insats bifall 

2018-01-29 Gem Kostnader i samband med insats bifall 

2018-01-31 Vux Beslut inleda utredning enl 11 kap 1 § 

2018-01-31 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

2018-01-31 FR Faderskaps bekräftelse FB 1 :4 S-protokoll 

Urvalsparametrar: 20180101 - 20180131 

Organisation· 

Underniyåer: 

Handläggare· 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 2018-02-01 

Beslutsfattare· 

Personnummer: * 

Beslutsfattare 

Cecilia Svensson 

Arbetshinder, sociala skäl 
Maria Ivarsson 

Rose-Marie Paulsson 

Rose-Marie Paulsson 

Rose-Marie Paulsson 

Anna Laurell 

Väntar på etableringsersättning '. 
Annelie Zerman 

Cecilia Svensson 

Uivalsdatum = Beslutsdatum 

A vslagsbelopp 

4 000,00 

738,00 

1 525,00 

775,00 

3 999,00 

Sida 15 I 15 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Barn & skola 

Delegationsbeslut 
BÅSTADS KO~VIMUN 

Utbildningsnämnden 

2018 ~02- 0 9 
Dnr .. V..N ... Q.9.Q.9.2:S/ 
... Z.Q~ .. ~ .. : .. 99..:1 ... 

Beslut fattade enligt delegationsbestämmelser för utbildningsnämnden 

UN/U008a 2017-11-07 

UN/U024 2017-11-20 

UN/U021 2017-11-20 

UN/U024 2017-11-22 

UN/U024 2017-12-06 

UN/U024 2017-12-06 

UN/U008a 2017-12-12 

UN/U024 2017-12-20 

UN/U024 2017-12-20 

UN/U024 2017-12-20 

UN/U024 2017-12-20 

UN/U024 2018-02-05 

UN/U024 2018-02-05 

Underskrift 
Datum 

2018-02-05 
Namnförtydligande 

Henrik Wagersten 

UN000459/ 
2017-600 

UN000463/ 
2017-460 

UN000185/ 
2016-610 

UN000463/ 
2017-460 

UN000488/ 
2017-460 

UN000487/ 
2017-460 

UN000491/ 
2017-600 

UN000280/ 
2017-460 

UN000279/ 
2017-460 

UN000502/ 
2017-460 

UN000503/ 
2017-460 

UN000028/ 
2017-460 

UN000029/ 
2017-460 

Beslut om placering på Skoll kap 8 § 5 Beviljad Henrik Wagersten 
förskola pga familjens 
situation 

Beslut om att bevilja och avslå Skoll kap10§ 32-33 Beviljad Henrik Wagersten 
skolskjuts 

Beslut om tilläggsbelopp Skoll kap 10§39 Beviljad Henrik Wagersten 

Beslut om att bevilja och avslå Skoll kap10§ 32-33 Beviljad Henrik Wagersten 
skolskjuts 

Beslut om att bevilja och avslå Skoll kap10§ 32-33 Beviljad Henrik Wagersten 
skolskjuts 

Beslut om att bevilja och avslå Skoll kap11§ 31-32 Beviljad Henrik Wagersten 
skolskjuts 

Beslut om placering på Skoll kap 8 § 5 Beviljad Henrik Wagersten 
förskola pga familjens 
situation 

Beslut om att bevilja och avslå Skoll kap10§ 32-33 Avslag Henrik Wagersten 
skolskjuts 

Beslut om att bevilja och avslå Skoll kap10§ 32-33 Avslag Henrik Wagersten 
skolskjuts 

Beslut om att bevilja och avslå Skoll kap10§ 32-33 Avslag Henrik Wagersten 
skolskjuts 

Beslut om att bevilja och avslå Skoll kap10§ 32-33 Avslag Henrik Wagersten 
skolskjuts 

Beslut om att bevilja och avslå Skoll kap10§ 32-33 Avslag Henrik Wagersten 
skolskjuts 

Beslut om att bevilja och avslå Skoll kap10§ 32-33 Avslag Henrik Wagersten 
skolskjuts 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Bildning & arbete 

Delegationsbeslut 
BÅSTADS KOMMUN 

Utbildningsnämnden 

2018 -02- 2 1 
Dnr •. LJN ... QQQQQ 3 / 
.... b9..US.-.. :: .. <?.l9..~ .... 

Beslut fattade enligt delegationsbestämmelser för utbildningsnämnden 

Nr enligt 
de lega-

Datum Diarienr 
tions-
ordning 
U081 2018-01-30 8 

U081 2018-02-07 9 

U081 2018-02-07 10 

U081 2018-02-13 11 

U081 2018-02-16 12 

U081 2018-02-19 13 

Underskrift 

2018-02-20 
I Underskrift Datum 

Namnförtydligande 

Ulrika Krämer 

Ärendebeskrivning Lagrum Beslut Delegat 

Antagen GYF7:8 Beviljad Ulrika Krämer 

Antagen GYF7:8 Beviljad Ulrika Krämer 

Antagen GY F7:8 Beviljad Ulrika Krämer 

Antagen GYF7:8 Beviljad Ulrika Krämer 

Antagen GYF7:8 Beviljad Ulrika Krämer 

Antagen GYF7:8 Beviljad Ulrika Krämer 
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 Tjänsteskrivelse  
 

180227\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (1) 

 
Datum : 2018-02-27 Till: Utbildningsnämnden  

Handläggare: Henrik Andersson och Margaretha Ekelund-Svensson  

Dnr: UN 000004/2018 – 900 
 
 

Beslutslogg  
 
 

Förslag till beslut 
 
Beslutsloggen för utbildningsnämnden, 2018-02-27, 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   Margaretha Ekelund-Svensson, t.f skol-

chef  
 
 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Beslutslogg för utbildningsnämnden, 2018-02-27 
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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 

2018-02-27  
 

 

       

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 2017-11-07, § 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, 

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 

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 
 

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  
 

180227\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (1) 

 
Datum : 2018-02-27 Till: Utbildningsnämnden  

Handläggare: Henrik Andersson och Margaretha Ekelund-Svensson  

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 om- och tillbyggnad av Förslövs skola – Beslut KF  
 
2. Ny förbundsordning för kommunalförbundet AV Media Skåne 2018-01-01  
 
3. Skolinspektionens beslut efter uppföljning förskola  
 
4. Skolinspektionens beslut efter uppföljning förskoleklass och grundskola  
 
5. Skolinspektionens beslut efter uppföljning grundsärskola  
 
6. Skolinspektionens beslut efter uppföljning fritidshem  
 
7. Skolinspektionens beslut efter uppföljning gymnasieskola  
 
 
 
 
Bildning och arbete   Barn och skola  
Henrik Andersson, bildningschef  Margaretha Ekelund-Svensson, t.f skolchef  
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Jl~, BÅSTADS 
'lf.» KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2018-01-24 

KF§ 6 Dnr KS 001508/2016 - 600 

9av35 

BÅSTADS KOfVlMUl\I 
Utbildningsnämnden 

2018 -02- 0 1 
Dnr.~.N ... ~X.>.'10 :T. / 
, .. 1..0..\ .X:~.~-QQ ..... 

Program för om- och tillbyggnad av Förs lövs skola 

Beskrivning av ärendet Förvaltningen har tagit fram en programhandling för ombyggnation av Förslövs 
skola F-6. Projektet omfattar Förslövs skola F-6 det vill säga byggnad A-F. 
Projektet kommer även att påverka högstadiet då verksamheten önskar skapa 
en invändig länk mellan högstadiet och F-6 samt möjlighet till framtida 
utbyggnad av högstadiet. För att säkerställa projektets inriktning avseende 
projekterting och byggnation föreslås att en politisk tillsatt styrgrupp till 
projekten bildas. Styrgruppens syfte är att säkerställa inom projektets ramar 
projektets målsättning avseende funktion, tid och ekonomi. 

Yttrande Under ärendetyttrar sig Ingela Stefansson (S), Bo Wendt (BP), Helena Stridh 
(BP), Tony lvarsson (M), Thomas Andersson (L), Stefan Olsson (C), Ann
Margret Kjellberg (S) och Christer de la Matte (M). 

Underlag till beslutet Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen 2018-01-10, § 5. 
Tjänsteskrivelse från fastighetsstrateg Sofia Boivie daterad 2017-10-20, med 
tillhörande bilaga. 

Yrkanden Ingela Stefansson (S), Bo Wendt (BP), Helena Stridh (BP), Tony lvarsson (M), 
Thomas Andersson (L) och Stefan Olsson (C): Bifall till kommunstyrelsens 
förslag. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Bevilja 47 mkr för år 2020 utöver den befintliga budgeten på: 2 mkr 2017, 
40 mkr 2018 och 23 mkr 2019. 

