
 

 

 

Kallelse till sammanträde med Utbildningsnämnden  

Datum: Tisdagen den 3 april 2018 

Plats och tid: Sammanträde i Astrakanen, kl. 10:00  

 Dialog med ett 0-19 års perspektiv efter sammanträdet  

 Ärendemening Handläggare Besluts-
instans 

Sidnr 

 Upprop    
1.  Val av justeringsperson   UN 2 

2.  Godkännande av dagordning   UN 3 

3.  Granskning av kommunens hantering av arvoden och ersättningar till 
förtroendevalda  

Olof Nilsson  UN 4-25 

4.  Systematiskt arbetsmiljöarbete 2018 - Barn och skola Henrik Wagersten UN 26-29 

5.  Systematiskt arbetsmiljöarbete 2018 - Bildning och arbete  

(handlingar skickas ut senare) 

Henrik Andersson UN  

6.  Anmälda delegationsbeslut   UN 30-45 

7.  Beslutslogg   UN 46-49 

8.  Delgivningar   UN 50-59 

9.  Anmälda kränkande behandlingar  Henrik Wagersten UN 60-61 

10.  Informationsärenden  

1. Representationskostnader för barn och skola, Ewa Rhodin-Nilsson 
2. Representationskostnader för bildning och arbete, Ewa Rhodin-
Nilsson  
3. Placeringskostnader för Individ och familj, Linda Hedman, Gilla 
Thörhagen-Sköld och Jonas Olsson  
4. Uppföljning intern kontrollplan för utbildningsnämnden, Henrik 
Andersson och Margaretha Ekelund-Svensson  
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 

 UN 62 

 
 
Båstad den 27 mars 2018 
 
 
 

Helena Stridh 
Ordförande 

Therese Zetterström 
Sekreterare 
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Datum: 2018-03-27 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 10 april 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 : 2018-03-27 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.  
 
Kommunledningskontoret  
Therese Zetterström, Nämndsekreterare 
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Datum: 2018-03-13 Till: Utbildningsnämnden  

Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr: UN 000034/2018-900 
 
 

Svar på granskningsrapport avseende kommunens hantering  
av arvoden och ersättningar till förtroendevalda 
 
 
Förslag till beslut 
 
Utbildningsnämnden antar svaret som sitt eget och sänder det till kommunrevisionen.  
 
Sammanfattning av ärende 
Kommunrevisionen har granskat kommunens hantering av ersättningar till förtroendevalda.  
I granskningsrapporten framkommer rekommendationer för kommunens nämnder.  
 
Baserat på kommunrevisionens rekommendationer föreslår utbildningsnämnden en rad åt-
gärder för att hantera uppmärksammade brister.  

 
Aktuellt 
Kommunrevisionen har granskat kommunens hantering av arvoden och ersättningar till  
förtroendevalda. I granskningsrapporten framkommer en rad förslag på åtgärder som  
kommunstyrelsen, och kommunens nämnder, kan genomföra för att få en tydligare och  
mer rättssäker process för ersättningar. För utbildningsnämnden är  
rekommendationerna 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, 

 Inom ramen för arbetet med intern kontroll, beakta risker som kan kopplas till  

utbetalningar av arvoden och ersättningar till förtroendevalda. 

Förslag och åtgärder 
Nedan kommer två förslag att lyftas fram på åtgärder som utbildningsnämnden kan genomföra 
baserat på granskningsrapporten.  
 

1)  Utbildning 
I granskningsrapporten framkommer att förtroendevalda och tjänstepersoner inte är  
förtrogna med regelverket för ersättningar till förtroendevalda. 
 
Förslag på åtgärd 
Utbildningsnämndens presidium bör samråda med förvaltningen för att upprätta en utbild-
ningsplan. Utbildning genomförs sedan av förvaltningen för förtroendevalda och berörda tjäns-
tepersoner. 

 
2)  Säkerställa ändamålsenlig kontroll (Intern kontrollplan) 

Granskning av ersättningsblanketter sker av förvaltningen. Utbildningsnämndens interna kon-
trollmoment för ersättningar tar fasta på om det är korrekt ersättning som utbetalats. Stick-
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proverna i kommunrevisionens granskningsrapport lyfter fram att det finns brister i  
signaturer och beslutsattestering på ersättningsblanketterna. 
 
Förslag på åtgärd 
Utbildningsnämnden bör, till 2019-års kontrollplan, säkerställa att kontrollen gällande arvo-
den ej enbart gäller korrekt utbetalt belopp utan även så att yrkan om ersättning följer forma-
lian. Det kan genomföras genom att lägga till, eller förändra nuvarande kontrollmoment, så att 
beslutsattest, signaturer, datum och övrigt är korrekt. 
 
Förvaltningen deltar i utbildning enligt föregående punkt för att hålla sig à jour med  
regelverket vid sitt granskningsmoment. 

 
 
 
 
Kommunkontor 
Olof Nilsson, Nämndsekreterare 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Kommunrevisionen 
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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. 
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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. 

14 
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Bullding a better 
working world 

Båstads kommun den 13 november 2017 

Anna Hammarsten 
EY 

Malin Lundberg 
EY 
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Building a better 
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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BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2018-03-23 
Handläggare: Henrik Wagersten 
Dnr: UN000110/2018-600 
Till: Barn och utbildningsnämnden 

Beslutet skall expedieras till: 
Barn och skolas chefer 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 

Tjänsteskrivelse 

Sammanställning av arbetsmiljöarbetet i Barn och skola. 

Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) 

Förslag till beslut 

Utbildningsnämnden beslutar: 

1 (3) 

1. Godkänna sammanställningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet inom Barn och 
skola. 

2. Upprätta en åtgärdsplan med prioriteringar för arbetsmiljöarbetet. 

Sammanfattning av ärendet 
Sammanställning som gjorts av det systematiska arbetsmiljöarbetet inom Barn och skola, inne
fattar Stöd och utvecklingsenheten, förskolor, grundskolor inklusive grundsärskplan och fri
tidshem i Båstads kommun. Avsaknad av SAM-sammanställning från: Västra Karups skola och 
fritidshem, Fiske byns, Klockarbyns och Äppelbyns förskolor samt Barn och skola centralt. 

Bakgrund 
Ett systematiskt arbetsmiljöarbete behöver bedrivas kontinuerligt men också följas upp årli
gen. Detta regleras i Arbetsmiljöverkets författningssamling AFS 2001:1. Varje chef har arbets
miljöansvar för sitt respektive verksamhetsområde och ska följa upp och varje år göra en sam
manställning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Sammanställningarna i sig förs sedan 
ihop i dokumentet som "Sammanställning av arbetsmiljöarbetet i Barn och skola" (bilaga), och 
läggs fram inför Utbildningsnämnden, som beslutar om en åtgärdsplan med prioriteringar för 
arbetsmiljöarbetet. 

Aktuellt 

Allmänt: 
Då utbildningsnämnden inte beslutat om åtgärdsplan för Barn och skolas verksamheter redo
visas allmänt vad som framkommit i SAM-sammanställningarna. 

