
 

 

 

Kallelse till sammanträde med Utbildningsnämnden  

Datum: Tisdagen den 15 oktober 2019 

Plats och tid: Astrakanen, kl. 13:30  

 

 Ärendemening Handläggare Besluts-
instans 

 Upprop   
1.  Val av justeringsperson  Ida Skoglund UN 

2.  Godkännande av dagordning  Ida Skoglund UN 

3.  Informationsärenden  Ida Skoglund UN 

4.  Organisationsanpassning förskola Birgitta Berséus UN 

5.  Val av representanter - workshop/riskanalys inför intern 
kontrollplan 

Ida Skoglund UN 

6.  Delegationsordning för utbildningsnämnden Nina Linné UN 

7.  Ändring i riktlinjer för Båstads kommuns debiterings- och 
kravverksamhet avseende barnomsorg 

Nina Linné KS 

8.  Nämndsplan 2020 Inga-Britt Henriksson, Henrik 
Andersson 

UN 

9.  Antagande av samverkansavtal avseende gymnasium och fritt sök 
mellan Båstad och Laholm 

Henrik Andersson UN 

10.  Avtal om utökad socialjour  Magnus Andersson  UN 

11.  Ekonomisk månadsuppföljning  Inga-Britt Henriksson, Henrik 
Andersson 

UN 

12.  Anmälda delegationsbeslut Ida Skoglund UN 

13.  Beslutslogg  Ida Skoglund UN 

14.  Delgivningar  Ida Skoglund UN 

15.  Anmälda kränkande behandlingar  Nina Linné UN 

16.  Sammanställning LVU och LVM Yasra Delpisheh/Josephine 
Tegnér/Solveig Strebel 

UN 

17.  Beslut om skolpliktens upphörande för elev - sekretess Nina Linné UN 

18.  Nedläggning av faderskap enligt Föräldrabalken 2:7 § - sekretess Yasra Delpisheh UN 

 
 
Båstad den 8 oktober 2019 
 
 
 

Thomas Nerd 
ordförande 

Ida Skoglund 
Sekreterare 
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190923\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 
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Datum: : 2019-09-23 Till: Utbildningsnämnden 

Handläggare: Ida Skoglund 

Dnr: UN 000001/2019 – 900 
 
 

Val av justeringsperson  
 
 

Förslag till beslut 
 
1. Marie-Louise Nilsson (BP) utses till justeringsperson och Linnea Gunnarsson Elvertsson (C) 
till ersättare.  
 
2. Justeringen äger rum på kommunkontoret i Båstad, tisdagen den 22 oktober 11:00. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Justering av protokollet ska ske samtidigt av ordförande och justerare på dag och tid som 
nämnden beslutar vid varje sammanträde.  
 
Nämnden kan besluta att en paragraf ska justeras omedelbart. Paragrafen ska redovisas skrift-
ligt innan nämnden justerar den. 
 
 
 
 
Kommunkansliet 
Ida Skoglund, nämndsekreterare 
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Datum: : 2019-09-23 Till: Utbildningsnämnden 

Handläggare: Ida Skoglund 

Dnr: UN 000002/2019 – 900 
 
 

Godkännande av dagordning  
 
 

Förslag till beslut 
 
Dagordningen godkänns. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Ordförande planerar nämndens arbete och ansvarar för nämndens möten och dagordningar. 
Planeringen sker i samråd med förvaltningen. 
 
 
 
Kommunkansliet 
Ida Skoglund, nämndsekreterare 
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Datum: : 2019-10-02 Till: Utbildningsnämnden 

Handläggare: Ida Skoglund 

Dnr: UN 000006/2019 – 900 
 
 

Informationsärenden  
 
 
1. Redovisning av platser inom förskola, Birgitta Berséus 
2. Allmän information, utbildning, Inga-Britt Henriksson 
3. Allmän information, Individ och familj, Gilla Törhagen Sköld 
 
 
 
Kommunkansliet 
Ida Skoglund, nämndsekreterare 
 
 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Redovisning av platser inom förskola 
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Datum: 2019-10-04 Till: Utbildningsnämnden 

Handläggare: Birgitta Berséus 

Dnr: UN 000377/2019-600 

 

 
Organisationsanpassning av förskola 
 
 

Förslag till beslut 
 
Utbildningsnämnden noterar informationen och lägger den till handlingarna. 
 

 
Sammanfattning av ärendet 
Rektorer och förvaltning kan genom prognoser och statistik planera för sin organisation på 
både kortare och längre sikt. Organisationen hade underlättats ytterligare om inte tiden mellan 
beslut kring bidrag för mindre barngrupper och starten på höstterminen varit så kort. Eller att 
förskolorna inte varit beroende av statsbidraget. 
 

Bakgrund 
Utifrån ett mindre barnantal på förskolorna i september 2019, framför allt i Förslöv, ställde 
utbildningsnämnden frågan till förvaltningen hur rektorerna på förskolorna planerar sin orga-
nisation och vilka underlag som tas fram för att få information för att planera inför kommande 
år. Under fyra års tid har kommunala och fristående förskolor kunnat söka statsbidrag för 
mindre barngrupper från Skolverket. 
 

Aktuellt 
För att planera sin organisation arbetar rektorerna med  den statistik som redovisas från för-
valtningen varje månad och den aktuella kön som administratörerna arbetar med. I statistiken 
från förvaltningen redovisas bl.a. antal födda barn i kommunen. För att följa behovet av fler 
eller färre platser inom förskolan använder sig förvaltningen av planchefens befolkningspro-
gnos. Barnantalet på förskolorna varierar under året. I övergången till skolan lämnar en större 
grupp barn förskolorna i mitten av augusti. De lediga platserna som detta genererar fylls först 
upp av överflyttning från andra förskolor i kommunen och sedan successivt under hösten av 
nya barn. För att täcka de minskade intäkterna detta innebär under hösten fylls barngrupperna 
även på under våren. 
I år lämnade ett större antal barn förskolan för att börja i förskoleklass samtidigt som ett 
mindre antal barn var i behov av plats. Denna information fick rektorerna av sina assistenter 
tidigt i våras och kunde organisera sin verksamhet utifrån rådande omständigheter.  I organi-
sationen finns ett antal visstidsanställda som möjliggör neddragning av personal. Om inte detta 
skulle vara tillräckligt kan det bli fråga om övertalighet och uppsägningar. 
Förskolan har stort behov av statsbidraget för mindre barngrupper för att kunna organisera 
vardagen tryggt och utvecklande för alla barn. Beslutet om vilka förskolor som får ta del av 
bidraget inte kommer förrän i månadsskiftet juli/augusti, vilket försvårar budgetarbetet.  
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Rektorerna i förskolan 
Barn och skola 
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Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Bilaga 1: Barnantal nettokö 
Bilaga 2: Redovisning av platser 
 
Samråd har skett med: 
 
Skolchef: Inga-Britt Henriksson 
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Datum: : 2019-09-24 Till: Utbildningsnämnden 

Handläggare: Ida Skoglund 

Dnr: UN 000359/2019 – 600 
 
 

Val av representanter - intern kontroll 
 
 

Förslag till beslut 
 
Utbildningsnämnden beslutar uträtta val av ledamöter till workshop gällande riskanalys enligt 
nomineringar som framförs på sammanträdet.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Utbildningsnämnden ska välja ledamöter som ska delta i workshop gällande riskanalys inför 
arbetet med intern kontrollplan. Nämnden väljer två ledamöter enligt  
uppdelningen en ledamot som representerar majoriteten och en ledamot som representerar 
oppositionen. 
 
 
 
Kommunkansliet 
Ida Skoglund, nämndsekreterare 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Ekonomi 
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Datum: 2019-10-04 Till: Utbildningsnämnden 

Handläggare: Nina Linné 

Dnr: UN 000362/2019 – 900 
 
 

Delegationsordning för utbildningsnämnden 
 
 

Förslag till beslut 
 
Utbildningsnämnden föreslås att anta den uppdaterade delegationsordningen som avser för-
skoleverksamhet samt grundskola inklusive grundsärskola, förskoleklass och fritidshem. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Den nuvarande delegationsordningen saknar vissa bestämmelser som behövs för handlägg-
ning av ärenden. De nya bestämmelser som tillförts är följande 

- Beslut om att skyndsamt erbjuda förskola vid särskilda skäl, 8 kap. 14 § 2 st SkolL 
- Tillsyn över förskola vars huvudman kommunen redan har godkänt, 26 kap. 4 § 1 st 

SkolL 
- Förelägga den uppgiftsskyldige att fullgöra sin skyldighet, 26 kap. 8 § SkolL 
- Föreläggande inom ramen för tillsyn, 26 kap. 10 § SkolL 
- Tilldela huvudman en anmärkning, 26 kap. 11 § SkolL 
- Avstå från att ingripa mot huvudman, 26 kap. 12 § SkolL 
- Prövning av uppskjuten skolplikt, 7 kap. 10 § SkolL 
- Beslut om tidigare skolstart och undantag från skyldigheten att fullgöra skolplikt i för-

skoleplats, 7 kap. 11a § 2 st 3 p SkolL 
- Beslut om undantag från skyldigheten att fullgöra skolplikten i förskoleklass vid upp-

skjuten skolplikt, 7 kap. 11b § SkolL 
- Prövning av skolpliktens förlängning (senare upphörande), 7 kap. 13 § SkolL 
- Prövning av skolpliktens tidigare upphörande, 7 kap. 14 § SkolL 
- Överenskommelse med annan kommun att den i sin grundsärskola ska ta emot elever 

som hemkommun ansvarar för, 11 kap. 24 § 2 st SkolL 
 
Syftet med att dessa bestämmelser ska omfattas av delegationsordningen är att underlätta 
samt påskynda handläggningen av ärenden. 
 
Uppdaterad delegationsordning (se bilaga 1) för förskoleverksamhet och grundskola inklusive 
grundsärskola, förskoleklass och fritidshem föreslås föras in utbildningsnämnden gemen-
samma delegationsordningen samt numeriskt uppdateras därefter. 
 
 
 
 
Barn och skola 
Nina Linné, Skoljurist 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Författningssamling 
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Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Bilaga 1, Förslag till delegationsordning för utbildningsnämnden i Båstads kommun avseende 
förskoleverksamhet och grundskola inklusive grundsärskola, förskoleklass och fritidshemmet. 
 
Samråd har skett med: 
Inga-Britt Henriksson, skolchef 
Margaretha Ekelund-Svensson, biträdande skolchef 



FÖRSLAG TILL DELEGATIONSORDNING FÖR UTBILDNINGSNÄMNDEN I BÅSTADS KOMMUN 

- Avseende förskoleverksamhet och grundskola, inklusive grundsärskolan, förskoleklassen 

och fritidshemmet 

INLEDANDE BESTÄMMELSER 

Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning 

1.  Avge yttranden till Skolinspektionen, 
Barn- och elevombudet och 
diskrimineringsombudsmannen 

 SJ   

2.  Dokumentation/plan mot kränkande 
behandling 

3 kap. 18, 
20 §§ DL 

R   

 

FÖRSKOLEVERKSAMHET 

Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning 

1.  Samråd med enskild som huvudman 
för förskola 

2 kap. 5 § 
SkolL 

SJ   

2.  Beslut om åtgärder efter konstaterade 
brister i verksamheten 

4 kap. 7 § 
SkolL 

R   

3.  Ansvar för personalen (avseende 
skyldigheter som anges i 6 kap. SkolL) 

6 kap. 5 § 
SkolL 

R   

4.  Beslut om genomförande av åtgärder 
för att förebygga och förhindra 
kränkande behandling 

6 kap. 7 § 
SkolL 

R   

5.  Beslut om att utreda anmälda 
kränkningar och trakasserier mot ett 
barn samt vidta eventuella åtgärder 

6 kap. 10 
§ SkolL 

R   

6.  Beslut om placering i förskola p.g.a. 
familjens situation 

8 kap. 5 § 
SkolL 

R   

7.  Beslut om placering i förskola p.g.a. 
särskilda skäl 

8 kap. 7 § 
SkolL 

R   

8.  Beslut om överenskommelse med 
annan kommun om att denna i sin 
förskoleverksamhet ska ta emot barn 
om det finns särskilda skäl 

8 kap. 12 
§ SkolL 

SJ   

9.  Mottagande av barn från annan 
kommun 

8 kap. 13 
§ SkolL 

R  Samverkansav
tal i Skåne 

10.  Beslut om att skyndsamt erbjuda 
förskola vid särskilda skäl 

8 kap. 14 
§ 2 st 
SkolL 

SJ   

11.  Beslut om tilläggsbelopp 8 kap. 23 
§ SkolL 

SJ   

12.  Tillsyn över förskola vars huvudman 
kommunen redan har godkänt 

26 kap. 4 
§ 1 st 
SkolL 

SJ   

13.  Förelägga den uppgiftsskyldige att 
fullgöra sin skyldighet 

26 kap. 8 
§ SkolL 

SJ   

14.  Föreläggande inom ramen för tillsyn 26 kap. 
10 § 
SkolL 

UN   

15.  Tilldela huvudman en anmärkning 26 kap. 
11 § 
SkolL 

UN   

16.  Avstå från att ingripa mot huvudman 26 kap. VOc BiSc  



12 § 
SkolL 

 

GRUNDSKOLA INKLUSIVE GRUNDSÄRSKOLA, FÖRSKOLEKLASS OCH FRITIDSHEMMET 

Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning 

1.  Beslut om åtgärder efter konstaterade 
brister i verksamheten 

4 kap. 7 § 
SkolL 

R   

2.  Beslut om skriftliga rutiner för 
klagomål 

4 kap. 8 § 
SkolL 

R   

3.  Ansvar för att personalen (avseende 
de skyldigheter som anges i 6 kap. 
SkolL) 

6 kap. 5 § 
SkolL 

R   

4.  Beslut om att utreda anmälda 
kränkningar och trakasserier mot en 
elev samt vidta eventuella åtgärder 

6 kap. 10 
§ SkolL 

R   

5.  Beslut om mottagande i 
grundsärskolan (efter förslag från SUc) 

7 kap. 5 § 
SkolL 

SJ   

6.  Beslut om provskolgång i annan 
skolform 

7 kap. 8 § 
SkolL 

VOc BiSc  

7.  Beslut om integrerad undervisning för 
elever som tillhör grundskolan 
respektive grundsärskolan 

7 kap. 9 § 
SkolL 

R   

8.  Prövning av uppskjuten skolplikt 7 kap. 10 
§ SkolL 

VOc BiSc  

9.  Beslut om tidigare skolstart och 
undantag från skyldigheten att fullgöra 
skolplikt i förskoleklass 

7 kap. 11a 
§ 2st 3 p 
SkolL 

VOc BiSc  

10.  Beslut om undantag från skyldigheten 
att fullgöra skolplikten i förskoleklass 
vid uppskjuten skolplikt 

7 kap. 
11b § 
SkolL 

VOc BiSc  

11.  Prövning av skolpliktens förlängning 
(senare upphörande) 

7 kap. 13 
§ SkolL 

VOc BiSc  

12.  Prövning av skolpliktens tidigare 
upphörande 

7 kap. 14 
§ SkolL 

VOc BiSc  

13.  Beslut om fullföljande av utbildningen 
efter skolpliktens upphörande 

7 kap. 15 
§ SkolL 

VOc BiSc  

14.  Beslut om vitesföreläggande till 
vårdnadshavare vars barn inte fullgör 
sin skolplikt 

7 kap. 23 
§ SkolL 

UN   

15.  Beslut om tilläggsbelopp 9 kap. 21 
§, 10 kap. 
39 §, 11 
kap. 38 §, 
14 kap. 
17 § SkolL 

SJ   

16.  Beslut om att frångå elevens 
vårdnadshavares önskemål om 
placering vid viss skolenhet 

9 kap. 15 
§, 10 kap. 
30 § SkolL 

SJ   

17.  Beslut om överenskommelse med 
annan kommun om att denna i sin 
grundskola ska ta emot barn om det 
finns särskilda skäl 