2. En politisk styrgrupp tillsätts omfattande två medlemmar från Bjärepartiet, 
vardera en medlem från Centern, Moderaterna, Socialdemokraterna och 
Liberalerna samt utbildningsnämndens ordförande. 

3. Ersättare ska utses till ledamöterna i styrgruppen. 

4. Val av ledamöter och ersättare görs i kommunfullmäktige. 

5. Ärendet ska avgöras i kommunfullmäktige. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2017-10-25 

Handläggare: Sofia Boivie 

Dnr:001508/2016-600 

Ombyggnation Förslövs skola F-6 

Förslag till beslut 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

1. bevilja 47 mkr för år 2020 utöver den befintliga budgeten på: 
2 mkr 2017 
40 mkr 2018 
23 mkr 2019 

2. För att gå vidare med projektering och nybyggnad för Förslövs skola F-6 enligt föreslagen 
pro- gramhandling. En politisk styrgrupp ska utses av kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Sammanfattning av ärendet 

1 (2) 

Förvaltningen har tagit fram en programhandling för ombyggnation av Förslövs skola F-6. Pro
jektet omfattar Förslövs skola F-6 det vill säga byggnad A-F. Projektet kommer även att på
verka högstadiet då verksamheten önskar skapa en invändig länk mellan högstadiet och F-6 
samt möjlighet till framtida utbyggnad av högstadiet. 

Vid utbildningsnämndens sammanträde 2016-06-30 presenterades ett underlag som visar att 
fem av sju skolenheter i kommunen bland annat Förslövs skola F-6 inte är anpassade till da
gens utbildning och de krav som finns i skollagen och läroplaner. 

I Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-01-18 togs följande beslut: Förvaltningen får i upp
drag att ta fram kostnadsberäkning för renovering alternativt nybyggnad av grundskola inom 
beslutad budget för att uppnå en tidsenlig arbets- och lärmiljö. 

Förvaltningen har tagit fram en förstudie innehållande placering, omfattning, ytor och en kal
kyl baserad på tidiga skisser. Förstudien presenterades som en muntlig informationspunkt på 
KSau 2017-07-17. 

Därefter har en programhandling daterad 2017-10-25 tagits fram som underlag till beslut. För
slaget innebär en tillbyggnad av skolan på ca 4300 kvm samt en modernisering av befintlig 
byggnad på ca 1500 kvm. 

För att säkerställa projektets inriktning avseende projekterting och byggnation föreslås att en 
politisk tillsatt styrgrupp till projekten bildas. 

Styrgruppens syfte är att säkerställa inom projektets ramar projektets målsättning avseende 
funktion, tid och ekonomi. 
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2 (2) 

Bakgrund 
Utredning har gjorts i fyra av sex byggnader B, C, D och F som visar problem med syllar, asfa
board på utsidan vägg, tak som måste läggas om samt dålig ventilation. Osäkerheten är stor att 
man inte får bort allt det material eller materialkombinationer som bedöms orsaka de upp
levda hälsobesvären. Det är även svårt att anpassa byggnadernas utformning och byggnads
konstruktion till dagens pedagogiska utformning av skolmiljöer. 

Av de utredningar som är utförda samt de inomhusmiljöproblem som personalen framför så 
bedöms det ur teknisk- och ekonomisk synvinkel vara mycket tveksamt till att utföra renove
ring på dessa byggnader. 

När det gäller byggnad A och E finns inte riktigt samma konstruktion och historiska inomhus
miljöproblem. Ytterligare utredning avdeende teknisk status på dessa byggnader pågår. 

l<onsekvenser av beslut 
En ny byggnad med välkomnande och samlad entre skapar en tydlighet för elever, personal, 
föräldrar och besökare. Säkerhet och överblickbarhet förbättras avsevärt. Tydlig entre och 
invändig kommunikation till högstadiebyggnad och även bibliotek. En mer koncentrerad skola 
med mindre avstånd mellan de olika delarna ökar samverkansmöjligheter samt följer Förslövs 
vision "Hela barnet hela vägen" samt skapar förutsättning för eventuell framtida expansion av 
skolan. 

Samhälle 
En attraktiv skola lockar fler att bosätta sig i Förslöv samt ökad attraktionskraft vid rekrytering 
av personal. Möjlighet till utveckling av delar av skolan till ett socialt centrum i enighet med 
inriktningsdokumentet för Förslövs tätort. 

Verksamhet 
Lokalerna anpassas till dagens läroplan som förutsätter flexibla och tillgängliga lärmiljöer. 

Sofia Boivie, fastighetsstrateg 

Teknik och service 

Beslutet ska expedieras till: 
Utbildningsnämnden 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Programhandling Förslövs skola 
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JIV 
MEDIA SKÅNE 

BÅSTADS KOMMUN 
Utbildningsnämnden 

2018 -02- 2 1 
Dnr.V...f/..9J?..<?..f.Lf.f ( 
1...o /'} - Coo i """ 

····································-· 

2018-02-19 

Till: 
Medlemskommunerna i 
Kommunalförbundet 
AV Media Skåne. 

Ny Förbundsordning för l<ommunalförbundet AV Media Skåne 2018-01-01 
Kommunalförbundet AV Media Skåne översänder Ny Förbundsordning med underskrifter 
ifrån de tolv medlemskommunerna. Förbundsordningen gäller fr.o.m. 2018-01-01. 

Med vänlig hälsning 

Mikael Linden 
Verksamhetschef 
Kommunalförbundet 
AV Media Skåne 

Bilagor: 

Christer Grankvist 
Ordföranden 
l<ommunalförbundet 
AV Media Skåne 

Förbundsordning för Kommunalförbundet AV Media Skåne 7 sidor. 
Underskrifter 12 sidor. 

AV Media Skåne I Finjagatan 44, 281 33 Hässleholm I Växel 0451- 38 85 80 
Bankgiro: 5161-8163 I Orgnr: 222000-0943 

Webb: avmediaskane.se I E-post: kontakt@avmediaskane.se 
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MEDIA SK ÅNE 

2017-09-18 

f'örbundsordning för Kommunalförbundet 
AV Media Skåne. 
Förbundet bildades på obestämd tid 1997 och startade sin verksamhet 1998. 
Ändringar av och tillägg till förbundsordningen har antagits av medlemmar 2017 och 
träder i kraft 1 januari 2018. 

1 §Namn och säte 
Kommunalförbundets namn är Kommunalförbundet AV Media Skåne och 
har sitt säte i Hässleholm. 

2 § Medlemmar 
Medlemmar i Kommunalförbundet är: 
Bromölla, Båstad, Hässleholm, Klippan, Osby, Perstorp, Simrishamn, Tomelilla, 
Åstorp, Ängelholm, Örkelljunga och Östra Göinge kommun . 

3 § Ändamål och uppgifter 
Kommunalförbundets syfte är att tillvarata medlemmarnas intressen inom utbildning, 
förskola och annan pedagogisk verksamhet. Kommunalförbundets ändamål är att 
frätnja samverkan och ge medlemmarna ett brett och l<Valitativt utbud inom 
områdena film, ljud, litteratur, pedagogik, skol- och kompetensutveckling samt 
tillhandahållande av teknik. Kommunalförbundet skall ligga I framkant avseende 
modern pedagogik och teknik. 

Uppgifter: 
o Utlåning och distribution av pedagogiskt material, film, ljud, litteratur, digital 

teknik och digitala läromedel. 
o Tillhandahålla plattform för strömmande media. (Streaming). 
o I enlighet med förbundets ändamål erbjuda medlemskommunerna tillgång till 

relevant teknik till självkostnadspris inom utbildning, förskola och annan 
pedagogisk verksamhet. 

AV Medla Skåne I Flnjagatan 44, 281 51 Hässleholm I Växel 0451- 38 85 80 
Bankgiro: 5161-8163 I Orgnr: 222000-0943 

Webb: avmediaskane.se I E-post: kontakt@avmediaskane.se 
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ME D I A SKANE 

o Garantera att samtliga produkter och tjänster är kvalitetssäkrade före utlåning 
och inköp. 

o Erbjuda förmånliga gemensamma avtal för digitala läromedel. 
o Genomföra event såsom läromedelsmässa och andra pedagogiska träffar för 

inspiration och information inom pedagogisk verksamhet. 
o Erbjuda medlemmarna utbildningar i form av kurser och konferenser. 
o Skapa nätverl< för erfarenhetsutbyte mellan kommunerna. 
o Samverka med nationella och regionala organisationer i Skåne län samt med 

motsvarande verksamheter i första hand i närliggande län men också vid 
behov övriga Sverige. 

