
 

 

 

Kallelse till sammanträde med Utbildningsnämnden  

Datum: Tisdagen den 28 april 2020 

Plats och tid: Sessionssalen, kl. 13:00  

 

 Ärendemening Handläggare Besluts-
instans 

 Upprop   

1.  Val av justeringsperson   UN 

2.  Godkännande av dagordning   UN 

3.  Offentliga sammanträden för utbildningsnämnden – beslut om undantag  UN 

4.  Informationsärenden   UN 

5.  Handlingsplan problematisk frånvaro – underlag kompletteras senare Nina Linné UN 

6.  Hemställan om ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019 - AV Media Skåne Elisabet Edner KF 

7.  Kommunrevisionens granskning av effektiviseringar Inga-Britt Henriksson UN 

8.  Justering skolpeng år 2019 barnomsorg och grundskola Annica Nilsson  UN 

9.  Justering skolpeng år 2020 barnomsorg och grundskola Annica Nilsson  UN 

10.  Driftsbudget 2021 Barn och skola – underlag kompletteras senare Inga-Britt Henriksson UN 

11.  Driftsbudget 2021 Individ och familj – underlag kompletteras senare Lena Täringskog UN 

12.  Ekonomisk månadsuppföljning 2020 Inga-Britt Henriksson 

Lena Täringskog 

Annica Nilsson 

UN 

13.  Sammanställning LVU och LVM Annica Nilsson  

Lena Täringskog 

UN 

14.  Begäran resurser för placeringar 2020 Annica Nilsson  

Lena Täringskog 

KF 

15.  Anmälda delegationsbeslut  UN 

16.  Beslutslogg   UN 

17.  Delgivningar   UN 

18.  Anmälda kränkande behandlingar   UN 

19.  Redogörelse avvikelsehantering Individ och familj Anna Bernulf Jansson 

Lena Täringskog 

UN 

20.  Överlämnande av utbildningsnämndens ansvarsområde gällande individ- 
och familjeomsorgen– underlag kompletteras senare 

Lena Täringskog UN 

21.  Nedläggning av faderskap enligt Föräldrabalken 2 :7§ - sekretess, 
underlag delas ut på mötet 

Magnus Andersson UN 

 



Båstads kommun 
Datum 

2020-04-15 
 

 
Sida 

2(2) 
 

 

 Ärendemening Handläggare Besluts-
instans 

22.  Väcka talan gällande registrering av moder – sekretess, underlag delas 
ut på mötet 

Magnus Andersson UN 

23.  Väcka talan gällande registrering av moder – sekretess, underlag delas 
ut på mötet 

Magnus Andersson UN 

24.  Väcka talan gällande registrering av moder – sekretess, underlag delas 
ut på mötet 

Magnus Andersson UN 

 
 
 
Båstad den 21 april 2020 
 
 

Thomas Nerd 
Ordförande 

Ida Skoglund 
Sekreterare 

 



 Tjänsteskrivelse  
 

200407\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (1) 

 
Datum: : 2020-04-07 Till: Utbildningsnämnden 

Handläggare: Ida Skoglund 

Dnr: UN 000001/2020 – 900 
 
 

Val av justeringsperson  
 
 

Förslag till beslut 
 
1.  Uno Johansson (C) utses till justeringsperson och Marie-Louise Nilsson (BP) till ersättare.  
 
2. Justeringen äger rum på kommunkontoret i Båstad, tisdagen den 5 maj 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  
skriftligt innan nämnden justerar den. 
 
 
 
Kommunkansliet 
Ida Skoglund, nämndsekreterare 
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Datum: : 2020-04-07 Till: Utbildningsnämnden 

Handläggare: Ida Skoglund 

Dnr: UN 000002/2020 – 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: 2020-04-16 Till: Utbildningsnämnden 

Handläggare: Ida Skoglund 

Dnr: UN 000010/2019 – 100 
 
 

Offentliga sammanträden för utbildningsnämnden mandatperioden 2019-
2022 – beslut om undantag 
 
 
Förslag till beslut 
 
Sammanträdet den 28 april 2020 stängs med tanke på rekommendationer i samband med  
pågående smittspridning av coronaviruset (covid-19). Undantaget detta beslut är  
verksamhetschefer, nämndsekreterare samt föredragande tjänstepersoner.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Vid mandatperiodens start 2019 fattade utbildningsnämnden beslut om att dess  
sammanträden ska vara offentliga i de fall det inte rör ärende som handlar om  
myndighetsutövning eller som är belagda med sekretess.   
 
I samband med händelseutvecklingen i samhället gällande covid-19 rekommenderas att  
formen för sammanträden anpassas för att minimera risk för smittspridning. Förutom  
anpassningar i möteslokalen som möjliggör fysiskt avstånd mellan ledamöter bör man  
överväga om mötet ska stängas för andra än tjänstgörande ledamöter, verksamhetschefer,  
sekreterare och föredragande tjänstepersoner i de ärenden där det anses vara av särskild vikt 
med en muntlig föredragning. 
 
 
 
Kommunkansliet 
Ida Skoglund, nämndsekreterare 
 
 
Samråd har skett med: 
Thomas Nerd, ordförande 
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Datum: : 2020-04-07 Till: Utbildningsnämnden 

Handläggare: Ida Skoglund 

Dnr: UN 000006/2020 – 900 
 
 

Informationsärenden  
 
 

1. Coronaviruset – statusuppdatering från verksamheterna, Inga-Britt Henriksson, Lena 
Täringskog  

2. Skolbussar, Margaretha Ekelund-Svensson 
3. Redovisning av platser inom förskola, Inga-Britt Henriksson 
4. Allmän information - Utbildning, Inga-Britt Henriksson 
5. Allmän information - Individ och familj, Lena Täringskog 

 
 
 
Kommunkansliet 
Ida Skoglund, nämndsekreterare 
 
 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Redovisning av platser inom förskola 
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Datum: : 2020-04-07 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Elisabet Edner 

Dnr: UN 000181/2020 – 905 
 
 

Hemställan om ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019 - AV Media Skåne 
 
 

Förslag till beslut 
 
Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
1. Direktionen för Kommunalförbundet AV Media Skåne beviljas ansvarsfrihet för år 2019. 
2. Bokslut och verksamhetsberättelse för 2019 läggs till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Båstads kommun är en av medlemskommunerna i Kommunalförbundet AV Media Skåne. AV 
Media Skåne är en samverkansorganisation mellan 12 medlemskommuner och ytterligare ett 
tiotal kommuner. AV Media är en pedagogisk och teknisk resurs för förskola och skola som 
arbetar för att inspirera hur digitala verktyg och användandet av film och böcker kan skapa 
givande undervisning. 
 
Direktionen för kommunalförbundet har översänt bokslut och verksamhetsberättelse för år 
2019 samt även revisionsberättelse med en hemställan om att respektive fullmäktige i  
medlemskommunerna beviljar direktionen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 
 
Föregående års negativa balanskravsresultat har återställts i sin helhet. 
 