Stress och hög arbetsbelastning för personal och chefer är återkommande teman i samman
ställningarna. Generellt fungerar rutinerna kring SAM i verksamheterna bättre, med ökad del
aktighet kring styrdokument, enkäter, skyddsronder och handlingsplaner. 

• Kvarstående och nya fokusområden med avseende på brister: 
o Lokalernas ändamålsenlighet, ventilation, bristande underhåll och städning, vil

ket skapar dålig arbetsmiljö. 
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2 (3) 

o Hög arbetsbörda och stress bland personal och chefer i samtliga verksamheter. 
o Ökat antal barn i förskolan/fritidshem med längre vistelsetid -innebär ökad 

stress och arbetsbelastning för personal. 
o Stor brist på vikarier i både förskola (trots utökad vikariepool barnskötare), fri

tidshem och skola, samt svårigheter att rekrytera personal, skapar oro och 
stress hos personal. 

• Problematik som kvarstår på vissa enheter, men som fokuseras på mindre jämfört med 
föregående års redovisning: 

o Uppföljning av åtgärder efter skyddsronder och miljötillsyn. 
o Problematik kring uppkoppling/ IKT-relaterade problem. 

• Av dessa fokusområden konstateras i flera SAM - sammanställningar 
att det administrativa stöd som för närvarande implementeras genom rekryte
ringar av förskolechef och biträdande rektorer kommer att innebära en avlastning 
och ge möjligheter till bättre pedagogisk ledning av personalen. 

• Önskade aktiva åtgärder: 

Ökad resurstilldelning med anledning av ökad vistelsetid för barn. 

Konsekvenser av beslut 

Samhälle 
Prioritering på frågor kring förebyggande arbete och insatser för att undvika hög arbetsbelast
ning och stress för personal och chefer, gör Båstads kommun attraktiv som arbetsgivare och 
kan bidra till högre inflyttning. 

Verksamhet 
Prioritering på frågor kring förebyggande arbete och insatser för att undvika hög arbetsbelast
ning och stress för personal och chefer, ger positiva effekter på många områden för barn/ ele
ver, personal och chefer i Barn och skolas verksamheter. 

Ekonomi 
Prioritering på frågor kring förebyggande arbete och insatser för att undvika hög arbetsbelast
ning och stress för personal och chefer, leder till lägre kostnader för sjukskriving och rehabili
tering. 

Barn konsekvensanalys 
Prioritering på frågor kring förebyggande arbete och insatser för att undvika hög arbetsbelast
ning och stress för personal och chefer, leder till att barn och elever i högre grad får bättre stöd 
och r.rmed högre måluppfyllelse i utbildningen. 

Milj ~ons -l'l nalys 

27



~ 
0 

I 

N 
0 

I 

M 
~ 
0 
N 

BÅSTADS 
KOMMUN 

Sammanställning av den årliga 
uppföljningen av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet - SAM 

• • • • 

Linjechef rapporterar till verksamhetsområdeschef i februari 
Verksamhetsområdeschef rapporterar till kommunchef i mars 
Kommunchef rapporterar till kommunstyrelsen i april 
Varje chef redovisar uppföljningen i sin samverkansgrupp bNOW /10 j 2-D{'t- bOO 

Verksamhetsområde I Arbetsplats I Datum 

Barn och skola 19 arbetsplatser 2018-03-23 
Upprättad av: 

Henrik Wagersten (vik för tf skolchef Margaretha Ekelund-Svensson) 
Ange vem som har deltagit i uppföljningen 

Underlag från chefer: Stöd och utvecklingsenheten, Bussorganisationen, samt förskolechefer utom Elisabeth Enoksson och 
rektorer utom Peter Dahlberg. Sammanställt material har gjorts i samarbete med personal, skyddsombud, 
arbetsmiljöombud och fackliga representanter. 

1. Slutsatser av dokumentgenomgången 
Vad fungerar bra? 

- arbete med: handlingsplaner, riskanalyser, styrdokument, skyddsronder, medarbetarsamtal/enkäter, APT fungerar 
överlag bra. 

Vad behöver vi förbättra? 

- vid vissa enheter behöver resultat följas upp bättre från skydds och arbetsmiljöronder, 
- vissa enheter behöver chefsstöd för att bättre hinna med PU /lönesamtal 
- städningen behöver generellt bli avsevärt bättre 
- långsiktiga lokallösningar för verksamheterna och arbetsrum för personal som är runt i olika verksamheter. 
- vissa arbetsplatser behöver stabilare IKT lösningar. 

Vad gör vi? 

- följer upp skyddsronder /inspektioner så att problem åtgärdas. 
- information om och arbete kring SAM vid personalmöten 
- påtalar och anmäler brister när det exempelvis gäller lokalvård, ventilation 
- går igenom och följer upp rutiner 
- ser över resursfördelning 

2. Slutsatser av intervju/enkät 
Vad fungerar bra? 

- samverkan inom och mellan olika enheter i Barn och skola, 
- kommunikation inom arbetslaget, 
- ökad delaktighet i personalgrupperna, men också delande av arbetsbördan, 
- rutinerna för att bearbeta SAM på APT, 
- SAM- underlaget 
- problem lyfts och bearbetas 
- satsningar med skolverkets olika projekt 
- delande av arbetsbördan 
- bättre digitala plattformer 
Vad behöver vi förbättra? 

- det salutogena arbetet med att hantera och förebygga stress 
- se över arbetsförhållanden så att personal och chefer har rimlig arbetsbörda. 
- se över den psykosociala arbetsmiljön 
- se över rekryteringsarbetet för samtliga verksamheter, för att över huvud taget ha personal att sätta in vid ex. sjukdom och 
tjänstledigheter och för att besätta tjänster. 
- arbeta mer för att behålla personal. 
- göra riskanalyser 
Vad gör vi? 

- Söker statsbidrag som kan göra att arbetsbördan minskar 
- Påtalar problematik på olika områden för förvaltningschefmfl. 
- reviderar planer 

3. Sammanfattning 
Sammanfalla hur uppföljningen har gått till och det huvudsakliga reslutatet 

Genomgångar har gjorts av enkäter, medarbetarsamtal, styrdokument, skyddsronder, handlingsplaner, riskanalyser, APT-
protokoll, samtal med skyddsombud och olika personalgrupper. 
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Vad gör vi? För in åtgärderna i innevarande års handlingsplan 

Biträdande rektors- och förskolechefsrekrytering är genomförd, lärarcoach är anställd. Dessa nya tjänster är 
tänkta att avlasta både personal och chefer. 
Utökad vikariepool i förskolan har skett. 
Komma igång med arbetet kring rekrytering och personalpolitik (ARUBA) 
Kontinuerlig förbättring av SAM genom förankring, förtydligande och uppföljning. 
Förenkling av administrativa uppgifter/rutiner för att minska stress behöver utföras. 
Bättre introduktion av nyanställda behöver genomföras. 

