
 

 

 

Kallelse till sammanträde med Utbildningsnämnden  

Datum: Tisdagen den 26 maj 2020 

Plats och tid: Astrakanen, 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.  Remiss från Skolinspektionen - ansökan om utökning av programutbud 
från Apelrydsskolan 

Nina Linné UN 

6.  Ansvarsfrihet för 2019 – utbildningsnämndens svar på revisionsberättelse Thomas Nerd UN 

7.  Budgetuppföljning tertial 1 2020 - Barn och skola  Inga-Britt Henriksson UN 

8.  Budgetuppföljning tertial 1 2020 - Utbildningsnämnden Olof Nilsson UN 

9.  Driftsbudget 2021 – Barn och skola – kompletteras senare Inga-Britt Henriksson 

Annica Nilsson 

UN 

10.  Ekonomisk månadsuppföljning 2020 Inga-Britt Henriksson 

Annica Nilsson 

UN 

11.  Anmälda delegationsbeslut  UN 

12.  Beslutslogg   UN 

13.  Delgivningar   UN 

14.  Anmälda kränkande behandlingar   UN 

 
 
 
Båstad den 19 maj 2020 
 
 

Thomas Nerd 
Ordförande 

Ida Skoglund 
Sekreterare 
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Datum: 2020-05-13 Till: Utbildningsnämnden 

Handläggare: Ida Skoglund 

Dnr: UN 000001/2020 – 900 
 
 

Val av justeringsperson  
 
 

Förslag till beslut 
 
1.  Marie-Louise Nilsson (BP) utses till justeringsperson och Linnea Gunnarsson Elvertsson (C) 
till ersättare.  
 
2. Justeringen äger rum på kommunkontoret i Båstad, tisdagen den 2 juni 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: 2020-05-13 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: 2020-05-18 Till: Utbildningsnämnden 

Handläggare: Ida Skoglund 

Dnr: UN 000010/2019 – 100 
 
 

Offentliga sammanträden för utbildningsnämnden mandatperioden 2019-
2022 
 
 
Förslag till beslut 
 
Sammanträdet den 26 maj 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: 2020-05-13 Till: Utbildningsnämnden 

Handläggare: Ida Skoglund 

Dnr: UN 000006/2020 – 900 
 
 

Informationsärenden  
 
 

1. Coronaviruset, Inga-Britt Henriksson 
2. Draft it – system för kränkningsanmälningar, Inga-Britt Henriksson 
3. Utbildning för nämnden i september, Margaretha Ekelund-Svensson 
4. Redovisning av platser inom förskola, Inga-Britt Henriksson 
5. Allmän information - utbildning, Inga-Britt Henriksson 

 
 
 
Kommunkansliet 
Ida Skoglund, nämndsekreterare 
 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Redovisning av platser inom förskola 
 
 
 



Båstads kommun 
Utbildningsnämnden 
2020-05-14 
UN 000006/ 
2020-600 
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Datum: 2020-05-15 Till: Utbildningsnämnden 

Handläggare: Nina Linné 

Dnr: UN 000231/2020 – 600 
 
 

Remiss från Skolinspektionen - Ansökan om godkännande som huvudman 
för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola, Apelrydsskolan 
 
 
Förslag till beslut 
 
Utbildningsnämnden föreslås besluta om att avstå från att inkomma med yttrande till Skolin-
spektionen. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Båstads kommun har mottagit remiss från Skolinspektionen gällande en ansökan om godkän-
nande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola, Apelrydsskolan. 
Båstads kommun ges möjlighet att yttra sig över ansökan. 
 

Bakgrund 
Ansökan från Stiftelsen Apelryd International avser en administrativ åtgärd som innebär att 
Stiftelsen Apelryd International övertar de utbildningar som idag har Stiftelsen Apelrydsskolan 
som huvudman. 
 
Denna administrativa åtgärd som Stiftelsen Apelryd International och Stiftelsen Apelrydssko-
lan ansökt om, har ingen påverkan för Båstads kommuns verksamhet. 
 
Med anledning härav föreslås Utbildningsnämnden besluta om att avstå från att yttra sig i frå-
gan. 
 