 
 
Ekonomiavdelningen 
Elisabet Edner, ekonomichef 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Kommunalförbundet AV Media Skåne 
Ekonomiavdelningen 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Hemställan om ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019 med bilagor 
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Datum: 2020-04-07 Till: Kommunrevisionen 

Handläggare: Inga-Britt Henriksson 

Dnr: UN 000152/2020-600 

 
 

Kommunrevisionens granskning av effektiviseringar 
 
 

Förslag till beslut 
 
Anta föreliggande tjänsteskivelse som Utbildningsnämndens svar gällande revisionens  
granskning av effektiviseringar. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Revisorerna i Båstads kommun har gett EY i uppdrag att granska om kommunstyrelsen har en 
tillräcklig styrning och uppföljning i syfte att säkerställa att beslutade besparingar genomförs. 
 
Utbildningsnämnden vill här rikta uppmärksamheten på att granskningen avser  
kommunstyrelsen. Ansvaret för de aktuella rutinerna ligger därmed på kommunstyrelsen och 
att det är i huvudsak deras sak att på en övergripande nivå styra och leda arbetet. 
 

Bakgrund 
I föreliggande granskningsresultat uppmärksammas utbildningsnämnden avseende två  
punkter. Utbildningsnämnden rekommenderas att  

- öka den interna styrningen och kontrollen på ekonomiområdet, genom exempelvis  
- utbildning om ekonomistyrningen inom nämndens område och aktuella ekonomiska 

förutsättningar samt ha aktuell uppföljning av det ekonomiska läget vid varje samman-
träde. 

- Fatta nödvändiga struktur- och inriktningsbeslut, inklusive tydliga finansieringsplaner, 
för att på ett par års sikt kunna anpassa verksamheten till förväntade ekonomiska  
ramar inklusive hur överskottsmålet ska uppnås. 

 
Utbildningsnämnden har från hösten 2019 skärpt rutinerna för den ekonomiska uppföljningen. 
Nämnden följer månatligen, genom tydliga rapporter, verksamheterna Individ och familj och 
Barn och skola  både vad gäller verksamhetens kvalitet och ekonomi. Denna uppföljning gör att 
nämnden kan fatta nödvändiga beslut i enlighet med kommunens mål. 
 
Nämnden har även uppdragit åt förvaltningen att sätta samman en nämndsutbildning där även 
ekonomistyrning kan komma att ingå.  
  
 
Beslutet ska expedieras till: 

Kommunstyrelsen  

Ekonomichef 

Förvaltningsekonomer 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Granskningsrapport 2019 Båstads kommun Granskning av effektiviseringar 
 
Samråd har skett med: 

Sari Bengtsson 
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Datum: 2020-04-14 Till: Utbildningsnämnden 

Handläggare: Annica Nilsson 

Dnr: UN000178/2020-600 

 
 

Förslag på justering skolpeng år 2019 barnomsorg och grundskola  
 
 
Förslag till beslut 
 
Verksamheten för barn och skola föreslår utbildningsnämnden besluta: 
 
1. Förslag på justering av 2019 års bidrag i enlighet med bilaga 2 godkänns. 
 

 
Sammanfattning av ärendet 
Delegationsbeslut den 28 december 2018, dnr KS 001185/2018-907 överklagades till 
Förvaltningsrätten. Nytt delegationsbeslut med justeringar den 26 juni 2019, dnr KS 
00531/2019-907 överklagades också till Förvaltningsrätten. Förvaltningsrättens dom 
meddelades till Båstad kommun 2020-03-09 (bilaga 1). Då rättsprocessen pågick vid bokslut 
2019 finns en resurs på ett balanskonto för att hantera effekterna av det aktuella domslutet.   
 

Bakgrund 
Båstads kommuns beslut om skolpeng 2019 gällande förskola, grundskola samt fritidshem till 
fristående verksamheter överklagades av Båstad Montessori ekonomiska förening till 
Förvaltningsrätten. I samband med de olika yttrandena under år 2019 blev det tydligt att den 
aktuella beräkningsmodellen inte är helt transparant och ganska omfattande speciellt gällande 
lokalkostnader. En arbetsgrupp har under perioden december 2019 – mars 2020 träffats och 
tillsammans arbetat fram ett förslag på en ny beräkningsmodell. Denna beräkningsmodell har 
sedan utifrån Förvaltningsrättens dom som meddelades 2020-03-09 justerats i följande 
avseende som Förvaltningsrätten krävt ny beräkning; 

 Lokalkostnader – tillskott för lokaler för elevhälsans personal 
 Lokalkostnader – all lokalyta som är nödvändig för att bedriva verksamheten ska 

räknas med i bidraget. 
 Lokalkostnader – Skolbibliotek 
 Lärverktyg – skolbiblioteksböcker och bibliotekarie 

 
 
Aktuellt 
Det nya förslaget till beräkningsmodellen gällande lokalkostnader bygger framförallt på ett 
underlag från teknik och service där det framgår hur mycket yta varje enhet har. Beräkningen 
grundas därefter på att lokalerna är anpassade utifrån ett snitt i förskola, förskoleklass samt 
grundskola åk 1-6 nyttjar 12 kvadratmeter (kvm) per barn/elev och i grundskola åk 7-9 nyttjar 
14 kvm/elev. Tillfälliga moduler har beräknats med ett snitt 10 kvm/elev.  
 
All yta ingår i beräkningsmodellen förutom sådan yta som helt eller delvis nyttjas av andra 
verksamheter som inte ingår i bidraget exempelvis; arbetsmarknadsenhetens lokaler. Gällande 
de kombinerade folkbiblioteken-skolbiblioteken ingår halva ytan i bidragsberäkningen. 
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Konsekvenser av beslut 
 

Ekonomi 
 
Ekonomiska konsekvenser av beslutet innebär att Båstads kommun måste betala ut retroaktiv 
ersättning för de poster i skolpengen som de fristående verksamheterna fått för lågt bidrag 
under år 2019. Poster i skolpengen som eventuellt blivit lägre med en ny beräkning får inte 
räknas av retroaktivt. En uppskattad simulering av justeringen enligt ny beräkningsmodell 
uppgår till ca 490 tkr i ersättning lokalkostnader för barn i förskola samt ca 130 tkr i ersättning 
lokalkostnad för elevhälsans personal och skolbibliotek samt lärverktyg skolbibliotek. 
 
Vid en simulering med en justering där hänsyn tas att det vore möjligt att reglera även de 
poster där skolpengen sänkts så blir nettot 150 tkr istället för 490 tkr gällande 
lokalkostnaderna. 
 

 
Samhälle 
 
Likabehandlingsprinciperna som ligger till grund för beräkning av bidrag till fristående 
verksamhet innebär att lika mycket resurser som kommunen satsar på de egna 
verksamheterna ska ges till fristående huvudmän i bidrag på lika villkor. I Skollagen finns 
bestämmelser om vilka poster grundbeloppet ska ge ersättning för. I förslaget till ny 
beräkningsmodell gällande lokalkostnader blir bidraget långsiktigt, transparant och 
kvalitetssäkrat då uppdatering och avstämning sker årligen. 
 