Underskrift 
atum 

2018-03-23 

Båstads kommun 

HR-avdelningen 
Postadress: 269 80 BÅSTAD 
Besöksadress: Vångavägen 2 
Telefon: 0431-770 00 (vx) 
Fax: 0431-770 20 
bastads.kommun@bastad.se 
www.bastad.se 
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 Tjänsteskrivelse  
 

180327\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (1) 

 
Datum: 2018-03-27 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 – individ och familj, 2018-02-01 – 2018-02-23  
Delegationsbeslut – kommunjurist, 2018-03-10  
Delegationsbeslut – utredare/skolexpert, 2018-03-23 
Delegationsbeslut – Akademi Båstad Gymnasium, 2018-03-22  
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Delegationsbeslut 

BÅSTADS KOMMUN 
Utbildningsnämnden 

2018 -03- 0 1 
onr..LJ.~ ... 009..Q.Q3 
.... 1:..9. .. ~ -~- -=.9..o.~. 

Individ och familj Båstads kommun 

2018-02-01-2018-02-23 
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Delegeringslista 

Utskrifts datum: 2018-02-23 

Beslutsdatum Beslut 

Avser 

2018-02-02 FR Faderskapsbekräftelse FB 1 :4 MF-protokoll 

2018-02-02 FR Faderskapsbekräftelse FB 1 :4 S-protokoll 

2018-02-05 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2018-02-05 Ek fly Bistånd 4 kap 1 §Bifall 

2018-02-05 FR Faderskaps bekräftelse FB 1 :4 S-protokoll 

2018-02-05 BoU Beslut enl 11 kap §§ 1,2 SoL inleda utredning 

2018-02-05 Gem Kostnader i samband med insats bifall 

2018-02-05 BoU Beslut Internatboende e.dyl kostnad 

Urvalsparametrar: Period· 20180201 - 20180222 Beslutsfattare· 

Organisation· !Jm!k. 

Undemivåer· Beslut 

Handläggare· Personnummer· * 

Orsak 

Beslutsfattare 

Cecilia Svensson 

Cecilia Svensson 

Ingår ej i skälig levandsnivå 
Anna Berg 

Gymnasiestuderande ensamkom 
Anna Berg 

Cecilia Svensson 

Helen Johansson 

Linda Hedman 

Linda Hedman 

Urvalsdatum = Beslutsdatum 

0-21 
Beviljat A vslagsbelopp 

349,00 

50 229,00 

3 720,00 

Sida 1I10 
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Delegeringslista 

Utskriftsdatum: 2018-02-23 

Beslutsdatum Beslut 

Avser 

2018-02-05 Gem Kostnader i samband med insats bifall 

2018-02-05 Gem Kostnader i samband med insats bifall 

2018-02-05 BoU Extern Öppenvårds kostnad bifall 

2018-02-05 BoU Vård med placering utom egna hemmet enl 4 kap 1 § SoL bifall 

2018-02-05 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2018-02-05 Vux Beslut inleda utredning enl 11 kap 1 § 

2018-02-05 BoU Beslut enl 11 kap §§ 1,2 SoL inleda utredning 

2018-02-06 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2018-02-06 Ek fly Bistånd 4 kap 1 §Bifall 

Urvalsparametrar: ~ 20180201 " 20180222 Beslutsfattare· 

Organisation· Orsak 

Undemivåer ~ 

Handläggare· Personnummer· * 

Orsak 

Beslutsfattare 

Linda Hedman 

Linda Hedman 

Linda Hedman 

Linda Hedman 

Maria Ivarsson 

Nicolina Carlsson 

PiaÅstrand 

Ingår ej i skälig levandsnivå 
Anna Berg 

Gymnasiestuderande ensamkom 
Anna Berg 

Urvalsdatum ~ Beslutsdatum 

Beviljat A vslagsbelopp 

48 050,00 

50 229,00 

57 075,00 

6 650,00 

Sida 2 I 10 
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Beslutsdatum 

Avser 

2018-02-06 

2018-02-06 

2018-02-06 

2018-02-06 

2018-02-07 

2018-02-07 

2018-02-08 

2018-02-08 

2018-02-09 

U rva lspa ram etra r: 

Delegeringslista 

Utskriftsdatum: 

Beslut 

BoU Medgivande privatplac enl 6 kap 6 § SoL 

BoU Övervägande om fortsatt vård enl 6 kap 8 § SoL 

BoU Övervägande om fortsatt vård enl 6 kap 8 § SoL 

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

BoU L VU Särskilda kostnader 

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

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

BoU Beslut Intematboende e.dyl kostnad 

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

~ 

Organisation: 

Undemivåer 

Handläggare: 

20180201 - 20180222 Beslutsfattare· 

Orsak 

Beslut: 

Personnummer· * 

2018-02-23 

Orsak 

Beslutsfattare 

Socialnämnd 

Socialnämnd 

Socialnämnd 

Socialnämnd 

Linda Hedman 

Nicolina Carlsson 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Anna Berg 

Linda Hedman 

Anna Laurell 

Urvalsdatum ~ Beslutsdatum 

Beviljat A vslagsbelopp 

145 700,00 

1 819,00 

3 300,00 

Sida3 I IO 
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Beslutsdatum 

Avser 

2018-02-09 

2018-02-09 

2018-02-12 

2018-02-12 

2018-02-12 

2018-02-12 

2018-02-12 

2018-02-12 

2018-02-12 

Urvalsparametrar: 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 

Beslut 

FR Faderskapsbekräftelse FB 1 :4 S-protokoll 

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

FR Beslut inleda utredning snabbyttrande FB 6:20 

FR Beslut inleda utredning snabbyttrande FB 6:20 

FR Faderskapsbekräftelse FB 1 :4 MF-protokoll 

FR Faderskapsbekräftelse FB 1 :4 S-protokoll 

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

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

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

Period· 

Undemivåer 

Handläggare· 

20180201 - 20180222 Beslutsfattare: 

~ 

Beslut: 

Personnummer· * 

2018-02-23 

Orsak 

Beslutsfattare 

Cecilia Svensson 

PiaÅstrand 

Cecilia Svensson 

Cecilia Svensson 

Cecilia Svensson 

Cecilia Svensson 

Helen Johansson 

Helen Johansson 

Helen Johansson 

Urvalsdatum = Beslutsdatum 

Beviliat A vslagsbelopp 

Sida 4 I lO 
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Beslutsdatum 

Avser 

2018-02-12 

2018-02-12 

2018-02-12 

2018-02-12 

2018-02-12 

2018-02-12 

2018-02-12 

2018-02-12 

2018-02-12 

Urvalsnarametrar: 

Delegeringslista 

Utskriftsdatum: 

Beslut 

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

BoU L VU Särskilda kostnader 

BoU L VU Särskilda kostnader 

BoU L VU Särskilda kostnader 

Gem Kostnader i samband med insats bifall 

Gem Kostnader i samband med insats bifall 

Gem Kostnader i samband med insats bifall 

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

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

~ 

Organisation· 

Undernivåer 

Handläggare· 

20180201 - 20180222 Beslutsfattare: 