 
Barn och skola 
Nina Linné, Skoljurist 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Ulrika Krämer, rektor Akademi Båstads gymnasium 
 
Samråd har skett med: 
Inga-Britt Henriksson, skolchef 
Margaretha Ekelund Svensson, biträdande skolchef 
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Datum: 2020-05-18 Till: Fyll i slutlig beslutsinstans 

Handläggare: Ida Skoglund 

Dnr: UN 000230/2020 – 600 
 
 

Ansvarsfrihet för 2019 - utbildningsnämnden 
 
 

Förslag till beslut 
 
Utbildningsnämnden beslutar att anta föreliggande skrivelse som sitt svar till  
kommunfullmäktige angående kommunrevisionens bedömning i ansvarsfrågan. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Genom revisionsberättelse och revisorernas redogörelse för 2019, daterade den 5 maj 2020, 
har kommunrevisionen beslutat att avstyrka ansvarsfrihet för utbildningsnämnden och dess 
ledamöter. Utbildningsnämnden har i bifogad skrivelse lämnat sitt svar till  
kommunfullmäktige. 
 
 
 
Kommunkansliet 
Ida Skoglund, nämndsekreterare 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 

Kommunfullmäktige 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Utbildningsnämndens svar 
Revisionsberättelse för 2019 
Revisorernas redogörelse för 2019 
 
 



  

Båstads kommun 
 
269 80 BÅSTAD 
Telefon: 0431-770 00 vx  
bastads.kommun@bastad.se 
www.bastad.se 
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Utbildningsnämndens svar till kommunfullmäktige på  
kommunrevisionens förslag att inte bevilja utbildningsnämnden 
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019 
 

1. Inledning 
 
Det som hänt inom individ och familjeomsorgen i Båstads kommun är förfärligt och 
helt oförlåtligt gentemot de barn och unga som eventuellt farit illa på grund av att 
kommunen inte agerat.  
 
Efter det att utbildningsnämnden fick vetskap om situationen inom individ och  
familjeomsorgen i början av oktober 2019 vidtogs omgående kraftfulla åtgärder. Det 
är nämnden som agerat, inte förvaltningsledningen och inte kommunrevisionen.  
 
Det är synnerligen graverande att den information som getts till nämnden av  
förvaltningen i efterhand har visat sig vara felaktig, i vissa fall helt missvisande.  
Förfarandet strider mot god svensk förvaltningstradition. Om förvaltningen inte kan 
leverera ett stöd som ger politiken ett sanningsenligt och korrekt beslutsunderlag är 
styrning av verksamheten omöjlig.  
 
Noterbart är informationen i EY:s granskningsrapport på sidan 7: ”Vid intervjun  
beskriver IoF-chefen en misskött verksamhet med många konsulter i omlopp och  
konflikter i arbetsgruppen. IoF-chefen fick information från sin chef om att dåvarande 
nämnd inte skulle informeras om allt som pågick i verksamheten”. 
 
Att förbättra styrning och ledning är viktigt, men det hjälper inte akut när små barn 
blir misshandlade eller farit illa på annat sätt och måste ha samhällets absoluta och 
omedelbar hjälp. När våra handläggare då vänt bort blicken krävs handling från 
nämnden. Att i det läget prioritera regelverket för styrning och ledning i stället för 
akuta insatser skulle av kommuninvånarna betraktas som egendomligt och  
fyrkantigt och utan empati. 
 
Det är en allvarlig anklagelse att inte bevilja ansvarsfrihet och som sådan unik i 
kommun-Sverige. Det tyder på en utbildningsnämnd som inte alls följt  
verksamheten, inte intresserat sig för den och absolut inte vidtagit några åtgärder 
vid behov.  
 
Det har genomförts 17 protokollförda sammanträden med nämnd och arbetsutskott 
sedan mitten av oktober, vid vilka situationen inom individ och familjeomsorgen  
behandlats. Till detta kommer uppskattningsvis minst lika många icke  
protokollförda presidiemöten och möten mellan presidiet och verksamhetsledning. 
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Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har vid sin granskning noterat att nämnden 
vidtagit och planerat åtgärder för att förhindra att något liknande inträffar igen. IVO 
har beslutat avsluta ärendet. 
 
När nu utbildningsnämnden i början av maj 2020 överlämnar ansvaret för individ 
och familjeomsorgen till kommunstyrelsen är förutsättningarna för att ge de barn 
och unga som behöver samhällets stöd betydligt mycket bättre. 

 

2. Kommunrevisionens förslag att inte bevilja ansvarsfrihet 
 
Revisionen och EY hävdar, i strid mot IVO:s uppfattning, att utbildningsnämnden 
kraftigt åsidosatt sitt ansvar för verksamheten och inte tagit sitt ansvar för  
grundläggande styrning av individ och familjeomsorgen.  
 