Kommunalförbundet har även rätt att efter avtal med förbundsmedlem tillhandahålla 
andra eller kompletterande produkter eller tjänster inom ramen för kommunal
förbundets kompetens. Om kommunalförbundet tillhandahåller andra tjänster till sina 
förbundsmedlemmar än sådana som ingår i medlemsavgiften skall detta göras så att 
intäkterna för dessa tjänster täcker kostnaderna för densamma. 

4 § Organisation 
Förbundet är ett kommunalförbund med direktion. För förbundsdirektionen gäller 
särskilt reglemente. 

5 § Direktionen 
Direktionen skall bestå av en ledamot och en ersättare från varje förbundsmedlem, 
dvs. 12 ledamöter och 12 ersättare. Mandattiden för ledamöter och ersättare är fyra 
(4) år räknat från första januari året efter det då allmänna valet till kommunfullmäktige 
ägt rum i landet. 

Vid förhinder för ledamot tjänstgör ersättare vald av samma förbundsmedlem som 
ledamoten. Ledamot kallar själv in sin ersättare. 

Ersättare i direktionen har närvarorätt och yttranderätt vid direktionens 
sammanträden och rätt att få sin mening antecknad i protokollet. 

---------------------------- - --
AV Media Skåne I Finjagatan 44, 281 51 Hässleholm I Växel 0451- 38 85 80 

Bankgiro: 5161-81631 Orgnr: 222000-0943 
Webb: avmediaskane.se I E-post: kontakt@avmediaskane.se 
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ME OIA S K Å N E 

6 § Kungörelser och tillkännagivanden 
Kommunalförbundet skall på sin webbplats ha en anslagstavla. Anslagstavlan skall 
kunna särskiljas från övrigt innehåll på webbplatsen. Varje förbundsmedlem skall ges 
möjlighet att länka sin webbplats till den webbplats där kommunalförbundet har sin 
anslagstavla. 

Kommunalförbundet skall på sin anslagstavla publicera kommunalförbundets: 
- tillkännagivanden om direktionens sammanträden 
- tillkännagivanden av justerade protokoll 
- tillkännagivanden av delegationsbeslut som inte skall anmälas till en nämnd 
- justerade protokoli i den utsträckning förbundet bestämmer och inte strider 

mot lag eller annan författning 
- upplysningar om hur beslut kan överklagas 

7 § Initiativrätt 
Ärenden i direktionen får väckas av ledamot i direktionen eller genom 
förbundsmedlems kommunfullmäktige eller kommunstyrelse. 

8 § Revisorerna 
Förbundet sl<all ha tre (3) revisorer. Kommunfullmäktige i medlemskommunerna 
utser revisorerna. Valet skall föregås av samråd med övriga medlemmar. 
Revisorerna väljs för samma mandatperiod som direktionen. Tre av 
medlemskommunerna utser för varje mandatperiod revisorer. Varefter tre nya 
medlemskommuner utser revisorer för nästkommande mandatperiod tills alla 
medlemskommuner har utsett revisorer för en mandatperiod. 

9 § Kostnadstäckning 
Kommunalförbundets årliga kostnader skall täckas genom avgifter. 
Kommunalförbundet skall debitera medlemmarna avgifter för utförda tjänster efter 
självkostnadsprincipen. 

AV Medla Skåne I Finjagatan 44, 281 51 Hässleholm I Växel 0451- 38 85 80 
Bankgiro: 5161-81631 Orgnr: 222000-0943 

Webb: avmediaskane.se I E-post: kontakt@avmediaskane.se 
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ME D I A SKAN E 

10 §Andel i tillgångar och skulder 
Förbundsmedlemmarna har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och 
skulder i förhållande till medlemmarnas folkmängd. Till grund för fördelningen gäller 
respektive medlems andel av den totala folkmängden vid ingången av året före 
räkenskapsåret, avrundat till en decimal. 
Nu angivna fördelningsgrund gäller för täckande av brist för det fall att förbundet 
skulle sakna medel att betala sina skulder i verksamheten samt vid skifte av 
förbundets behållna tillgångar eller skulder som föranleds av förbundets upplösning. 
Samma fördelning skall gälla för borgen som medlemmarna ingår i förbundet. 

11 § Budget, verksamhetsplan och ekonomisk styrning 
Verksamhetschefen har att, till direktionen, årligen framlägga förslag till budget. 
Budgeten skall innehålla beslutsförslag för verksamheten och ekonomin under 
budgetåret, samt en plan för verksamheten och ekonomin under den därefter 
kommande tvåårsperioden. Budgetförslag skall förgås av dialogmöte med 
revisorerna vad avser revisionsbudget. 
Direktionen skall årligen fastställa en tidsplan för förbundets arbete med budget, 
uppföljning av ekonomi och verksamhet, delårsrapporter och årsredovisning. 
Direktionens sammanträden, vid vilka budgeten fastställs samt årsredovisningen 
godkännas, skall vara offentligt och skall tillkännages på kommunalförbundets 
anslagstavla minst en vecka före sammanträdesdagen. 
Förslag till budget samt årsredovisning skall hållas tillgängligt för allmänheten på 
förbundets anslagstavla från och med tillkännagivandet av det sammanträde med 
direktionen då budgeten skall fastställas respektive årsredovisningen skall 
godkännas. 

12 § Allmänhetens rätt att ställa frågor om årsredovisningen vid ett 
sammanträde med direktionen. 
Allmänheten har rätt att i elektronisk form (e-post) ställa frågor om årsredovisningen 
vid direktionsmöte då årsredovisningen behandlas. Sådana frågor skall inkomma till 
kommunalförbundet senast tre arbetsdagar före det direktionsmötet då års
redovisningen behandlas. Frågor om årsredovisningen besvaras vid direktionsmötet 
samt även med e-post till frågeställaren. 
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13 § Lån, borgen m.m. 
Förbundet har inte rätt att uppta lån, teckna borgen, garantier eller motsvarande utan 
godkännande av samtliga förbundsmedlemmars fullmäktige. 
Förbundet får inte bilda bolag, förvärva andelar i bolag eller motsvarande utan 
godkännande av samtliga förbundsmedlemmars fullmäktige. 

14 § Samråd, insyn och kontroll 
Förbundsmedlemmarna har rätt till insyn i förbundet och rätt att utöva uppsikt över 
dess verksamhet. Dessa befogenheter utövas enligt kommunallagen av 
kommunstyrelsen i respektive kommun. Direktionen skall före beslut, samråda med 
medlemmarna i frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt. 

15 § Ersättningar för förtroendeuppdrag 
Arvoden och andra ekonomiska ersättningar till ledamöter och ersättare i direktionen 
eller andra organ regleras i kommunalförbundets bestämmelser, arvoden och 
ersättning till förtroendevalda, enligt bestämmelser för arvoden och ersättningar som 
tillämpas i Hässleholms kommun. Arvode och andra ekonomiska ersättningar till 
revisorer och revisorsersättare skall utgå enligt de regler som tillämpas i 
Hässleholms kommun. 

16 § Uppsägning och utträde 
En förbundsmedlem har rätt att utträda ur förbundet. Uppsägningstiden är 18 
månader räknat från ingången av den månad då uppsägningen sker. Regleringen av 
de ekonomiska mellanhavandena mellan förbundet och den utträdande medlemmen 
bestäms i en överrenskommelse mellan samtliga förbundsmedlemmar. 
Den ekonomiska regleringen skall ske utifrån de andelar i förbundets samlade 
tillgångar och skulder som gäller vid ingången av det år medlemen utträder ur 
förbundet, om inte annat avtalas mellan förbundsmedlernmarna. 

17 § Likvidation och upplösning 
Om förbundsmedlemmarna inte kan enas om förutsättningarna för utträde när 
uppsägningstiden i 16 §är till ända, skall förbundet omedelbart träda i likvidation. 
Förbundet ska också träda i likvidation om minst tre av förbundsmedlemmarna 
genom samstämmiga beslut i respektive förbundsmedlems fullmäktige fattat beslut 
härom. Likvidationen verkställs av direktionen i egenskap av likvidator. 
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Vid skifte av förbundets behållna tillgångar med anledning av likvidationen ska den i 
10 § angivna fördelningsgrunden mellan förbundsmedlemmarna tillämpas. 

När förbundet har trätt i likvidation ska förbundets egendom, i den mån det behövs 
för likvidationen, förvandlas till pengar genom försäljning på offentlig auktion eller på 
annat lämpligt sätt. Verksamheten får tillfälligt fortsätta om det behövs för en 
ändamålsenlig avveckling. 