Orsak 

Beslut· 

Personnummer * 

2018-02-23 

Orsak 

Beslutsfattare 

Helen Johansson 

Linda Hedman 

Linda Hedman 

Linda Hedman 

Linda Hedman 

Linda Hedman 

Linda Hedman 

Linda Hedman 

PiaÅstrand 

Urvalsdatum = Beslutsdatum 

Beviliat A vslagsbelopp 

47 275,00 

63 120,00 

63 120,00 

63 740,00 

46 345,00 

47 275,00 

36 890,00 

Sidas I 10 
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Delegeringslista 

Utskrifts datum: 2018-02-23 

Beslutsdatum Beslut 

Avser 

2018-02-12 BoU Beslut enl 11 kap§§ 1,2 SoL inleda utredning 

2018-02-13 Gem Kostnader i samband med insats bifall 

2018-02-13 BoU Övrigt yttrande avges 

2018-02-14 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2018-02-14 Ek fly bistånd 4 kap 2 § bifall 

2018-02-14 Ek fly Bistånd 4 kap 1 §Bifall 

2018-02-14 FR Faderskaps bekräftelse FB 1 :4 S-protokoll 

2018-02-15 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2018-02-15 Ek fly Bistånd 4 kap 1 §Bifall 

Urvalsparametrar: Period: 20180201 - 20180222 Beslutsfattare· 

Organisation· .Qmik;, 

Undernivåer Beslut· 

Handläggare· Personnummer * 

Orsak 

Beslutsfattare 

PiaÅstrand 

Camilla Moritz 

Helen Johansson 

Ingår ej i skälig levandsnivå 
Anna Berg 

Arbetshinder, sociala skäl 
Anna Berg 

Arbetshinder, sociala skäl 
Anna Berg 

Cecilia Svensson 

Ingår ej i skälig levandsnivå 
Anna Berg 

Arbetshinder, sociala skäl 
Anna Berg 

Urvalsdatum = Beslutsdatum 

Beviljat A vslagsbelopp 

4 720,00 

5 769,00 

6 550,00 

7 116,00 

Sida 6 I 10 
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Beslutsdatum 

Avser 

2018-02-15 

2018-02-15 

2018-02-15 

2018-02-15 

2018-02-15 

2018-02-15 

2018-02-15 

2018-02-15 

2018-02-15 

Urvalsparametrar: 

Beslut 

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 

FR Beslut inleda faderskapsutredning FB 2: I 

Period: 

Organisation: 

Underniväer 

Handläggare· 

20180201 - 20180222 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 

Beslutsfattare· 

Orsak: 

Beslut· 

Personnummer: * 

2018-02-23 

Orsak 

Beslutsfattare 

Camilla Moritz 

Camilla Moritz 

Camilla Moritz 

Camilla Moritz 

Camilla Moritz 

Camilla Moritz 

Camilla Moritz 

Camilla Moritz 

Cecilia Svensson 

Urvalsdatum 

Beviljat A vslagsbelopp 

3 147,00 

3 147,00 

3 147,00 

2 747,00 

3 147,00 

3 147,00 

3 147,00 

3 147,00 

Beslutsdatum Sida 7 I lO 
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Beslutsdatum Beslut 

Avser 

2018-02-15 Vux Beslut inleda utredning enl 11 kap 1 § 

2018-02-15 BoU Utredningskostnad 

2018-02-15 Ek fly Bistånd 4 kap 1 §Bifall 

2018-02-19 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2018-02-19 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2018-02-19 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2018-02-19 Gem Kostnader i samband med insats bifall 

2018-02-20 Ek fly Bistånd 4 kap 1 §Bifall 

2018-02-20 Gem Kostnader i samband med insats bifall 

Urvalsparametrar: miQQ:. 20180201 - 20180222 
Organisation-

Undernivåer· 

Delegeringslista 

Utskriftsdatum: 2018-02-23 

Bes 1 utsfattare: 

Orsak· 

Beslut: 

Personnummer: * 

Orsak 

Bes I utsfattare 

Linda Hedman 

Linda Hedman 

Arbetslös - Ingen ersättning 
Linda Tillman Åkerhjelm 

Anna Berg 

Madelene Colliander 

Maria Ivarsson 

Rose-Marie Paulsson 

Arbetshinder, sociala skäl 
Anna Berg 

Camilla Moritz 

Urvalsdatum = Beslutsdatum 

Beviljat A vslagsbelopp 

63 070,00 

3 999,00 

145,00 

6 650,00 

3 147,00 

Sida8/10 
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Beslutsdatum Beslut 

Avser 

2018-02-20 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

2018-02-20 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2018-02-20 Gem Kostnader i samband med insats bifall 

2018-02-20 Gem Kostnader i samband med insats bifall 

2018-02-20 Gem Kostnader i samband med insats bifall 

2018-02-20 Gem Kostnader i samband med insats bifall 

2018-02-21 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2018-02-21 FR Beslut inleda faderskapsutredning FB 2: 1 

2018-02-21 FR Faderskapsbekräftelse FB 1 :4 S-protokoll 

Urvalsparametrar: Period· 20180201 - 20180222 
Organisation-

Undemivåer· 

Handläggare· 

Delegeringslista 

Utskriftsdatum: 

Bes I utsfattare· 

Orsak 

Beslut: 

Personnummer * 

2018-02-23 

Orsak 

Beslutsfattare 

Arbetshinder, sociala skäl 
Maria I varsson 

Utredningen kan ej färdigställas 
Maria Ivarsson 

Rose-Marie Paulsson 

Rose-Marie Paulsson 

Rose-Marie Paulsson 

Rose-Marie Paulsson 

Behovet bedöms vara tillgodose 
Anna Berg 

Cecilia Svensson 

Cecilia Svensson 

Urvalsdatum = Beslutsdatum 

Beviljat A vslagsbelopp 

5 125,00 

3 147,00 

3 147,00 

3 147,00 

3 147,00 

Sida 9 I 10 
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Beslutsdatum Beslut 

Avser 

2018-02-21 FR Faderskapsbekräftelse FB 1 :4 S-protokoll 

2018-02-21 FR Faderskaps bekräftelse FB 1 :4 S-protokoll 

2018-02-21 Ek Bistånd 4 kap 1 §avslag 

2018-02-22 ' Ek bistånd 4 kap 1 §, 9 kap 2 § förskott på förmån 

!Trvalsparametrar: Period· 20180201 " 20180222 

Organisation-

Undemivåer 

Handläggare· 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 2018-02-23 

Beslutsfattare· 

Orsak: 

~ 

Personnummer * 

Orsak 

Beslutsfattare 

Cecilia Svensson 

Cecilia Svensson 

Linda Tillman Åkerhjelm 

Arbetslös - Ingen ersättning 
Maria Ivarsson 

Urvalsdatum = Beslutsdatum 

Beviljat A vslagsbelopp 

4 200,00 

Sida 10 I IO 
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lill BÅSTADS 
M KOMMUN 
Bildning & arbete 

Delegationsbeslut 

BÅSTADS KOMMUN 
Utbildningsnämnclen 

2018 -03~ 1 9 
Dnr .. ~-.J.N .. 0.9.Qg).:$/ 
..... 2..Q.~ .. 6.:: .~.Q~:L 

'r 
/A_,.-fb r Id. ""' .hj <t'Yl c;. Yl-\. Nf ~ 

Beslut fattade enligt delegationsbestämmelser för ·vår-d--eGA-emror.gsnämnden 

Nr enligt 
delega- 0 t 
t
. a um 
1ons-

ordning .. _ 
Underskrift 
Datum 

2018-03-10 
Namnförtydligande 

Elin Ax 

Diarienr Ärendebeskrivning 

-Yttrande i mål 2047-18 samt 
2049-18 ang avstängning 

Lagrum 

5 kap. 17 § 3 st. 