Det är tydligt att de brister som kommunrevisionen anmärker på har funnits under 
ett antal år i verksamheten och då verksamhet och nämnd fått ansvarsfrihet och 
godkännande under flertalet år fanns det inte någon anledning för den nya nämnden 
att direkt gå in och analysera verksamheten. Det finns ett tillsynsansvar för  
kommunstyrelsen gentemot övriga nämnder och det har i detta sammanhang inte 
heller framkommit andra brister hos utbildningsnämnden än att kostnader för  
placeringar ökat. Kommundirektör och verksamhetschef/bitr. kommundirektör har 
inte lyft att det finns tecken på brister inom det aktuella verksamhetsområdet. 
 
Utbildningsnämnden tillbakavisar genom denna dokumentation och beskrivning i 
alla delar revisionens kritik. Den bygger inte på fakta och saklig grund och står i 
stark kontrast till kommunallagens regler i 12:1 och SKR:s uttolkning av lagen.  
Kommunal revision ska bedrivas enligt god revisionssed och vara saklig och  
oberoende.  
 
Utbildningsnämnden ifrågasätter också om revisionen följt praxis enligt SKR:s  
rekommendationer när man valt att föreslå att inte ge ansvarsfrihet i stället för att 
använda instrumentet anmärkning.  
 
Praxis visar, enligt SKR, på att det verktyg som revisionen borde tillämpa är  
anmärkning kopplat till de brister man tagit upp och efter beslut från  
kommunfullmäktige skulle sedan ett kontrollprogram satts in. Inga tidigare gjorda 
anmärkningar på verksamheten eller dess styrning och ledning har framkommit  
under processens gång. 
Om fallet hade varit att nämnden underlåtit att agera med handlingskraft och beslut, 
när missförhållandena blivit kända, så bör verktyget avstyrkt ansvarsfrihet använts. 
Nu har både kraftfulla åtgärder omgående satts in och anmälan gjorts till IVO som 
har myndighetstillsyn. En tillsyn som gett nämnden fullt godkänt. Vidare har det 
också som ett led i att ytterligare säkra upp styrningen beslutats att genomföra en  
överföring av socialtjänsten till kommunstyrelsen från den 4 maj 2020. 
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3. Bakgrund 
 
Nuvarande nämnd tillträdde i januari 2019 efter valet 2018. Nämnden tar över en 
individ och familjeomsorg som under åren 2017 och 2018 varit föremål för  
omorganisation och stor förändring inom personalgruppen. De undersökningar och 
utredningar som gjorts har visat på att åtgärderna i huvudsak varit framgångsrika 
och att verksamheten var stabil under 2018. Alla muntliga rapporter under 2018 
och 2019 till nämnden från cheferna i verksamheten ger samma positiva bild.  
Inspektionen för vård och omsorg utredde verksamheten från november 2017 med 
en rapport till nämnden i mars 2018. Det finns inga anmärkningar i vare sig  
revisionsrapport eller i IVO:s rapport från mars 2018, som kräver nämndens  
omedelbara åtgärder.  
 
I bokslut 2018 och tertialrapporter under 2019 beskriver verksamhetsföreträdare 
de åtgärder som vidtagits som positiva. Vilket är samma information som  
verksamhetschef/bitr. kommundirektör och IoF-chef lämnar till kommunstyrelsen 
under våren 2019. För 2018 beviljas nämnden, liksom under alla tidigare år,  
ansvarsfrihet och tertialrapporterna godkänns av kommunfullmäktige.  
 
Redan på första sammanträdet efter tillträdet, i januari 2019, väcks ärende om  
översyn av socialjouren i syfte att stärka kompetens och handläggning utanför  
kontorstid. Detta bifaller nämnden och förvaltningen tar så småningom fram ett  
förslag till förstärkt social jour i samarbete inom Familjen Helsingborg. En  
verksamhet som startas upp under 2020. Uppdrag lämnas på samma sammanträde 
till förvaltningen att göra en total översyn över delegationsordningen. I bokslut 
2018 och tertialrapport 1 för 2019 redovisas dessutom att en modell för mål- och 
resultatstyrning inom individ och familjeomsorgen ska införas under hösten 2019. 
 

4. Händelseförlopp 
 
Vid första nämndssammanträdet efter sommaren 2019 framkommer att  
enhetschefen för enheten barn och unga hastigt slutat. Det besked som ges till  
nämnden är att det inte finns några andra problem. Det väcker dock frågor och  
ärendet tas upp vid nämndsmötet i september. Det finns då information om att fler 
handläggare, utöver enhetschefen, med kort varsel slutat sina anställningar. Vid 
nämndsmötet den 17 september under Allmän information IOF, ges information 
från verksamhetschef/bitr. kommundirektör ”mest aktuellt är ekonomi och  
placeringskostnader vilket tas upp i budgetuppföljningsärendet. I övrigt väl  
fungerande med stabilitet bland personal och verksamhet”. 
 