 
Barn och skola 
Inga-Britt Henriksson,  
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Kommunstyrelsen, Skolchef Inga-Britt Henriksson, teknik och service chef Jan Bernhardsson, 
ekonomichef Elisabet Edner, ekonom Annica Nilsson  
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Bilaga 1. Förvaltningsrättens dom 2020-03-09 
Bilaga 2. Förslag på justering av 2019 års bidrag 
 
Samråd har skett med: 
Barn och skola, Inga-Britt Henriksson, Margaretha Ekelund-Svensson 
Teknik och service, Jan Bernhardsson, Sofia Boivie 
Ekonomiavdelningen, Elisabet Edner, Annica Nilsson 
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Datum: 2020-04-15 Till: Utbildningsnämnden 

Handläggare: Annica Nilsson 

Dnr: UN000179/2020-600 

 
 

Förslag på justering skolpeng år 2020 barnomsorg och grundskola  
 
 
Förslag till beslut 
 
Verksamheten för barn och skola föreslår utbildningsnämnden besluta: 
 
1. Förslag på justering av 2020 års bidrag i enlighet med bilaga 2 godkänns. 
 

 
Sammanfattning av ärendet 
Delegationsbeslut den 28 december 2018, dnr KS 001185/2018-907 överklagades till 
Förvaltningsrätten. Nytt delegationsbeslut med justeringar den 26 juni 2019, dnr KS 
00531/2019-907 överklagades också till Förvaltningsrätten. Förvaltningsrättens dom 
meddelades till Båstad kommun 2020-03-09 (bilaga 1).  
 
Bakgrund 
Båstads kommuns beslut om skolpeng 2020 gällande förskola, grundskola samt fritidshem till 
fristående verksamheter överklagades av Båstad Montessori ekonomiska förening till 
Förvaltningsrätten. De överklagade även 2019 års skolpeng och i samband med de olika 
yttrandena under år 2019 blev det tydligt att den aktuella beräkningsmodellen inte är helt 
transparant och ganska omfattande speciellt gällande lokalkostnader. En arbetsgrupp har 
under perioden december 2019 – mars 2020 träffats och tillsammans arbetat fram ett förslag 
på en ny beräkningsmodell. Denna beräkningsmodell har sedan utifrån Förvaltningsrättens 
dom som meddelades 2020-03-09 justerats i följande avseende som Förvaltningsrätten krävt 
ny beräkning; 

 Lokalkostnader – tillskott för lokaler för elevhälsans personal 
 Lokalkostnader – all lokalyta som är nödvändig för att bedriva verksamheten ska 

räknas med i bidraget. 
 Lokalkostnader – Skolbibliotek 
 Lärverktyg – skolbiblioteksböcker och bibliotekarie 

 
 
Aktuellt 
Det nya förslaget till beräkningsmodellen gällande lokalkostnader bygger framförallt på ett 
underlag från teknik och service där det framgår hur mycket yta varje enhet har. Beräkningen 
grundas därefter på att lokalerna är anpassade utifrån ett snitt i förskola, förskoleklass samt 
grundskola åk 1-6 nyttjar 12 kvadratmeter (kvm) per barn/elev och i grundskola åk 7-9 nyttjar 
14 kvm/elev. Tillfälliga moduler har beräknats med ett snitt 10 kvm/elev.  
 
All yta ingår i beräkningsmodellen förutom sådan yta som helt eller delvis nyttjas av andra 
verksamheter som inte ingår i bidraget exempelvis; arbetsmarknadsenhetens lokaler. Gällande 
de kombinerade folkbiblioteken-skolbiblioteken ingår halva ytan i bidragsberäkningen. 
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Konsekvenser av beslut 
 

Ekonomi 
 
Ekonomiska konsekvenser av beslutet innebär att Båstads kommun måste betala ut retroaktiv 
ersättning för de poster i skolpengen som de fristående verksamheterna fått för lågt bidrag 
under år 2020. Poster i skolpengen som eventuellt blivit lägre med en ny beräkning får inte 
räknas av retroaktivt men den nya skolpengen gäller från nytt delegationsbeslut meddelats. En 
uppskattad simulering av justeringen enligt ny beräkningsmodell uppgår till ca 120 tkr i 
ersättning lokalkostnader samt ca 130 tkr i ersättning lokalkostnad för elevhälsans personal 
och skolbibliotek samt lärverktyg skolbibliotek. Simuleringarna förutsätter att lägre skolpeng 
för vissa poster gäller från 1 maj 2020. 
 
Vid en simulering med en justering där hänsyn tas att det vore möjligt att reglera även 
perioden januari-april med de poster där skolpengen sänkts så blir nettot 25 tkr i lägre 
kostnader istället för 120 tkr gällande lokalkostnaderna. 
 

 
Samhälle 
 
Likabehandlingsprinciperna som ligger till grund för beräkning av bidrag till fristående 
verksamhet innebär att lika mycket resurser som kommunen satsar på de egna 
verksamheterna ska ges till fristående huvudmän i bidrag på lika villkor. I Skollagen finns 
bestämmelser om vilka poster grundbeloppet ska ge ersättning för. I förslaget till ny 
beräkningsmodell gällande lokalkostnader blir bidraget långsiktigt, transparant och 
kvalitetssäkrat då uppdatering och avstämning sker årligen. 
 
 
Barn och skola 
Inga-Britt Henriksson,  
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Kommunstyrelsen, Skolchef Inga-Britt Henriksson, teknik och service chef Jan Bernhardsson, 
ekonomichef Elisabet Edner, ekonom Annica Nilsson  
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Bilaga 1. Förvaltningsrättens dom 2020-03-09 
Bilaga 2. Förslag på justering av 2020 års bidrag 
 
Samråd har skett med: 
Barn och skola, Inga-Britt Henriksson, Margaretha Ekelund-Svensson 
Teknik och service, Jan Bernhardsson, Sofia Boivie 
Ekonomiavdelningen, Elisabet Edner, Annica Nilsson 
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Datum: : 2020-04-07 Till: Utbildningsnämnden 

Handläggare: Ida Skoglund 

Dnr: UN 000009/2020 – 905 
 
 

Ekonomisk månadsuppföljning 2020 
 
 

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 ansvarig ekonom samt verksamhetschefer. 
 
