
 

 

 

Kallelse till sammanträde med Utbildningsnämnden  

Datum: Tisdagen den 12 november 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.  Delegationsordning för utbildningsnämnden – uppdatering gymnasiet och 
grundskola 

Nina Linné UN 

5.  Åtgärdsplan Individ och familj Magnus Andersson UN 

6.  Ekonomisk månadsuppföljning – underlag kompletteras senare Inga-Britt Henriksson, 
Magnus Andersson 

UN 

7.  Anmälda delegationsbeslut Ida Skoglund UN 

8.  Beslutslogg  Ida Skoglund UN 

9.  Delgivningar  Ida Skoglund UN 

10.  Anmälda kränkande behandlingar  Nina Linné UN 

11.  Umgängesbegränsning med stöd av 14 § 1 pkt LVU - sekretess Yasra Delpisheh UN 

12.  Umgängesbegränsning med stöd av 14 § 1 pkt LVU - sekretess Yasra Delpisheh UN 

13.  Umgängesbegränsning med stöd av 14 § 1 pkt LVU - sekretess Yasra Delpisheh UN 

 
 
Båstad den 5 november 2019 
 
 
 

Thomas Nerd 
Ordförande 

Ida Skoglund 
Sekreterare 

 

 



Tjänsteskrivelse 

191023\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 
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Datum: : 2019-10-23 Till: Utbildningsnämnden 

Handläggare: Ida Skoglund 

Dnr: UN 000001/2019 – 900 

Val av justeringsperson 

Förslag till beslut 

1. Helena Stridh (BP) utses till justeringsperson och Uno Johansson (C) till
ersättare.

2. Justeringen äger rum på kommunkontoret i Båstad, tisdagen den 19 november 16:00.

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 



 Tjänsteskrivelse  
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Datum: : 2019-10-30 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: : 2019-10-30 Till: Utbildningsnämnden 

Handläggare: Ida Skoglund 

Dnr: UN 000006/2019 – 900 
 
 

Informationsärenden  
 
 
1. Kulturskolan, Helene Steinlein 
2. Barnkonventionen blir lag, Inga-Britt Henriksson 
3. Tilläggsbelopp, Nina Linné och Inga-Britt Henriksson 
4. Redovisning av platser inom förskola, Birgitta Berséus 
5. Allmän information - utbildning, Inga-Britt Henriksson 
6. Allmän information - Individ och familj, Magnus Andersson 

 
 
Kommunkansliet 
Ida Skoglund, nämndsekreterare 
 
 
 
 
Bilagor: 
Information om Båstads kommuns kulturskola i Förslöv 
Barnkonventionen blir lag 1 januari 2020 
Redovisning av platser inom förskola 
 
 
 





















BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2019-11-01 

Handläggare: Nina Linne 

Dnr: UN 000362/2019 - 900 

Tjänsteskrivelse 

Till: Utbildningsnämnden 

1 (1) 

Delegationsordning för utbildningsnämnden 

Förslag till beslut 
Utbildningsnämnden föreslås anta den uppdaterade delegationsordningen som avser 
gymnasieskola inklusive gymnasiesärskola samt ändringar i delar avseende förskoleverksamhet 
och grundskola inklusive grundsärskola, förskoleklass och fritidshem. 

Bakgrund 
En översyn av delegationsordningen avseende gymnasieskola och gymnasiesärskola har gjorts 
för att delegationsordningen ska vara uppdaterad och motsvara gällande lagstiftning, vara 
effektiv samt påskynda och underlätta handläggningen av ärenden. Delegationsordningens 
delegat avseende gymnasieskola och gymnasiesärskola är tänkt att i största möjliga mån 
motsvara delegationen inom förskoleverksamhet, grundskola, grundsärskola och fritidshem. 

Uppdaterad delegationsordning (se bilaga 1) för gymnasieskola inklusive gymnasiesärskola 
samt tillägg avseende förskoleverksamhet och grundskola inklusive grundsärskola, 
förskoleklass och fritidshem, föreslås föras in i utbildningsnämndens gemensamma 
delegationsordning samt numeriskt uppdateras därefter. Vidare har den tidigare 
tjänstemannatiteln utredare/sko/expert (U/S) ersatts av titeln skoljurist (SJ). 