Utbildningsnämnden hinner inte göra någon annan uppföljning eftersom ordförande 
kort därefter, den 6 oktober, blir kontaktad och arbetet med att bringa klarhet i hela 
denna tragiska historia inleds den 8 oktober. 
 
Söndagen den 6 oktober, fick utbildningsnämndens ordförande sålunda ett samtal 
från en kommuninvånare, som ville väcka nämndens uppmärksamhet på  
missförhållanden inom socialtjänstens enhet för barn och unga, men också på ett  
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generellt problem inom socialtjänsten. Tisdagen den 8 oktober samlade ordförande 
de chefer som fanns tillgängliga och fick då i sin hand en genomgång som bekräftade 
kommuninvånarens uppgifter.  
 
Genomgången visade på betydande brister på flera avgörande områden inom  
enheten för barn och unga. Av genomgången framgår att ”samtliga brister kan  
härledas till bristande arbetsledning… materialet vittnar om att bristerna är  
regelmässigt återkommande och därmed av ansenlig betydelse för situationen.” 
 
Därefter arbetade presidiet tillsammans med förvaltningen med att sammanställa en 
anmälan till Inspektionen för vård och omsorg. Sammanställningen gick ut till  
nämnden och på hemsidan den 11 oktober. Det massmediala intresset blev mycket 
stort de därpå följande dagarna. 
 
Utbildningsnämnden gjorde bedömningen att det var allvarliga missförhållanden 
som kartlagts avseende brister i rättssäkerhet, brister i handläggning och  
genomförande samt brister i utförande av insatser. Bristerna omfattades, enligt 
nämndens bedömning, av lagstadgad rapporteringsskyldighet, benämnd lex Sarah. 
Eftersom bristerna dessutom, enligt nämnden, inneburit hot samt har medfört  
konsekvenser för enskildas liv, säkerhet och fysiska eller psykiska hälsa ansåg 
nämnden att missförhållanden ska rapporteras till IVO. Verksamhetsledningen har 
inte väckt fråga lex Sarah-anmälningar under 2018 och 2019, på sätt som  
regelverket anger.  
 
Kommunstyrelsen informerades den 9 oktober och presidiet informerade  
revisionen dagen efter, den 10 oktober i anslutning till att tertialrapport 2 skulle  
diskuteras. Revisionen var helt oförstående till denna information och fokuserade på 
budgetöverdrag för placeringskostnader. Den rapport över 9 fall som nämndens 
ordförande fick i sin hand den 8 oktober omfattar åren 2017, 2018 och 2019 till 
halvårsskiftet. Nuvarande nämnd ansvarar alltså för de först sex månaderna 2019 
medan åren 2017 eller 2018 faller på föregående utbildningsnämnd. Inte heller 
denna information reagerade revisionen på. Alltså att revisionen inte observerat 
brister i individ och familjeomsorgen under tidigare år. Sedermera fattade  
kommunrevisionen beslut om att anlita konsultföretaget EY för att genomföra en 
fördjupad granskning av individ och familjeomsorgen. 
 
Under våren 2019 har nämndens ordförande mer eller mindre dagliga kontakter 
med verksamhetschef/bitr. kommundirektör. Nämndens presidium har haft 6  
möten under våren 2019 med IoF-chefen, veckovisa kontakter med  
verksamhetschefen/bitr. kommundirektören fram till mitten av oktober då  
verksamhetschef/bitr. kommundirektör skiljs från sin befattning och inte längre är 
tillgänglig för politiken.  Anteckningar vid dessa 6 tillfällen fördes av presidiet.  
Redan innan presidiet tillträdde 1 januari 2019 hade presidiet i december 2018  
möten med verksamhetsledningen med allt fokus på förebyggande åtgärder inom 
individ och familjeomsorgen.  
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Presidiet ställde vid alla dessa sammanträden och möten under våren 2019 många 
frågor om verksamheten inom individ och familjeomsorgen. Svaren var korrekta 
men upplevdes som undvikande kring konkreta skeenden. Presidiet bad cheferna 
uttryckligen att, om de i något sammanhang kände att deras kompetens inte räckte 
till, söka stöd hos utomstående expertis. Presidiet har på personalmöten med all 
personal, tydligt markerat att nämnden inte accepterar att något sopas under  
mattan.  
 