När direktionen har fullgjort sitt uppdrag som likvidator ska direl<tionen avge en 
slutredovisning för sin förvaltning. Redovisningen sker genom en förvaltnings
berättelse som rör likvidationen i sin helhet med redovisning av skiftet av behållna 
tillgångar. Till berättelsen ska fogas redovisningshandlingar för he!a likvidationen. 

Till slutredovisningen ska bifogas direktionens beslut om vilken av förbundets 
medlemmar som ska överta och vårda de handlingar som hör till förbundets arkiv. 
När förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna delgivits samtliga 
förbundsmedlemmar, är förbundet upplöst. 

18 § Tvister 
Tvister mellan förbundet och en eller flera förbundsmedlemmar skall, om parterna 
inte kan nå en frivillig uppgörelse, avgöras genom skiljeförfarande enligt lagen om 
skiljeförfarande (SFS 1999:116). 

19 § Inträde av ny medlem 
Om ytterligare kommun önskar bli medlem i förbundet skall ansökan ske till 
direktionen som yttrar sig och överlämnar ärendet till medlemskommunernas 
fullmäktige för beslut. 
Ny medlem som har antagits medges tillträda medlemskapet i förbundet den 1 
januari kalenderåret efter det att samtliga medlemskommuner biträtt ansökan genom 
fullmäktigebeslut och ny förbundsordning undertecknats av samtliga 
förbundsmedlemmar. 

20 §Ändring av förbundsordningen 
Ändring och tillägg till denna förbundsordning skall fastställas av samtliga 
medlemmars fullmäktige. Kommunalförbundets direktion skall ges möjlighet att yttra 
sig över förslag om förändrad förbundsordning. 
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2018-01-19 
2 (4) 

Dnr 43-2016:10574 

Uppföljning av tillsyn i Båstads kommun 
Skolinspektionen genomförde tillsyn av Båstads konunun under våren 2017. 
Skolinspektionen fattade den 15 september 2017 beslut efter tillsyn för Båstads 
kommuns ansvarstagande för förskolan. Skolinspektionen har nu gjort en 
uppföljning av de brister som framkom i detta beslut. Uppföljningen bygger på 
en redovisning av vidtagna åtgärder som Båstads konunun inkom med den 11 
december 2017. 

Sammanfattning av avhjälpta brister 

Arbetsområde 

2. Utveckling av utbildningen i förskolan 

Kommunen fördelar resurser till utbildning inom 
förskolan efter barnens olika förutsätb.1ingar och 
behov, för att säkerställa en likvärdig utbildning. 

Skolinspektionens beslut 

Typ av 

ingripande 

Vid uppföljning av tidigare beslut konstaterar Skolinspektionen att 
huvudmannen avhjälpt påtalade brister. 

Avhjälpt brist i verksamheten 

Utveckling av utbildningen i förskolan 

Huvudmannen ska arbeta kontinuerligt och långsiktigt får att utveckla och förbättra 
utbildningen i förskolan inom väsentliga områden, i syfte att främja ökad likvärdighet och 
kvalitet. I detta arbete ingår att huvudmannen skaffar sig kunskap om nuläget vid 
förskoleenheterna. Denna nulägesbild ska bland annat innefatta resultat avseende 
förskoleenheternas arbete med att främja barnens utveckling och lärande, och att erbjuda en 
trygg omsorg i en god miljö fri från kränkande behandling. I arbetet ingår också att följa upp de 
centrala förutsättningar som huvudmannen ger förskoleenheterna, för att de ska kunna ge 
barnen en god utbildning och omsorg. Huvudmannen analyserar sedan nulägesbilden i 
förhållande till de nationella målen, beslutar om vilka fårbättringsåtgärder som behövs, samt 
vidtar dessa åtgärder. Detta får att huvudmannen bland annat ska kunna avgöra om förskolan 
erbjuder barnen en god pedagogisk verksamhet där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. 
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När huvudmannen formulerar nulägesbilden ska denna bygga på uppgifter som förskolechefema 
tagit fram i sitt eget kvalitetsarbete vid förskoleenheterna, men också på uppgifter huvudmannen 
själv insamlat (exempelvis nationell statistik, tillsyns- och granskningsrapporter, anmälningar 
om kränkande behandling, etc). Det ska dä1förfinnas en koppling mellan huvudmannens 
kvalitetsarbete, och det kvalitetsarbete som förskolechefen tillsammans med förskollärare och 
övrig personal genomför vid förskoleenheterna. 

Ett annat viktigt verktyg för att se till att utbildningen och omsorgen är likvärdig är en 
behovsstyrd resursfördelning, så att resursfördelningen mellan förskoleenheterna anpassas efter 
enheternas skiftande behov och förutsättningar. Med resurser avses såväl ekonomiska som 
personalmässiga resurser. Resursfördelningen följs upp och utvärderas, så att en bedömning kan 
göras i vilken grad den främjar barnens utveckling och lärande 

Arbetet granskas genom bedömning av följande kritiska faktorer: 

Bedömning av brist 

Skolinspektionen konstaterade i tidigare beslut att Båstads kommun inte 
uppfyllde författningskraven avseende att: 

• Kommunen fördelar resurser till utbildning inom förskolan efter barnens 
olika förutsättningar och behov, för att säkerställa en lil<Värdig 
utbildning. (2 kap. 8a §skollagen) 

Det har vid uppföljningen av tillsynen inte framkommit annat än att Båstads 
kommun avhjälpt denna brist. 

Motivering 

Skolinspektionen bedömer, mot bakgrund av de uppgifter som har redovisats 
av huvudmannen, att Båstads kommun har vidtagit sådana åtgärder att den 
påtalade bristen i verksamheten har avhjälpts. 

Skolinspektionen avslutar härmed tillsynen av Båstads kommuns 
ansvarstagande för förskolan. 
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Uppföljning av tillsyn i Båstad kommun 
Skolinspektionen genomförde tillsyn av Båstad kommun under våren 2017. 
Skolinspektionen fattade den 11 september 2017 beslut efter tillsyn av 
huvudmannens ansvarstagande för skolformen förskoleklass och grundskola. 
Skolinspektionen har nu gjort en uppföljning av de brister som framkom i detta 
beslut. Uppföljningen bygger på en redovisning av vidtagna åtgärder som 
Båstad kommun inkom med den 11 december 2017. 

Sammanfattning av avhjälpta brister 

Arbetsområde 

l. Förutsättningar för utbildningen vid skolenheterna 

Huvudmannen ser till att det vid 
grundskoleenheterna erbjuds studiehandledning på 
modersmålet till de elever som behöver det. 

2. Utveckling av utbildningen vid skolenheterna 

Kommunen fördelar resurser till utbildning inom 
skolväsendet efter elevernas olika förutsättningar och 
behov, för att säkerställa en likvärdig utbildning. 

Skolinspektionens beslut 

Typ av 
ingripande 

Vid uppföljning av tidigare beslut konstaterar Skolinspektionen att 
huvudmannen avhjälpt påtalade brister. 

Avhjälpta brister i verksamheten 

Förutsättningar för utbildningen vid sko/enheterna 

Huvudmannen ska ge rektorn och övrig personal vid sko/enheterna fårutsättningar, så att 
utbildningen i grundskolan är likvärdig och av hög kvalitet. I detta arbete ingår bland annat att 
fårse skolenheterna med nödvändiga materiella och personalmässiga resurser, så att elevernas 
tillgång till viktiga stödfimktioner som till exempel elevhälsa, studie- och yrkesvägledning och 
skolbibliotek säkerställs. Dessa resurser måste också organiseras på ett ändamålsenligt sätt, så 
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att skolenheterna kan använda dem för det syfte de är avsedda för. I arbetet med att skapa 
nödvändiga förutsättningar ingår bland annat också att säkerställa att rektorerna har den 
kompetens skolforfattningama kräver, for att de ska kunna fullgöra sitt ansvar som pedagogisk 
ledare och chef för lärarna och övrig skolpersonal. Huvudmannen har också ett fungerande 
system for att ta emot anmälningar om kränkande behandling av elever. I de fallen utreds 
kränkningarna och åtgärdas vid behov. 

Bedömning av brist 

Skolinspektionen konstaterade i tidigare beslut att Båstad kommun inte 
uppfyllde författningskraven avseende att: 

• Huvudmannen ser till att det vid grundskoleenheterna erbjuds 
studiehandledning på modersmålet till de elever som behöver det. (5 
kap. 4 § skolförordningen) 

Det har vid uppföljningen av tillsynen inte framkommit annat än att Båstad 
kommun avhjälpt denna brist. 

Motivering 

Skolinspektionen bedömer, mot bakgrnnd av de uppgifter som redovisats av 
huvudmannen, att Båstad kommun har vidtagit sådana åtgärder att den 
påtalade bristen i verksamheten har avhjälpts. 