Barn och skola 
Nina Linne, skoljurist 

Beslutet ska expedieras till: 
Författningssamling 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Bilaga 1, Förslag till delegationsordning för utbildningsnämnden i Båstads kommun avseende 
gymnasieskola inklusive gymnasiesärskola samt tillägg avseende förskoleverksamhet och 
grundskola inklusive grundsärskola, förskoleklass och fritidshemmet. 

Samråd har skett med: 
Inga-Britt Henriksson, 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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Datum: : 2019-11-01 Till: Utbildningsnämnden 

Handläggare: Ida Skoglund 

Dnr: UN 000420/2019 – 600 
 
 

Åtgärdsplan Individ och familj 
 
 

Förslag till beslut 
 
Utbildningsnämnden tar till sig informationen och fastställer åtgärdsplanen.  

 
Sammanfattning av ärendet 
I två rapporter, lämnade till utbildningsnämndens ordförande, har allvarliga brister inom 
kommunens individ– och familjeomsorg påtalats. Den initiala rapporten behandlades vid  
utbildningsnämndens sammanträde den 15 oktober 2019. Efter att anmälan till Inspektionen 
för vård och omsorg gjorts av både förvaltningen och utbildningsnämnden meddelade  
myndigheten att man inlett tillsyn av verksamhetsområdet Barn och unga inom enheten för 
Individ och familj i Båstads kommun.  
 
Den 22 oktober 2019 hölls ett extrainsatt sammanträde där utbildningsnämnden behandlade 
den andra rapporten. Nämnden fattade bland annat beslut om att uppdra åt chefen för individ- 
och familjeomsorgen att upprätta en handlingsplan med förslag till åtgärder. Dessa ska efter 
nämndens beslut införas och sedan redovisas för Inspektionen för vård och omsorg vid det 
dialogmöte som ska hållas den 21 januari 2020. 
 
Den 23 oktober 2019 lämnade utbildningsnämndens ordförande en muntlig redogörelse om 
händelserna för kommunfullmäktige.   
 
Bilagt finns förslag till åtgärdsplan, denna har föredragits för och beretts av 
utbildningsnämndens arbetsutskott den 5 november 2019.  
 
 
 
 
Kommunkansliet 
Ida Skoglund, nämndsekreterare 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 

Magnus Andersson, tf. IFO-chef 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Åtgärdsplan Individ och familj, Magnus Andersson, tf. IFO-chef 
Information till kommunfullmäktige, anteckningar från Thomas Nerd, ordförande 
Rapport från Individ och familj 2019-10-10 
Rapport från Individ och familj 2019-10-17 
 
Samråd har skett med: 
Magnus Andersson, tf. IFO-chef 



Åtgärdsplan individ och 
familj 

Behöver en förändring i grunden och inte en tillfällig, ”klipp och klistra” 
organisation. 



Organisationen  

- En socialförvaltning/en nämnd 

- Helhet och trygghet för individerna 

- Klienter hamnar inte i mellanrummen pga organisatoriska ”konflikter” 
och diskussioner om vems ansvar, vems budget. 

-  En socialchef. Närmare kontakt mellan förvaltning och tjänstemän, 
färre filter. 

- Kvalitetsledningssystem (ihop med VoO?) 

- Lex Sarah samt avvikelser. Struktur och personal knuten till 
uppdraget. Ihop med annan verksamhet? 

 



Ekonomi 

- En stabil grundbudget – ger trygg personal som presterar bättre. 

- Placeringar. Placeringsansvarig, upphandlad vård och avtal 

- Prognoser på riktigt kring kostnader. 

- Övergripande struktur för återsök  



Personal/kompetens 

- Strukturen för ärendegången behöver ses över. Nytt försök från 1/11. 

- Basrutiner. Lex Sarah, internrevisionen, IVO samt hårt arbete internt. 
Brist på basrutiner leder till felhantering av ärenden, 
personalkonflikter, sjukskrivning och därigenom kostnader 
ekonomiskt och mänskligt. 

- Kompetenshöjande insatser. Risk & skyddsbedömningar osv. Bättre 
bedömningar ger färre misstag i ärendehantering och mindre 
kostnader. 

 



Övrigt 

- Skutan. Behövs fattas beslut då ja eller nej påverkar arbetet med 
ungdomar samt personalen. 

- Jobba förtroendeskapande både mot klienter och även mot andra 
verksamheter inom kommunen. Förtroendet är skadat efter senaste 
tidens händelser. 

-  Placeringsansvarig, kanske ihop med andra tjänster.  