Inledningsvis var diskussionerna inriktade på de galopperande kostnaderna och 
varför prognoserna visade sig vara så bristfälliga. Snart visade det sig att svaren 
fanns i dåliga rutiner och metodikproblem. Nämnden anger i sin rapport till IVO att 
orsaken till missförhållanden grundar sig även i större systemfel med bland annat  
bristande arbetsledning, bristande dokumentation, avsaknad av riktlinjer, rutiner och 
egenkontroll.  
 
Nämnden har lämnat utförliga redogörelser över orsaker och händelseförlopp till 
kommunfullmäktige, kommunstyrelse och revision. Bristande rutiner, brister i  
uppföljning och dåligt ledarskap är orsaken till det inträffade. Förmodligen har det 
spelat stor roll att många nyckelpersoner saknat adekvat utbildning och haft  
bristande erfarenhet av komplexa verksamheter.  
 
På utbildningsnämndens sammanträde den 15 oktober föredras ärendet om de  
brister inom individ- och familjeomsorgen som kommit till nämndens kännedom 
den 8 oktober. Ledamöterna ställer en del kompletterande frågor, bland annat om 
nämnden nu fått alla information. Nämnden får svaret av verksamhetschef/bitr. 
kommundirektör att all information lämnats till nämnden. 
 
En ny förteckning över 11 fall med bristande handläggning kommer ordföranden 
tillhanda den 17 oktober. Utbildningsnämnden hade just gått igenom 9 fall och  
informerat kommunstyrelsen och revisionen och så kommer en ny lista med barn 
som farit illa. Enligt uppgift ska verksamhetschef/bitr. kommundirektör känt till 
detta dagen innan utbildningsnämndens sammanträde den 15 oktober. På  
ordförandens direkta fråga på eftermiddagen den 17 oktober, svarar  
verksamhetschef/bitr. kommundirektör att han den 14 oktober inte kände till att 
det fanns fler fall. Den 17 oktober skiljs verksamhetschef/bitr. kommundirektör från 
sin befattning. Fram till mitten av november har nämnden ingen verksamhetschef 
med kunnande inom individ och familjeomsorgen och bemanningen på befattningen 
som IoF-chef är stundtals mycket oklar. Enhetschef för enheten barn och unga är vid 
tillfället bemannad av jurist utan kunskap inom socialtjänsten. 
 
Den 22 oktober hade utbildningsnämnden ett extra sammanträde för att diskutera 
den senaste rapporten och ta vissa beslut om åtgärder och göra framställan till  
kommunstyrelsen. Många frågor ställdes och närvarande tjänstemän gav svar. Det 
beslutades bland annat att nämndens arbetsutskott skulle sammanträda löpande 
med tät frekvens under de närmsta månaderna och svara för det operativa arbetet 
gentemot förvaltningen. 
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Det stod omedelbart klart för utbildningsnämnden att verksamhetsrutinerna har 
brustit, uppföljning och systematik har varit otillräcklig och den ekonomiska  
uppföljningen har grundats på ofullständig information. Brister i handläggningen 
har fått negativa effekter för såväl enskilda individer, som för kommunens samlade 
ekonomi och kommunens anseende.  
 
Kommunstyrelsen informerades skriftligen den 4 december 2019 och muntligen vid 
varje sammanträde under perioden oktober 2019-mars 2020 (ej februari).  
På kommunstyrelsen den 6 november 2019 beslutade styrelsen i ärendet Åtgärder 
med anledning av extraordinär situation inom individ och familjeomsorgen. Den 11 
mars 2020 beslutade styrelsen om ny form för politisk styrning av individ och  
familjeomsorgen och om Handlingsplan och vägval inom individ och  
familjeomsorgen. 
 
Kommunfullmäktige informerades den 23 oktober 2019 och den 29 januari 2020 
och behandlade frågor från ledamot och interpellation med bärighet på problemet 
den 26 februari och den 25 mars 2020.  
 
Ordförande och tf. IoF-chef har informerat kommundirektör om hur man upplever 
situationen inom förvaltningen och den hjälp som behövs för att nämnden ska klara 
sitt uppdrag. Kommundirektör var närvarande vid diskussion på  
utbildningsnämndens arbetsutskott den 5 november och 26 november 2019. Enligt 
Instruktion till kommundirektör är det hen som tillhandahåller all personal till 
nämndens arbete. Nämnden tillsätter inte någon personal och kan därmed inte leda 
eller prioritera någon personals arbete.  
 