 
 
Kommunkansliet 
Ida Skoglund, nämndsekreterare 
 
 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Ekonomisk månadsuppföljning 
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Datum: : 2020-04-07 Till: Utbildningsnämnden 

Handläggare: Ida Skoglund 

Dnr: UN 000008/2020 – 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 
 
Samråd har skett med: 
Annica Nilsson, ekonom 
Lena Täringskog, tf. IoF-chef 
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Datum: 2020-04-17 Till: Utbildningsnämnden 

Handläggare: Lena Täringskog 

Dnr: 000189/2020 

 
 

Begäran resurser för placeringar 2020 individ och familj 
 
 
Förslag till beslut 
 
Verksamheten för bildning och arbete - individ och familjeomsorg, föreslår 
utbildningsnämnden besluta att: 
 
Begära att Kommunfullmäktige ska bevilja ett tilläggsanslag motsvarande 19 mkr till de ökade 
kostnaderna för institutionsplaceringar. 
 

 
Sammanfattning av ärendet 
Verksamheten individ och familjeomsorgen har under flera år avvikit från budget. För år 2017 
redovisades en budgetavvikelse på -12,9 mkr, år 2018 en budgetavvikelse på – 7,7 mkr och för 
år 2019 en budgetavvikelse på – 16 mkr. Avvikelsen i mars månadsuppföljning visar på ett 
befarat underskott drygt 21 mkr. Underskotten hänvisas till ökade kostnader för placeringar 
enligt beslut fattade med stöd enligt Socialtjänstlagens regler SoL, LVU och LVM.   
 

Bakgrund 
Under år 2019 framkom det att det inom verksamheten individ och familjeomsorgen funnits 
brister som inte var kända utanför avdelningen. EY har på uppdrag från kommunrevisionen 
genomfört en granskning under perioden november 2019 till februari 2020 (bilaga 1). 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har genomfört en inspektion utifrån anmälningar om 
missförhållande samt företagshälsovården har under perioden genomfört en 
arbetsmiljöutredning. Granskningsresultaten visar att resurser måste tillsättas för att 
säkerställa en ändamålsenlig myndighetsutövning. Avdelningen för hållbar utveckling har 
analyserat verksamhetens ekonomi och kvalitet och gör bedömningen att tilläggsanslag behövs 
(bilaga 2).  
 
”Det är inte uteslutet att verksamheten inom Individ- och familjeomsorgen kommer att  
återkomma med ytterligare resurskrav. Detta beror dels på att den samlade bilden av IVO:s,  
företagshälsovårdens och kommunrevisionens utredningar ännu inte är klar, dels på att  
placeringskostnaderna under början av 2020 varit fortsatt höga”. 
 
Individ och familj arbetar för närvarande utifrån den av utbildningsnämndens beslutade 
handlingsplan med åtgärder och vägval. Inför 2023 års budget kommer genomföras en 
utvärdering och analys.  
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Aktuellt 
Budgeten år 2020 som är avsedd för placeringskostnader är ca 12 mkr. Snittkostnaden per år 
för de aktuella olika placeringsformerna är;  
HVB vård, barn och unga  1 725 tkr 
Familjehem, barn och unga      465 tkr 
Behovsprövad, öppen vård barn     405 tkr 
Institutionsvård, vuxna  2 175 tkr 
Övriga insatser vuxna        55 tkr 
 
Det innebär att budgeten ca 12 mkr ”räcker till” ca 1 HVB placering, 13 familjehemsplaceringar, 
1 placering öppenvård barn, 1 placering institutionsvård vuxen samt några öppna insatser 
vuxna eller tillfälliga placeringar.  
 
Aktuella placeringar i april 2020; 4 HVB placeringar, 27 familjehemsplaceringar, 3 öppenvård 
barn, 9 institutionsvård vuxen samt 3 övriga insatser vuxna. En simulering att samtliga aktuella 
placeringar får helårseffekt till ovanstående snittkostnad beräknas kostnaden för året bli drygt 
40 mkr och därmed risk för ett underskott motsvarande 28 mkr. 
. 
Statistik från årsredovisning år 2019 
Antal placeringar    

 2019 2018 2017 

HVB-vård, barn och unga 4 2 2 

Familjehemsvård barn och unga 31 23 22 

Behovsprövad öppen vård barn 1 1 2 

Institutionsvård vuxna 5 4 9 

Övriga insatser vuxna 5 2 1 

Öppna insatser vuxna 0 1 1 

Totalt 46 33 37 

Placering avser 12 månader, ej antalet enskilda individer 

 
Äskad budget för placeringar år 2020; 

 
Placering 

snitt 
kostnad Summa 

 HVB-vård barn och unga 3 1 725 5 175 
 Familjehemsvård 25 465 11 625 
 Öppen vård barn 2 405 810 
 Institutionsvård vuxna 6 2 175 13 050 
 Öppna insatser 6 55 330 
 

 

42 
 

30 990 Äskad budget 2020 

   

12 000 Budget 2020 

   

18 990 Äskat tilläggsanslag 2020 

 
 
Vid jämförelser av kostnader i Kolada har Båstad kommuns kostnader varit lägre än 
referenskostnaden vilket visar att kostnaderna inte varit högre än förväntat i förhållande till 
befolkningsstrukturen i Båstad kommun. Budgeten för placeringar har inte följt med den 
kostnadstrenden.   
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Konsekvenser av beslut 
 

Ekonomi 
 
Ekonomiska konsekvenser av beslutet innebär att Båstads kommun måste dra ned på 
kostnader i andra verksamheter för att finansiera äskat tilläggsanslag alternativt finansiera till 
viss genom det extra anslaget från staten som inryms i regeringens vårändringsbudget. 
 

 
Samhälle 
 
Tilläggsanslaget krävs för att säkerställa att enheten individ och familj ges de resurser de 
behöver för att utöva en ändamålsenlig myndighetsutövning enligt Socialtjänstlagen. 
Kommunen har det yttersta ansvaret för att personer inom detta område får det stöd och den 
hjälp de behöver. Barnperspektivet är en viktig del av individ- och familjeomsorgens 
handlingsplan, där fokus läggs på tidiga insatser och samordning mellan olika aktörer. Tidigare 
och snabbare insatser är det arbetssätt som ska förebygga dyra placeringar på institutioner. 
 
 
Individ och familj 
Lena Täringskog 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Kommunstyrelsen, vård och omsorgschef Christin Johansson, tf individ och familje 
omsorgschef Lena Täringskog, ekonomichef Elisabet Edner, ekonom Annica Nilsson  
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Bilaga 1. EY granskningsrapport, Båstads kommun granskning av individ och familj 
Bilaga 2. Tjänsteskrivelse, Handlingsplan och vägval inom Individ och familj 
 
Samråd har skett med: 
Vård och omsorg Christin Johansson, Individ och familj Lena Täringskog, Ekonomiavdelningen 
Annica Nilsson 
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Datum: 2020-03-03 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Sari Bengtsson/Elisabet Edner 

Dnr: KS 000794/2019-600 

 
 
Handlingsplan och vägval inom Individ och familj 
 
 

Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:  
 
Fastställa utbildningsnämndens förslag till handlingsplan för åtgärder och vägval inom  
individ- och familjeomsorgen med följande ändringar/tillägg: 
 

 Individ och familj får en tillfällig utökning av budget med 2 350 tkr under 2020, 
4 700 tkr  under 2021 samt 4 700 tkr under 2022.  Finansiering ska ske genom det  
aviserade extra anslaget från staten som inryms i regeringens vårändringsbudget 

 Uppföljning av verksamheten, både kvalitet och ekonomi, ska ske månadsvis under 
2020 med fördjupade analyser tre gånger per år. 