- Medborgare som hör av sig, organisation kring dialog/återkoppling 
utifrån deras oro, går att koppla till förtroendeskapande.   
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Tack	  herr	  ordförande,	  
	  
Söndagen	  den	  6	  oktober,	  fick	  jag	  ett	  samtal	  från	  en	  visselblåsare.	  
som	  ville	  väcka	  min	  uppmärksamhet	  på	  missförhållanden	  inom	  
socialtjänsten,	  enheten	  för	  barn	  och	  unga,	  men	  också	  som	  ett	  ge-‐
nerellt	  problem	  inom	  socialtjänsten.	  På	  tisdagen	  8/10	  samlade	  jag	  
de	  chefer	  som	  fanns	  tillgängliga	  och	  fick	  då	  i	  min	  hand	  en	  utred-‐
ning	  som	  bekräftade	  visselblåsarens	  uppgifter.	  Därefter	  arbetade	  
vi	  med	  att	  sammanställa	  en	  anmälan	  till	  Inspektionen	  för	  Vård	  och	  
Omsorg.	  Sammanställningen	  gick	  ut	  till	  nämnden	  och	  på	  hemsidan	  
den	  11/10.	  Därmed	  började	  tidningar	  och	  TV	  och	  Radio	  att	  ringa.	  
Konstant.	  Jag	  informerade	  Vice	  ordföranden	  Susanne	  Jung	  under	  
arbetets	  gång.	  	  
	  
Kommunstyrelsen	  informerade	  jag	  9/10	  och	  vi	  i	  presidiet	  infor-‐
merade	  revisionen	  10/10	  i	  anslutning	  till	  att	  T2	  skulle	  diskuteras.	  
Jag	  begärde	  stöd	  för	  att	  vidta	  åtgärder.	  Jag	  fick	  stöd	  från	  Samver-‐
kan	  för	  Bjäre	  och	  Centern.	  Med	  det	  mandatet	  har	  jag	  arbetat	  vi-‐
dare.	  
	  
Den	  rapport	  jag	  fick	  i	  min	  hand	  den	  8/10	  omfattar	  tiden	  2017,	  
2018	  och	  2019	  till	  halvårsskiftet.	  Jag	  ansvarar	  alltså	  för	  de	  sista	  
sex	  månaderna	  medan	  de	  andra	  24	  månaderna	  faller	  på	  min	  före-‐
trädare.	  Jag	  tar	  mitt	  ansvar	  och	  inser	  var	  jag	  brustit.	  Jag	  överlåter	  
till	  andra	  att	  ta	  sin	  del	  av	  ansvaret.	  	  
	  
Jag	  och	  Susanne	  har	  haft	  månatliga	  möten	  med	  IOF	  chefen,	  vecko-‐
visa	  kontakter	  med	  verksamhetschefen.	  I	  bland	  har	  jag	  haft	  dag-‐
liga	  kontakter	  med	  Henrik.	  Vi	  har	  ställt	  frågor,	  många	  frågor,	  mas-‐
sor	  med	  frågor.	  Men	  uppenbarligen	  inte	  tillräckligt	  många	  frågor.	  
Vi	  har	  sagt	  åt	  cheferna	  att	  om	  de	  i	  något	  sammanhang	  känner	  att	  
deras	  kompetens	  inte	  räcker	  till,	  eller	  de	  har	  behov	  av	  stöd,	  så	  sök	  
då	  utomstående	  expertis.	  Jag	  har	  på	  personalmöten	  tydligt	  marke-‐
rat	  att	  jag	  inte	  accepterar	  att	  något	  sopas	  under	  mattan.	  Jag	  vill	  ha	  
en	  öppen	  dialog.	  
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Inledningsvis	  var	  diskussionerna	  inriktade	  på	  de	  galopperande	  
kostnaderna	  och	  varför	  prognoserna	  visade	  sig	  vara	  så	  bristfäl-‐
liga.	  Svaret	  på	  detta	  fann	  vi	  i	  dåliga	  rutiner	  och	  metodikproblem.	  
Våra	  samtal	  gled	  därför	  ganska	  snart	  över	  till	  denna	  diskussion.	  
Pengar	  var	  ingången	  men	  svaren	  visade	  sig	  finnas	  i	  dåliga	  rutiner,	  
dålig	  uppföljning	  och	  dåligt	  ledarskap.	  Ni	  som	  frågar	  er:	  hur	  kunde	  
detta	  hända?	  Mitt	  svar	  är:	  dåliga	  rutiner,	  dålig	  politisk	  uppföljning	  
och	  dåligt	  ledarskap	  i	  hela	  chefsledet.	  
	  