Förvaltningen som helhet har helt enkelt inte mäktat med att arbeta tillräckligt med 
kvalitetsförbättringar, bland annat beroende på att kvalificerad verksamhetsledning 
saknats, vakanser på enhetschefsnivå och allmän oro i organisationen. Nämnden har 
noterat att det brustit i stödet från övergripande kommungemensamma  
stödfunktioner till individ och familjeomsorgen. Ansvaret för förvaltningen ligger i 
alla delar på kommundirektören inte på utbildningsnämnden.  
 
Nämndens ordförande efterlyser vid 7 sammanträden med arbetsutskottet  
hantering och rapportering av de klagomål som kommit in under processen. Först 
på sammanträdet i april 2020 lämnar tf. IoF-chef en muntlig redogörelse över  
åtgärder. Återrapportering av domar i förvaltningsrätten är en viktig del av  
kvalitetsarbetet. Nämnden efterfrågar sådan återrapportering från och med våren 
2019, men först ett år senare, i februari 2020, lämnar tf. IoF-chef en första skriftlig  
sammanställning från förvaltningsrättens rättsliga prövning av nämndens beslut. 
  
Kommunrevisionen har varit närvarande genom de två revisorer som är  
kontaktpersoner för nämnden. På sammanträden med utbildningsnämnden den 22 
oktober, den 10 december samt den 28 januari 2020 då situationen inom individ och 
familjeomsorgen diskuterats är någon av eller båda kontaktpersonerna närvarande. 
Kommunrevisorerna har inte framfört något i ärendet eller ställt några 
kompletterande frågor rörande individ och familjeomsorgen på dessa  
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sammanträden. En av kommunrevisorerna var dessutom ersättare i nämnden under 
förra mandatperioden och har därmed sedan tidigare insyn i och kännedom om  
förvaltningens arbete. 
 
Utbildningsnämnden har sedan början av oktober 2019: 
 

 utarbetat en handlingsplan för individ och familjeomsorgen, som  
kommunfullmäktige fastställt vid sammanträde den 25 mars 2020, 

 gjort framställan till kommunfullmäktige om resursförstärkning på 4,7 mkr 
per år för att finansiera ofinansierade tjänster i befintlig verksamhet.  
Kommunfullmäktige har beviljat framställan vid sitt sammanträde den 25 
mars 2020, 

 gjort anmälan av 17 lex Sarah fall (utan att förvaltningen aktualiserat  
ärenden), fört dialog med IVO vid ett flertal tillfällen under deras  
handläggning av nämndens anmälan, 

 informerat kommunfullmäktige, kommunstyrelse och revision.  
 svarat på frågor och interpellation i kommunfullmäktige. 
 haft dialogmöte med kommunstyrelsen den 17 april och 9 oktober 2019,  

varvid ingen kritik riktats mot nämndens arbete. 
 föreslagit kommunstyrelsen skärpt politisk styrning genom att flytta det  

politiska ansvaret för individ och familjeomsorgen från utbildningsnämnden 
till kommunstyrelsen 

 bistått kommunrevisionen i deras arbete genom intervjuer och  
sakgranskning 

 gjort polisanmälan av vårdnadshavares brister i 27 fall och eventuella brister 
i tjänsteutövande vid myndighetsutövning enligt brottsbalken 20:1. 

 besvarat en mängd telefonsamtal och mail från oroliga vårdnadshavare, 
 besvarat frågor från tidningar, radio och TV. 
 löpande och frekvent informerat kommunstyrelsens ordförande om  

processen och händelser relaterade till individ och familjeomsorgen, 
 genomfört sammanträden enligt nedanstående förteckning. 

 

5. Datum för alla sammanträden där situationen inom individ 
och familjeomsorgen diskuterats, från 6 oktober 2019 

 
Utbildningsnämnden 
 
Den 10 oktober 2019 lämnades den skrivelse/rapport till utbildningsnämndens  
ordförande som var startskottet för kommande händelser.  
 
Den 15 oktober 2019 togs ärendet upp på utbildningsnämndens sammanträde. 
Nämnden beslutade att lämna rapporten till IVO samt anmäla de fall som framgick i 
rapporten enligt Lex Sarah. Beslutet justerades omedelbart.  
 
Den 17 oktober 2019 inkom en andra skrivelse gällande ytterligare brister.  
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Den 22 oktober 2019 hölls ett extrainsatt sammanträde med utbildningsnämnden 
 
Den 12 november 2019 behandlades ärende om Handlingsplan för Individ och familj 
på utbildningsnämndens sammanträde. 
 
Den 10 december 2019 behandlade nämnden den utredning som socionomkonsult 
Anna Bernulf Jansson gjort och beslutade om att skicka den som svar till IVO. 
 