Utveckling av utbildningen vid sko/enheterna 

Huvudmannen ska arbeta kontinuerligt och långsiktigt for att utveckla och förbättm 
utbildningen i grundskolan inom väsentliga områden, i syfte att säkerställa likvärdighet och 
kvalitet. I detta arbete ingår att huvudmannen skaffar sig kunskap om nuläget vid 
skolenhetema. Denna nulägesbild ska bland annat innefatta kunskapsresultaten och resultaten 
avseende tryggheten och studieron vid skolenheterna. I arbetet ingår också att följa upp de 
centrala förutsättningar som huvudmannen ger skolenheterna, for att de ska kunna ge eleverna 
en god utbildning. Huvudmannen analyserar sedan orsakerna till bristande måluppfi;llelse, 
resultat och forutsättningar, vilka forbättringsåtgärder som behövs, samt vidtar dessa åtgärder. 

När huvudmannen formulerar nulägesbilden ska denna bygga på uppgifter som rektorerna tagit 
fram i sitt eget kvalitetsarbete vid skolenheterna, men också på uppgifter huvudmannen själv 
insamlat (exempelvis nationell statistik, tillsyns- och granskningsrapporter, anmälningar om 
kränkande behandling, etc). Det ska därför finnas en koppling mellan huvudmannens 
kvalitetsarbete, och det kvalitetsarbete som rektorn tillsammans med lärare, övrig personal och 
elever leder vid skolenheterna. 

Ett annat viktigt verktyg för att se till att utbildningen i grundskolan är likvärdig är en 
behovsstyrd resursfordelning, så att resursfördelningen mellan skolenheterna anpassas efter 
skolornas skiftande behov och förutsättningar. Med resurser avses såväl ekonomiska som 
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personalmässiga resurser. Resursfördelningen följs upp och utvärderas, så att en bedömning kan 
göras i vilken grad den främjar eleve111as kunskapsutveckling och trygghet. 

Bedömning av brist 

Skolinspektionen konstaterade i tidigare beslut att Båstad kommun inte 
uppfyllde författningskraven avseende att: 

• Kommunen fördelar resurser till utbildning inom skolväsendet efter 
elevernas olika förutsättningar och behov, för att säkerställa en likvärdig 
utbildning. (2 kap. Sa § skollagen) 

Det har vid uppföljningen av tillsynen inte framkommit annat än att Båstad 
kommun avhjälpt denna brist. 

Motivering 

Skolinspektionen bedömer, mot bakgrund av de uppgifter som redovisats av 
huvudmannen, att Båstad kommun har vidtagit sådana åtgärder att den 
påtalade bristen i verksamheten har avhjälpts. 

Skolinspektionen avslutm: härmed tillsynen av Båstad kommuns 
ansvarstagande för förskoleklass och grundskola. 

På Skolinspektionens vägnar 

~,;,-,°!r-
foger Börjesson 
Tf Enhetschef 
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Uppföljning av tillsyn i Båstad kommun 
Skolinspektionen genomförde tillsyn av Båstad kommun under våren 2017. 
Skolinspektionen fattade den 15 september 2017 beslut efter tillsyn av 
huvudmannens ansvarstagande för skolformen gmndsärskola. 
Skolinspektionen har nu gjort en uppföljning av de brister som framkom i detta 
beslut. Uppföljningen bygger på en redovisning av vidtagna åtgärder som 
Båstad kommun inkom med den 11 december 2017 samt på uppgifter som 
framkom vid kompletterande intervju den 14 januari 2018. 

Sammanfattning av avhjälpta brister 

Arbetsområde 

1. Förutsättningar för utbildningen vid skolenheterna 

Huvudmannen ser till att det finns möjlighet för 
elever som är mottagna i grundsärskolan att få sin 
utbildning i grundskolan eller sameskolan, och för 
elever i grundskolan att få sin utbildning inom 
grundsärskolan, och att det är den ursprungliga 
skolformens bestämmelser som gäller för eleven. 

2. Utveckling av utbildningen vid skolenheterna 

Utifrån en analys av det som framkommer i 
uppföljningen beslutar huvudmannen om 
nödvändiga utvecklingsåtgärder, och dokumenterar 
de beslutade åtgärderna. 

Huvudmaimen planerar för genomförandet av 
utvecklingsåtgärder och genomför dessa. Planeringen 
och åtgärderna dokumenteras. 
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Skolinspektionens beslut 
Vid uppföljning av tidigare beslut konstaterar Skolinspektionen att 
huvudmannen avhjälpt påtalade brister. 

Avhjälpta brister i verksamheten 

Förutsättningar för utbildningen vid sko/enheterna 

Huvudmannen ska ge rektorn och övrig personal vid skolenheterna förutsättningar, så att 
utbildningen i grundsärskolan är likvärdig och av hög kvalitet. I detta arbete ingår bland annat 
att förse skolenheterna med nödvändiga materiella och personalmässiga resurser. Huvudmannen 
ansvarar även för att elevernas tillgång till viktiga stödftmktioner som till exempel elevhälsa, 
studie- och yrkesvägledning och skolbibliotek säkerställs, och organiseras på ett ändamålsenligt 
sätt. I arbetet med att skapa nödvändiga förutsättningar ingår bland annat också att säkerställa 
att rektorerna har den kompetens skolfö1fattningarna kräver, för att de ska kunna ft1llgöra sitt 
ansvar som pedagogisk ledare och chef för lärama och övrig skolpersonal. Huvudmannen har 
också ett ftmgerande system för att ta emot anmälningar om kränkande behandling av elever. I 
de fallen utreds kränkningarna och åtgärdas vid behov. 

Huvudmannen ser till att mottagandet i gnmdsärskola sker i enlighet med skolfö1fattningarna. 
Detta gäller såväl elever på särskoleenheter som elever som är helt eller delvis integrerade i 
gnmdskolenheter. Hemkommunen ser till att mottagandet i grundsärskolan föregås av en 
utredning samt att det finns rutiner för omprövning av beslut. 

Bedömning av brist 

Skolinspektionen konstaterade i tidigare beslut att Båstad kommun inte 
uppfyllde författningskraven avseende att: 

• Huvudmannen ser till att det fums möjlighet för elever som är mottagna 
i grundsärskolan att få sin utbildning i grundskolan eller sameskolan, 
och för elever i grundskolan att få sin utbildning inom grundsärskolan, 
och att det är den ursprungliga skolformens bestämmelser som gäller för 
eleven. (7 kap 9 § skollagen) 

Det har vid uppföljningen av tillsynen inte framkommit annat än att Båstad 
kommun avhjälpt denna brist. 

Motivering 

Skolinspektionen bedömer, mot bakgrund av de uppgifter som har redovisats 
av huvudmannen, att Båstads kommun har vidtagit sådana åtgärder att den 
påtalade bristen i verksamheten har avhjälpts. 
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Huvudmannen ska arbeta kontinuerligt och långsiktigt för att utveckla och förbättra 
utbildningen vid skolenheterna inom väsentliga områden, i syfte att främja ökad likvärdighet och 
kvalitet. I detta arbete ingår att huvudmannen skaffar sig kunskap om nuläget vid 
skolenheterna, i förhållande till de nationella mål och riktlinjer som formuleras i 
gnmdsärskolans läroplan. I arbetet ingår också att fålja upp de fönttsättningar som 
huvudmannen ger skolenheterna, för att de ska kunna ge eleverna en god utbildning. 
Huvudmannen analyserar sedan måluppfi;llelsen och skolenheternas förutsättningar, beslutar 
om vilka förbättringsåtgärder som behövs, samt vidtar dessa åtgärder. 

När huvudmannen formulerar nulägesbilden ska denna bygga på uppgifter som rektorerna tagit 
fram i sitt eget kvalitetsarbete vid skolenheterna, men också på uppgifter huvudmannen själv 
insamlat (exempelvis nationell statistik, tillsyns- och granskningsrapporter, anmälningar om 
kränkande behandling etc.). Det ska dä1för finnas en koppling mellan huvudmannens 
kvalitetsarbete, och det kvalitetsarbete som rektorn tillsammans med lärare och elever leder vid 
skolenhetema. 

Ett annat viktigt verktyg för att se till att utbildningen är likvärdig är en behovsstyrd 
resursfördelning, så att resursfördelningen mellan skolenheterna anpassas efter skolornas 
skiftande behov och fönttsäthiingar. Med resurser avses såväl ekonomiska som personalmässiga 
resurser. Resursfördelningen följs upp och utvärderas, så att en bedömning kan göras i vilken 
grad den främjar elevernas kunskapsutveckling och trygghet. 