Jag	  frågade	  på	  torsdagen	  10/10	  om	  hur	  dessa	  nio	  första	  barn	  har	  
det.	  Jag	  informerades	  på	  fredag	  11/10	  på	  morgonen,	  efter	  en	  ge-‐
nomgång	  man	  gjort	  av	  dessa	  barns	  situation,	  att	  barnen	  har	  det	  så	  
bra	  som	  barnen	  kan	  ha	  det	  i	  deras	  situation.	  Den	  10/10	  på	  sen	  ef-‐
termiddag	  är	  vi	  i	  presidiet	  med	  och	  utformar	  grunden	  för	  en	  
pressrelis	  som	  ska	  gå	  ut	  för	  att	  hantera	  den	  väntade	  mediean-‐
stormningen.	  Ingen	  pressrelis	  publiceras	  förrän	  fredag	  kl	  13.30.	  
Den	  fastnade	  i	  den	  kommunala	  förvaltningen	  och	  kom	  aldrig	  vi-‐
dare	  som	  var	  tanken.	  Sen	  ringde	  det	  konstant	  fram	  till	  kl	  20	  fredag	  
kväll.	  Då	  var	  pressrelisen	  sedan	  länge	  överspelad.	  
	  
På	  utbildningsnämndens	  sammanträde	  den	  15	  oktober	  föredras	  
ärendet	  om	  de	  brister	  inom	  individ-‐	  och	  familjeomsorgen	  som	  
kommit	  till	  min	  kännedom	  den	  8	  oktober.	  Ledamöterna	  ställer	  en	  
del	  kompletterande	  frågor,	  bland	  annat	  om	  nämnden	  nu	  fått	  alla	  
information.	  Nämnden	  får	  då	  informationen	  att	  så	  är	  fallet.	  	  
	  
En	  ny	  förteckning	  över	  11	  fall	  med	  bristande	  handläggning	  fanns	  i	  
min	  mailbox	  på	  lunchen	  den	  17	  oktober.	  Jag	  trodde	  inte	  det	  var	  
sant.	  Vi	  hade	  just	  betat	  oss	  hjälpligt	  igenom	  9	  fall,	  dragit	  det	  på	  
nämnden,	  informerat	  kommunstyrelsen	  och	  så	  en	  ny	  lista.	  Enligt	  
uppgift	  ska	  föredragande	  tjänsteman	  känt	  till	  detta	  dagen	  innan	  
utbildningsnämndens	  sammanträde.	  På	  min	  direkta	  fråga	  på	  ef-‐
termiddagen	  den	  17/10,	  svarar	  han	  att	  han	  den	  14/10	  inte	  kände	  
till	  att	  det	  fanns	  fler	  fall.	  Om	  så	  är	  fallet	  får	  den	  vidare	  utredningen	  
ge	  klarhet	  i.	  
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Den	  22	  oktober	  hade	  Utbildningsnämnden	  ett	  extra	  sammanträde.	  
För	  att	  diskutera	  den	  senaste	  rapporten	  och	  ta	  vissa	  beslut	  om	  åt-‐
gärder	  och	  framställan	  till	  kommunstyrelsen.	  Det	  var	  ett	  välbesökt	  
och	  allvarsamt	  sammanträde.	  Många	  frågor	  ställdes	  och	  närva-‐
rande	  tjänstemän	  gav	  svar.	  Nämndens	  utskott	  kommer	  att	  sam-‐
manträda	  löpande	  under	  den	  närmsta	  månaden.	  Nämnden	  kom-‐
mer	  att	  besluta	  om	  en	  handlingsplan	  på	  sitt	  sammanträde	  den	  12	  
november.	  
	  
Förvaltningen	  har	  brustit	  i	  verksamhetsrutiner.	  Uppföljning	  och	  
systematik	  har	  varit	  otillräcklig	  och	  den	  ekonomiska	  uppföljning-‐
en	  har	  grundats	  på	  ofullständig	  information.	  Brister	  i	  handlägg-‐
ningen	  har	  fått	  negativa	  effekter	  för	  såväl	  enskilda	  individer,	  som	  
för	  kommunens	  samlade	  ekonomi	  och	  vårt	  varumärke.	  	  
	  