Den 28 januari 2020 togs handlingsplanen för individ och familjeomsorgen upp på 
nämndens möte. 
 
Den 25 februari behandlade man åter svar till IVO, denna gång på den komplettering 
de skickat ut.  
 
Den 24 mars behandlade nämnden kommunrevisionens granskning samt  
polisanmälan i samband med händelser inom individ och familjeomsorgen. 
 
Den 28 april tog nämnden upp Redovisning av registrerade avvikelser inom IoF,  
begäran resurser placeringar och Överlämnande av ansvarsområdet gällande IoF.  
 
Upptill detta har nämnden som stående ärende uppföljning av placeringskostnader 
(LVU/LVM). 
 
Under informationspunkterna har även tf. IoF-chef löpande informerat nämnden 
som senaste händelserna inom Individ och familj.  
 
Utbildningsnämndens arbetsutskott 
 
Med start från den 5 november 2019 hade utbildningsnämndens arbetsutskott  
extrainsatta möten fram till januari. Inledningsvis varje vecka. Följande datum  
sammanträdde arbetsutskottet: 2019-11-05, 2019-11-12, 2019-11-19, 2019-11-26, 
2019-12-10, 2019-12-17, 2020-01-14. 
 
Vid dessa sammanträden, vilka i vanliga fall enbart behandlar individärende, hölls 
nu dessutom en stående informationspunkt Information och dialog kring händelser 
inom individ och familjeomsorgen. Vid dessa informationstillfällen var exempel på 
vad som togs upp: Protokoll från arbetsutskottets föregående möte,  
Lägesbeskrivning Individ och familj, Hur jobbar Individ och familj med IVO och Lex 
Sarah? Tjänster/organisation Individ och familj, Rekrytering IoF-chef, Granskning 
från kommunrevisionen.  Åtgärdsplan individ och familj, Hur säkerställs rutiner för 
att undvika att misstagen i ärendehanteringen upprepas? 
Vid ett antal av dessa möten har man behandlat ärende Inkomna skrivelser (se  
nedan) samt Delgivning domar i syfte att följa upp verksamheten.  
Ärende Handlingsplan (tidigare åtgärdsplan) individ och familjeomsorgen har också 
behandlats av utskottet innan man den 14 januari 2020 beslutade att avstå den  
delegerade beslutsrätten och återsända ärendet till nämnden. Inför dialogmöte med 
IVO i januari togs förberedelse inför dialogmötet upp i utskottet.  
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Datum för sammanträden där ordföranden efterlyst hantering och  
rapportering av de klagomål som kommit in under processen 
 
Ärende Inkomna skrivelser uppkom på ordförandes initiativ då det i samband med 
händelserna inkommit ett stort antal skrivelser från allmänheten.  
 
Den 5 november 2019 togs ärendet för första gången upp. Beslut om att ge IoF i  
uppdrag att komma med förslag hur skrivelserna skulle hanteras till den 19  
november.  
 
Den 19 november redovisas ingenting, ordförande understryker i protokollet att en 
klagomålsrutin måste tas fram.  
 
Den 17 december redovisas ingenting, men kommer överens om att ärendet  
behandlas på det extrainsatta mötet den 14 januari.  
 
Den 14 januari 2020 är ärendet åter uppe för diskussion. Man beslutar att ärendet 
tas upp den 28 januari på nämnden.  
 
Den 25 februari beslutar utskottet att hantering av inkomna skrivelser redovisas vid 
utbildningsnämndens arbetsutskotts sammanträde i mars. 
 
Den 24 mars beslutade utskottet att hantering av inkomna skrivelser redovisas vid 
utbildningsnämndens arbetsutskotts sammanträde i april.   
 
Den 28 april redovisas inkomna skrivelser och vilka åtgärder som vidtagits.  
Utskottet beslutar ta till sig informationen och lägga den till handlingarna.  

 

6. Inspektionen för vård och omsorg, beslut 2020-05-05 
 
Utbildningsnämnden noterar med stor tillfredställelse att det statliga tillsynsorganet 
för bland annat individ och familjeomsorgen, beslutat följande om  
utbildningsnämndens arbete. 
 
Inspektionen beslutar avsluta ärendet. 
 