Beslut Delegat 

Kommunjurist 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Barn & skola 

Delegationsbeslut 
BÅSTADS KOMMUN 

Utbildningsnämnden 

2018 ~03~ 2 3 . 
Dnr •• ~.~-.. ~.9..~9. y 

<t.<S \ 5- 9oy 
l'l•••n••"a•••••••""'"" """ """""'" "'"'""""""" 

Beslut fattade enligt delegationsbestämmelser för utbildningsnämnden 

UN/U009 2018-02-06 UN000035 Beslut om överenskommelse 8 kap§ 12 Skall Beviljas Henrik Wagersten 
/2018-600 med annan 

kommun om att denna i sin 
förskoleverksamhet ska ta 
emot barn om det finns 
särskilda skäl 

UN/U009 2018-02-06 UN000036 Beslut om överenskommelse 8 kap§ 12 Skall Beviljas Henrik Wagersten 
/2018-600 med annan 

kommun om att denna i sin 
förskoleverksamhet ska ta 
emot barn om det finns 
särskilda skäl 

UN/U009 2018-02-06 UN000037 Beslut om överenskommelse 8 kap§ 12 Skall Beviljas Henrik Wagersten 
/2018-600 med annan 

kommun om att denna i sin 
förskoleverksamhet ska ta 
emot barn om det finns 
särskilda skäl 

UN/U024 2018-02-09 UN000028/ Beslut om att bevilja och avslå Skall kap10§ 32-33 Avslag Henrik Wagersten 
2018-460 skolskjuts 

UN/U024 2018-02-09 UN000029/ Beslut om att bevilja och avslå Skall kap10§ 32-33 Avslag Henrik Wagersten 
2018-460 skolskjuts 

UN/U008a 2018-02-13 UN000042/ Beslut om placering på Skall kap 8 § 5 Beviljas Henrik Wagersten 
2018-600 förskola pga familjens 

situation 

UN/U024 2018-03-15 UN000100/ Beslut om att bevilja och avslå Skall kap10§ 32-33 Beviljas Henrik Wagersten 
2018-460 skolskjuts 

UN/U024 2018-03-15 UN000099/ Beslut om att bevilja och avslå Skall kap10§ 32-33 Beviljas Henrik Wagersten 
2018-460 skolskjuts 

UN/U024 2018-03-15 UN000098/ Beslut om att bevilja och avslå Skall kap10§ 32-33 Beviljas i Henrik Wagersten 
2018-460 skolskjuts mån av plats 

UN/U011 2018-03-12 UN000093/ Beslut om tilläggsbelopp Skall kap 8 § 23 Beviljas Henrik Wagersten 
UN/U021 2018-610 Skall kap 9 § 21 Beviljas 

UN/U011 2018-03-12 UN000092/ Beslut om tilläggsbelopp Skall kap 8 § 23 Beviljas Henrik Wagersten 
UN/U021 2018-610 Skall kap 9 § 21 Beviljas 

UN/U011 2018-03-12 UN000091/ Beslut om tilläggsbelopp Skall kap 8 § 23 Beviljas Henrik Wagersten 
UN/U021 2018-610 Skall kap 9 § 21 Beviljas 

UN/U011 2018-03-12 UN000090/ Beslut om tilläggsbelopp Skall kap 8 § 23 Beviljas Henrik Wagersten 
2018-610 

UN/U011 2018-03-13 UN000089/ Beslut om tilläggsbelopp Skall kap 8 § 23 Beviljasvt 18 Henrik Wagersten 
2018-610 Avslag ht 18 

UN/U011 2018-03-12 UN000094/ Beslut om tilläggsbelopp Skall kap 8 § 23 Beviljas Henrik Wagersten 
2018-610 

UN/U024 2018-03-21 UN000104/ Beslut om att bevilja och avslå Skall kap10§ 32-33 Beviljas Henrik Wagersten 
2018-460 skolskjuts 

UN/U024 2018-03-21 UN000106/ Beslut om att bevilja och avslå Skall kap10§ 32-33 Beviljas i Henrik Wagersten 
2018-460 skolskjuts mån av plats 
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Underskrift 
0

15 iZ-01-2 
Namnförtydligande 
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f11] BÅSTADS 
~KOMMUN 
Bildning & arbete 

Delegationsbeslut 

BÅSTADS KOrv~fiiiUH 
Utbildningsnfunnde:i 

2018 ~03- 2 3 
Dnr... -~--~~9.0 3 I 
..... 2.Q~.~ .. :.~9.j . 

Beslut fattade enligt delegationsbestämmelser för utbildningsnämnden 

-

Nr enligt 
delega-
tions- Datum 

ordning 
uo 2018-03-16 

uo 2018-03-16 

U081 2018-03-15 

Underskrift 
Datum 

2018-03-22 
Namnförtydligande 

Ulrika Krämer 

- - --

Diarienr Ärendebeskrivning 
-

-

15 Förlängd undervisning 

16 Förlängd undervisning 

17 Antagen 

Underskrift 

-
-

----
--

-
-

- Lagrum . Beslut - - Delegat 
" -

-

0 - - -- - ~ -- -

GYF9:7 Beviljad Ulrika Krämer 

GYF9:7 Beviljad Ulrika Krämer 

GYF7:8 Beviljad Ulrika Krämer 

---
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 Tjänsteskrivelse  
 

180327\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (1) 

 
Datum : 2018-03-27 Till: Utbildningsnämnden  

Handläggare: Henrik Andersson och Margaretha Ekelund-Svensson  

Dnr: UN 000004/2018 – 900 
 
 

Beslutslogg  
 
 

Förslag till beslut 
 
Beslutsloggen för utbildningsnämnden, 2018-03-12, 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, 2018-03-12  
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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 

2018-03-12 
 

 
       

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 – 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 
läsår. 

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 
 

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 
skall presenteras för ledningsgruppen i januari 2018.  
 