Bedömning av brist 

Skolinspektionen konstaterade i tidigare beslut att Båstad kommun inte 
uppfyllde författningskraven avseende att: 

• Utifrån en analys av det som framkommer i uppföljningen beslutar 
huvudmannen om nödvändiga utvecklingsåtgärder, och dokumenterar 
de beslutade åtgärderna. ( 4 kap. 3 och 6 §§ skollagen) 

• Huvudmannen planerar för genomförandet av utvecklingsåtgärder och 
genomför dessa. Planeringen och åtgärderna dokumenteras. ( 4 kap. 3 
och 6-7 §§skollagen) 

Det har vid uppföljningen av tillsynen inte framkommit annat än att Båstad 
kommun avhjälpt denna brist. 

Motivering 

Skolinspektionen bedömer, mot bakgrund av de uppgifter som har redovisats 
av huvudmannen, att Båstads kommun har vidtagit sådana åtgärder att den 
påtalade bristen i verksamheten har avhjälpts. 
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Skolinspektionen avslutar härmed tillsynen avseende Båstads kommuns 
ansvarstagande för grundsärskolan. 

På Skolinspektionens vägnar 

Inger Börjesson 
T.f. enhetschef 

Skolinspektionen 
Box 156, 221 00 Lund 

Kerstin Martinsson 
Föredragande 
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Uppföljning av tillsyn i Båstad kommun 
Skolinspektionen genomförde tillsyn av Båstad kommun under våren 2017. 
Skolinspektionen fattade den 11 september 2017 beslut efter tillsyn av 
huvudmannens ansvarstagande för skolformen fritidshem. Skolinspektionen 
har nu gjort en uppföljning av de brister som framkom i detta beslut. 
Uppföljningen bygger på en redovisning av vidtagna åtgärder som Båstad 
kommun inkom med den 11 december 2017. 

Sammanfattning av avhjälpta brister 

Arbetsområde 

1. Förutsättningar för utbildningen i fritidshemrnet 

Huvudmannen ser till att elevgrupperna har en 
lämplig sammansättning och storlek, och att eleverna 
i övrigt erbjuds en god miljö. 

2. Utveckling av utbildningen i fritidshemrnet 

Huvudmannen ser till att nödvändiga åtgärder vidtas 
om det genom klagomål eller på annat sätt kommer 
fram att det finns brister i verksamheten. 

Skolinspektionens beslut 

Typ av 
ingripande 

Vid uppföljning av tidigare beslut konstaterar Skolinspektionen att 
huvudmannen avhjälpt påtalade brister. 

Avhjälpta brister i verksamheten 

Förutsättningar för utbildningen i fritidshemmet 

Huvudmannen ska ge chefen förfritidshemmet och övrig personal vid fritidshemnzet 
förutsättningar, så att utbildningen i fritidshemmet är likvärdig och av hög kvalitet. Med hög 
kvalitet avses att den utformas utifrån syftet med utbildningen och så att allt centralt innehåll 
omfattas. Huvudmannen ska bland annat att informera vårdnadshavare om och erbjuda elever 
utbildning i fri tidshemmet. I arbetet med att skapa nödvändiga förutsättningar ingår bland 
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annat också att förse fritidshemmen med nödvändiga materiella och personalmässiga resurser, 
samt se till att elevgrupperna har en lämplig storlek och sammansättning och så att 
verksamheten bedrivs i en god miljö. I arbetet ingår också att säkerställa att de rektorer eller 
förskolechefer som är anställda att leda verksamheten vid fritidshemmen, och den personal som 
bedriver undervisning har den behörighet och kompetens skolförfattningarna kräver. 
Huvudmannen behöver se till att rektorn eller den som har ledningsansvaret för fritidshemmet 
kan ta sitt ansvar som pedagogiska ledare och att det finns ett fungerande system för att ta emot 
anmälningar om kränkande behandling av elever. I de fallen utreds kränkningarna och åtgärdas 
vid behov. Kommunen utövar också sitt tillsynsansvar över fristående fritidshem vars 
huvudman kommunen godkänt. 

Bedömning av brist 

Skolinspektionen konstaterade i tidigare beslut att Båstad kommun inte 
uppfyllde författningskraven avseende att: 

• Huvudmannen ser till att elevgrupperna har en lämplig sammansättning 
och storlek, och att eleverna i övrigt erbjuds en god miljö. (2 kap 35 §, 14 
kap. 9 § skollagen; Lgr 11, 1 Skolans värdegrund och uppdrag, God miljö 
för utveckling och lärande) 

Det har vid uppföljningen av tillsynen inte framkommit annat än att Båstad 
kommun avhjälpt denna brist. 

Motivering 

Skolinspektionen bedömer, mot bakgrund av de uppgifter som redovisats av 
huvudmannen, att Båstads kommun har vidtagit sådana åtgärder att den 
påtalade bristen i verksamheten har avhjälpts. 

Utveckling av utbildningen i fritidshemmet 

Huvudmannen ska arbeta kontinuerligt och långsiktigt får att utveckla och förbättra 
utbildningen i fritidshemmet inom väsentliga områden, i syfte att säkerställa likvärdighet och 
kvalitet. I detta arbete ingår att huvudmannen skaffar sig kunskap om nuläget vid 
fritidshemmen. Denna nulägesbild ska bland annat innefatta resultat avseende om eleverna i 
utbildningen ges möjlighet att utveckla de förmågor som de där ska utveckla och om 
verksamheten omfattar det centrala innehållet, samt resultaten avseende tryggheten och 
studieron vid fritidshemmen. I arbetet ingår också att fålja upp de centrala förutsättningar som 
huvudmannen ger fritidshemmen, för att de ska kunna ge eleverna en god utbildning. 
Huvudmannen analyserar sedan orsakerna till bristande måluppftjllelse, resultat och 
förutsättningar, vilka förbättringsåtgärder som behövs, samt vidtar dessa åtgärder. Detta för att 
huvudmannen bland annat ska kunna avgöra om eleverna ges en meningsfull fritid, stimuleras i 
sin utveckling och i sitt lärande samt gynna allsidiga kontakter och social gemenskap. 

När huvudmannen formulerar nulägesbilden ska denna bygga på uppgifter som cheferna för 
fritidshemmen tagit fram i sitt eget kvalitetsarbete på enhetsnivå, men också på uppgifter 
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huvudmannen själv insamlat (exempelvis nationell statistik, tillsyns- och granskningsrapporter, 
anmälningar om kränkande behandling, etc.). Det ska därför fimws e11 koppling mellan 
huvudmannens kvalitetsarbete, och det kvalitetsarbete som chefen fdrfritidshemmet tillsammans 
med lärare, övrig personal och elever leder vid fritidshemmen. 

Ett annat viktigt verktyg for att se till att utbildningen i fritidshemmet iir likvärdig är en 
behovsstyrd resursfördelning, så att resursfördelningen mellan fritidshemmen anpassas efter 
elevernas skiftande behov och forntsättningar. Med resurser avses såväl ekonomiska som 
personalmässiga resurser. Resursfordelningen foljs upp och utvärderas, så att en bedömning kan 
göras i vilken grad den främjar elevernas utveckling, lärande och trygghet. 

Arbetet granskas genom bedömning av foljande kritiska faktorer: 

Bedömning av brist 

Skolinspektionen konstaterade i tidigare beslut att Båstad kommun inte 
uppfyllde författningskraven avseende att: 

• Huvudmannen ser till att nödvändiga åtgärder vidtas om det genom 
klagomål eller på annat sätt kommer fram att det finns brister i 
verksamheten. ( 4 kap 7 § skollagen) 

Det har vid uppföljningen av tillsynen inte framkommit annat än att Båstad 
kommun avhjälpt denna brist. 

Motivering 

Skolinspektionen bedömer, mot bakgrund av de uppgifter som redovisats av 
huvudmannen, att Båstads kommun har vidtagit sådana åtgärder att den 
påtalade bristen i verksamheten har avhjälpts. 

Skolinspektionen avslutar härmed tillsynen av Båstad kommuns 
ansvarstagande för fritidshem. 

På Skolinspektionens vägnar 

'-f/ip1o~ 
Inger Börjesson 
Tf Enhetschef 
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Uppföljning av tillsyn i Båstad kommun 
Skolinspektionen genomförde tillsyn av Båstad kommun under våren 2017. 
Skolinspektionen fattade den 11 augusti 2017 beslut efter tillsyn för 
gymnasieskolan i Båstad kommun. Skolinspektionen har nu gjort en 
uppföljning av den brist som framkom i detta beslut. Uppföljningen bygger på 
en redovisning av vidtagna åtgärder som Båstad kommun inkom med den 11 
december 2017 samt på telefonintervju med representanter för huvudmannen 
som genomfördes den 12 januari 2018. 