Det	  som	  hänt	  inom	  socialtjänsten	  är	  inte	  bara	  förfärligt	  och	  helt	  
oförlåtligt	  gentemot	  de	  barn	  och	  unga	  som	  eventuellt	  farit	  illa.	  Det	  
är	  ett	  misslyckande	  för	  förvaltningen	  som	  helhet.	  Om	  förvaltning-‐
en	  inte	  kan	  ge	  politiken	  ett	  sanningsenligt	  och	  korrekt	  beslutsun-‐
derlag	  kommer	  hela	  styrningen	  av	  verksamheten	  falla	  samman.	  Vi	  
är	  beroende	  av	  en	  fungerande	  förvaltning	  för	  att	  kunna	  utföra	  det	  
uppdrag	  som	  kommunfullmäktige	  lagt	  på	  oss	  i	  nämnden.	  Annars	  
är	  uppdraget	  omöjligt.	  
	  
Det	  krävs	  nu	  ett	  omfattande	  arbete	  med	  anmälan	  till	  IVO	  och	  med	  
lex	  Sahra	  anmälningarna.	  Nämnden	  kommer	  att	  ta	  ett	  helhets-‐
grepp	  över	  problematiken.	  Kontentan	  är	  att	  utbildningsnämnden	  
tillsammans	  med	  iof	  förvaltningen	  tar	  över	  allt	  arbete	  med	  IVO	  
anmälningar	  och	  lex	  Sahra	  anmälningar.	  Liksom	  all	  den	  vardagliga	  
verksamheten	  inom	  förvaltningen	  som	  enligt	  utbildningsnämn-‐
dens	  reglemente	  faller	  på	  nämnden.	  Den	  samlade	  kommunför-‐
valtningen	  ska	  bistå	  nämnden.	  Rekrytering	  av	  ny	  individ	  och	  fa-‐
miljeomsorgschef	  inleds	  omgående.	  En	  aktiv	  styrning	  av	  proces-‐
sen	  fram	  till	  IVOs	  besök	  21	  januari	  2020	  är	  en	  förutsättning	  för	  att	  
komma	  vidare	  i	  arbetet.	  Handlings-‐	  och	  åtgärdsplan	  måste	  upp-‐
rättas,	  allt	  med	  målsättningen	  att	  återupprätta	  kommuninvånar-‐
nas	  förtroende	  och	  åtgärda	  brister	  i	  rutiner	  och	  uppföljning.	  
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Det	  kan	  dyka	  upp	  fler	  fall	  med	  barn	  som	  farit	  illa.	  Kostnaderna	  kan	  
komma	  att	  skjuta	  än	  mer	  i	  höjden.	  Men	  vi	  i	  Utbildningsnämnden	  
ser	  inget	  annat	  alternativ	  än	  att	  lyfta	  upp	  problemen	  och	  succesivt	  
arbeta	  oss	  igenom	  dessa.	  Bit	  för	  bit.	  Vi	  ser	  inget	  quick	  fix.	  Vi	  kom-‐
mer	  att	  öka	  frekvensen	  av	  sammanträden	  med	  arbetsutskottet.	  
Men	  det	  räcker	  inte	  och	  vi	  i	  politiken	  kan	  inte	  göra	  jobbet	  en-‐
samma.	  Vi	  kan	  bistå	  och	  stödja.	  Förvaltningen	  måste	  göra	  jobbet.	  
Annars	  faller	  politiken	  samman.	  
	  
Avslutningsvis	  vill	  jag	  vädja	  till	  alla	  inom	  förvaltning	  och	  politik	  
att	  arbeta	  tillsammans	  med	  oss	  i	  nämnden	  för	  att	  skapa	  en	  social-‐
tjänst	  som	  kommuninvånarna	  kan	  känna	  förtroende	  för.	  
	  
Tack	  för	  möjligheten	  att	  lämna	  denna	  information.	  
	  
Båstad	  den	  23	  oktober	  2019,	  som	  informationspunkt	  på	  kommun-‐
fullmäktiges	  sammanträde.	  
	  
Thomas	  Nerd	  
Utbildningsnämndens	  ordförande	  
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Datum: : 2019-11-04 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: : 2019-10-31 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 Barn och skola 
Delegationsbeslut Individ och familj 
Delegationsbeslut Akademi Båstad gymnasium 
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Datum: : 2019-10-31 Till: Utbildningsnämnden 

Handläggare: Ida Skoglund 

Dnr: UN 000004/2019 – 900 
 
 

Beslutslogg  
 
 

Förslag till beslut 
 
Beslutsloggen för utbildningsnämnden, 2019-11-12, godkänns. 