 

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 
 

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 2018-03-06, § 19 UN 
000040/2
018-460 

2. Internt göra en kostnadsjämförelse mellan att för skolskjuts utöka linje-
trafik och att fortsätta i egen regi, samt söka utröna om matningstrafik till 
linjetrafik kan ske med egna bussar eller extern leverantör. 
3. Vid anskaffning av ny fordonsflotta i första hand utveckla den egna skol-
skjutstrafiken och i andra hand vid en eventuell upphandling göra en jäm-
förelse inte bara utifrån ekonomisk, utan också service- och barnkonse-
kvensanalys av alternativet egna bussar versus extern entreprenör.  
Särskild hänsyn bör vägas in för elever med omfattande behov av särskilt 
stöd. Dessutom bör tas i beaktande de övriga uppgifter som de egna chauf-
förerna gör i skolans verksamhet på ”spilltid” och som idag belastar kost-
naden för skolskjutsen. 
4. Göra en varsam översyn kring var elever ska gå av och på, för att minska 
antalet start och stopp, med särskilt beaktande av trafiksäkerheten. 
5. Utarbeta en trafiksäkerhetsmodell 
6. Revidera skolskjutsreglementet     

Utre-
dare/skol
expert 
samt T.f 
skolchef  
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 Tjänsteskrivelse  
 

180327\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (1) 

 
Datum: 2018-03-27 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. Hållbar och optimal skolorganisation – södra sidan – beslut KF  
 
2. Beslut om avstängning av elev Strandängsskolan F-6  
 
3. Beslut om avstängning av elev Strandängsskolan F-6  
 
 
 
Bildning och arbete   Barn och skola  
Henrik Andersson, bildningschef  Margaretha Ekelund-Svensson, t.f skolchef 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2018-02-28 

KF§ 39 Dnr KS 000545/2014 - 600 

14av 24 

Utbrldrnngsnämnden 

2018 -03- 1 6 
DnrU .. ~ ... QQ.9._?.-.~.~ / 
, ..... ZQ.~ 5 - ~oo .......... .......... ,. ..... __ 

Hållbar och optimal skolorganisation - Södra sidan 

Beskrivning av ärendet Hållbar och optimal skolorganisation är ett ärende som initierats 2014 efter 
redovisning av vårdnadshavarenkät. Ärendet har sedan 2015 huvudsakligen 
hanterats av utbildningsnämnden. Vid utbildningsnämndens sammanträde 
2016-06-13 presenterades ett underlag som visar att fem av sju skolenheter i 
kommunen, bland annat Sandlyckeskolan, Västra Karups skola F-6 och Förslövs 
skola F-6 inte är anpassade till dagens utbildning och de krav som finns i 
skollagen och läroplanen. 

Yttrande Under ärendet yttrar sig Bo Wendt (BP), Ingela Stefansson (S), Helena Stridh 
(BP), Johan Olsson Swanstein (M), Hans Grönkvist (BP), Marianne Eriksson 
Mjöberg (BP), Stefan Olsson (C), Thomas Andersson (L), Christer de la Motte 
(M) och Susanne Jung (M). 

Underlag till beslutet Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2018-02-14, § 44. 
Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 2017-06-13, med tillhörande 
tjänsteskrivelse. 
Konsekvensanalys för optimal grundskoleorganisation från skolchefen. 
Nulägesbeskrivning av Torekovs skola. 
Yttrande beträffande konsekvensbeskrivning av utbildningsnämndens beslut 
om skolorganisation från dåvarande ekonomichefen. 

Yrkanden Bo Wendt (BP) med bifall av Stefan Olsson (C): Bifall till punkt 1-4 i 
kommunstyrelsens förslag. 

Andrahandsyrkande 

Ajournering 

Ingela Stefansson (S): Alternativyrkande till kommunstyrelsens förslag: 
- Skolorganisationen på södra sidan ska vara en F-6-skola i Västra Karup och 
en F-9-skola i Förslöv. 
- Västra Karups skola och Förslövs skola byggs om och till och moderniseras 
för att motsvara dagens krav och möjlighet. Sasmt att möta dagens och 
morgondagens krav på hållbar, tidsenlig och likvärdig utbildning. 
- Eleverna på Sandlyckeskolan i Torekov flyttas över till Västra Karups skola 
när den är tillbyggd/renoverad. 

Ingela Stefansson (S): För det fall kommunfullmäktige beslutar i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag, dvs. att det ska finnas fyra F-6-skolor på södra 
sidan, yrkar vi att de ekonomiska och pedagogiska konsekvenserna av ett 
sådant beslut ska ingå i kommunfullmäktiges beslut. 

Sammanträdet ajourneras mellan 21:05 - 21:40 och 21:52 - 21:56. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 

Propositionsordning 

Omröstningsordning 

Omröstningsresultat 

Propositionsordning 

Omröstningsordning 

Omröstningsresultat 

Beslut 

Reservation 

2018-02-28 15 av24 

KF § 39 DnrKS000545/2014-600 

Forts. Hållbar och optimal skolorganisation - Södra sidan 

Ordförande ställer först proposition på Bo Wendts (BP) m.fl. förslag och Ingela 
Stefansson (S) m.fl. förslag. Efter framställd proposition finner ordförande att 
Bo Wendts (BP) m.fl. förslag har bifallits. 

Omröstning begärs. 

Följande omröstningsordning godkänns: 
Ledamot som vill bifalla Bo Wendt (BP) m.fl. förslag röstar JA. 
Ledamot som vill bifalla Ingela Stefanssons (S) m.fl. röstar NEJ. 

Omröstningen utfaller med 21 Ja- och 17 Nejröster, vilket närmare framgår av 
till protokollet fogad närvaro- och omröstningslista. Således har 
kommunfullmäktige beslutat bifalla Bo Wendts (BP) förslag. 

Efter omröstningen ställer ordförande proposition på Ingela Stefanssons (S) 
m.fl. andrahandsyrkande. Efter framställd proposition finner ordförande att 
yrkandet har avslagits. 

Omröstning begärs. 

Följande omröstningsordning godkänns: 
Ledamot som vill avslå Ingela Stefanssons (S) m.fl. förslag röstar JA. 
Ledamot som vill bifalla Ingela Stefanssons (S) m.fl. förslag röstar NEJ. 

Omröstningen utfaller med 21 Ja- och 17 Nejröster, vilket närmare framgår av 
till protokollet fogad närvaro- och omröstningslista. Således har 
kommunfullmäktige beslutat avslå Ingela Stefanssons (S) m.fl. förslag. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Sandlyckeskolan behålls tills vidare. 
2. Förslövs skola byggs om och till. 
3. Västra Karups skola byggs om och eventuellt till. 
4. Ny skola byggs i Grevie. 

Liberalerna, Socialdemokraterna och Moderaterna reserverar sig mot beslutet 
(se bifogad skriftlig reservation). 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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Reservation gällande beslut om 11Hållbar och optimal skolorganisation - södra 

sidan11
• 

Vi (moderater, liberaler och socialdemokrater) reserverar oss mot beslutet, 

"Hållbar och optimal skolorganisation-södra sidan" i fullmäktige den 28 februari 

2018 till förmån för eget yrkande. 

Båstads kommuns skolorganisation behöver en skolplanering för många år 

framåt. Förvaltningens tjänstemana förslag redovisar en analys om hur en 

optimal skolstruktur bör se ut för att uppnå dagens och framtida krav. 

Vår ambition är att våra elever ska få den bästa skolgången. Vi vill vara 

konkurrenskraftiga för att kunna anställa behöriga lärare och behålla de vi 

redan har. Utifrån detta behöver Båstads kommun ändamålsenliga lokaler och 

färre enheter. Även ur ekonomisk synpunkt är det viktigare att de ekonomiska 

resurserna går till elever och pedagoger än att fortsätta lappa och laga flera 

små skolenheter. 