10 kap. 
24 § 3 st 
SkolL 

R   

18.  Beslut om att bevilja och ge avslag 
avseende skolskjuts 

10 kap. 
32-33 §§, 

SJ   



10 kap. 
40 §, 11 
kap. 31-
32 §§ 
SkolL 

19.  Beslut om fördelning mellan ämnen 
och ämnesområden i grundsärskolan 

11 kap. 8 
§ SkolL 

R   

20.  Överenskommelse med annan 
kommun att den i sin grundsärskola 
ska ta emot elever som 
hemkommunen ansvarar för 

11 kap. 
24 § 2 st 
SkolL 

R   

21.  Beslut om att erbjuda utbildning i 
fritidshem p.g.a. familjens skäl 

14 kap. 5 
§ SkolL 

R   

22.  Beslut om att erbjuda utbildning i 
fritidshem p.g.a. särskilda skäl 

14 kap. 6 
§ SkolL 

R   

23.  Beslut om medgivande angående elevs 
fullgörande av skolplikten på annat 
sätt samt beslut om återkallelse av 
sådant medgivande 

24 kap. 
23-25 §§ 
SkolL 

VOc BiSc  

24.  Beslut om läsårstider och studiedagars 
antal och fördelning på läsåret 

3 kap. 2-3 
§§ SF 

VOc BiSc  

25.  Beslut om antal skoldagar, särskilda 
skäl 

3 kap. 4 § 
SF 

VOc BiSc  

26.  Beslut om ytterligare undervisningstid 
utöver den garanterade 
undervisningstiden 

9 kap. 3 §, 
10 kap. 2 
§ SF 

R   

27.  Beslut om fördelning av 
undervisningstiden mellan årskurserna 
på förslag av rektor 

9 kap. 4 §, 
10 kap 3 § 
SF 

R   

28.  Beslut om erbjudande av språkval 9 kap. 5 § 
SF 

R   

29.  Beslut om gruppstorlek språkval 9 kap. 7 § 
SF 

R   

30.  Beslut om elevens val 9 kap. 8 § 
SF 

R   

31.  Beslut om färdighetsprov i vissa 
ämnen 

9 kap. 25 
§ SF 

R   
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Antagen av Utbildningsnämnden 2015-01-02, § 3. Dnr: UN 000001/2015-900. 
Senast reviderad av Utbildningsnämnden 2019-05-14, § 84. 
 

Delegationsordning för Utbildningsnämnden i Båstads kommun 
 

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

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

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

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

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

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

där beslut i vissa ärenden uttryckligen inte får delegeras. 
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Delegation och verkställighet 
 
Delegering av verklig beslutanderätt ska skiljas från beslutanderätten som varje arbetsfördelning 
mellan anställda medför, det vill säga ren verkställighet. Gränsen mellan delegering och ren verk-
ställighet är ofta något flytande. Med beslut i delegationsordningen avses endast beslut i kommu-
nallagens mening. Kännetecknande för ett beslut är bland annat att det finns utrymme för alterna-
tiva lösningar och att beslutsfattaren måste göra vissa överväganden och bedömningar. Vid ren 
verkställighet saknas utrymme för självständiga bedömningar, som till exempel vid tillämpning av 
en taxa eller riktlinjer. Beslut som är ren verkställighet kan inte överklagas. 
 
Till vem kan utbildningsnämnden delegera? 
 
Utbildningsnämnden kan enligt 6 kap 33 § KL lämna delegation till: 
 - En ledamot eller ersättare i nämnden 
 - En av kommunens anställda 
 - Ett utskott 
 
Det är inte tillåtet att delegera till: 
  - En grupp av anställda 
   - En anställd tillsammans med en ledamot eller ersättare (det kallas blandad delegering) 
 - En anställd i kommunalt bolag 
 - Ett presidium 
 
Om delegaten har en förordnad vikarie eller ställföreträdare så tar denne över beslutanderätten, 
men om det inte finns någon så tar ersättaren i delegationsordningen över istället. 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VOc Verksamhetsområdeschef 
KsO Kommunstyrelsens ordförande 
Kc Kommunchef 
MN Myndighetsnämnden 
VN Vård- och omsorgsnämnden 
UN Utbildningsnämnden 
AU Utbildningsnämndens arbetsutskott 
SUc Stöd- och utvecklingschef 
IOF Individ och familj 
VA Vatten och avlopp 
SoL Socialtjänstlagen 
SoF Socialtjänstförordningen 
OSL Offentlighets- och sekretesslagen 
SkolL Skollagen 
Sf Skolförordningen 
GyF Gymnasieförordningen 
KL Kommunallagen 
FL Förvaltningslagen 
R Rektor 
U/S Utredare/Skolexpert 
BiSc Biträdande skolchef 
FB Föräldrabalken 
ÄktB Äktenskapsbalken 
BrB Brottsbalken 
LVU Lagen med särskilda bestämmelser om 

vård av unga 
LVM Lagen om vård av missbrukare i vissa fall 
IVO Inspektionen för vård och omsorg 
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Allmänna delegationsbestämmelser 
 

Nr. Ärende  Lagrum Delegat   Ersättare Anmärkning 
UN/ 
A001 

Beslut om avslag på begäran om utläm-
nande av allmän handling till enskild eller 
annan myndighet samt uppställande av 
förbehåll i samband med utlämnande till 
enskild. 

6 kap 7 § OSL. 
Omfattar också 
beslut enligt (EU) 
2016/679 artikel 
15 samt lag 
(2018:218) med 
kompletterande 
bestämmelser till 
EU:s dataskydds-
förordning. 

Verksamhets- 
områdeschef 

Kanslichef/ 
Kommunjurist 

Beslut om att lämna ut 
allmän handling fattas 
av den som har hand-
lingen i sin vård om 
inte viss befattningsha-
vare enligt arbetsled-
ning eller särskilt be-
slut ska göra detta. 

UN/ 
A002 

Beslut om avslag på begäran om utläm-
nande av anbud i upphandling samt upp-
ställande av förbehåll i samband med  
utlämnandet 

 Kommunjurist   

UN/ 
A003 

Beslut att lämna ut uppgifter ur personre-
gister till statliga myndigheter i forsk-
ningssyfte 

12 kap 6 § SoL Verksamhets- 
områdeschef 

Kommun- 
arkivarien 

Om uppgiften överläm-
nats till centralarkivet 
beslutar kommunarki-
varien 

UN/ 
A004 

Överklagande, yrkande om inhibition samt 
yttrande till allmän förvaltningsdomstol, 
när förvaltningsrätt eller kammarrätt 
ändrat styrelsens beslut och detta beslut 
ursprungligen fattats av delegaten 

 Delegaten i 
ursprungs- 
beslutet 

 Denna delegation om-
fattar även beslut 
huruvida överklagande, 
yrkande om inhibition 
samt yttrande till all-
män förvaltningsdom-
stol ska ske 

UN/ 
A005 

Beslut att avge yttrande till domstol eller 
annan myndighet med anledning av över-
klagande av delegationsbeslut 

 Delegaten i 
ursprungs- 
beslutet 

Kommunjurist  

UN/ 
A006 

Beslut att avvisa överklagande som kom-
mit in försent.  

24 § FL Delegaten i 
ursprungs-
beslutet 

Verksamhets-
områdeschef/ 
Kanslichef/ 
Kommunjurist 

 

UN/ 
A007 

Beslut att avvisa överklagande som kom-
mit in försent, i de fall där ursprungsbeslu-
tet ej fattats på tjänstemannadelegation. 

24 § FL Kanslichef Kommunjurist  

UN/ 
A008 

Beslut att överklaga dom eller beslut av 
domstol eller annan myndighet, samt att 
inge överklagandeskriften 

 Verksamhets- 
områdeschef 

Kommunjurist  

UN/ 
A009 

Beslut att omprövning ska ske  27 § FL Delegaten i 
ursprungs-
beslutet 

Verksamhets- 
områdeschef  

UN/ 
A010 

Omprövning av beslut 27 § FL Delegaten i 
ursprungs-
beslutet 

Verksamhets- 
områdeschef  

UN/ 
A011 

Beslut om att föra nämndens talan vid 
över- och underdomstolar, exekutions-
säten samt övriga myndigheter i Sverige 

 Nämndens 
ordförande 

Nämndens vice 
ordförande  

UN/ 
A012 

Beslut att ombud att föra nämndens talan 
vid över- och 
underdomstolar, exekutionssäten samt 
övriga myndigheter i Sverige 

 Nämndens 
ordförande 

Nämndens vice 
ordförande  

UN/ 
A013 

Beslut att såsom nämndens ombud föra 
nämndens talan vid över- och underdom-
stolar, exekutionssäten samt övriga myn-
digheter i Sverige, med den behörighet 
som framgår av 12 kap 14 § rättegångsbal-
ken, samt med rätt att förordna annan i sitt 
ställe, allt i den mån det ej genom särskilt 
beslut uppdragits åt annan 

 Kommunjurist   
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Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning 
UN/ 
A014 

Beslut om polisanmälan angående brott mot 
den egna verksamheten (ekonomiskt bi-
stånd, skadegörelse m.m.) 

10 kap 2 § OSL Verksamhets- 
områdeschef 
 

  

UN/ 
A015 

Beslut i ärenden som är så brådskande, att 
nämndens avgörande inte kan 
avvaktas 

6 kap 36 § KL Nämndens 
ordförande 

Nämndens 
vice ord-
förande 

 

UN/ 
A016 

Beslut om förtroendemännens deltagande i 
kurser etc 

 Nämndens 
ordförande 

  

UN/ 
A017 

Beslut att anta och revidera nämndens do-
kumenthanteringsplaner 

 Kommun-
arkivarie 

Kanslichef  

UN/ 
A018 

Besluta om gallring av nämndens handlingar  Kommun-
arkivarie 

Kanslichef  

UN/ 
A019 

Ingå samverkansavtal om samarbete(extern 
motpart)  

 Verksamhets- 
områdeschef 

  

UN/ 
A020 

Utlåtande i bygg- och planfrågor  Verksamhets- 
områdeschef 

 T.ex. remissyttranden 
i ärenden som rör 
verksamhetsområdet 

UN/ 
A021 

Beslut om ramavtalsupphandling av kom-
munövergripande ramavtal  

 Upphandlare   

UN/ 
A022 

Beslut om att kommunen ansluter sig till 
ramavtal som ingåtts av samarbets-
organisationer (t.ex. Kommentus). 

 Upphandlare    

UN/ 
A023 

Beslut om upphandling (värde över 28 % av 
tröskelvärdet) av verksamhetsspecifika 
varor och tjänster i enlighet med inköp- och 
upphandlingspolicy samt förlänga befintliga 
avtal.  

 Verksamhets- 
områdeschef  

  

UN/ 
A024 

Beslut om att utreda och vidta åtgärder vid 
trakasserier.  

2 kap 3 §, Diskrimi-
neringslagen 
(2008:567) 

Ansvarig chef   

UN/ 
A025 

Avge yttrande till Skolinspektionen.  U/S BiSc  
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Förskoleverksamhet 
 

Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning 
UN/ 
U001 

Samråd med enskild som huvudman 
för förskola 

2 kap § 5 SkolL U/S BiSc  

UN/ 
U002 

Beslut om åtgärder efter konstaterade  
brister i verksamheten 

4 kap § 7 SkolL Förskolechef   

UN/ 
U003 

Borttagen av utbildningsnämnden 2015-02-10     

UN/ 
U004 

Ansvar för personalen (när det gäller de  
skyldigheter som anges i 6 kap SkolL) 

6 kap § 5 SkolL Förskolechef   

UN/ 
U005 

Beslut om genomförande av åtgärder för att  
förebygga och förhindra kränkande behandling 

6 kap § 7 SkolL Förskolechef   

UN/ 
U006 

Borttagen av utbildningsnämnden 2015-02-10     

UN/ 
U007 

Beslut om att utreda anmälda kränkningar 
och trakasserier mot ett barn samt vidta  
eventuella åtgärder  

6 kap § 10 SkolL Förskolechef   

UN/ 
U008a 

Beslut om placering på förskola p.g.a.  
familjens situation 

8 kap § 5 SkolL U/S BiSc  

UN /  
U008b 

Beslut om placering på förskola p.g.a  
särskilda skäl 

8 kap § 7 SkolL U/S BiSc  

UN/ 
U009 

Beslut om överenskommelse med annan  
kommun om att denna i sin förskoleverksamhet ska 
ta emot barn om det finns särskilda skäl 

8 kap § 12 SkolL U/S BiSc  

UN/ 
U010 

Mottagande av barn från annan kommun 8 kap § 13 SkolL 
 

Förskolechef  Samverkansavtal 
i Skåne 

UN/ 
U011 

Beslut om tilläggsbelopp 8 kap § 23 SkolL U/S BiSc  

 
Grundskolan inklusive grundsärskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 

 
Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning 

UN/ 
U012 

Beslut om åtgärder efter konstaterade  
brister i verksamheten 

4 kap § 7 SkolL R   

UN/ 
U013 

Beslut om skriftliga rutiner för klagomål 4 kap § 8 SkolL R   

UN/ 
U014 

Ansvar för personalen (när det gäller de 
skyldigheter som anges i 6 kap SkolL) 

6 kap § 5 SkolL R   

UN/ 
U015 

Beslut om att utreda anmälda kränkningar 
och trakasserier mot en elev samt vidta  
eventuella åtgärder 

6 kap § 10 SkolL R   

UN/ 
U016 

Beslut om mottagande i grundsärskolan, efter förslag  
från stöd- och utvecklingschef (nedan SUc) 

7 kap § 5 SkolL U/S BiSc  

UN/ 
U017 

Beslut om provskolgång i annan skolform 7 kap § 8 SkolL SUc   

UN/ 
U018 

Beslut om integrerad undervisning för elever som 
tillhör grundskolan respektive grundsärskolan 

7 kap § 9 SkolL R   

UN/ 
U019 a) 

Beslut om fullföljande av utbildningen efter  
skolpliktens upphörande 

7 kap § 15 SkolL Verksamhets- 
områdeschef 

  

UN/ 
U019 b) 

Beslut om tidigare skolstart inom grundsärskolan 7 kap 11a § 3 p  
SkolL 

U/S BiSc  

UN/ 
U020 

Beslut om vitesföreläggande till vårdnadshavare vars 
barn inte fullgör sin skolgång 