 Inför 2023 års budget genomför kommunstyrelsen en utvärdering av handlingsplanen 
inklusive analys av det ekonomiska utfallet. 

 
 
Sammanfattning av ärendet 
Utbildningsnämnden har beslutat godkänna handlingsplanen som tagits fram med anledning 
av de brister som kommit till nämndens kännedom. Handlingsplanen innehåller en yrkan på 
utökning av budget med 4 700 tkr.  
Ekonomiavdelningen har tillsammans med Avdelningen för hållbar utveckling analyserat verk-
samhetens ekonomi och kvalitet och gör bedömningen att ett tilläggsanslag behövs. 

 
Bakgrund 
Under 2019 har missförhållanden inom individ- och familjeomsorgen uppdagats, vilket har fått 
följden att ett stort antal Lex Sarah –rapporter inkom till nämnden. En extern utredare har 
utrett rapporterna och utredningen har efter beslut i Utbildningsnämnden anmälts till IVO – 
Inspektionen för vård och omsorg. IVO har valt att öppna ett tillsynsärende och förvaltningen 
har ombetts att redovisa såväl akuta som planerade åtgärder för att komma tillrätta med miss-
förhållande och brister som uppmärksammats.  
 

Under 2020 har utbildningsnämnden kostnader för avveckling av Skutans stödboende, vilket 
beror på att avvecklingsbeslutet kom i ett sent skede under 2019. Dessa kostnader hanteras 
separat och täcks av till det ändamålet reserverade balansmedel. 
 
Det totala antalet tjänster inom individ- och familjeomsorgen beräknas inte öka, men eftersom 
den statliga finansieringen har minskat och vissa tjänster inte varit finansierade fullt ut, krävs 
en utökad budget för att kunna bygga en långsiktigt hållbar organisation. 
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Aktuellt 

För att komplettera de övriga utredningarna av verksamheten har ekonomiavdelningen till-

sammans med avdelningen för hållbar utveckling analyserat verksamheten avseende eko-

nomi och kvalitet. Jämförelser har gjorts både över tid (trend) och i förhållande till andra 

kommuner (både kommuner med liknande struktur och kommuner i Skåne och i Sverige). 

 

Av analysen framgår att den totala kostnaden för Individ- och familj, kr per invånare, är 

bland de 25 % lägsta i Sverige. Samtidigt är det just så det förväntas vara, eftersom Båstads 

referenskvot är låg, 59,9 % under 2018, vilket innebär att Båstads kostnader för Individ- och 

familjeomsorg beräknas vara 59,9% av normalkostnaden. Detta innebär att kostnadsläget 

inom individ och familj var 6,3 % högre än statistiskt förväntat under 2018. 

Vad gäller kvalitetsaspekter utöver individärenden som utreds av IVO, system för diariefö-

ring mm., finns det uppenbara brister. Ett exempel på detta är att enligt nyckeltalen i 

KOLADA är handläggnings- och utredningstiderna bland de längsta i landet. Nyckeltalen 

visar också att det saknas helhetssyn och samordning mellan olika insatser. 

 

För att komma till rätta med bristerna, krävs det personal med rätt kompetens, struktur och 

verksamhetssystem för kvalitetsledning. Nära samarbete med kommungemensamma stöd-

funktioner såsom ekonomi- och HR-funktionerna är också nödvändigt. Bedömningen är att 

det behövs en tillfälligt utökad budget för att arbeta i kapp och upprätta en välfungerande 

organisation med tydliga roller och rutiner. Finansieringen föreslås ske genom det extra stat-

liga bidraget till kommunerna som inryms i regeringens vårändringsbudget. 

 
Det är inte uteslutet att verksamheten inom Individ- och familjeomsorgen kommer att  
återkomma med ytterligare resurskrav. Detta beror dels på att den samlade bilden av IVO:s,  
företagshälsovårdens och kommunrevisionens utredningar ännu inte är klar, dels på att  
placeringskostnaderna under början av 2020 varit fortsatt höga. 
 
 
Konsekvenser av beslut 

 
Personal 
Enligt medarbetarundersökningen från våren 2019 uppgick HME –index (hållbart 
medarbetarengagemang) till 63 inom Individ- och familjeomsorg, vilket är det lägsta betyget 
bland Skånska kommuner som deltagit i undersökningen under 2018 och 2019. 
Undersökningen har genomförts under våren 2019 innan missförhållanden uppdagats.  
Personalomsättningen har varit hög och arbetsmiljön pressad.  
Att inte bevilja utökning av budgetmedel kan leda till negativa konsekvenser genom att 
handlingsplanen måste revideras, vilket i sin tur kan leda till oro och försämrad arbetsmiljö. 

 
Ekonomi 
Nettokostnadsavvikelsen, dvs. avvikelsen  från referenskostnaden var 6,3 % under 2018 
(senast tillgängliga uppgift), vilket indikerar att det kan finnas utrymme för effektivisering 
inom verksamheten. Man måste dock beakta att detta är endast en statistisk beräkning och att 
verkligheten kan se annorlunda ut.  
 
Såsom läget inom individ och familj är förnärvarande är en utökad budget motiverad. 
Viktigt är att budgetmedlen används på rätt sätt, att kontering och redovisning är korrekta och 
att man effektiviserar verksamheten där det är möjligt. Eventuella synergimöjligheter i 
samband med förflyttningen till Vård och omsorg ska undersökas. 
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Det aviserade extra anslaget från staten som inryms i regeringens vårändringsbudget innebär 
att kommunen kommer att få ett tillskott på skatteintäkterna. Individ och familjs äskande om 
utökad budget ryms inom tillskottet till kommunen. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnperspektivet är en viktig del av individ- och familjeomsorgens handlingsplan, där fokus 
läggs på tidiga insatser och samordning mellan olika aktörer. 
 
 
Sari Bengtsson   Elisabet Edner 
Utvecklingsstrateg   Ekonomichef 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Utbildningsnämnden 
Lena Täringskog 
Erik Lidberg 
Elisabet Edner 
Sari Bengtsson 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Protokollsutdrag från UN 2020-01-28  
Tjänsteskrivelse från UN 2020-01-28  
Handlingsplan för planerade åtgärder inom Individ- och familjeomsorgen i Båstads kommun 
Handlingsplan Individ och familj - PPT 
 
Samråd har skett med: 
Elisabet Edner 
Erik Lidberg 
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Datum: : 2020-04-16 Till: Utbildningsnämnden 

Handläggare: Ida Skoglund 

Dnr: UN 000003/2020 – 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 Akademi Båstad Gymnasium 
Delegationsbeslut Barn och skola 
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Datum: : 2020-04-07 Till: Utbildningsnämnden 

Handläggare: Ida Skoglund 

Dnr: UN 000004/2020 – 900 
 
 

Beslutslogg  
 
 

Förslag till beslut 
 
Beslutsloggen för utbildningsnämnden, 2020-04-28, 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 2020-04-28 
 
Samråd har skett med: 
Ordförande och verksamhetschefer 
 
 



 

Beslutslogg utbildningsnämnden 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 

2020-04-28 
 

 

       

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  
skolchef 

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 Handlingsplan problematisk frånvaro 

Skolchef/ 
Skol-
jurist/STU-
chef 

Pågår April 2020 

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 
och säker-
hetschef 

Frågan är  
löpande med 
vid nybyggna-
tioner. 
 