Vi ser det svårt att uppfylla dessa krav och skapa förutsättningar för likvärdig 

utbildning med det nu fattade beslut i fullmäktige . 

1.1 ~ l J I -- · ··_ .. / (J j )J l I /i i}i 0 ~ Ä 
.... (j(J '\\ f\j I ~ 

,.,,--· ohan o dw' · sl ei · ~ Thomas ndersson 

/Au,1~.-L- #~ 
lng~l{~~fansson 
Socialdemokraterna ( Moderaterna ·liberalerna 

\ 
\ 

'- · 
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fru BÅS ~ADS 
M KOMMUN 
Datum: 2017-06-07 

Handläggare: Sara Damber 

Dnr: Klicka här för att ange text. 

Tjänsteskrivelse 

Till: Utbildningsnämnclen 

Skolorganisationen för södra delen Båstad 

Förslag till beslut 

J (2) 

1: Västra l<arnps skola renoveras och byggs till för att rymma eleverna från Sandlyckeskolan. 
2: Förslövs skola F-6 byggs om enligt förstudie. 
3: Sandlyckeskolan läggs ned. 

Sammanfattning av ärendet 
Vid utbilclningsnämndens sammanträde 2016-06-30 presenterades ett underlag som visar att 
fem av sju skolenheter i kommunen bland annat Sancllyckeskolan, Västra Karups skola F-6 och 
l'örslövs skola F-6 inte är anpassade till dagens utbildning och de krnv som finns i skollagen 
och läroplanen. 

Bakgrund 
Vid utbildningsnämnclens sammanträde 2016-06-30 presenterades en utredning för "Hållbar 
och optimal förskole- och grundskolestruktur för en tidsenlig och likvärdig utbildning": 
se bilaga 1. 

Aktuellt 
I Förslövs skola r-6 hnr en utredning gjorts i tre av byggnaderna so111 visar stora proble111 med viig
gar, tak och ventilation vilket påverkar inomhusmiljön. Dessutom iir den befintliga skolbyggnaden 
och dess utformning inte anpassad till dagens utbildning och de krav som finns i skollagen och 11iro
planen. Bland annat saknas i hög grad möjligheter till flexibla liirmiljöer, där samverkan, kollabora
tivt och individualiserat arbete kan äga rum. Grnpprnm och ytor anpassade för elever i behov av 
särskilt stöd saknas. 

Viistrn Karnps skola har proble111 med ventilationen. Skolan är tri'mg och i stort renoveringsbehov. 
Skolbyggnaden är inte heller anpassad till dagens utbildning och de krav som finns i skollagen och 
läroplanen. Även här saknas flexibla liirmiljöer diir rum för liiranclc och utveckling kan ta form . Möj
ligheter till uvskilclhel i grupprum för elever i behov av siirskilt slöd saknas. För en del av personalen 
saknas arbetsrnm och rum för reflektion och kollegialt samarbete. 

Sandlyckeskolan, som föreslås liiggas ner, har renoveringsbehov, siirskill stora svårigheter all rekry
tera utbildad perso1rnl och svårt all erbjuda helticls!jiinster. Dit Sandlyckeskolan dessutom saknar 
slöjd och hcmkunskapslokalcr blir kostnader stora för all bussa elever till andra skolor. Skoldagen 
förlängs för eleverna och skapar logistiska utmaningar för bussorganisationcn. Ett begränsat elevan
tal med smi1 klasser minskar förutsiitlninganrn för en likviirclig skola i Båstads kommun och kan in-
11eblira ett sociall ulanförskap. Skolverket föreskriver all alla eleve1; har r1ilt till en likviirdig utbild
ning var eleven lin bor. 

l<onsel<venser av beslut 
Vid till- och ombyggnation av l'örslövs och Västra Karups- skola enligt förslag, kommer driftse
konomi sim fördelar att uppnås när det gäller ventilation, uppvärmning, städ och belysning. 
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2 (2) 

Dessutom kan följande uppnås: 

o Årliga driftkostnaderna för Sandlyckeskolan på 1,6 mkr försvinner. 
o Renoveringar om 4,6 mkr behöver inte göras på Sandlyckeskolan 
• Marken kan säljas 
• Elever i behov av särskilt stö.d kan få förbättrade förutsättningar då resurser samlas vid 

färre enheter och lokalerna anpassas 
• De nya lokalernas utformning och tillgängliga lärmiljöer kan stödja lärares möjligheter 

att nå ökad måluppfyllelse för eleverna. 
• Kollegialt samarbete kan utvecklas då personalgruppen samlas på färre skolor. 
• Båstads attraktionskraft som arbetsgivare ökar 
• Måltidstransporter blir överflödiga 
• Skolskjutsorganisationen kan optimeras 
• En rektorstjänst kan sparas in 

Barnkonsekvensanalys 
Barnens rätt till välbefinnande och utveckling blir i högsta grad påverkad av beslutet. Barnets 
bästa ska alltid komma i första rummet enligt Barnkonventionens artikel 3. Barns rätt till en 
tillgänglig lärmiljö för gemenskap och delaktighet är grundläggande. Alla barn ska uppleva 
begripliga, hanterbara och meningsfulla sammanhang. Arbetsmiljölagen gäller i skolan i. Skolan 
planeras utifrån ett barnperspektiv för att på bästa sätt främja deras utveckling. Skolverket 
menar att alla skolor ska vara bra skolor när det gäller likvärdighet och resultatutveckling. Om 
vi satsar på att främja och förebygga ger det långsiktigt hållbara mänskliga och 
samhällsekonomiska vinster enligt SKL's rapport Psykisk hälsa, barn och unga, 2016. SKL 
betonar att den byggda miljön ska stödja barns intressen och aktiviteter samt erbjuda 
mötesplatser som kan utgöra stödjande miljöer för både sunda levnadsvanor och social 
gemenskap. "Barn och unga har rätt att vara delaktiga i samhället och ha inflytande i beslut 
som rör dem. När barn och unga kan påverka sin omgivning stärks de av att vara delaktiga 
samtidigt som de bidrar till att miljön både lockar och fungerar bättre." (SKL, 2016) 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Bilaga 1 "Hållbar och optimal förskole- och grundskolestruktur för en tidsenlig och likvärdig 
utbildning" 

1 h ttps://www.av.se/globa lassets/fi ler/publikationer/broschyrer/arbetsm i lj on-i-skolan-broschyr-adi5 65. pdf 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Barn & skola 

Strandängsskolan F-6 

Beslut om avstängning av elev 

BÅSTADS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

2018 -03- z 3 
Dnr.J<.'8. .. .Qf?./2././?, /?,;-0 / g 
............................ ::: .. G..o.d::: ... 