7 kap § 23 SkolL UN au   

UN/ 
U021 

Beslut om tilläggsbelopp 9 kap § 21, 
10 kap § 39  
11 kap § 38, 
14 kap § 17 SkolL 

U/S 
 
 

BiSc  

UN/ 
U022 

Beslut om att frångå elevens vårdnadshavares  
önskemål om placering vid viss skolenhet 

9 kap § 15,  
10 kap § 30 SkolL 

U/S BiSc  

UN/ 
U023 

Beslut om överenskommelse med annan  
kommun om att denna i sin grundskola ska  
ta emot barn om det finns särskilda skäl 

10 kap § 24 SkolL R  Samverkansavtal  
i Skåne   
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Nr.                             Ärende 
 

   Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning 

UN/ 
U024 

Beslut om att bevilja och avslag avseende 
skolskjuts 
 
 

10 kap §§ 32-33,  
10 kap § 40  
11 kap §§ 31-32 
SkolL 

U/S BiSc  

UN/ 
U025 

Beslut om fördelning mellan ämnen och ämnesområ-
den i grundsärskolan 

11 kap § 8 SkolL R   

UN/ 
U026 a) 

Beslut om att erbjuda utbildning i fritidshem p.g.a 
familjens situation 

14 kap § 5 SkolL U/S BiSc  

UN/ 
U026 b) 

Beslut om att erbjuda av utbildning i fritidshem p.g.a 
 särskilda skäl 

14 kap § 6 SkolL U/S BiSc  

UN/ 
U027 

Beslut om medgivande angående elevs fullgörande av 
skolplikten på annat sätt samt beslut om återkallelse 
av ett sådant medgivande  

24 kap §§ 23- 
25 SkolL 

VOc   

UN/ 
U028 

Beslut om fördelning av undervisningstiden  
mellan årskurserna, på förslag av rektor 

Sf 9:4, 10:3,  
SkolL bil.1 

VOc   

UN/ 
U029 

Beslut om ytterligare undervisningstid utöver den 
garanterade undervisningstiden 

9 kap § 3,  
10 kap § 2 Sf 

R   

UN/ 
U030 

Beslut om erbjudande om språkval 9 kap § 5 Sf R   

UN/ 
U031 

Beslut om gruppstorlek språkval 9 kap § 7 Sf R   

UN/ 
U032 

Beslut om elevens val 9 kap § 8 Sf R   

UN/ 
U033 

Beslut om färdighetsprov i vissa ämnen 9 kap § 25 Sf R   

UN/ 
U034 

Beslut om studiedagars antal och fördelning på läsåret 3 kap § 2 Sf VOc   

UN/ 
U035 

Beslut om läsårstider 3 kap §§ 2-3 Sf VOc   

UN/ 
U036 

Beslut om antal skoldagar, särskilda skäl 3 kap § 4 Sf VOc   

 
Gymnasieskolan, inklusive gymnasiesärskolan 

 
Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning 

UN/ 
U037 

Beslut om sökandes behörighet till utbildning på nation-
ella program 

16 kap §§ 32- 
33 SkolL 

R   

UN/ 
U038 

Beslut om rätt att fullfölja utbildningen  16 kap §§ 37- 
41 SkolL 

R   

UN/ 
U039 

Beslut om undervisningstid 4 kap § 22 GyF R   

UN/ 
U040 

Beslut om studiedagars antal och fördelning på läsåret 3 kap § 1 GyF VOc   

UN/ 
U041 

Beslut om läsårstider 3 kap § 2 GyF VOc   

UN/ 
U042 

Beslut om idrott och friluftsverksamhet - antal dagar 3 kap § 5 GyF R   

UN/ 
U043 

Beslut om inrättande av lokala kurser 13 kap § 8 GyF R   

UN/ 
U044 

Beslut om antal timmar som undervisningen på en lokal 
kurs omfattar 

13 kap § 9 GyF R   

UN/ 
U045 

Beslut om betygskriterier för lokala kurser 13 kap § 22 GyF R   

UN/ 
U046 

Beslut om lokalt valbara kurser som alternativ eller 
komplement till de av Skolverket fastställda valbara 
kurserna  

13 kap § 12 GyF R   

UN/ 
U047 

Beslut om individuellt val 13 kap § 13 GyF R   

UN/ 
U048 

Beslut om lokala tillägg 13 kap § 14 GyF R   

UN/ 
U049 

Beslut om arbetsplatsförlagd lärande 13 kap § 15 GyF R   
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UN/ 
U050 

Beslut om skolförläggning av arbetsplatsförlagd lärande 13 kap § 16 GyF R   

UN/ 
U051 

Beslut om urval till en utbildning 13 kap § 18 GyF R   

Nr.                                       Ärende          Lagrum  Delegat Ersättare   Anmärkning 

UN/ 
U052 

Beslut om hur anmälningsskyldigheten ska  
fullgöras vid ledighet 

13 kap § 19 GyF R   

UN/ 
U053 

Beslut om antal timmar som ska gälla för en kurs 13 kap § 5 GyF R   

UN/ 
U054 

Beslut om fördelning av undervisningstiden över läsåren 13 kap § 6 GyF R   

UN/ 
U055 

Beslut om förlängd undervisning 9 kap § 7 GyF R   

UN/ 
U056 

Beslut om studiehandledning på modersmålet 9 kap § 9 GyF R   

UN/ 
U057 

Beslut om att utbildningen får fördelas på längre tid än 
tre läsår 

16 kap § 15,  
18 kap § 5 SkolL 

R   

UN/ 
U058 

Beslut om intagning vid senare tidpunkt 7 kap § 8 GyF R   

UN/ 
U059 

Beslut om hur anmälningsskyldigheten, p.g.a. elevs 
frånvaro vid bl.a. sjukdom, ska fullgöras  

12 kap § 1  
och 13 kap § 9 GyF 

R   

UN/ 
U060 

Beslut om behörighet för mottagande till 
utbildning 

16 kap § 36 SkolL R   

UN/ 
U061 

Beslut om att ej ta emot elev på grund av att  
eleven inte är behörig 

16 kap § 36 SkolL R   

UN/ 
U062 

Beslut om mottagande av elev som inte tillhör kommu-
nen eller samverkansområdet på nationella program 

16 kap § 47 SkolL R   

UN/ 
U063 

Beslut om yttrande från hemkommunen 16 kap § 48 SkolL R   

UN/ 
U064 

Beslut om mottagande av elev från annan  
kommun för fullföljandet av sin utbildning 

16 kap § 49 SkolL R   

UN/ 
U065 

Beslut om återintagning av elev som avgått från gymna-
sieskolan 

7 kap § 10 GyF R   

UN/ 
U066 

Beslut om gymnasiesärskola i annan kommun 19 kap § 12 SkolL R  Samverkansavtal 
Skåne nordväst 

UN/ 
U067 

Beslut om antagning av elever i gymnasie- 
särskolan 

18 kap § 9 SL 
13 kap § 18 GyF 

R   

UN/ 
U068 

Beslut om mottagande av elev från annan 
kommun 

19 kap §§ 13- 
14 SkolL 

R  Samverkansavtal  
Skåne nordväst 

UN/ 
U069 

Beslut om placering vid skolenhet inom gymnasie-
särskolan 

19 kap § 19 SkolL R   

UN/ 
U070 

Beslut om elev ska ges yrkesträning eller verksamhets-
träning på ett individuellt program  

19 kap § 6 SkolL R   

UN/ 
U071 

Beslut om plan för specialutformat program dock ej 
programmål 

19 kap § 4 SkolL R   

UN/ 
U072 

Beslut om arbetsplatsförlagt lärande 4 kap §§ 12-13 GyF R   

UN/ 
U073 

Beslut om anskaffning av platser för  
arbetsplatsförlagt lärande 

4 kap § 12 GyF R   

UN/ 
U074 

Beslut om utbildning på skolan då arbetsplatsförlagt 
lärande ej ordnats samt åtgärder för återgång till ar-
betsplatsförlagt lärande 

4 kap § 13 GyF R   

UN/ 
U075 

Beslut om valbara kurser inom nationellt program 4 kap § 7 GyF R   

UN/ 
U076 

Beslut om urval till platser till vissa introduktionspro-
gram 

6 kap § 1 GyF R   

UN/ 
U077 

Beslut om preliminär antagning 7 kap § 7 GyF R   

UN/ 
U078 

Beslut om byte av studieväg 7 kap § 9 GyF R   

UN/ 
U079 

Beslut om att elever ska hålla sig med enstaka egna 
hjälpmedel 
 

15 kap § 17 SkolL R   

UN/ Beslut om avvikelser i innehåll på program 16 kap § 14 SkolL R   
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U080 

UN/ 
U081 

Beslut om introduktionsprogrammets omfattning  17 kap §§ 5-6 SkolL R 
 
 

  

Nr.                                              Ärende 
 

     Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning 

UN/ 
U082 

Beslut om fastställande av utbildningsplan på ett intro-
duktionsprogram 
 

17 kap § 7 SkolL R   

UN/ 
U083 

Beslut om mottagande av elev på yrkesintroduktion 
eller individuellt alternativ som uppfyller behörighets-
kraven för ett yrkesprogram, synnerliga skäl 

17 kap § 11 SkolL R   

UN/ 
U084 

Beslut om behörighet och mottagande av en elev på 
programinriktat individuellt val och yrkesintroduktion 
som utformats för en grupp elever 

17 kap § 14 SkolL, 
17 kap § 19 SkolL 

R   

UN/ 
U085 

Beslut om mottagande av elev från annan kommun till 
introduktionsprogram som inte utformats för en grupp 
elever 

17 kap § 21 SkolL R   

UN/ 
U086 

Beslut om antal platser som ska avsättas för fri kvot 7 kap § 3 GyF Verksamhets- 
områdeschef 

  

UN/ 
U087 

Beslut om elev ska ges yrkesträning eller verksamhets-
träning på ett individuellt program 

19 kap § 6 SkolL R   

UN/ 
U088 

Beslut om vilka kurser som ska utgöra  
programfördjupning 

4 kap § 6 GyF R   

UN/ 
U089 

Beslut om genomförande av åtgärder för att  
förebygga och förhindra kränkande behandling 

6 kap § 7 SkolL R   

UN/ 
U090 

Ansvar för personalen (när det gäller de  
skyldigheter som anges i 6 kap SkolL) 

6 kap § 5  SkolL R   

UN/ 
U091 

Borttagen av utbildningsnämnden 2015-02-10      

UN/ 
U092 

Beslut om att utreda anmälda kränkningar 
och trakasserier mot en elev samt vidta  
eventuella åtgärder 

6 kap § 10 SkolL R   

UN/ 
U093 

Beslut om tilläggsbelopp 16 kap § 54,  
19 kap § 27 SkolL 

R   

 
Individ och familj 

 

Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning 
UN/ 
IOF001 a) 

Beslut om att utredning ska inledas. 11 kap 1§ SoL Socialsekreterare 
 

 Se socialstyrelsens 
allmänna råd,  
dokumentation 

UN/ 
IOF001 b) 

Beslut om att förlänga utredningstiden för viss tid  1 kap 2 § 2 st 
SoL 

Enhetschef    

UN/ 
IOF002 

Beslut att utredningen inte ska inledas eller att 
inledd utredning avslutas utan insats. 

11 kap 1§ SoL Förste social-
sekreterare 

  

UN/ 
IOF003 

Fatta beslut om att följa upp ett barns situation när 
en utredning som gäller barns behov av stöd eller 
skydd avslutats utan insats. 

11 kap 4a§ SoL Enhetschef   

UN/ 
IOF004 

Beslut om framställan att flytta över ärendet till 
annan kommun. 

2a kap 10§ SoL IOF-chef  Gäller även ären-
den enligt FB, SOL, 
LVU, LVM och 
LASS 

UN/ 
IOF005 

Beslut i fråga om mottagande av ärende från annan 
kommun. 

2a kap 10§ SoL UN au  Gäller även ären-
den  enligt FB, SoL, 
LVU, LVM och 
LASS 

UN/ 
IOF006 

Beslut om att ansöka hos Inspektionen för Vård och 
Omsorg (IVO) om överflyttning av ärende. 

 
2a kap 11§ SoL 

IOF-chef   

UN/ 
IOF007 

Beslut om att avge yttrande till IVO i ärenden.  Handläggare IOF-chef Information till  
UN au 

UN/ 
IOF008 

Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg med 
anledning av inkommet klagomål till inspektionen.  

 IOF-chef  Yttrande av sär-
skild vikt inform-
ation till UN  

UN/ 
IOF009 

Beslut om att föra utbildningsnämndens talan vid 
domstol eller annan myndighet i Sverige i ärenden 

SoL 10 kap 2 § Socialsekreterare Kommunjurist   
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enligt SoL och FB 

 

 

Nr. Ärende      Lagrum      Delegat    Ersättare  Anmärkning 
 

 
 
UN/ 
IOF010 
 
UN/ 
IOF011 
 
UN/ 
IOF012 
 
UN/ 
IOF013 
 
UN/ 
IOF014 
 
UN/ 
IOF015 

Beslut i ärenden om ekonomiskt bistånd till livsfö-
ring i övrigt. 
 
- enligt riksnorm och riktlinjer. 
 
 
- upp till 40 % av prisbasbeloppet utöver norm och 
riktlinjer.  
 
- upp till ett helt prisbasbelopp utöver norm och 
riktlinjer. 
 
- mer än en prisbasbelopp utöver norm och riktlinjer. 
 
- med villkor om praktik eller andra kompetenshö-
jande åtgärder. 
 
- avslå eller sätta ned fortsatt ekonomisk bistånd. 

 
 

 

4 kap 1 § SoL 

 

 

4 kap 1 § SoL 

 

4 kap 1 § SoL 

 

 

4 kap 1 § SoL 

 

4 kap 4 § SoL 

 

 

4 kap 5 § SoL 

 
 
 
Socialsekreterare 
/Assistent  
 
Socialsekreterare 
/Assistent  
 
Enhetschef 
 
 
UN au 
 
Socialsekreterare  
 
 
Socialsekreterare 

 En individuell 
bedömning ska 
alltid göras i bi-
ståndsärenden.  

UN/ 
IOF016 

Beslut enligt riktlinjer om bistånd i form av öppen-
vårdsinsatser. 

4 kap 1§ SoL Socialsekreterare   

UN/ 
IOF017 

Beslut om bistånd i form av kontaktperson/-familj 4 kap 1§ SoL  Förste social-

sekreterare  

  

UN/ 
IOF018 
 
UN/ 
IOF019 

Beslut om förordnande och entledigande  
- av kontaktperson, 
 
- av kontaktfamilj. 

  
Socialsekreterare 
 
Socialsekreterare  

  

UN/ 
IOF020 

Beslut om boendestödsinsatser 4 kap 1§ SoL Socialsekreterare   

UN/ 
IOF 021 

Beslut om eftergift av ersättningsskyldighet enligt 
9 kap 1 och 2§§ SoL och 8 kap 1§ SoL. 