 
Sammanfattning av ärendet 
För att säkerhetsställa verkställigheten av beslut fattade av utbildningsnämnden finns en be-
slutslogg.  
 
Vid varje sammanträde får utbildningsnämnden en förteckning över de fattade beslut som ska 
verkställas, återrapporteras eller remitterats för beredning. 
 
 
 
Kommunkansliet 
Ida Skoglund, nämndsekreterare 
 
 
 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Beslutslogg 2019-11-12 
 
 
 



 

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 

2019-11-12 
 

 

       

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 

Våren 2020 



* 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 Återrapport i 
dec. efter möte 
med säk.chef. 
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: : 2019-11-01 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 kommunfullmäktige – Sammanträdesplan 2020 
2. Protokollsutdrag kommunstyrelsen – Omfördelning budget Förslövs skola 
3. Uppföljningsbeslut – Kvalitetsgranskning musikundervisning Förslövs skola 
4. Delårsrapport AV Media Skåne 
5. Protokollsutdrag kultur- och utvecklingsnämnden Laholm – Samverkansavtal  

Gymnasiet 
6. Dom från förvaltningsrätten – ansökan om start av pedagogisk barnomsorg,  

Nyckelpigornas barnomsorg 
 
 
 
Kommunkansliet 
Ida Skoglund, nämndsekreterare 
 
 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Protokollsutdrag kommunfullmäktige – Sammanträdesplan 2020 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen – Omfördelning budget Förslövs skola 
Uppföljningsbeslut – Kvalitetsgranskning musikundervisning Förslövs skola 
Delårsrapport AV Media Skåne 
Protokollsutdrag kultur- och utvecklingsnämnden Laholm – Samverkansavtal  
Gymnasiet 
Dom från förvaltningsrätten – ansökan om start av pedagogisk barnomsorg, Nyckelpigornas 
barnomsorg 
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Datum: : 2019-10-31 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 5

Strandängsskolan 7-9 2 15

Förslövs skola 7 49

Östra Karups skola 2 17

Västa Karups skola 2 7

Sandlyckeskolan 2 6

Klockarebyns förskola 1

Malens förskola

Östra Karps förskola

Backabyns förskola

Fiskebyns förskola

Skogsbyns förskola

Ängsbyns förskola

Äppelbyns förskola

Päronbyns förskola

Totalt 15 100



Typ av trakasseri/kränkning Antal

Kön 4

Etnisk tillhörighet 10

Funktionsnedsättning 1

Könsöverskridande identitet 1

Religion/trosuppfattning

Sexuell läggning 3

Ålder 2

Utseende 13

Kläder 1

Ekonomisk situation 1

Begåvning 3

Övrigt 35

Oklart/ej ifyllt 15

Uttryck Antal

Fysiskt 40

Verbalt 53

Psykosocialt 7

Text/bild 6

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

UN 000379/2019 191007 Ö Karup 191112 Funktionsnedsättning Verbalt

UN 000380/2019 191007 Strandäng 7-9 191112 Övrigt Verbalt

UN 000392/2019 191029 Sandlycke 191112 Övrigt Fysiskt

UN 000393/2019 191014 Strandäng 7-9 191112 Övrigt (nedsättande uttryck) Verbalt, text/bild

UN 000401/2019 191021 V Karup 191112 Övrigt Fysiskt, verbalt

UN 000402/2019 191021 Förslöv 191112 Utseende Verbalt

UN 000403/2019 191021 Förslöv 191112 Övrigt (kränkning fysisk sfär) Fysiskt

UN 000404/2019 191021 Sandlycke 191112 Utseende, övrigt (samtal och frågor sexuell art)Verbalt

UN 000406/2019 191025 Förslöv 191112 Etnisk tillhörighet Verbalt

UN 000407/2019 191025 Förslöv 191112 Inget ifyllt Fysiskt, verbalt

UN 000408/2019 191028 V Karup 191112 Övrigt (slagen med pinne) Fysiskt

UN 000415/2019 191029 Förslöv 191112 Inget ifyllt Fysiskt, verbalt

UN 000416/2019 191029 Förslöv 191112 Etnisk tillhörighet Verbalt

UN 000417/2019 191029 Förslöv 191112 Inget ifyllt Fysiskt, verbalt

UN 000418/2019 191029 Ö Karup 191112 Övrigt (dialekt) Verbalt
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