Våren 2020 

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, 
IoF-chef 
mfl. 

Påbörjad,  
delen  
avseende  
Individ och 
familj återstår 

Hösten 2019-
våren 2020 

UN 2019-12-10  
§ 159 
Fördjupad utredning 
kring grundskolestruk-
turen på norra sidan av 
Båstads kommun 2020-
2028 
 
 

UN  
000461/ 
2019-600 

Förvaltningen får i uppdrag att ta fram och för nämnden vid kommande 

möten redovisa hur verksamheten avser att arbeta med OSA (AFS 2015:4) 

samt hur man lever upp till Arbetsmiljölagen (1972:1160) i den nya skol-

organisationen. 

Skolchef  Juni 2020 

UN 2019-04-16 
§ 61 
Skolpeng 
 

UN 
000137/ 
2018-600 

Utvärdering av fördelning av skolpeng görs då verksamhetsåret 

2019/2020 är avslutat. 

Skolchef 
Ekonom 

 Efter verksam-
hetsårets slut 
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Datum: : 2020-04-16 Till: Utbildningsnämnden 

Handläggare: Ida Skoglund 

Dnr: UN 000005/2020 – 900 
 
 

Delgivningar  
 
 

Förslag till beslut 
 
Redovisade delgivningar läggs till handlingarna. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Följande handlingar delges utbildningsnämnden: 
 

1. Föreskrift från MSB om omsorg för barn med vårdnadshavare inom samhällsviktig 
verksamhet 

2. Information från MSB om omsorg för barn vid stängning av skola, förskola, fritidshem 
m.m. 

3. Kommunfullmäktiges beslut gällande sammanträden på distans covid19 
4. Kommunfullmäktiges beslut gällande Politisk styrning av individ- och familjeomsorgen 

i Båstads kommun 
5. Kommunfullmäktiges beslut gällande Åtgärder med anledning av extraordinär  

situation inom individ- och familjeomsorgen i Båstads kommun 
6. Övergripande ekonomirapport januari-mars  

 
 
Kommunkansliet 
Ida Skoglund, nämndsekreterare 
 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Se under ovanstående rubrik 
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Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

Postadress: Telefon: 0771-240 240 registrator@msb.se Org.nr: 202100-5984 
651 81 Karlstad Fax: 010-240 56 00 www.msb.se  
 

Ny föreskrift om omsorg för barn med vårdnadshavare i 
samhällsviktig verksamhet 
För att hindra smittspridning av virussjukdomen covid-19 kan regeringen eller huvudman 
fatta beslut om att stänga skola, förskola, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet. 
Om sådana beslut fattas behöver vårdnadshavare som deltar i samhällsviktig verksamhet, 
under vissa förutsättningar, erbjudas omsorg för barn så att samhällets funktionalitet kan 
upprätthållas. Kommunen har vid en stängning även ett ansvar för omsorg för barn och 
elever som av fysiska, psykiska eller andra skäl är i behov av omsorg. Den här 
informationen avser endast vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhet. 

MSB har tagit fram föreskrift och allmänna råd om omsorg för barn med vårdnadshavare i 
samhällsviktig verksamhet (MSBFS 2020:03 och 2020:04) som förtydligar vilka 
vårdnadshavares barn som ska erbjudas omsorg. Det gäller vårdnadshavare vars 
arbetsinsats bedöms nödvändig för att upprätthålla de samhällsviktiga verksamheter som 
beskrivs i föreskriften. Föreskriften och de allmänna råden ska tillämpas på ett ansvars- 
och tillitsfullt sätt och med hänsynstagande till samhällets behov av arbetskraft, den 
enskilde vårdnadshavarens betydelse för att upprätthålla samhällsviktig verksamhet och 
behovet av att begränsa smittspridning. 

Vad behöver kommunen göra? 
Om regeringen beslutar om stängning ska barnets hemkommun informera vårdnadshavare 
om att omsorg finns enligt förordningen (2020:115) om utbildning i vissa skolformer i 
skolväsendet vid spridning av viss smitta. Sådan omsorg ska så långt som möjligt motsvara 
den verksamhet som barnet eller eleven normalt skulle delta i. Hemkommunen ska då ta 
emot vårdnadshavares anmälan om behov av omsorg och bedöma om vårdnadshavaren 
kan erbjudas plats. Hemkommunen har möjlighet att överlämna uppgifter för omsorgen 
till annan huvudman. 

Om kommunen i egenskap av huvudman fattar beslut om stängning av egen verksamhet 
är det kommunen som ska ansvara för att omsorg ändå ges. Kommunen ska informera 
vårdnadshavare om att omsorg finns enligt förordningen (2020:115) om utbildning i vissa 
skolformer i skolväsendet vid spridning av viss smitta. Sådan omsorg ska så långt som 
möjligt motsvara den verksamhet som barnet eller eleven normalt skulle delta i. 
Kommunen ska ta emot vårdnadshavares anmälan om behov av omsorg och bedömer om 

 Datum 
2020-03-31 

Ärendenr 
 MSB 2020-05374 

 

  

 

 Enheten för försörjningsberedskap 
 

Till kommuner 
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Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

Postadress: Telefon: 0771-240 240 registrator@msb.se Org.nr: 202100-5984 
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vårdnadshavaren kan erbjuda plats. Kommunen har möjlighet att överlämna uppgifter för 
omsorgen till annan huvudman. 

Ifall osäkerhet råder om vårdnadshavaren ska erbjudas plats enligt förordningen kan 
behovet av omsorg styrkas med ett intyg från verksamhetsutövare, i regel 
vårdnadshavarens arbetsgivare eller uppdragsgivare. Utgångspunkten ska dock vara att 
kommunen har tillit till verksamhetsutövarens uttryckta behov. Intyg bör endast begäras 
av kommunen om det är nödvändigt. Det finns inget krav på hur intygandet ska ske. Det 
kan göras muntligen, skriftligen eller genom att ett skriftligt intyg visas upp för 
kommunen. Huvudmannen ska inte upprätta listor på var vårdnadshavare i samhällsviktig 
verksamhet arbetar, samt vilken funktion de har i verksamheten. Detta kan vara känslig 
och skyddsvärd information. 