9 kap 4§ SoL IOF-chef 
 

  

UN/ 
IOF022 

Beslut om bistånd åt barn och ungdom i form av vård 
(placering/omplacering) i enskilt hem. 

4 kap 1§ SoL UN au   

UN/ 
IOF023 

Beslut om tillfällig placering eller omplacering av 
barn och ungdom i familjehem 

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

UN/ 
IOF024 

Beslut om bistånd åt barn och ungdom i form av vård 
(placering/omplacering) i hem för vård eller boende. 

4 kap 1§ SoL 
 
 

Enhetschef    

UN/ 
IOF025 

Beslut om kolonivistelse. 4 kap 1§ SoL Socialsekreterare  Kommunförbun-
dets cirkulär. 

IOF026 Beslut om upphörande av biståndsinsats enligt 
4 kap 1§ SoL. 

4 kap 1§ SoL Socialsekreterare   

UN/ 
IOF027 

 Beslut om medgivande till adoption. 6 kap 6§ SoL Socialsekreterare   

UN/ 
IOF028 

 Beslut om övervägande om vård i annat hem än det egna 
fortfarande behövs. 

6 kap 8§ SoL Socialsekreterare   

UN/ 
IOF029 

 Beslut om godkännande av en utländsk myndighets   
 placering av ett barn i Sverige. 

6 kap 11a§ SoL Socialsekreterare   

UN/ 
IOF030 

 Beslut om placering av ett barn i ett annat land. 6 kap 11b§ SoL Socialsekreterare   

UN/ 
IOF031 

 Beslut om medgivande att ta emot ett barn med hem-    
vist utomlands i adoptionssyfte 

6 kap 12§ SoL Socialsekreterare   

UN/ 
IOF032 

 Återkallelse av medgivande att ta emot adoptivbarn 
 

6 kap 13§ SoL Socialsekreterare   

 
 
UN/ 
IOF033 
 
UN/ 
IOF034 a) 
 
UN/ 
IOF034 b) 

 Prövning av samtycke till fortsatt adoptions-  
 förfarande 
 
- vid samtycke, 
 
 
- ej samtycke. 
 
Utreda och lämna förslag till beslut vid tingsrättens 
prövning av adoption 

6 kap 14 § SoL 
 
 
 
 
 
 
 
6 kap 15 § FB 

 
 
 
Socialsekreterare 
 
 
UN au  
 
Socialsekreterare 

 Kommunförb. 
cirkulär 1997:79. 
Ändring vad gäller 
internationella 
adoptioner. 
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UN/ 
IOF035 

Beslut om polisanmälan angående vissa brott mot un-
deråriga samt grövre brott 

10 kap 21 och   
23 §§ OSL 

Förste social-
sekreterare 

  

 
Ersättningar 
 

Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning 
UN/ 
IOF036  
 
UN/ 
IOF037 

Beslut om ersättning till kontaktperson/kontaktfamilj 
- enligt riktlinjer, 
 
 
- utöver riktlinjer. 

  
Socialsekreterare 
 
 
IOF-chef 

 Kommunför-
bundets riktlinjer, 
senast gällande 
cirkulär. 

UN/ 
IOF038 
 
UN/ 
IOF039 

Beslut om ersättning till familjehem 
- enligt riktlinjer, 
 
- utöver riktlinjer. 

  
Socialsekreterare  
 
IOF-chef 

 Kommunför-
bundets 
 riktlinjer, senaste 
gällande cirkulär. 

UN/ 
IOF040 

Beslut om ersättning till särskilt förordnad vårdnads-
havare som tidigare varit familjehemsförälder. 

6 kap 11§ SoL IOF-chef   

UN/ 
IOF041 

Beslut om ersättning till privat hem för vård eller bo-
ende. 

 IOF-chef  Kommunför-
bundets 
 riktlinjer, senaste 
gällande cirkulär. 

UN/ 
IOF042 
 
UN/ 
IOF043 

Beslut om ersättning från förälder vars barn är under 18 år 
och får vård i ett annat hem än det egna, 
 
- inkl. beslut om framställan till försäkringskassan om 
ändring av betalningsmottagare för allmänt 
barnbidrag. 

8 kap 1§ 2 st 
SoL 43-44 § SoF 
 
4§ 3 st Lagen 
om allmänna 
barnbidrag. 

Socialsekreterare  
 
 
Socialsekreterare 

 Kommunför-
bundets 
 riktlinjer, senaste 
gällande cirkulär. 

 
Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) 

 

Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning 
UN/ 
IOF044 

Ansökan hos förvaltningsrätt om vård enligt LVU. 4§ LVU UN au   

UN/ 
IOF045 

Beslut om omedelbart omhändertagande. 6§ LVU UN au 
(ordförande har 
beslutanderätt 
enligt lag i akuta 
ärenden) 

Annan ledamot i 
nämnden enligt 
särskilt nämnd-
beslut 

Brådskande beslut 
av ersättare enligt 6 
kap 36 § KL   

UN/ 
IOF046 

Ansökan hos förvaltningsrätt om förlängning av  
utredningstiden. 

8§ LVU IOF-chef   

UN/ 
IOF047 

Beslut om upphörande av omhändertagande jml 6§ 
LVU. 

9§ LVU UN au 
(Ordförande har 
beslutanderätt 
enligt lag i akuta 
ärenden) 

Annan ledamot i 
nämnden enligt 
särskilt nämnd-
beslut 
 
 
 
 
 
 
 

 

UN/ 
IOF048 

Beslut om hur vården ska ordnas och var den unge 
ska vistas under vårdtiden. 

11§, 1 och 3 st 
LVU (OBS 14§) 

UN au  
(ordförande har 
beslutanderätt 
enligt lag i akuta 
ärenden) 

Annan ledamot i 
nämnden enligt 
särskilt nämnd-
beslut 

 

UN/ 
IOF049 

Beslut att den unge får vistas i sitt eget hem under 
vårdtiden. 
 
 
 
 

11§, 2 och 3 st 
LVU 

UN au 
(ordförande har 
beslutanderätt 
enligt lag i akuta 
ärenden) 

Annan ledamot i 
nämnden enligt 
särskilt nämnd-
beslut 
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Nr. Ärende 
 

Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning 

UN/ 
IOF050 

Beslut om den unges personliga förhållanden (om inte 
11§ 1 och 2 st) t ex kortare vistelse utanför familje-
hemmet eller HVB. 

11§ LVU Socialsekreterare 
 

 De till vilka nämn-
den överlåtit vår-
den har också 
bestämmanderät-
ten om den unges 
personliga förhål-
landen. I första 
hand gäller det de 
befogenheter som 
tillkommer föräld-
rarna 
i motsvarande fall. 

UN/ 
IOF051 

Övervägande om vård jml 2§ fortfarande behövs. 13§ LVU 
1 och 2 st 

UN au   

UN/ 
IOF052 

Prövning om vård jml 3§ fortfarande behövs. 13§ LVU 
1 och 3 st 

UN au   

UN/ 
IOF053 

Beslut om hur rätt till umgänge ska utövas när över-
enskommelse inte kan nås med förälder eller vård-
nadshavare. 

14§ LVU 
2 st 1 p 

Enhetschef   

UN/ 
IOF054 

Beslut att den unges vistelseort inte ska röjas för föräl-
der eller vårdnadshavaren. 

14§ LVU 
2 st 2 p 

Enhetschef   

UN/ 
IOF055 

Övervägande om beslut om umgänge eller hemlighål-
lande av vistelseort jml 14§ 2 st 1 och 2 
fortfarande behövs. 

14§ LVU 
3 st 

UN au   

UN/ 
IOF056 

Beslut att vården ska upphöra. 21§ LVU Un au Ordförande,  
vice ordförande 
i nämnden eller 
annan ledamot i 
nämnden enligt 
särskilt nämnd-
beslut 

Brådskande beslut 
av ersättare enligt 
6 kap 36 § KL   

UN/ 
IOF057 

Beslut om kontaktperson eller öppen behandling. 22§ LVU 
1 st 1 och 2 

UN au   

UN/ 
IOF058 

Prövning om beslut jml 22§ fortfarande behövs. 22§ LVU 
3 st 

UN au   

UN/ 
IOF059 

Beslut att förebyggande insats jml 22§ ska upphöra. 22§ LVU 
3 st 

UN au   

UN/ 
IOF060 

Ansökan hos förvaltningsrätt om flyttningsförbud. 24§ LVU UN au   

UN/ 
IOF061 

Övervägande om flyttningsförbud fortfarande 
behövs. 

26§ LVU UN au   

UN/ 
IOF062 

Beslut att flyttningsförbud ska upphöra. 26§ LVU UN au   

UN/ 
IOF063 

Beslut om tillfälligt flyttningsförbud. 27§ LVU UN au   

UN/ 
IOF064 

Beslut om att tillfälligt flyttningsförbud ska 
upphöra. 

30§ LVU 
2 st 

UN au   

UN/ 
IOF065 

Beslut om den unges umgänge med förälder eller vård-
nadshavare efter beslut om flyttningsförbud eller tillfäl-
ligt flyttningsförbud. 

31§ LVU UN au   

UN/ 
IOF066 

Beslut om läkarundersökning, vilken läkare och plats 
för läkarundersökning. 

32§ LVU Socialsekreterare   

UN/ 
IOF067 

Beslut om begäran/biträde av polis för att genomföra 
läkarundersökning. 

43§ LVU Un au Ordförande   

UN/ 
IOF068 

Beslut att begära biträde av polis för att genomföra 
beslut om vård eller omhändertagande jml LVU. 

43§ LVU Un au 
(ordförande har 
beslutanderätt 
enligt lag i akuta 
ärenden) 

Annan ledamot i 
nämnden enligt 
särskilt nämnd-
beslut 

 

 



14 
 

 

Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) 

 
Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning 

UN/ 
IOF069 

Beslut om att inleda utredning om skäl för 
tvångsvård. 

7§ LVM Förste social-
sekreterare 

  

UN/ 
IOF070 

Beslut om att utredning inte ska inledas 
eller att påbörjad utredning ska läggas ned 
alternativt övergå i en utredning enligt SoL. 

7§ LVM Förste social-
sekreterare 

  

UN/ 
IOF071 
 

Beslut om omedelbart omhändertagande. 13 § LVM UN au 
 

Annan ledamot i 
nämnden enligt 
särskilt nämndsbe-
slut. 13 § 2 st. LVM 

UN ordförande har beslu-
tanderätt enligt lag i akuta 
ärenden 

UN/ 
IOF072 

Beslut att omhändertagande genast ska 
upphöra. 

18 b § LVM UN au 
 

Ordförande, vice 
ordförande i nämn-
den eller annan 
ledamot i nämnden 
enligt särskilt-
nämndsbeslut 

 

UN/ 
IOF073 

Beslut om läkarundersökning samt utse 
läkare. 

9§ LVM Socialsekreterare   

UN/ 
IOF074 

Beslut om att begära polishandräckning för 
att föra en missbrukare till läkarundersök-
ning. 

45§ 1 p LVM IOF-chef   

UN/ 
IOF075 

Beslut om ansökan hos förvaltningsrätt om 
vård enligt LVM. 

11§ LVM UN au  Förordnande för utskottets 
ordf. eller vice ordf. om 
utskottets beslut inte kan 
avvaktas. 

UN/ 
IOF076 

Beslut att begära polishandräckning för 
inställelse vid vårdinstitution. 
 

45§ 2 p LVM IOF-chef   

 

Yttrande till domstol, åklagarmyndighet och frivårdsmyndighet 
 

Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning 
UN/ 
IOF077 

Lämna upplysningar till tingsrätt i vårdnads- och um-
gängesmål 

6 kap 19 § FB Socialsekreterare   

UN/ 
IOF078 

”Snabbyttrande” till allmän domstol angående interim-
istisk vårdnad 

6 kap 20 § FB Socialsekreterare   

UN/ 
IOF079 

Yttrande till allmän domstol angående överlämnande till 
vård 
 
- i ärenden där styrelsen redan vidtagit åtgärder då 
insatser erbjudes med stöd av SoL eller behov av insat-
ser saknas 

BrB 31:1  
 
 
IOF-chef 

  

UN/ 
IOF080 

Yttrande till åklagarmyndighet 
 
- i ärenden där styrelsen redan vidtagit åtgärder, då 
insatser erbjudits med stöd av SoL eller behov av insat-
ser saknas 

Lag med sär-
skilda be-
stämmelser om 
unga lagöver-
trädare, 11 § 
LVU. 

 
 
Socialsekreterare 

  

UN/ 
IOF0081 

Lämnande av upplysningar och förslag på åtgärder till 
åklagaren 

6 § Lag om 
särskild per-
son-utredning i 
brottmål. 

Socialsekreterare   

UN/ 
IOF082 

Yttrande enligt namnlagen 
 

45 § Namn- 
lagen 

Socialsekreterare   

UN/ 
IOF083 

Yttrande beträffande äktenskapsdispens 15 kap 1 § 
ÄktB 

Socialsekreterare   

UN/ 
IOF084 

Yttrande i ärenden om förordnande av god man eller 
förvaltare för någon som har fyllt 16 år 

11 kap 16 §  
2 st FB 

Socialsekreterare   

UN/ 
IOF085 

Yttrande i körkortsärende 39 § 3 st Kör- 
kortslagen 

Socialsekreterare   

UN/ 
IOF086  

Yttrande till åklagarmyndigheten beträffande den som 
vårdas enligt LVM 

46§ LVM IOF-chef   

UN/ 
IOF087 

Yttrande till allmän domstol när den som begått brottslig 
gärning kan bli föremål för LVM-vård 

31 kap 2§ 1 st 
BrB 

IOF-chef   
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Ärenden enligt föräldrabalken 
 

Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning 
UN/ 
IOF088 
 
 
 
 
 
UN/ 
IOF089 

Godkännande av faderskapsbekräftelse då parterna varit 
sammanboende under hela konceptionstiden eller haft 
stadigvarande förbindelse under hela 
konceptionstiden och är sammanboende vid barnets födelse 
samt är överens om att barnet är deras 
gemensamma 
 
 
- i övriga ärenden 

1 kap 4 § 
1 st FB 

Assistent  
 
 
 
 
 
 
Social-
sekreterare 

  

UN/ 
IOF090 

Beslut om att inleda utredning om fastställande av fa-
derskap när dom eller bekräftelse finns och 
faderskapet kan ifrågasättas 

2 kap 1 § FB Social-
sekreterare 
 
 

  

UN/ 
IOF091 

Beslut om att återuppta nedlagd utredning 2 kap 1 § FB Social-
sekreterare 

  

UN/ 
IOF092 

Beslut om att inleda utredning om någon annan än den 
som är gift med barnets moder kan vara far till barnet 

2 kap 9 §, 
1 st FB 
 

Social-
sekreterare 

  

UN/ 
IOF093 

Beslut att väcka och föra talan i mål om  
faderskap 

3 kap 5 § FB Social-
sekreterare 

  

UN/ 
IOF094 

Beslut att utse utredare i mål och ärenden om vårdnad 
eller umgänge 

6 kap 19 § FB Enhetschef   

UN/ 
IOF095 

Beslut om godkännande av föräldrars avtal om vårdnad, 
boende och umgänge 

6 kap 6 §, 14a § 
andra stycket, 15a 
§ tredje stycket 
FB 

Social-
sekreterare 

  

UN/ 
IOF096 

Beslut att verkställa utredningar gällande barnets vård-
nad, boende och umgänge 

6 kap 19 §, 
tredje stycket FB 

Social-
sekreterare 

  

UN/ 
IOF097 

Beslut att överklaga Socialstyrelsens beslut  
angående överflyttning av ärende 

16 kap. 4 § SoL IOF-chef   

UN/ 
IOF098 

Beslut om att viss åtgärd till stöd för ett barn får 
vidtas, även om den ena vårdnadshavaren inte 
samtycker till detta 

6 kap 13a § FB UN au  6 kap 36 § KL 

 
Övrigt 

 

Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning 
UN/ 
IOF099 

Beslut om anmälan till överförmyndaren att behov av 
god man/förvaltare finns/inte längre finns 

5 kap 3 § SoF Social-
sekreterare 

Assistent  

UN/ 
IOF100 

Beslut om anmälan till överförmyndaren om förhållan-
den betr. förvaltningen av underårigs egendom 

5 kap 3 § SoF Social-
sekreterare 

  

UN/ 
IOF0101 

Framställan till domstol om behov av målsägandebiträde 
för underårig 

5 kap 2 § SoF Social-
sekreterare 

  

UN/ 
IOF0102 

Yttrande i vapenärenden  Assistent 
 

  

UN/ 
IOF103 

Anmälan till IVO om ett allvarligt missförhållande eller 
en påtaglig risk för ett allvarligt miss-förhållande 

14 kap 7 § SoL UN au   

UN/ 
IOF104 

Prövning av att överklagande skett i rätt tid samt avvis-
ning av överklagande som kommit in för sent 

24 § FL Delegaten i 
ursprungsbeslu-
tet 

IOF-chef/ 
enhetschef 

 

UN/ 
IOF 105 

Beslut om att nämnden inte ska ansöka hos tingsrätten 
om särskilt förordnad vårdnadshavare. 