Sammanfattning av avhjälpta brister 

Arbetsområde 

1. Förutsättningar för utbildningen vid skolenheterna 

Huvudmannen ser till att det på 
gymnasieskolenheterna finns tillgång till elevhälsa för 
eleverna i gymnasieskolan, så att den kan användas 
främst förebyggande och hälsofrämjande för att 
stödja elevernas utveckliri.g mot målen. 
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Skolinspektionens beslut 
Vid uppföljning av tidigare beslut konstaterar Skolinspektionen att 
huvudmannen avhjälpt påtalad brist. 

Avhjälpt brist i verksamheten 

Förutsättningar för utbildningen vid sko/enheterna 

Huvudmannen ska ge rektorn och övrig personal vid skolenheterna fårutsättningar, så att 
utbildningen i gymnasieskolan är likvärdig och av hög kvalitet. I detta arbete ingår bland annat 
att förse skolenheterna med nödvändiga materiella och personalmässiga resurse1~ så att elevernas 
tillgång till viktiga stödftmktioner som till exempel elevhälsa, studie- och yrkesvägledning och 
skolbibliotek säkerställs. Dessa resurser måste också organiseras på ett ändamålsenligt sätt, så 
att skolenheterna kan använda dem far det syfte de är avsedda far. I arbetet med att skapa 
nödvändiga forntsättningar ingår bland annat också att säkerställa att rektorerna har den 
kompetens skoifö1fattningarna kräver, för att de ska kunna ft1llgöra sitt ansvar som pedagogisk 
ledare och chef far lärarna och övrig skolpersonal. Huvudmannen har också ett ftmgerande 
system far att ta emot anmälniltgar om kränkande behandling av elever. I de fallen utreds 
kränkningarna och åtgärdas vid behov. 

Bedömning av brist 

Skolinspektionen konstaterade i tidigare beslut att Båstad kommun inte 
uppfyllde författningskraven avseende att: 

• Huvudmannen ser till att det på gymnasieskolenheterna finns tillgång 
till elevhälsa för eleverna i gymnasieskolan, så att den kan användas 
främst förebyggande och hälsofrämjande för att stödja elevernas 
utveckling mot målen. (2 kap. 25 §skollagen; Lgy 11, 2 Övergripande 
mål och riktlinjer, 2.6 Rektorns ansvar) 

Det har vid uppföljningen av tillsynen inte framkommit annat än att Båstad 
kommun avhjälpt denna brist. 

Motivering 

Skolinspektionen bedömer, mot bakgrund av de uppgifter som redovisats av 
huvudmannen, att det vid uppföljningen inte framkommit annat än att Båstad 
kommun avhjälpt bristen. 

Skolinspektionen avslutar härmed tillsynen avseende Båstad kommuns 
ansvarstagande för gymnasieskolan. 
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Inger Börjesson 
Tf enhetschef 
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Datum: 2018-02-27 Till: Utbildningsnämnden  

Handläggare: Henrik Andersson och Margaretha Ekelund-Svensson  

Dnr: UN 000006/2018 – 900 
 
 

Informationsärenden  
 
1. Information om Västra Karups skola, Peter Dahlberg  
 
2. Information om Malens förskola, Ann Heidenberg  
 
3. Lägesrapport förskolan inklusive redovisning av platser inom förskolan och pedagogisk om-
sorg, Birgitta Berséus  
 
4. Information om syskon- och kompisåkning samt status på skolbussarna, Henrik Wagersten  
 
5. Allmän information från Barn och skola, Margaretha Ekelund-Svensson  
 
6. Allmän information från gymnasiet, Henrik Andersson  
 
7. Allmän information från individ och familj, Henrik Andersson  
 
 
Bildning och arbete   Barn och skola  
Henrik Andersson, bildningschef  Margaretha Ekelund-Svensson  
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1 (2) 

 
Datum: 2018-02-25 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Birgitta Berséus 

Dnr: UN 000251/2017-600 

 
 

Optimal förskoleorganisation 
 
 

Förslag till beslut 
 

1. Fiskebyns förskola i Torekov: Renovera och bygga om befintliga lokaler. Planera för 
avveckling av modulen.   

2. Klockarebyns förskola i Västra Karup: Utöka med ytterligare en modul under 2018-
2020 för att täcka behovet av förskoleplatser i Västra Karup och Torekov i väntan på 
ombyggnad eller nybyggnation. Utöka antalet avdelningar genom tillbyggnad eller ny-
byggnation 2019.    

3. Backabyns förskola i Grevie: Utöka antalet avdelningar genom tillbyggnad eller ny-
byggnation för att kunna placera barn i förskolan i den ort där de är bosatta.    

4. Päronbyns-, Äppelbyns- och Malens förskolor i Båstad. Upprätta en plan för försäljning 
av Malen, rivning av Päronbyn och Äppelbyn och nybyggnation av en modern 8 avdel-
nings förskola.  Tillföra två moduler på Päronbyns tomt inför hösten 2018 för att  täcka 
behovet av förskoleplatser i Båstad tätort.  

5. Ängsbyns förskola i Båstad. Tillbyggnad av en fjärde avdelning 
 

 
Sammanfattning av ärendet 
Tjänsteskrivelsen täcker de akuta behoven av förskoleplatser 2018-2019.  
Lokalförsörjningsplan 2016-2020  för Båstads kommun visar på eftersatt underhåll av fastig-
heter. Därtill kommer stora årskostnader för moduler. Behovet av förskoleplatser fortsätter att 
öka. Idag är det svårt att erbjuda en förskoleplats inom garantiperioden (4 månader).  En ut-
byggnad måste till för att täcka kommande behov av platser.  Det akuta behovet bör lösas med 
moduler i Västra Karup och Båstad. 
Det är stora svårigheter att rekrytera förskollärare.     
 

Bakgrund 
Underhålls- och investeringsbehov föreligger i flertalet byggnader.  Båstadhem och Teknik och 
Service har tagit fram status samt investeringskalkyler för samtliga förskolor.  Under 2017 har 
viss uppfräschning av lokaler gjort och ventilationen har åtgärdats på Backabyns förskola och 
Ängsbyns förskola.   
Under det senaste året har problemet att rekrytera legitimerade förskollärare blivit stort i hela 
landet. Detta har också blivit tydligt i Båstads kommun. HR-avdelningen har tillsammans med 
förskolechefer gjort ett omfattande rekryteringsarbete utan önskat resultat.  Flera förskolor 
har vakanta förskollärartjänster som inte kunnat tillsättas av varken förskollärare eller 
barnskötare utan tjänsterna upprätthålls av vikarierande personal utan någon pedagogiskt 
utbildning. 
 

Aktuellt 
Inför hösten 2018 kommer det att finnas cirka 90 - 100 lediga förskoleplatser när barn födda 
2012 börjar förskoleklass. I den aktuella förskolekön för 2018 står idag ca 65 barn. 33 av dessa 
har garantidatum från maj-sista juni. Sifforna för den aktuella kön ändrar sig dagligen dels ge-
nom att fler söker förskoleplats men även att vårdnadshavare tackar nej av olika anledningar.  
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Behovet av förskoleplatser i Båstad och Västra Karup är stort och kommer troligtvis att öka 
dramatiskt när nya lägenheter blir inflyttningsklara vid stationsområdet i slutet på året. Den 
nya förskolan på Tuvelyckan kommer troligtvis inte att stå färdig i januari 2019. För att säkra 
behoven av förskoleplats under 2018-2019 bör 2 moduler placeras på Päronbyn. 2020 beräk-
nas barnantalet i Båstads kommun att öka stort utifrån planerade nybyggnationer.  
  

Konsekvenser av beslut 
Garantitiden för förskoleplats kan hållas. 
Fler barn kommer att få plats på sina hemorter om en utbyggnad sker. 
Nybyggda förskolor  underlättar rekrytering av legitimerade förskollärare. 
Större förskolor skapar förutsättningar för längre och flexiblare öppethållanden. 
 
Verksamhet 
En nybyggnation eller tillbyggnad till en 6 avdelningsförskola i Västra Karup skulle täcka be-
fintligt och framtida behov av förskoleplatser för delar av Torekov och Västra Karup.  En större 
mer tidsenlig och modern förskola kan attrahera och underlätta rekrytering av legitimerade 
förskollärare.  En större förskola kan också skapa förutsättningar för längre och flexiblare öp-
pettider vilket vårdnadshavare efterfrågar. Behovet av förskoleplatser, som föranleds av en 
kraftig inflyttning i Hemmeslöv, täcks genom att en ny fristående förskola med minst fyra av-
delningar byggs på Tuvelyckan under 2017-18. Ökad konkurrens medför krav på att Båstads 
kommun erbjuder tidsenliga och moderna förskolor.       
 