Vad gör andra? 
Det är verksamhetsutövare (till exempel arbetsgivaren eller uppdragsgivaren) som ska 
bedöma om den bedriver sådan samhällsviktig verksamhet som omfattas av föreskriften 
MSBFS 2020:3. Verksamhetsutövaren ska även bedöma vilken del av verksamheten som 
är prioriterad och vilken personal som behövs för att klara den prioriterade verksamheten. 
Verksamhetsutövaren ska meddela vårdnadshavaren att denne behövs vid en stängning av 
skola, förskola, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet. 

Läs mer på MSB:s webbplats 
På MSB:s webbplats finns stöd till kommuner i form av en beskrivning av hur processen 
går till, vilka som ska göra vad och svar på olika frågor.  

www.msb.se/samhallsviktigverksamhet/foreskrift-om-omsorg 

 

Vänliga hälsningar 

Annika Elmgart 

Enhetschef 
Enheten för försörjningsberedskap 
Avdelningen för krisberedskap och civilt försvar  
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BÅSTADS KOMMUN 
Utbildningsnämnden 

Enheten för försörjningsberedskap Till kommuner 2020 -04- 0 8 

an, .... W1å J1fE ............................ 6. ...... .

Information om omsorg för barn vid stängning av skola, 

förskola, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet 

MSB har den 2020-03-31 skickat ut information till kommuner, Friskolornas riksförbund 

samt Ideburna skolors riksförbund om vad som gäller för omsorg för barn med 

vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhet om det sker en stängning av skola, förskola, 

fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet för att minska smittspridningen av 

virussjukdomen covid-19. 

Information för vidarebefordran till vårdnadshavare och 

verksamhets utövare 

Bifogat finner ni kompletterande information som ni gärna kan sända till vårdnadshavare 

och till verksamhetsutövare som har frågor om vad som gäller vid en stängning. 

1. Till vårdnadshavare: Informationsblad. Detta kommer att översättas till flera

olika språk och läggas på MSB:s webbplats.

2. Till verksamhetsutövare: Informationsblad samt "Stöd till verksamhetsutövare:

är min verksamhet samhällsviktig vid en stängning av förskola, fritidshem eller

annan pedagogisk verksamhet?"

3. Till kommuner: Checklista från Skolverket

Mer information på MSB:s webbplats 

Ni får gärna publicera informationen på era webbsidor och hänvisa gärna till MSB:s 

webbplats där det finns mer information och även vanliga frågor och svar: 

www.msb.se/foreskriftomsorg 

Vänliga hälsningar 

Annika Ehngmt 

Enhetschef, enheten för försörjningsberedskap 

Avdelningen för krisberedskap och civilt försvar 

�•, 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

Postadress: 

651 81 Karlstad 

Telefon: 0771-240 240 

Fax: 010-240 56 00 

registrator@msb.se 

www.msb.se 

Org.nr: 202100-5984 
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Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 

 

 

KF § 57  Dnr KS 000217/2020 - 901 

Sammanträden på distans för 2020 

 
Beskrivning av ärendet Mot bakgrund av coronapandemin, covid-19, har ärendet om deltagande på 

distans aktualiserats. Kommunfullmäktige föreslås, mot bakgrund av 
myndighetsrekommendationer om begränsade sociala kontakter, att tillfälligt 
medge ledamöters deltagande på distans för kommunfullmäktige, 
kommunstyrelsen och samtliga nämnder. Beslutet möjliggör för respektive 
ordförande att ändra arbetsformer för att möta pandemins utmaningar.    

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från kanslichef Olof Nilsson, 2020-03-24.      
 
Yttranden Johan Olsson Swanstein (M), Helena Strid (BP) och Ingela Stefansson (S) yttrar 

sig i ärendet.  
 
Yrkanden Johan Olsson Swanstein (M), Helena Strid (BP) och Ingela Stefansson (S) yrkar 

bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.       
 
Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 
 
 1. Ledamöter i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunens 

nämnder medges delta vid respektive organs sammanträden på distans när 
deltagandet kan ske genom ljud- och bildöverföring i realtid. Samtliga deltagare 
ska kunna se och höra varandra och delta på lika villkor. 
 
2. Ordförande avgör om närvaro på distans tillåts vid respektive 
sammanträdestillfälle. 
 
3. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utforma tillämpningsanvisningar för 
sammanträden på distans. 
 
4. Beslut om medgivande att delta på distans gäller till och med 31 december 
2020. 
 

 
 
 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2020-03-25 1 av 3 

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 

 

 

KF § 50  Dnr KS 000095/2020 - 903 

Politisk styrning av individ- och familjeomsorgen i Båstads kommun  

 
Beskrivning av ärendet Kommunstyrelsens ordförande, Johan Olsson Swanstein (M), fick i december 

2019 uppdrag av kommunstyrelsen att utreda frågan om den framtida politiska 
styrningen av individ och familjeomsorgen i Båstads kommun. Ärendet har sin 
upprinnelse i händelser som inträffat inom verksamheten under 
hösten/vintern 2019.  

 
 Det framarbetade förslaget tar sikte mot en kortsiktig och en långsiktig lösning. 

Den långsiktiga innebär ett utredningsuppdrag för att se över hela den politiska 
organisationen, för att på bästa vis skapa rätt förutsättningar för den politiska 
styrningen. Det kortsiktiga förslaget innebär att kommunstyrelsen, under 
utredningsperioden, övertar utbildningsnämndens ansvar och inrättar ett 
socialutskott. Att kommunstyrelsen övertar ansvaret innebär att en rad 
politiska beslut behöver fattas av kommunstyrelsen, för att säkerställa att 
övergång som inte påverkar brukarna på ett negativt vis.   

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från kanslichef Olof Nilsson 2020-02-13, med tillhörande 

bilaga.    
 
Yttranden Johan Olsson Swanstein (M), Ingela Stefansson (S) och Bo Wendt (BP) yttrar sig 

i ärendet.  
 
Yrkanden Johan Olsson Swanstein (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till 

beslut med ändringen att datumet i punkt 1 ändras till den 2020-05-04.   
  
 Ingela Stefansson (S) och Bo Wendt (BP) yrkar bifall till kommunstyrelsens 

förslag till beslut.      
 
Propositionsordningar Ordförande ställer proposition på yrkandena ovan och finner att 

kommunfullmäktige bifaller Johan Olsson Swansteins (M) ändringsyrkande.         
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Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 

 

 

KF § 50  Dnr KS 000095/2020 - 903 

Politisk styrning av individ- och familjeomsorgen i Båstads kommun, 
forts.  

 
Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 
 
 1. Kommunstyrelsen övertar utbildningsnämndens uppgift som socialnämnd 

med ansvar för socialtjänsten avseende individ- och familjeverksamheten. 
Ansvaret överförs från och med 2020-04-01.  

 
 2. Kommunstyrelsen inrättar ett nytt utskott - Socialutskott - bestående av tre 

ledamöter och lika många ersättare som utses av kommunstyrelsen. Bland 
ledamöterna väljer kommunstyrelsen en ordförande och en vice ordförande. 