 Enhetschef  Gäller då barnet 
beräknas fylla 18 
år innan proces-
sen kan färdigstäl-
las i tingsrätten. 

 



 Tjänsteskrivelse  
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Datum: : 2019-10-04 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Nina Linné 

Dnr: UN 000363/2019 – 600 
 
 

Ändring i Riktlinjer för Båstads kommuns debiterings- och kravverksamhet 
avseende barnomsorg 
 
 
Förslag till beslut 
Utbildningsnämnden föreslås att besluta om ändring i Riktlinjer för Båstads kommuns debite-
rings- och kravverksamhet avseende barnomsorg. Ändringen innebär att betalningspåminnelse 
ska skickas till gäldenären. 

 
Bakgrund 
Av nuvarande riktlinjer för Båstads kommuns debiterings- och kravverksamhet (bilaga 1) 
framgår under rubriken ”Betalningspåminnelse” följande: 
 

”Betalningspåminnelse ska skickas till gäldenären med un-
dantag för räkningar avseende VA och renhållning, barn-

omsorg och hyror enligt hyresavtal.” 

 
Föreslagen ändring innebär att barnomsorg skulle strykas från undantagen för betalnings-
påminnelse så att lydelsen i stället blir följande: 
 

”Betalningspåminnelse ska skickas till gäldenären med un-
dantag för räkningar avseende VA och renhållning samt 

hyror enligt hyresavtal. 
 

Påminnelsen utskickas 7 – 10 dagar efter fakturans förfal-
lodag. Ersättning för betalningspåminnelse debiteras inte.” 

 
Den föreslagna ändringen innebär även att barnomsorg skulle strykas under rubriken ”Inkas-
sokrav” i bilaga 1 så att lydelsen istället blir följande: 
 

”För VA och renhållning samt hyror enligt hyresavtal ska 
inkassokrav utskickas 10 – 12 dagar efter fakturans förfal-
lodag. Gäldenären ska ges en tidsfrist på 10 dagar efter ut-

sändandet av inkassokravet. 
 

För debiteringar där betalningspåminnelse utskickas ska 
inkassokrav utsändas 20 – 25 dagar efter fakturans förfal-

lodag. 
 

Lagstadgad avgift ska uttagas.” 

 
 
 

Konsekvenser av beslut 
Den nu gällande lydelsen innebär att gäldenärer inom barnomsorg inte får någon 
betalningspåminnelse innan inkassokrav skickas. Den föreslagna ändringen innebär att 
gäldenärer inom barnomsorg kommer att få en betalningspåminnelse 7 – 10 dagar efter 
fakturans förfallodag. 
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Vårdnadshavare efterfrågar idag möjlighet att få betalningspåminnelse för obetalda fakturor. I 
dagsläget hanteras obetalda fakturor manuellt av en administratör. Varje månad hanteras fak-
turaärenden där vårdnadshavare endast har en obetald faktura. I dessa fall måste administra-
tören ändå skicka ut ett brev med information om att barnet riskerar att bli avstängt.  Vård-
nadshavare hör inte sällan av sig och informerar att de inte varit medvetna om att de inte beta-
lat fakturan och ställer sig undrande till att de inte mottagit någon betalningspåminnelse. Änd-
ringen skulle på så vis även öka den efterfrågade servicen till vårdnadshavarna inom barnom-
sorgen samt minska det administrativa arbetet. 
 
 
 
 
Barn och skola 
Nina Linné, Skoljurist 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Bilaga 1, Riktlinjer för Båstads kommuns debiterings- och kravverksamhet, dnr 92/04-906 
 
Samråd har skett med: 
Inga-Britt Henriksson, skolchef 
Margaretha Ekelund-Svensson, biträdande skolchef 
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Datum: 2019-10-07 Till: Utbildningsnämnden 

Handläggare:  

Sari Bengtsson, utvecklingsstrateg, Kommunledning 

Dnr: UN 000357/2019-600 

 
 

Nämndsplan 2020 för utbildningsnämnden 
 
 
Förslag till beslut 
Utbildningsnämnden godkänner nämndsplan 2020 som underlag för verksamhetsplanering 
2020 för Barn och skola samt Bildning och arbete. 
 
 
Bakgrund 
Enligt kommunallagens 6 kapitel 6 § ska nämnderna var och en inom sitt område se till att 
verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt 
de bestämmelser i lag eller annan författning som gäller verksamheten. 
 
I granskningsrapporten från december 2018 rekommenderar revisorerna en översyn av kom-
munens målstyrningsprocess, som även innefattar nämndsplanernas utformning och innehåll. 
Med anledning av detta har politikerna tillsammans med tjänstemannaorganisationen arbetat 
för att ta fram nämndsplaner med en kommungemensam struktur. 
 
 

Aktuellt 
Den föreslagna nämndsplanen innehåller förutom nämndspecifika delar, även avsnitt 
som är kommunövergripande och gemensamma för alla nämnder. 
Efter inledande ord av ordföranden beskrivs kommunens styrmodell kortfattat samt 
syftet med nämndsplanen. Därefter följer redogörelse för nämndens organisation och 
verksamheter och eventuella större ändringar inför det kommande året. Utifrån om-
världsanalyser beskrivs nämndens utmaningar. Under avsnittet  Kommunfullmäktiges 
inriktningsmål  finns de nio kommunfullmäktigemål som ligger till grund för nämnder-
nas strategiska och taktiska insatser vilka i sin tur beskrivs i avsnittet Nämndens priori-
teringar för en långsiktigt hållbar utveckling. 
 
Uppföljning av nämndsplanen sker tertialvis i samband med tertialbokslut.  Måluppfyllelsen 
mäts med olika indikatorer/mätvärden.  
Internkontrollplanen ingår som en del i nämndsplanen.  
Både indikatordokumentet och internkontrollplanen kommer att finnas som separata bilagor 
till nämndsplanen. 
 

Ekonomi 
Nämndsplanen kompletteras med en budgetdel när kommunfullmäktige tagit beslut om 
budgetramen. 
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Beslutet ska expedieras till: 

Utbildningsnämndens ordförande och ledamöter 
Inga-Britt Henriksson, Chef Barn och skola 
Henrik Andersson, Chef Bildning och arbete 
Sari Bengtsson, Utvecklingsstrateg, Kommunledning 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Utkast till nämndsplan 
 
Samråd har skett med: 
Thomas Nerd, Utbildningsnämndens ordförande 
Inga-Britt Henriksson, Chef Barn och skola  
Henrik Andersson, Chef Bildning och arbete 
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1. Nämndens ordförande har ordet 

 
Utbildningsnämnden ansvarar för centrala delar av det som brukar kallas för välfärdens kärna.. An-

svarsområdet berör många samhällsmedborgare. Vi har möjlighet genom det politiska arbetet att skapa 

goda förutsättningar för unga människor att ta sig vidare i livet genom bra utbildning. Vi har uppdraget 

att hjälpa de svagaste och mest utsatta i vårt samhälle.  

 

Nämnden är helt beroende av en professionell och målfokuserad förvaltning för att klara sitt uppdrag. 

Organisationen, och inte minst socialtjänsten, har nyligen genomgått ett betydande förändringsarbete. 

Inom verksamheten pågår ständiga förändringar för att optimera och anpassa organisationen. Gott le-

darskap och medarbetarskap baserat på kompetens och tillit är nämndens absoluta ambition. 

 

Det ekonomiska läget för kommunen är och kommer vara besvärligt. Resurser står inte i samklang med 

önskemål och behov. Utbildningsnämnden är en del av kommunens helhet och därmed påverkas givet-

vis nämndens möjligheter till utbyggnad och utveckling av hur ekonomin totalt utvecklas och andra 

verksamheters resursbehov.  

 

Inom utbildningsområdet visar våra skolor toppresultat i många nationella mätningar. Betygs- och 

resultatnivåerna är genomgående höga. Personalrekrytering med fokus på behörighet är framgångsrik. 

En ny skolorganisation är på plats och är under implementering. Betydande investeringar kommer att 

genomföras under de kommande åren för att stärka möjligheterna till en fortsatt bra skola. Det arbetas 

systematiskt med värdegrundsarbete allt från förskolan och genom hela skolsystemet. Utbildningens roll 

som samhällsutvecklare är i fokus. Utbildningsnivån höjs succesivt och samhället kan förändras i takt 

med den allmänna samhällsutvecklingen.  

 

Men det finns också utmaningar för framtiden. Unga kan känna oro i sin vardag. Kränkningar och mob-

bing förekommer. Lär- och arbetsmiljö har brister. Säkerhetssituationen runt och i våra skolbyggnader 

behöver utredas och förbättras. En betydande del av de elever som går ut grundskolan har inte Akademi 

Båstad som sitt förstahandsval. Arbetet mellan socialtjänst och skola är ett av de mest prioriterade om-

råden för nämnden.  

 

Socialtjänstens uppdrag utgår från en rättighetsbaserad socialtjänst, barnkonventionen och att se det 

goda i de människor socialtjänsten möter. Insatser ska ske i ett så tidigt skede som möjligt. Samverkan 

mellan socialtjänst, förskola, skola, elevhälsa, öppen förskola, polis och fritidsgårdarna ger möjlighet att 

identifiera och ge rätt stöd så tidigt som möjligt. En välfungerande skolgång är den bästa skyddsfaktorn 

för att inte utveckla social problematik i unga år. Socialtjänsten måste ständigt förändras i kapp med 

samhällsutvecklingen. Hedersproblematiken kommer att kräva resurser och kompetens. Digitala lös-

ningar ska införas för att skapa utrymme för socialt arbete. Att skapa bra rutiner och få kontroll över 

kostnader för placeringar enligt LVU och LVM kommer vara avgörande för hela kommunens ekonomi. 

 

Nämnden bedömer socialtjänsten som ett av de områden som är mest centrala för att skapa ett gott sam-

hälle. Nämndens uppgift är att inom den ram som lagstiftaren anger, se och hjälpa de allra svagaste i 

vårt samhälle.  

 

Allt detta och mer därtill är vårt gemensamma ansvar. 

 

Thomas Nerd (S) 

Ordförande utbildningsnämnden 
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2. Styrmodell för Båstads kommun 
 

Bilden nedan illustrerar kommunens styrningsprocesser.  Modellen är fortfarande under ut-
veckling och kommer att vidareutvecklas under arbetets gång, vilket kan innebära eventuella 
ändringar. 

 

 

 
 

 

 

2.1. Vision/ledstjärna 

 
Visionen beskriver ett önskat framtida tillstånd och visar färdriktning för hur vi vill att det fram-
tida Båstad ska se ut. 
Båstads ledstjärna är: ”Ett bättre sätt att leva”. För vidare beskrivning se: 
 
http://www.bastad.se/kommun-och-politik/mal-ekonomi-och-budget/bastads-kommuns-vision-
2030/ 
 
I Båstad arbetar vi aktivt med Agenda 2030 med FN:s 17 globala mål. Arbetet har initierats under 
2019 genom kommunens deltagande i projektet Glokala Sverige. Den ekologiska, sociala och eko-
nomiska hållbarheten ska vara en vägledande princip i vårt beslutsfattande och arbete. 
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2.2. Värdegrund/kärnvärden 

Kommunens värdegrund/kärnvärden beskriver vårt förhållningssätt, agerande och beteende. 
Den ska genomsyra vår organisationskultur på alla plan.  Våra kärnvärden är: 
 

 Professionalism 
 Arbetsglädje 
 Respekt (ansvar, tydlighet, öppenhet) 

 
Mer information finns i Båstads kommuns personalpolitiska program. 
http://www.bastad.se/wp-content/uploads/2018/01/Personalpolitiskt-program-f%C3%B6r-
B%C3%A5stads-kommun-popul%C3%A4rversion.pdf 
 

 

 

2.3. Ekonomistyrning, målstyrning och kvalitetsstyrning  

 
Ett sätt att beskriva den kommunala styrningen är att dela upp den i tre parallella processer: eko-
nomistyrning, målstyrning och kvalitetsstyrning. Dessa är förstås inte helt åtskilda utan överlap-
par, hänger ihop och är beroende av varandra. 

 
Ekonomistyrning 
kommunens olika verksamhetsområden Ekonomistyrning handlar om att utifrån tillgängliga re-
surser sätta finansiella mål och fördela resurser mellan.  
 

Målstyrning 
Målstyrning är politikernas verktyg för att styra verksamheten. Det är de förtroendevaldas upp-
gift att på övergripande nivå formulera mål som anger vad som ska levereras i form av tjänster till 
medborgarna. För att kunna följa upp måluppfyllelsen behövs mätbara resultatindikatorer. 

 
Kvalitetsstyrning 
 Kvalitetsstyrning utgår från de uppdrag som nämnderna har tilldelats av fullmäktige samt den 
lagstiftning som styr den aktuella verksamheten. Det är den kontinuerliga utvecklingen som sker i 
organisationen genom ständiga förbättringar av verksamheter. 
 
 

   2.4 .      Arbetsflöde: Planering – Uppföljning och analys – Åtgärder 

 
I Styrningsarbetet (planering-uppföljning och analys- åtgärder) har vi i vissa delar hämtat inspi-
ration från SKL:s ”styrsnurra”.  