1.1.1.1 Skollag 2010:800 kap 5 Avstängning i vissa obligatoriska sko/former 14§-16§ 

14 §I grundskolan, specialskolan och sameskolan får rektorn besluta att stänga av en elev helt eller delvis om 

1. det är nödvändigt med hänsyn till övriga elevers trygghet och studiero, 

2. syftet med åtgärder enligt 7, 8 och 11 §§inte uppnåtts eller det finns andra särskilda skäl med hänsyn till elevens 

beteende, och 

3. eleven erbjuds kompensation för den undervisning som han går miste om på grund av avstängningen. Rektorn får inte 

uppdra åt någon annan att fatta beslut enligt första stycket. Ett beslut om avstängning gäller omedelbart om inte annat 

beslutas. 

Skola 

Strandängsskolan 

Lärare 

2018-03-16 

Inhämtning av yttrande har skett 

Elev och vårdnadshavares yttrande 

Information till vårdnadshavare 

Rektor 

Klass 

6 

Personnummer 

Telefon 

Mail 

20180316 

.-bekräftar att detta är handlingar som 

är helt oacceptabla och att man måste markera att det inte är tillåtet. 

Beslut 

I enlighet med 5 kap. 14-16 §§skollagen fattas beslut 2013-12-05 om avstängning utifrån trygghet 

och studiero för de övriga eleverna . Avstängningen gäller från 2018-03-19-2018-03-23 

Motivera beslutet 
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- har vid tre tillfällen, fysiskt och verbalt, gett sig på en elev som är blind. Efter 

första incidenten har pedagogerna haft samtal med - Pedagogerna har noterat att 

~ängt upp sig på att han ska ge sig på den andre eleven. Pedagogerna har på olika 

sätt försökt avleda och få _förstå att han inte får ge se på någon. Efter detta 

angriper-ändå den andre eleven verbalt, vilket då var andra gången. Nya samtal 

och arbete med att förhindra att-ger sig på den eleven. Den 16/3, trots allt arbete, 

går-på eleven och spottar på honom. Detta är djupt kränkande och ger en stor 

otrygghet för den utsatte eleven. Även andra elever reagerar på att-ger sig på en 

elev som är blind. På grund av ovan, beslutar rektor om en veckas avstängning. Särskild 

undervisning i hemmet erbjuds. 

2 (2) 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Barn & skola 

Strandängsskolan F-6 

Beslut om avstängning av elev 

1.1.1.1 Skollag 2010:800 kap 5 Avstängning i vissa obligatoriska skolformer 14§-16§ 

14 §I grundskolan, specialskolan och sameskolan får rektorn besluta att stänga av en elev helt eller delvis om 

1. det är nödvändigt med hänsyn till övriga elevers trygghet och studiero, 

2. syftet med åtgärder enligt 7, 8 och 11 §§inte uppnåtts eller det finns andra särskilda skäl med hänsyn till elevens 

beteende, och 

3. eleven erbjuds kompensation för den undervisning som han går miste om på grund av avstängningen. Rektorn får inte 

uppdra åt någon annan att fatta beslut enligt första stycket. Ett beslut om avstängning gäller omedelbart om inte annat 

beslutas. 

Skola 

Strandängsskolan 

Lärare 

2018-03-22 

Inhämtning av yttrande har skett 

Elev och vårdnadshavares yttrande 

Rektor -Klass 

5 

Personnummer 

Mail 

Telefon 

Mail 

2018-03-22 

Vårdnadshavare anser att det är orättvist att enbart den ena eleven blir avstängd då båda eleverna 

var delaktiga i konflikten. Rektor förklarar att skillnaden är att ~använt fysiskt våld, dessutom 

två gånger samma vecka. Med tanke på den historik som finns mellan eleverna där den andra 

eleven känt sig utsatt av ... gör händelserna än mer allvarliga. 

Beslut 

I enlighet med 5 kap. 14-16 §§skollagen fattas beslut 2013-12-05 om avstängning utifrån trygghet 

och studiero för de övriga eleverna. Avstängningen gäller från 2018-03-22-2018-03-23 
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Motivera beslutet 

~ar vid två tillfällen den här veckan, gett sig på fysiskt en annan elev. Vid båda 
tillfällena framkommer det när personalen utreder händelserna, att det fysiska våldet 
har föregåtts av verbala kränkningar från båda eleverna. 
Efter första händelsen (måndag 19 /3) har personalen samtal med berörda elever. 
Pedagogerna upprättar tillsammans med de två eleverna en gemensam 
överenskommelse som ska gälla framåt. Trots samtal och överenskommelse uppstår 
en incident torsdag 22/3 som slutar med at-tar till fysiskt våld och slår med 
knytnävar mot den andra elevens huvud. 

De två eleverna har vid tillfällen tidigare varit i konflikt med varandra där det också 
använts våld, dock ej på detta sätt. 

2 (2) 
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 Tjänsteskrivelse  
 

180327\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (1) 

 
Datum : 2018-03-27 Till: Utbildningsnämnden  

Handläggare: Henrik Wagersten  

Dnr: UN 000007/2018 – 600 
 
 

Anmälda kränkande behandlingar  
 
 

Förslag till beslut 
 
Redovisade anmälda kränkande behandlingar läggs till handlingarna. 
 

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

Rapportering av diskriminering/ ,. .... UN 
kränkande behandling BÅSTAf?S K?MM 

1 (3) 

Besök oss på bastad.se 

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

Utbildrnngsnamnden 

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

Skol-/förskoleenhet 

Strandängsskolan f-6 
Rektor/förskolechef 

John Brogård 

Händelse Datum Klockslag 
Enheten har tagit del av händelsen 2018-03-02 
Rektors/förskolechefs kännedom om händelsen 2018-03-05 
Rapporterat till huvudman 2018-03-09 

Bedömning av händelsen 
Trakasserier (bygger på diskrimineringsgrunderna) 

D Kön D Könsöverskridande identitet eller uttryck 

D Etnisk tillhörighet D Religion eller annan trosuppfattning 

D Funktionsnedsättning D Sexuell läggning 

Kränkningar (bygger inte på diskrimineringsgrunderna) 

D Utseende D Ekonomisk situation D Begåvning 

[g] Övrigt nämligen: Verbalt. 

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

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

D psykosociala (utfrysning eller ryktesspridning) 

D Ålder 

D 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! 

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

Skade rapport ti 11 Arbetsm i I jöverketLFörsäkri ngskassan: ~ ID aktuellt [g] 
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) 

ej aktuellt 

ej aktuellt 

61



 Tjänsteskrivelse  
 

180327\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (1) 

 
Datum : 2018-03-27 Till: Utbildningsnämnden  

Handläggare: Henrik Andersson och Margaretha Ekelund-Svensson  

Dnr: UN 000006/2018 – 900 
 
 

Informationsärenden  
 
1. Representationskostnader för barn och skola, Ewa Rhodin-Nilsson  
2. Representationskostnader för bildning och arbete, Ewa Rhodin-Nilsson  
3. Placeringskostnader för Individ och familj, Linda Hedman, Gilla Thörhagen-Sköld och  
Jonas Olsson  
4. Uppföljning intern kontrollplan för utbildningsnämnden, Henrik Andersson och Margaretha 
Ekelund-Svensson  
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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