 
Beslutet ska expedieras till: 

Teknik och servicechef: Jan Berhardsson, Planchef: Olof Selldén, Fastighetstrateg: Sofia 
Boivie, Tf skolchef: Margaretha Ekelund Svensson  
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Bilaga 1. Redovisning av nuvarande förskoleorganisation 
Bilaga 2. Redovisning av platser, förskola 
Bilaga 3. Redovisning av barnantal, nettokö 
 
Samråd har skett med: 
Teknik och servicechef: Jan Berhardsson 
Planchef: Olof Selldén 
Fastighetstrateg: Sofia Boivie 
Tf skolchef: Margaretha Ekelund Svensson 
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Dnr: UN 000251/2017 – 600 
Bilaga 1. 

 
Aktuellt 

Inför hösten 2018 kommer det att finnas cirka 90-100 lediga förskoleplatser när barn födda 
2012 börjar förskoleklass. I den aktuella förskolekön för 2018 står idag ca 65 barn. 34 av dessa 
har garantidatum från maj-sista juni. Sifforna för den aktuella kön ändrar sig dagligen dels ge-
nom att fler söker förskoleplats men även att vårdnadshavare tackar nej av olika anledningar.  I 
dagsläget fattas vi minst 10 platser innan den 2/7.  
Behovet av förskoleplatser i Båstad och Västra Karup är stort och kommer troligtvis att öka 
dramatiskt i Båstad när nya lägenheter blir inflyttningsklara vid stationsområdet i slutet på året. 
Den nya förskolan på Tuvelyckan kommer troligtvis inte att stå färdig i januari 2019. För att 
säkra kön bör 2 moduler placeras på Päronbyn. 2020 beräknas barnantalet i Båstads kommun 
att öka stort utifrån planerade nybyggnationer. 
 
  
 

Förslöv 
Skogsbyns förskola. Inflyttning i ny 6-avdelningsförskola beräknat till november 2018.  
Ängsbyns förskola, 3 avdelningar. Uppfräschning av lokaler och ny ventilation under 2017. 
Dagbarnvårdare, 10 platser varav 4 är lediga. 
Under våren behöver 10 barn plats. På grund av många yngre barn och barn i behov av särskilt 
stöd kan inte Skogsbyn ta in det antal barn som lokalerna är dimensionerade för.  

 
Grevie  
Backabyns förskola, 2 avdelningar, har under hösten 2017 fått en uppfräschning av lokalerna 
och ventilationen har blivit åtgärdad. Tillgängligheten är ett problem eftersom fastigheten är i 
två våningar och saknar hiss.  Efter ventilationsarbetet tar förskolan emot 34 barn. Detta täcker 
inte behovet av förskoleplatser i Grevie. 
5 st barn börjar förskoleklass och slutar på Backabyn. 8 barn i kö. 2 barn önskar plats under vå-
ren. 
                                                                                                                                                        
Torekov  
Fiskebyns förskolas lokaler är inte ändamålsenliga. Tre avdelningar varav en modul. Två avdel-
ningar samsas om ett kapprum. Den ena avdelningen ligger avsides från kapprummet, vilket 
försvårar kontakten med vårdnadshavare vid hämtning och lämning. Förskolan ligger vägg i 
vägg med idrottshallen och följer inte gällande riktlinjer för akustik och buller i barns lärmiljöer 
enligt Boverket. Lokalernas begränsningar försvårar ett ökat barnantal samt samverkan mellan 
avdelningarna. Förskolans läge medför särskilt stora svårigheter att rekrytera legitimerade förs-
kollärare.  
7 barn börjar i förskoleklass. 4 barn önskar plats varav 1 barn under våren.   
 

Västra Karup  
Klockarebyns förskola, 3 avdelningar, har på grund av ökad inflyttning svårt att få förskoleplat-
serna att räcka till. Hyrd modul täcker inte platsbehovet.  
11 barn börjar förskoleklass. 9 barn i kö varav 6 av dessa önskar plats under våren. Akut behov 
av platser under våren 2018. 
I väntan på ny förskola kan förskoleplatser erbjudas i Förslöv i höst eller så flyttas moduler från 
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Förslöv till Västra Karup.                                                                                                          
 
Båstad 
Malens förskola, 2 avdelningar, är inte godkänd enligt OVK, obligatorisk ventilationskontroll. 
Detta kommer att åtgärdas under förskolornas sammanslagning i juli-augusti.  Personalutrym-
mena på plan två är inte tillgängliga för alla på grund av avsaknad av hiss.  
Äppelbyns förskola, 3+1 avdelning, har en fristående avdelning i en villa från 1964 som är om-
byggd till förskola. Denna avdelning har stort renoveringsbehov med slitna ytskikt, gammal gas-
panna samt dålig ventilation. Dessutom är det svårt med tillgänglighet med personalrum och 
personaltoalett på övervåningen.  
Päronbyns förskola, 2 avdelningar. 
Både Päronbyn och Äppelbyn har fått uppfräschade lokaler under 2017. För att uppfylla garanti-
tiden öppnar Malens förskola en provisorisk avdelning i en av Strandängsskolans lokaler för 
barn födda 2012 och barn i kön har erbjudits platser på förskolorna.  
26 barn önskar plats i Båstad. 14 av dessa har garantitid under våren. 10-12 kan erbjudas plats.  
20 barn på Äppelbyn börjar förskoleklass. Till hösten önskar i dagsläget 13 barn plats i Båstad. 
troligtvis kommer denna siffra att stiga betydligt under våren. 
 

Östra Karup  
Östra Karups förskola, 5 avdelningar med möjlighet till utbyggnad av en sjätte. 4 lediga platser. 
Ny fristående förskola planerad till januari 2019 men eftersom bygglovsansökan inte kommit in 
kommer startdatum troligtvis att senareläggas. Den fristående förskolan beräknas tillsammans 
med Östra Karups förskola att täcka behovet av förskoleplatser i Hemmeslöv/Östra Karup när 
den öppnar. Däremot kommer det troligtvis att saknas platser fram till dess.   
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lliJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Barn &skola 

Barn- och skolkontoret 

B.ÅST ADS ~(Oi\llMUN 
Utbildningsnärrmden 

2018 -02- 2 6 
Dnr •• U.~ .. 9.~.~.\} 
.... 1.:.<;?.\.~.: .. G..aa .... 

Redovisning av platser inom förskola och pedagogisk omsorg 

2018-02-15 

6' Antal platser 
Utnyttjade Placerade 

Lediga Antal barn 3 Område Förskola 
utgångsläge 

platser barn som ej 
platser ikö 3 nuläge börjat c 

;:J 

~ Båstad 0 

~ Äppelbyn 72 75 2 0 16 
Päronbyn 36 33 0 3 8 

Malen 36 35 0 1 11 

Östra Karup 
Östra Karups 

90 82 2 6 8 
förskola 

Västra Karup Klockare byn 54 53 0 1 9 

Torekov Fiske byn 46 40 4 2 4 

Grevie Backabyn 33 34 0 0 5 

Förslöv 0 

Skogs byn 108 (95) 87 8 13 7 

Ängs byn 54 53 1 0 6 

Pedagogisk 
10 5 1 4 0 

omsorg (2st) 

Summa förskola 539 497 18 30 74 

"T1 Utnyttjade Placerade ., 
Antal platser Lediga Antal barn !4: Område Förskola platser barn som ej 

Il>• utgångsläge platser i kö Cl> nuläge börjat ;:J 
n.. 

Båstad Montessori K 30 - 35 28 2 - 7 0 Cl> 

~ 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 

Lyckohällan 30 - 35 32 0 - 3 0 

Summa förskola 132 - 156 134 3 - 22 0 

201



BÅSTADS 
KOMMUN 

Barn & skola 

Barn- och skolkontor 

Sammanställning barnantal och nettokö till kommunens förskolor och pedagogisk omsorg 2018-02-15 

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

Totalt platsantal 526 (539) 526 

Utnyttjade platser 497 

Lediga platser 30 

Kö (garantidatum) 74 

Platser som saknas 26 

15 sept. 15 okt. 15 DOV. 15 dec. 

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. 

2012 145 K 105 K 106 

F 32 F 32 

2013 145 K 118 K 118 
F 24 F 24 

2014 133 K 102 K 103 

F 26 F 26 

2015 122 K 84 K 81 
F 32 F 32 

2016 136 K 76 K 86 
F 18 F 20 

2017 115 K 1 K 5 
F 0 F 0 

2018 22 

K = kommunal förskola/pedagogisk omsorg F = fristående förskola 
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