 
 
Planering.  
Enligt kommunallagen ska kommuner varje år upprätta en budget för nästa kalenderår (bud-
getår). Budgeten ska innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret. För 
verksamheten ska anges mål och riktlinjer som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. 
Förutom budget för nästkommande år ska det också finnas en ekonomisk plan för de nästkom-
mande två åren. Tjänstemannaorganisationens uppgift är att bestämma hur målen ska uppnås.  
 
Uppföljning och analys. 

http://www.bastad.se/wp-content/uploads/2018/01/Personalpolitiskt-program-f%C3%B6r-B%C3%A5stads-kommun-popul%C3%A4rversion.pdf
http://www.bastad.se/wp-content/uploads/2018/01/Personalpolitiskt-program-f%C3%B6r-B%C3%A5stads-kommun-popul%C3%A4rversion.pdf
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 Systematisk uppföljning och analys är en viktig del av arbetsflödet. Månads- och delårsrapporten 
samt årsredovisningen är delar av den ekonomiska uppföljningen. Mål- och kvalitetsstyrningen 
följs upp genom mål- och kvalitetsindikatorer och nyckeltal.  
  

 
Åtgärder  
De slutsatser och förslag på åtgärder som kommit fram vid uppföljning och analys bildar underlag 
till vilka beslut som måste tas för att verksamheten ska kunna åstadkomma förbättringar och ut-
veckling. Besluten bygger dels på analysen, dels på prioritering utifrån politiska överväganden.  
 

 
3. Syfte med nämndsplan 

 
Nämndens verksamhetsplan visar hur nämnden bidrar till att uppfylla Kommunfullmäktigens 
inriktningsmål samt vilka områden nämnden kommer att prioritera under 2020.  Verksamhets-
planen visar även hur nämnden fördelar ut sina ekonomiska resurser. I samband med att nämn-
den beslutar om verksamhetsplan och budget beslutar den även om plan för intern kontroll. 
Nämndens verksamhetsplan är en del av arbetsflödet enligt punkt 2.4. och är en del av plane-
ringsfasen. 
 
Kommunallagens 6 kap. 6 § 
Nämnderna ska var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål 
och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de bestämmelser i lag eller annan författning som 
gäller för verksamheten. 
 

 
4. Nämndens organisation och ansvarsområden 
 
Utbildningsnämnden 

 
Utbildningsnämnden ansvarar för de strategiska frågorna på kort och på lång sikt för all utbild-
ning och barn och unga i Båstads kommun. Nämnden har ansvar för ekonomi, myndighetsutöv-
ning samt uppföljning. 

 
Utbildningsnämnden har följande ansvarsområden: Öppen förskola, Förskola 1 -5 år, Grundskola 
F-9, Fritidshem, Grundsärskola, Kulturskola, Individ och familj, Gymnasium och Gymnasie-
särskola. 

 
Utbildningsnämnden består av nio ledamöter och nio ersättare.  
 
 
 
Barn och Skola 

 
Övergripande verksamhet 
I den verksamhetsövergripande delen ingår: 

 
 Central ledning och administration 
 Specialpedagog förskola, grundsärskola och gymnasiesärskola. 
 Studie- och yrkesvägledare 

 
Den övergripande verksamheten ansvarar även för skolskjutsar samt för lokalkostnaderna. 
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Öppen förskola 
I Båstads kommun finns två öppna förskolor där det bedrivs god pedagogisk verksamhet i syfte 
att lägga grunden för ett livslångt lärande. 

 
Grundsär- och specialskola 
Grundsärskola har som syfte att ge elever med utvecklingsstörning en individuellt anpassad ut-
bildning som så långt det är möjligt motsvarar den som ges i grundskolan. Grundsärskola erbjuds 
integrerad i kommunens grundskolor. De elever som inte deltar i kommunens verksamhet fullgör 
sin skolplikt i Ängelholms kommun enligt samverkans avtal. Även elever som omfattas av special-
skolans läroplan erbjuds en individuellt anpassad utbildning. 

 
Svenska som andra språk och modersmålsundervisning 
Elever med annat modersmål än svenska har rätt till undervisning efter kursplanen svenska som 
andra språk, rätt till studiehandledning på modersmål samt rätt till undervisning i modersmålet. 

 
Bildning och Arbete 

 
Gymnasieskola, övergripande verksamhet 
Den övergripande verksamheten handhar exempelvis skolskjutsar, lokaler och inackorderingsbi-
drag. I samarbete med Svenska Tennisförbundet drivs också elittennisprogrammet, ett riksid-
rottsgymnasium. 

 
Gymnasiesärskola 
Båstads kommun bedriver ingen egen gymnasiesärskola utan köper utbildningsplatser från andra 
kommuner eller fristående skolor. 

 
Individ och familj 
Utbildningsnämnden är socialnämnd och ansvarar för socialtjänsten. Nämnden fullgör därvid 
kommunens uppgifter enligt bland annat socialtjänstlagen, lagen med särskilda bestämmelser om 
vård av unga, lagen med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare, lagen om vård av miss-
brukare i vissa fall samt föräldrabalken och äktenskapsbalken. 

 
Individ och familj har ansvar för arbetet med och kring mottagande, etablering, delaktighet och 
inkludering för målgruppen asylsökande och nyanlända. Arbetet sker i samverkan med berörda 
myndigheter och olika avdelningar inom kommunen. 

 
Verksamheten Individ och familj bygger på respekt för människornas självbestämmanderätt och 
integritet samtidigt som den ska utveckla den enskildas och gruppers egna resurser. När åtgärder 
rör barn, är det alltid barnens bästa som beaktas. 

 
Kulturskola 
Kulturskolan erbjuder individuell och gruppundervisning i musik såväl ute på kommunens skolor 
som i egna lokaler i Förslöv. Drama erbjuds på kommunens förskolor och skolor men också som 
frivillig verksamhet på kvällstid från grundskolans årskurs ett till gymnasiet. 
 
Resultatenheter 

 
Den interna resursfördelningsmodellen bygger på en beställare/utförare organisation och de som 
utför förskole- och skolverksamhet kallas resultatenheter. Resultatenheterna erhåller varje må-
nad en peng per barn/elev. Peng som kommer från annan kommun följer barn/elev direkt till 
aktuell verksamhet. 
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Förskola 1-5 år 
I Båstads kommun finns totalt nio kommunala förskolor där det bedrivs god pedagogisk verk-
samhet i syfte att lägga grunden för ett livslångt lärande. Förskolorna är öppna 12 timmar per 
dag, kl. 06.30 – 18.30. 

 
Elevhälsan 
Elevhälsan är ett eget verksamhetsområde som omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala 
och specialpedagogiska insatser. Elevhälsan arbetar förebyggande och hälsofrämjande och ska 
ses som en del av skolans lärandeuppdrag och det samlade arbetet för en god hälsa. 

 
Gymnasium 
Akademi Båstad Gymnasium erbjuder de högskoleförberedande programmen  Ekonomi, Naturve-
tenskap och Samhällsvetenskap samt yrkesprogrammen Vård och omsorg, Handel och Industri-
programmet, VVS och fastighet samt introduktionsprogrammen. 
I samarbete med Svenska Tennisförbundet drivs också Elittennisprogrammet, ett riksidrottsgym-
nasium. Det är också möjligt att komplettera de högskoleförberedande studierna med en tennis-
profil. 
 
 

5. Utmaningar och förutsättningar inför 2020 
 
Barn och skolas utmaningar under 2020 är många och stora men också spännande. Utbildnings-
verksamhet är komplex, arbetet med höjda kunskapsresultat står i fokus tillsammans med ett 
arbete för ökad kvalitet och ökad likvärdighet. Perspektivet 0-19 år ska utgöra grunden för vårt 
arbete. Fokus ska vara på barnets och elevens lärande och utveckling under sin utbildningstid i 
Båstad kommun.  
  
Vi står och har stått inför stora förändringar när det gäller våra lärmiljöer. Under 2018 invigdes 
Skogsbyns förskola. Erfarenheterna från denna process har vi med oss i våra två större byggpro-
jekt, Förslövs skola F-9 och Västra Karups skola och förskola. Arbetet på Förslövs skola går nu in i 
en fas av tillbyggnad och nya entreprenörer har påbörjat sitt arbete. Detta innebär stora påfrest-
ningar på verksamheten och kräver mycket av skolledarna på enheten. I Västra Karup och Tore-
kov har arbetet med programhandlingar för en ny skola i Västra Karup pågått under 2019 och här 
kommer arbetet startas upp under 2020. Även här kommer verksamheten påverkas, där god pla-
nering och samverkan med entreprenören är viktig för barn och elevers trygghet och säkerhet.  
Beslut kommer att fattas kring skolorganisationen för norra sidan av kommunen vilket kommer 
att påverka kommande års arbete.  
 
Verksamheten kommer under 2020 intensifiera, utveckla och förbättra arbetet kring kränknings-
ärenden. En förutsättning för detta arbete är också att verksamheterna arbetar vidare med läro-
planens värdegrundsuppdrag. Här kommer vi att fortsätta vårt samarbete med externa aktörer 
som kan bidra med ytterligare kompetens, metoder och analysverktyg. I detta arbete kommer 
också ”problematisk frånvaro” ingå. 
 
Ett närmre samarbete med individ och familj ska utvecklas utifrån ett barn och elevperspektiv, 
inget barn ska ”falla mellan stolarna”. Barn och skola ska också ingå i ett kommunövergripande 
samverkansarbete tillsammans med polis och räddningstjänst i syfte att i tidigt skede kunna före-
bygga och hindra utanförskap. 
  
En utmaning vi delar med samtliga Sveriges kommuner är rekrytering och strategisk kompetens-
försörjning. Ett arbete har påbörjats tillsammans med de fackliga organisationerna, HR-chefen 
och Barn och skolas ledningsgrupp. Detta arbete kommer att pågå under de kommande åren och 
målsättningen är att Båstad kommun ska vara en attraktiv skolkommun att arbeta och verka i. 
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Osäkerheten i befolkningstillväxten gör planeringen av förskolor och skolor till en särskild utma-
ning i Båstad kommun. Utmaningen består både i den strategiska planeringen och för skolledarna 
att anpassa verksamheten mellan verksamhetsåren. 
 
 

6. Planerade ändringar i verksamheten 
 
Budget 2020 innebär en stor påfrestning för verksamheten. I det förberedande arbetet har hän-
syn tagits till att värna de riktade statsbidragen och då framför allt Likvärdighetsbidraget. 
Centralt kommer verksamheten minska tillgången till specialisttjänster och strategiska tjänster.  
 
Förskolorna kommer inte kompenseras för den utökade vistelsetid som är beräknad, detta inne-
bär att förskolorna producerar fler barnomsorgstimmar per medarbetare, vilket genererar en 
högre belastning för verksamheten. 
 
Lokalanpassningar kommer att ske med bland annat uppsägning av moduler i Östra Karup. En 
översyn av möjligheter till samverkan med andra verksamheter måste ske. 
 
Behovet av att följa befolkningsprognosen har ökat och anpassningar till volymförändringar 
kommer vara ett kontinuerligt arbete under året. 
 
En fördjupad utredning för skolstrukturen på norra sidan av kommunen har pågått under hösten 
2019 och kommer få påverkan på lokaler och organisation under 2020. 
Ett arbete kommer påbörjas för att anpassa verksamheten utifrån ny lagstiftning gällande Barn-
konventionen. 
 
 

7. Kommunfullmäktiges Inriktningsmål 
 

 
Den 19 juni 2019 har Båstads kommunfullmäktige beslutat om 9 inriktningsmål fördelade på fyra 
fokusområden: 
 
Fokusområde Medborgaren: 

 
Mål 1:   Båstads kommun är attraktiv att leva, bo och verka i 
 
Mål 2:   Båstads kommun är välkomnande, professionell och serviceinriktad 
 
Mål 3:   Båstads kommun erbjuder  bra och likvärdiga skolor och en trygg stimulerande miljö för 
barn och vuxna 

 
Mål 4:   Båstads kommun erbjuder vård och omsorg med god kvalité – jämlikt, tillgängligt och 
efter den enskildes behov 
 
Fokusområde Hållbar samhällsutveckling: 

 
Mål 5:   I Båstads kommun är alla med arbetsförmåga självförsörjande 
 
Mål 6:   Båstads kommun erbjuder goda förutsättningar för entreprenörskap och har ett gott före-
tagsklimat 
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Mål 7:   Båstads kommun har en rik natur- och kulturmiljö och arbetar klimatsmart för ett håll-
bart samhälle. 
 
Fokusområde Medarbetaren: 

 
Mål 8:   Båstads kommun är en attraktiv och utvecklande arbetsplats 
 
Fokusområde Hållbar ekonomi: 

 
Mål 9:   Båstads kommun investerar för framtiden – med god ekonomisk hushållning och ett ef-
fektivt resursutnyttjande 

 
 

 
8. Nämndens prioriteringar för en långsiktigt hållbar utveckling 
 

8.1 Nämndsmål/effektmål 
Nämnden har särskilt valt att fokusera på tre av fullmäktiges nio mål. 
Mål 3  Båstads kommun erbjuder  bra och likvärdiga skolor och en trygg stimulerande miljö för 
barn och vuxna 
Utbildningsnämndens bidrag 

 Kvalitetssäkra och minska antalet kränkningar 
 Kvalitetssäkra ändamålsenliga lär- och arbetsmiljöer 
 Säkerställa att arbetet sker utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet. 

 
Mål 5:   I Båstads kommun är alla med arbetsförmåga självförsörjande 
Utbildningsnämndens bidrag 

 Tillgänglig barnomsorg 
 Kvalitetssäkrad SFI 

 
Mål 8:   Båstads kommun är en attraktiv och utvecklande arbetsplats 
Utbildningsnämndens bidrag 

 Uppföljning av indikatorer på nämndsnivå 
 Säkerställa kvalificerade, behöriga sökande till tjänster inom nämndens verksam-

hetsområde. 
 

Bilaga: arbetsblad med indikatorer 

 
 
8.2. Uppföljning 
 
Uppföljning av nämndsplaner sker i samband med tertial- och årsbokslut, efter den 30 april, den 
31 augusti samt den 31 december.  
 
Uppföljning av internkontrollplaner sker samtidigt om inget annat anges i kontrollplanen. 
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9. Ekonomisk översikt 
 

Innehållet kommer när budgeten är klar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

 

 

 

 

Samverkansavtal 

Gymnasieutbildningar 

          Båstad och Laholm 
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1.    Definitioner av begrepp i avtalet utifrån styrdokumenten. 

 

Samverkansområde utgörs av avtalsparterna i detta avtal. Enligt skollagen bildar två eller flera 

kommuner som gemensamt erbjuder en utbildning på ett nationellt program ett 

samverkansområde för den utbildningen. 

 

Elev är behörig sökande till gymnasieutbildning när den avslutat sin grundskoleutbildning 

eller motsvarande utbildning och påbörjat sin gymnasieutbildning under tiden fram till och 

med det första kalenderhalvåret det år de fyller 20 år. 

 

Fritt sök innebär att en elev inom samverkansområdet behandlas genom 

förstahandsmottagning när den söker till alla de gymnasieprogram och inriktningar som finns 

inom samverkansområdet. 