 
 3. Kommunstyrelsens respektive utbildningsnämndens reglemente uppdateras 

i enlighet med bilaga 1. 
 
 4. Förvaltningen får i uppdrag att, tillsammans med partiernas gruppledare, 

arbeta fram förslag på förändringar av den politiska organisationen. 
Organisationsförändringen bereds i kommunstyrelsen och beslutas av 
kommunfullmäktige innan utgången av 2020.      

 
 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2020-03-25 1 av 3 

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 

 

 

KF § 51  Dnr KS 000794/2019 - 600 

Handlingsplan och vägval inom individ- och familjeomsorgen i 
Båstads kommun 

 
Beskrivning av ärendet Utbildningsnämnden har 2020-01-28 beslutat godkänna handlingsplanen som 

tagits fram med anledning av de brister som kommit till nämndens kännedom. 
Handlingsplanen innehåller en yrkan på utökning av budget med 4 700 tkr. 
Ekonomiavdelningen har tillsammans med Avdelningen för hållbar utveckling 
analyserat verksamhetens ekonomi och kvalitet och gör bedömningen att ett 
tilläggsanslag behövs.       

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från utvecklingsstrateg Sari Bengtsson och ekonomichef 

Elisabet Edner 2020-03-03, med tillhörande bilagor.      
 
Yttranden Johan Olsson Swanstein (M), Ingela Stefansson (S), Bo Wendt (BP), Ebba 

Krumlinde (C), Mats Lundberg (L) och Helena Strid (BP) yttrar sig i ärendet.  
 
Yrkanden Johan Olsson Swanstein (M), Ingela Stefansson (S) och Mats Lundberg (L) yrkar 

bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.   
 
 Bo Wendt (BP) och Helena Strid (BP) yrkar avslag för den del som rör nya 

befattningar för 4,7 miljoner kronor med följande motivering: Bjärepartiet 
anser att det är för tidigt att anslå 4,7 miljoner kronor med tanke på den 
kaosartade situation som förelegat inom Individ och familj. Vi anser att 
organisationen efter alla nyrekryteringar behöver sätta sig.        

 
Propositionsordningar Ordföranden ställer proposition på yrkandena ovan och finner att 

kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut.       
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
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Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 

 

 

KF § 51  Dnr KS 000794/2019 - 600 

Handlingsplan och vägval inom individ- och familjeomsorgen i 
Båstads kommun, forts.  

 
Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 
 
 1. Utbildningsnämndens förslag till handlingsplan för åtgärder och vägval inom 

individ- och familjeomsorgen fastställs, med följande ändringar/tillägg: 
 
 • Individ och familj får en tillfällig utökning av budget med 2 350 tkr under 

2020, 4 700 tkr under 2021 samt 4 700 tkr under 2022.  Finansiering ska ske 
genom det aviserade extra anslaget från staten som inryms i regeringens 
vårändringsbudget 

 
 • Uppföljning av verksamheten, både kvalitet och ekonomi, ska ske månadsvis 

under 2020 med fördjupade analyser tre gånger per år.  
 
 • Inför 2023 års budget genomför kommunstyrelsen en utvärdering av 

handlingsplanen inklusive analys av det ekonomiska utfallet.  
 
 2. Ett uppföljningsdokument bör tas fram för att kunna följa handlingsplanen. 

Detta ska sedan följas upp månadsvis vid nämndens sammanträden. Utöver 
detta bör en extern uppföljning göras, exempelvis en gång i halvåret.       

 
Reservation Mot beslutet reserverar sig Bjärepartiet.        
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Datum: : 2020-04-07 Till: Utbildningsnämnden 

Handläggare: Ida Skoglund 

Dnr: UN 000007/2020 – 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  
åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra kränkande behandling i framtiden. 
 
 
 
Kommunkansliet 
Ida Skoglund, nämndsekreterare 
 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Sammanställning kränkande behandlingar 
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Datum: 2020-04-17 Till: Utbildningsnämnden 

Handläggare: Lena Täringskog 

Dnr: UN000205/2020-600 

 
 

Redovisning av registrerade avvikelser inom individ- och familjeomsorgen 
 
 
Förslag till beslut 
 
Verksamheten för bildning och arbete - individ och familjeomsorg, föreslår 
utbildningsnämnden besluta att: 
 
Nämnden har tagit del av muntlig redovisning av registrerade avvikelser och godkänner 
redovisningen och lägger den till handlingarna. 
 

 
Sammanfattning av ärendet 
Medarbetare inom individ- och familjeomsorgen har ett ansvar att uppmärksamma händelser 
som har eller kan innebära en risk för de klienter som vi ansvarar för. Som medarbetare har du 
även ansvar för att uppmärksamma avvikelser som i sin tur ska leda till förbättringar av 
verksamheten. 
 

Bakgrund 
Under mars månad har ett antal avvikelser registrerats inom individ- och familjeomsorgens 
myndighetsutövning. Några avvikelser är kopplade till tidigare uppmärksammade ärenden 
inom ramen för Lex Sarah utredningen hösten 2019.  
Avvikelserna kan inte betecknas vara juridiska handlingar, då de inte har undertecknats av den 
som upprättat dem. 
 
En av bristerna som identifierades av IVO – inspektionen för vård och omsorg, var just 
rapportering enligt Lex Sarah. De rutiner som fanns var otydliga och innebar svårigheter att 
definiera vad som var en avvikelse och vad som var en händelse som skulle rapporteras enligt 
lex Sarah. 
IVO var även tydliga med att det inte fanns någon anledning att fortsätta att leta efter 
ytterligare brister, då de som identifierats var mer än nog för att konstatera att det fanns 
brister som omfattande såväl organisation, styrning och ledning, avsaknad av rutiner och 
ledningssystem etc. 
 
Sedan dess har individ och familjeomsorgen haft en temadag avseende lex Sarah för samtliga 
medarbetare, som också har varit delaktiga i arbetet med att upprätta en ny rutin samt 
processbeskrivning över hantering från rapportering till utredning. Rutinen kommer inom kort 
att fastställas av verksamhetens ledningsgrupp och presenteras för ansvarig nämnd. I rutinen 
fastställs att utredningar avseende lex Sarah alltid ska presenteras för ansvarig nämnd, 
oberoende om dessa föranleder anmälan till IVO.  
 
Syftet med att rapportera avvikelser är att uppmärksamma organisationen på tidigare ej kända 
brister i verksamheten. Materialet upprepar enbart tidigare känd information, som redan finns 
rapporterat i rapporter från IVO samt EY.  
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Utredningsförfarandet:  
 
Utvecklingsledare Anna Bernulf Jansson har, i sin roll som fristående från verksamhetsansvar, 
haft uppdraget att utreda de inkomna avvikelserna, att rapportera resultatet för såväl ansvarig 
nämnd samt att informera ledningsgrupp och medarbetare. 
 
Beslut expedieras till: 
Individ och familjeomsorgen 
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