 

Hemkommun är den kommun där eleven är folkbokförd. 

 

Anordnarkommun är den kommun som är huvudman och som erbjuder utbildningen.  

 

Avtalsområde är det område som begränsas av medverkande avtalsparter dvs de parter som 

skriver på avtalet. 

 

Särskild variant är program som har avvikelser från den nationella programstrukturen då de 

inte inryms i någon nationell inriktning eller inom något nationellt program. Trots att de är 

avvikande från de ordinarie programmen ska dock särskilda varianter inrättas inom ramarna 

för de nationella programmen och ska vara godkända av Skolverket. 

 

Nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU) är en utbildning inom ramen för ett nationellt 

program med en tydlig elitidrottskaraktär som är tillstyrkt av relevant specialidrottsförbund 

och som är godkänd av Skolverket.  

 

Introduktionsprogram är de fyra inriktningarna; programinriktat val (IMV), yrkesintroduktion 

(IMY), individuellt alternativ (IMA) och språkintroduktion (IMS), som är till för de elever 

som ännu inte uppnått behörighet till något av de nationella programmen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

2.    Inledning 

Samverkansavtalet bygger på principer om kommunal delaktighet samt en gemensam 

överblick över utbudet av gymnasieutbildningar i samverkansområdet. 

Avtalet omfattar följande kommuner, Båstad och Laholm. 

 

Avtalet omfattar fritt sök (dvs att elever i samverkansområdet blir förstahandsmottagna) för 

elever boende i de samverkande kommunerna 

 

Som grund till avtalet ligger Skollagen (2010:800). Delar som finns angivna i skollagen 

nämns därför inte särskilt i detta avtal. 

3.    Begränsningar i avtalet 

 

Nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU) ingår inte i samverkansavtalet utan varje 

hemkommun tecknar separata avtal med berörd skolhuvudman. 

 

Introduktionsprogrammet som har fyra inriktningar, programinriktat val (IMV), 

yrkesintroduktion (IMY), individuellt alternativ (IMA) och språkintroduktion (IMS), utgår 

följande i detta samverkansavtal som fritt sök;  

 Yrkesintroduktion (IMY) 

 Individuellt alternativ (IMA) 

 Språkintroduktion (IMS) 

 4.    Syfte 

Syftet med avtalet är, dels att förbättra utbudet för elever i samverkansområdet, dels att 

erbjuda alla elever som bor i samverkansområdet ett likvärdigt och attraktivt utbildningsutbud 

av hög kvalitet samt dels att genom samverkan optimera resursanvändningen och öka 

kostnadseffektiviteten i gymnasieskolan inom samverkansområdet. 

5.    Avsiktsförklaring avseende framtida utbildningssamverkan 

Parterna kommer, efter ikraftträdandet av detta avtal, att i en icke rättsligt förpliktande 

avsiktsförklaring, uttrycka en gemensam strävan att ömsesidigt utveckla samverkan på 

utbildningsområdet i lämpliga former exempelvis avseende utbud, kompetensutveckling och 

samarbete med det lokala näringslivet. Avsiktsförklaringen revideras årligen. 

 6.    Avtalsvillkor 

6.1.   Avtalsparter 

Parter i detta avtal är Båstads kommun och Laholms kommun och tillsammans bildar parterna 

ett antagnings- och samverkansområde för gymnasieskolan. 

6.2.   Avtalets giltighetstid, avtalstid och uppsägning samt elevs rätt att slutföra sin utbildning 

 

Avtalet gäller från och med läsåret 2020/2021 och löper sedan på tills vidare. Part har rätt att 

säga upp avtalet med arton (18) månaders uppsägningstid, att upphöra vid ett läsårs slut. Detta 

innebär att part ska säga upp avtalet senast den 1 januari året innan det aktuella läsårets slut. 

Elev som redan har påbörjat sin utbildning innan avtalet sägs upp har rätt att slutföra sin 

utbildning i den kommun där man påbörjat den. 

 

 



 

   

Avtalet ska efter godkännande i respektive kommun undertecknas och tillsammans med 

protokollsutdrag på beslut i nämnd/styrelse diarieföras i samverkansområdenas 

hemkommuner. I de fall beslutanderätten är delegerad ska detta biläggas avtalet samt kopia på 

gällande delegationsordning. 

 

Parterna träffas minst fyra gånger per år för uppföljning av avtal och avsiktsförklaring där 

följande punkter ska ingå: 

- Nya samverkansområde 

- Nya avtalsområde så som ändringar i skollagen eller förordningar som påverkar 

utformningen av befintligt avtalet och som gör att avtalet behöver revideras 

- Följer parterna samverkansavtalet 

- Samordning av gemensamma informationsdagar/kvällar 

7. Avtalsområden 

7.1 Gemensamt utbud - gymnasieutbildningar 

Avtalet reglerar samverkan kring den gymnasieutbildning som avtalsparterna enskilt eller i 

samverkan är huvudman för. Sökbara program är de av skollagen reglerade sökbara 

utbildningarna, se punkt 3 Begränsningar i avtalet 

7.2 Antagning 

Elev som är bosatt i någon av de avtalsslutande kommunerna söker till det program eller till 

särskild variant och prövas genom förstamottagning inom samverkansområdet. Eleven prövas 

sedan på sitt val. Urvalet till programmet sker enligt gymnasieförordningen. Om eleven inte 

tas in på sitt förstahandsval prövas eleven på nästa val. Elev som i årkurs två vill byta till 

annan inriktning i annan kommun inom samverkansområdet hanteras enligt principen 

andrahandssökande i mån av plats. 

 

Antagning sker hos respektive parts och antagningsansvariga hos respektive part ska 

samverka i antagningsarbetet. De ansvarar därvid för relevant statistik och sammanträder då 

behov av antagningsarbete finns. 

 

Parterna träffas minst fyra gånger per år för uppföljning av avtal och avsiktsförklaring. 

7.3. Ekonomi 

7.3.1. Interkommunal ersättning: 

Den interkommunala ersättningen ska beräknas enligt riksprislistan.  

Den interkommunala ersättningen erläggs efter fakturering varje månad. Ersättning utgår från 

den 15:e i månaden då eleven var inskriven på respektive program. 

7.3.1.   Inackorderingstillägg: 

Inackorderingstillägg bekostas av elevens hemkommun. Tillägget utgår för de som omfattas 

av fritt sök och hanteras i sin helhet av hemkommunen. Beloppet följer minibeloppet i 

skollagen. 

Ingen ersättning utgår för resekostnader från inackorderingsadressen till den aktuella 

gymnasieskolan. 

7.3.2.   Resor 

Elevens hemkommun svarar för kostnaden för resor mellan bostad och skola. Kostnader för 

utbildning förlagd på annan plats eller annan tid än ordinarie skoltid bekostas av 



 

   

anordnarkommunen. Resekostnader förknippade med APL bekostas av anordnarkommunen 

och ska ingå i den interkommunala ersättningen. 

 

7.3.3.   Försäkringar 

Kostnader för försäkringar ingår i den interkommunala ersättningen och tecknas av anordnar 

kommun. 

7.4 Svårigheter med utbildning och avhopp 

När en elev börjar eller slutar vid en gymnasieskola med en annan huvudman än 

hemkommunen, ska huvudmannen snarast meddela detta till hemkommunen. 

Detsamma gäller om en elev som inte fyllt 20 år utan giltiga skäl är frånvarande i betydande 

utsträckning. Denna skyldighet påverkar inte huvudmannens ansvar för att ge stöd eller 

särskilt stöd till elever. Lag (2014:1002) 

7.4.1. Särskilda elevvårdsinsatser 

Kostnader för särskilda elevvårdsinsatser ska mellan avtalsparterna hanteras på samma sätt 

som tilläggsbelopp till de fristående skolorna hanteras. Det är huvudmannen som gör 

bedömningen gällande om tilläggsbelopp ska godkännas eller inte. 

7.5 Information  

Avtalande parterna förbinder sig att informera om gymnasieutbudet hos båda huvudmännen 

via olika kommunikationsvägar såsom Studie- och yrkesvägledare, hemsidor, eventuella 

kurskataloger med mera. 

7.6 Uppföljning och utvärdering 

Huvudmannen har ansvaret för det kommunala kvalitetsarbetet i enlighet med Skolverkets 

förordningar och anvisningar. 

 

Parterna ska gemensamt varje år följa upp och utvärdera elevströmmarna samt graden av 

tillgodosedda förstahandsval. Utvärdering av respektive parts program ska dock ske genom 

den partens försorg. 

 

Årligen ska avtalsparterna ta ställning till om avtalet behöver revideras utifrån de erfarenheter 

eller förändringar som uppkommit. 

Ändringar och tillägg till detta avtal ska ske skriftligen och undertecknas av behöriga 

företrädare för parterna. 

 7.7. Ekonomi 

 Medverkan i denna samverkan finansieras av respektive part. Finansiering vid utveckling av 

eventuella gemensamma insatser sker efter överenskommelse i varje enskilt fall. 

7.8. Tvister 

Tvister uppkomna i anledning av detta avtal löses i första hand genom lokala förhandlingar. 

Om parterna inte kommer överens ska tvisten handläggas av allmän domstol. 

7.9. Force majeure 

Om huvudman inte kan fullgöra ett åtagande på grund av omständigheter utanför dennes 

kontroll, till exempel arbetskonflikt, eldsvåda, naturkatastrof med mera, är huvudmannen inte 

ansvarig för den skada eller förlust som kan uppkomma för motparten. Part är skyldig att 

snarast meddela motparten om detta. 



 

   

 

 

8. Undertecknande 

Detta avtal har upprättats i två (2) exemplar varav parterna har tagit var sitt. 

 

För Båstads kommun För Båstads kommun 

 

__________________________ __________________________ 

Datum Datum 

 

 

__________________________ __________________________ 

Thomas Nerd, ordförande  Henrik Andersson, Bildningschef 

Utbildningsnämnden (UN) 

 

 

 

För Laholms kommun För Laholms kommun 

 

__________________________ __________________________ 

Datum Datum 

 

 

__________________________ __________________________  

Ove Bengtsson, ordförande  Andreas Meimermondt, Verksamhetschef 

Kultur- och utvecklingsnämnden (KUN) 



 Tjänsteskrivelse  
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Datum: : 2019-10-03 Till: Utbildningsnämnden 

Handläggare: Magnus Andersson 

Dnr: UN 000373/2019 – 600 
 
 

Avtal om utökad socialjour  
 
 

Förslag till beslut 
 
Utbildningsnämnden beslutar anta tilläggsavtalet om utökad social jour. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Förslaget gällande utökad social jour innebär att socialjouren i Helsingborg är bemannad och i 
aktiv tjänst under årets samtliga timmar utanför ordinarie kontorstid. Förslaget föreslås gälla 
från och med 1 januari 2020 om bemanningen är ordnad till dess. 
 

Bakgrund 
Tidigare har det i Båstad kommun varit ordförande samt vice ordförande i socialnämnden som 
varit ansvariga för beredskapen efter ordinarie arbetstid när inte sociala jouren i Helsingborg 
enligt grundavtalet har varit i tjänst. Under våren 2019 har det blivit tydligt att politiken samt 
tjänstemän ser ett stort behov av en utökad social jour då det utifrån bemanning och behovet 
av professionella bedömningar inte ska vara lekmän som gör bedömningar i akuta ärenden 
rörande missbruk, tvångsvård av barn och liknande ärenden. 
 

Ekonomi 
Den sammanlagda kostnaden för tjänsterna som social jouren i Helsingborg behöver tillsätta 
för att klara av det utökade uppdraget är 2,5 miljoner varav Båstads del enligt gällande 
fördelningstal är 4,20 % vilket blir 104 939 kronor per år. 
 
 
 
Individ och familj 
Magnus Andersson, bitr. IFO-chef 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 

Socialförvaltningen Helsingborg, Elisabeth Svanberg Eriksson 
Magnus Andersson, Individ och familj 
Gilla Törhagen-Sköld, Individ och familj 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Underlag från Socialförvaltningen i Helsingborg 
 
Samråd har skett med: 
Gilla Törhagen Sköld, IOF chef 
 
 



  

Socialförvaltningen 
Mottagningsenheten, Socialjouren 

2019-04-25 

 

 
 
 
 
 
 
 

Kontaktcenter   Postadress 251 89 Helsingborg   042-10 50 00   kontaktcenter@helsingborg.se helsingborg.se 

 

Ärendet 

Undertecknade har på önskemål från samverkanskommuner i Familjen 

Helsingborg tagit fram ett underlag som innebär att socialjouren är 

bemannad och i aktiv tjänst under samtliga timmar utanför ordinarie 

kontorstid. 
   

 

Bakgrund 

För närvarande är Socialjouren bemannad och i aktiv tjänst för samtliga 

kommuner inom Familjen Helsingborg under måndag - torsdag kl. 17.00 -

24.00, fredagar 17.00 – 02.00, lördagar 10.00 – 02.00 samt söndagar 10.00 – 

24.00. Under ovanstående tider finns socialtjänsten tillgänglig för såväl 

medborgare som myndigheter och andra samarbetspartners. Övrig tid 

vänder sig myndigheter och instanser som är i tjänst t.ex. polis, sjukvård, 

migrationsverk till politikerna i socialnämnden vid akuta situationer. Det är 

då respektive instans som gör bedömningen i vilka fall man ska kontakta 

politikerna i nämnden och politikerna gör bedömningen om tjänstemän ska 

kallas in. I Helsingborg finns socialjouren under dessa timmar i beredskap 

för ärenden som tillhör staden. 
 

 

 

Kostnadsberäkning 

 Utökad och bemannad socialjourverksamhet som täcker alla timmar 

då ordinarie dagliga verksamheter inte är i tjänst.  

 Medborgarna i Familjen Helsingborg får service och tillgänglighet 

av socialtjänst under dygnets alla timmar. 

 Andra myndigheter och instanser har full tillgänglighet till 

socialtjänstens tjänstemän under dygnets alla timmar. 

 Politiker i socialnämnden blir kontaktad vid samma typer av 

tillfällen som idag när socialjouren är i tjänst dvs. endast när 

delegationen kräver det. 

 

 

 



2019-04-25 

 

 

 

Utökningen med bemanning i tjänst blir: 

 

Mån-tor kl. 00.30-08.00 = 7,5 h/dag = 30 h 

Fre-lör kl.  02.00.-10.00 =  8 h/dag = 16 h 

Söndag  kl 00.30-08.00 =    7,5 h 

Totalt    53,5 h per vecka  

 

Utöver detta tillkommer timmar för att täcka upp helgdagar, helgaftnar samt 

dagar före röd dag. Dessutom tillkommer kostnad för ob-tillägg samt övriga 

personalkostnader såsom t.ex. friskvård, arbetsplatser, teknisk utrustning 

m.m. 

 

Tjänster: 3 x 90 % (beräknat på en månadslön på 38 000 kr) 

  1 x 0,5 % vikarie 

 

Sammanlagd kostnad för tjänsterna: cirka 2,5 miljoner 

 

 

Ungefärlig kostnadsfördelning för respektive kommun enligt gällande 

fördelningstal: 

 

Bjuv 15 429 4,38% 109 428 

Båstad 14 796 4,20% 104 939 

Helsingborg 144 304 40,94% 1 023 459 

Höganäs 26 193 7,43% 185 771 

Klippan 17 462 4,95% 123 847 

Landskrona 45 286 12,85% 321 186 

Svalöv 14 025 3,98% 99 471 

Åstorp 15 828 4,49% 112 258 

Ängelholm 41 786 11,85% 296 362 

Perstorp 7 335 2,08% 52 023 

Örkelljunga 10 047 2,85% 71 257 

    Summa 352 491 1,00 2 500 000 

 

 

 

Elisabeth Svanberg Eriksson   Carina Cronqvist 

Enhetschef     Sektionschef 
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Datum: : 2019-09-23 Till: Utbildningsnämnden 

Handläggare: Ida Skoglund 

Dnr: UN 000024/2019 – 905 
 
 

Ekonomisk månadsuppföljning 2019 
 
 

Förslag till beslut 
 
Utbildningsnämnden beslutar ta till sig informationen. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Utbildningsnämnden får månadsvis en ekonomisk redogörelse från förvaltningen.  
Månadsrapporten presenteras för nämnden av ansvariga chefer.  
 
 
 
Kommunkansliet 
Ida Skoglund, nämndsekreterare 
 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Ekonomisk månadsuppföljning 
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Datum: : 2019-09-23 Till: Utbildningsnämnden 

Handläggare: Ida Skoglund 

Dnr: UN 000003/2019 – 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. 
 
 
 
Kommunkansliet 
Ida Skoglund, nämndsekreterare 
 
 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Delegationsbeslut Individ och familj, augusti och september 
Delegationsbeslut Akademi Båstad gymnasium 
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Datum: : 2019-09-23 Till: Utbildningsnämnden 

Handläggare: Ida Skoglund 

Dnr: UN 000004/2019 – 900 
 
 

Beslutslogg  
 
 

Förslag till beslut 
 
Beslutsloggen för utbildningsnämnden, 2019-10-15, 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 Inga-Britt Henriksson, skolchef 
 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Beslutslogg 2019-10-15 
 
 
 



 

Beslutslogg utbildningsnämnden 2019 
 

 

* 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 

2019-10-15 
 

 

       

Beslutsinstans, datum och 
§ 

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

UN 2018-03-06, § 19 
Genomlysning skolskjuts 

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     

 

 

 

Skoljurist 
samt skol-
chef 

Påbörjas nu när 

skoljurist är på 

plats 

Hösten 2019 



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

 

Beslutsinstans, datum och 
§ 

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

UN 2018-05-08, § 45 
Skolpliktsanmälan – 
Strandängsskolan 
 
 

UN 
000138/ 
2018-600 

Förvaltningen får i uppdrag att återkomma med en åtgärdsplan för hur 

antalet s.k. hemmasittare ska minska. OBS! Hanteras i nytt ärende: 

UN000120/2019-600 Åtgärdsplan problematisk frånvaro 

Skolchef/ 
Skol-
jurist/STU-
chef 

Påbörjas nu 
när skoljurist 
är på plats 

December 2019 

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

UN 
000020/ 
2019-600 

Förvaltningen får i uppdrag att redogöra för vilka åtgärder man vidtagit 

och vilka man planerar för. 

Skolchef Arbetet på-
börjas senare i 
höst med  
säkerhetschef. 
Frågan är  
löpande med 
vid nybyggna-
tioner. 

Hösten 2019 

UN 2019-01-22 
§ 17 
Delegationsordning för 
utbildningsnämnden 

UN 
000001/ 
2015-600 

I samband med ny mandatperiod föreslås en översyn av utbildningsnämn-

dens delegationsordning. 

Utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att se över delegations-

ordningen. Synpunkter från ledamöter och ersättare skickas till nämndsek-

reterare för vidarebefordran.  

Skolchef, 
skoljurist, 
bildnings-
chef mfl. 

Påbörjad Hösten 2019 
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Datum: : 2019-09-27 Till: Utbildningsnämnden 

Handläggare: Ida Skoglund 

Dnr: UN 000005/2019 – 900 
 
 

Delgivningar  
 
 

Förslag till beslut 
 
Redovisade delgivningar läggs till handlingarna. 

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

1. Protokollsutdrag KS - beslut om programhandling för Västra Karups skola 
2. Protokollsutdrag KF – fyllnadsval ersättare utbildningsnämnden 

 
 
 
Bildning och arbete   Barn och skola 
Henrik Andersson, bildningschef Inga-Britt Henriksson, skolchef 
 
 
 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Protokollsutdrag KS - beslut om programhandling för Västra Karups skola 
Protokollsutdrag KF – fyllnadsval ersättare utbildningsnämnden 
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Datum: : 2019-09-23 Till: Utbildningsnämnden 

Handläggare: Ida Skoglund 

Dnr: UN 000007/2019 – 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 
 
 
 
Kommunkansliet 
Ida Skoglund, nämndsekreterare 
 
 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Sammanställning anmälda kränkande behandlingar 
 
 
 



Anmälda kränkande behandlingar

Skola/förskola Anmälningar sedan förra UN Anmälningar totalt 2019

Strandängsskolan F-6 2 5

Strandängsskolan 7-9 4 13

Förslövs skola 4 42

Östra Karups skola 1 15

Västa Karups skola 1 5

Sandlyckeskolan 4

Klockarebyns förskola 1

Malens förskola

Östra Karps förskola

Backabyns förskola

Fiskebyns förskola

Skogsbyns förskola

Ängsbyns förskola

Äppelbyns förskola

Päronbyns förskola

Totalt 12 85



Typ av trakasseri/kränkning Antal

Kön 4

Etnisk tillhörighet 8

Funktionsnedsättning

Könsöverskridande identitet 1

Religion/trosuppfattning

Sexuell läggning 3

Ålder 2

Utseende 11

Kläder 1

Ekonomisk situation 1

Begåvning 3

Övrigt 28

Oklart/ej ifyllt 11

Uttryck Antal

Fysiskt 33

Verbalt 41

Psykosocialt 7

Text/bild 5

Subtilt 4

Förstört material 2

Oklart/ ej ifyllt 1



Anmälda kränkande behandlingar
Ärende inkomna efter reviderade rutiner UN 190319 

Diarienummer Inkommit datumSkola/förkola Redovisas UNTyp av kränkning/trakasseri Uttryck

UN 000088/2019 190314 Förslöv 190416 Kön, sexuell läggning, utseende Psykosocialt, text/bild

UN 000092/2019 190318 Ö Karup 190416 Utseende Fysiskt, verbalt

UN 000093/2019 190318 Ö Karup 190416 Övrigt Fysiskt, verbalt

UN 000094/2019 190318 Strandäng F-6 190416 Övrigt Subtilt

UN 000095/2019 190319 Strandäng F-6 190416 Övrigt Verbalt, psykosocialt

UN 000096/2019 190320 Förslöv 190416 Övrigt Fysiskt, verbalt

UN 000099/2019 190322 Förslöv 190416 Etnisk tillhörighet Verbalt

UN 000104/2019 190326 Förslöv 190416 Utseende, övrigt Psykosocialt

UN 000105/2019 190326 Förslöv 190416 Övrigt Psykosocialt

UN 000106/2019 190326 Förslöv 190416 Ålder Fysiskt

UN 000107/2019 190327 Klockarebyns förskola 190416 Övrigt Fysiskt

UN 000116/2019 190401 Förslöv 190416 Inget ifyllt Fysiskt

UN 000117/2019 190401 Virvelvinden/Solrosen fritids (Förslöv) 190416 Inget ifyllt Fysiskt

UN 000126/2019 190403 Strandäng 7-9 190514 Oklart, händelsen skedde på Musteriet

UN 000143/2019 190410 Ö Karup 190514 Utseende Verbalt, text/ bild

UN 000145/2019 190410 Ö Karup 190514 Övrigt Fyskiskt, verbalt

UN 000146/2019 190410 Virvelvinden/Solrosen fritids (Förslöv) 190514 Inget ifyllt Fysiskt

UN 000148/2019 190412 Sandlycke 190514 Inget ifyllt Fysiskt, verbalt

UN 000150/2019 190415 Sandlycke 190514 Övrigt Fysiskt, verbalt

UN 000151/2019 190415 Sandlycke 190514 Övrigt Fysiskt, verbalt

UN 000152/2019 190415 Sandlycke 190514 Övrigt Fysiskt, verbalt

UN 000153/2019 190417 Strandäng 7-9 190514 Inget ifyllt Fysiskt

UN 000154/2019 190417 Strandäng 7-9 190514 Kön, etnisk tillhörighet Verbalt

UN 000155/2019 190415 Förslöv 190514 Övrigt Fysiskt, verbalt

UN 000156/2019 190416 V Karup 190514 Etnisk tillhörighet, Könsöverskridande identitet/uttryckFysiskt, verbalt

UN 000157/2019 190416 V Karup 190514 Ekonomisk situation, Övrigt (nedsättande ord)Verbalt

UN 000158/2019 190424 Ö Karup 190514 Etnisk tillhörighet, utseende Verbalt, subtilt



UN 000159/2019 190424 Ö Karup 190514 Etnisk tillhörighet, utseende Verbalt, subtilt

UN 000170/2019 190426 Förslöv 190514 Begåvning Verbalt

UN 000178/2019 190507 Strandäng F-6 190813 Sexuell läggning, kläder Verbalt

UN 000180/2019 190509 Ö Karup 190813 Utseende Verbalt

UN 000183/2019 190513 V Karup 190813 Begåvning Text/bild

UN 000186/2019 190514 Strandäng 7-9 190813 Etnisk Fysiskt, verbalt

UN 000187/2019 190514 Strandäng 7-9 190813 Övrigt: Skadegörelse mobil Förstört material

UN 000189/2019 190520 Förslöv 190813 Utseende Verbalt

UN 000190/2019 190520 Förslöv 190813 Övrigt Fysiskt

UN 000191/2019 190520 Förslöv 190813 Övrigt Fysiskt, verbalt

UN 000192/2019 190520 Förslöv 190813 Inget ifyllt Fysiskt, verbalt

UN 000193/2019 190520 Förslöv 190813 Utseende, begåvning Fysiskt, verbalt

UN 000194/2019 190520 Förslöv 190813 Övrigt Fysiskt, verbalt

UN 000195/2019 190520 Förslöv 190813 Övrigt Fysiskt, verbalt

UN 000213/2019 190527 Ö Karup 190813 Kön Fysiskt

UN 000214/2019 190527 Ö Karup 190813 Inget ifyllt Fysiskt, verbalt, psykosocialt

UN 000216/2019 190605 Förslöv 190813 Inget ifyllt Fysiskt, verbalt

UN 000325/2019 190826 Förslöv 190917 Etnisk tillhörighet Verbalt

UN 000330/2019 190828 Förslöv 190917 Grovt språk, oacceptabelt beteende Verbalt

UN 000336/2019 190902 Förslöv 190917 Inget ifyllt Verbalt

UN 000337/2019 190902 V Karup 190917 Inget ifyllt Fysiskt

UN 000348/2019 190910 V Karup 191015 Utseende Verbalt, psykosocialt

UN 000349/2019 190910 Förslöv 191015 Övrigt (hot) Verbalt

UN 000350/2019 190910 Förslöv 191015 Övrigt Fysiskt

UN 000352/2019 190913 Förslöv 191015 Ålder, övrigt Fysiskt, verbalt, psykosocialt

UN 000353/2019 190913 Strandäng F-6 191015 Övrigt Fysiskt

UN 000356/2019 190919 Strandäng 7-9 191015 Övrigt (verbala kränkningar) Fysiskt, verbalt

UN 000360/2019 190923 Strandäng 7-9 191015 Övrigt (förstört material) Förstört material

UN 000361/2019 190924 Ö Karup 191015 Övrigt (basket förmåga) Fyskiskt, verbalt

UN 000365/2019 190926 Strandäng 7-9 191015 Övrigt (kompisrelationer) Text/bild, subtilt



UN 000368/2019 190927 Strandäng F-6 191015 Övrigt Fysiskt, verbalt

UN 000372/2019 190930 Strandäng 7-9 191015 Utseende Verbalt

UN 000376/2019 191002 Förslöv 191015 Kön, sexuell läggning Verbalt, text/bild
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Datum: : 2019-09-24 Till: Utbildningsnämnden 

Handläggare: Ida Skoglund 

Dnr: UN 000358/2019 – 600 
 
 

Sammanställning LVU och LVM 
 
 

Förslag till beslut 
 
Utbildningsnämnden beslutar lägga informationen till handlingarna. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Ärende gällande Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och Lag 
(1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) hanteras i Båstads kommun på  
tjänstemannasidan av verksamhetsområde Individ och familj och inom den politiska  
organisationen faller de inom utbildningsnämndens område och hanteras där av  
utbildningsnämndens arbetsutskott.  
 
Ärende gällande LVU behandlas, efter initial utredning av Individ och familj samt beslut från 
utbildningsnämndens ordförande, av utbildningsnämndens arbetsutskott när det kommer till 
ansökan till förvaltningsrätten om vård jml 4 § LVU.  
Ärende gällande LVM behandlas av arbetsutskottet i fall av ansökan om vård enligt 11 § lag om 
vård av missbrukarare i vissa fall (LVM). 
 
I kommunen har kostnaderna för dessa typer av placeringar ökat under senaste åren och en 
uppföljning av dessa ärendetyper och de kostnader som är kopplade till dem bedöms  
nödvändig för att ansvarig nämnd ska få en överblick. En redovisning delges ledamöterna  
månatligen på nämndens sammanträde. 
 
 
 
 
Kommunkansliet 
Ida Skoglund, nämndsekreterare 
 
 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Sammanställning LVU och LVM september 
 
Samråd har skett med: 
Yasra Delpisheh, enhetschef Individ och familj 
Sara Hernandez, förste socialsekreterare Individ och familj 
Gilla Törhagen Sköld, IFO-chef 
Solveig Strebel, ekonom 
 
 



Sammanställning LVU och LVM (redan beslutade ärende)

LVU LVU antal individer 2019 LVU månader totalt hittills 2019 Placeringskostnader tom 2019-09-27 

1 5 312 000                                                       
1 1 165 000                                                       
1 7 977 000                                                       
1 4 231 000                                                       
1 4 231 000                                                       
1 4 231 000                                                       
1 8 1 009 000                                                    
1 7 1 112 000                                                    

TOTALT: 8 40 4 268 000                                                   

Antal nya LVU-beslut sedan 1/9-2019 2
Förväntad kostnad sep-dec 2019 för dessa 2 placeringar: 190 tkr

TOTALT NYA: 2

LVM LVM antal individer 2019 LVM månader totalt hittills 2019 Placeringskostnader tom 2019-09-27 

1 2 182 000                                                       

TOTALT: 1 2 182 000                                                       

Antal nya LVM-beslut sedan 1/9-2019: 2 196 000                                                       
Förväntad kostnad okt -dec 2019 ca 840 tkr

TOTALT NYA: 2 196 000                                                       
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