Skälen för beslut anger inspektionen till 
 
nämnden har fullgjort sin utrednings- och anmälningsskyldighet i enlighet med  
socialtjänstlagen, enligt IVO:s bedömning innehåller nämndens utredning de uppgifter 
som ska dokumenteras enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd, 
 
utredningen visar att nämnden har identifierat bakomliggande orsaker till det  
inträffade, samt vidtagit och planerat åtgärder för att förhindra att något liknande in-
träffar igen. 
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Därmed med ärendet i denna del avslutat. Kommunstyrelsen övertar ansvaret för 
den vidare processen. 
 

7. Revisionens granskning av Individ och familjeomsorgen, 
grundad på rapport av konsultföretaget EY -  
utbildningsnämndens kommentarer 

 
Kommunrevisionen och EY: Granskningen visar att nämnden inte beslutat om  
specifika mål och riktlinjer avseende den sociala barn- och ungdomsvården. Inom 
nämndens verksamhet finns inget ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i  
enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter. Det saknas till stora delar gällande  
processer och rutiner, och riskanalyser och egenkontroller utifrån verksamhetens  
kvalitet genomförs inte. 
 
I sin granskning den 16 januari 2019 rekommenderar kommunrevisionen att det 
ska göras en översyn över målstyrningen i kommunen samt att mål, policys och  
styrdokument följs upp. Uppenbarligen är detta ett generellt problem inom  
kommunen. Utbildningsnämnden beslutar den 12 december 2019 att ta till sig  
informationen och föreslå kommunstyrelsen att se över målstyrningen. 
 
I en andra granskning från januari 2019 påtalar revisionen behovet av en mer  
heltäckande risk- och väsentlighetsanalys och bättre intern kontroll.  
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med revisionens förslag. Även risk och  
egenkontroller synes alltså vara ett övergripande kommunalt problem och inget 
specifikt för utbildningsnämnden. Ändå är det just inom granskningen av individ och 
familjeomsorgen som det omnämns. 
 
Bristen på mål beskrivs i revisionens tredje granskning med aktualitet på  
situationen inom familjehem- och institutionsplaceringar från oktober 2018: 
 
”Individ- och familjeomsorgen styrs av verksamhetsmål som brutits ned från beslutade 
nämndsmål. Verksamheten arbetar utifrån framtagna strategier för hur de ska minska 
antalet placeringar och sänka placeringskostnaderna, 
….. 
 
Under 2018 har ett antal förebyggande insatser initierats och utvecklats 
Verksamheten följer skriftligen upp antalet placeringar och placeringskostnader en 
gång/månad. Uppföljningen rapporteras till nämnden vid varje sammanträde 
 
Utbildningsnämnden anser att det inte rimligen kan föreligga så stora brister på 
nämndens målarbete 2019 jämfört med oktober 2018, som framgår av  
revisionsrapporten. Kommunrevisionen har inte på något sätt kommenterat om 
nämnden ändrat målstyrningen mellan januari 2019 och fram till maj 2020, då  
revisionsberättelsen avges. Utbildningsnämnden har inte i något avseende förändrat 
målstyrningen mellan oktober 2018 och våren 2020.  
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I en fjärde granskning i december 2016, granskar revisionen ärendehanteringen 
inom utbildningsnämnden, vilket har mycket stor relevans för de problem som  
uppstått inom individ och familjeomsorgen. De påpekanden som görs i  
granskningen handlar bl.a. om protokollföring, distribution av ärenden och om  
ärenden är tillräckligt beredda. Utbildningsnämnden har förbättrat protokollföring 
och distribution av handlingar. Inte i något avseende lyfter revisionen emellertid 
fram de brister som nämnden identifierat i diarieföring, t ex genom att  
diariesystemen inte är gemensamma eller förvaring av handlingar brister ur  
säkerhetssynpunkt.  
 
Kommunrevisionen och EY: I granskningen framkommer brister avseende nämndens 
myndighetshandläggning. Det finns orosanmälningar som inte hanterats, flertalet  
utredningstider överskrider fyramånadersgränsen och dokumentation i ärenden är 
bristfällig. Granskningen visar vidare på att följsamhet till lagstiftning och gällande fö-
reskrifter inte kontrolleras och följs upp systematiskt. I vår granskning refereras till en 
extern utredning av 17 lex Sarah ärenden. Utredningen visar att felaktig  
handläggning, då varken utredningar inletts eller dokumenterats på ett  
tillfredställande sätt. Brister i hanteringen av LVU ärenden, svagheter i utredningar 
och underlåtenhet att handla. 
 
Inget av det här anförda kommer från kommunrevisionens egen granskning. Det är 
utbildningsnämnden som omgående i oktober 2019 initierade denna granskning 
som utfördes av utomstående mycket erfaren socialkonsult. Granskningen går  
tillbaka till de första fallen 2015 med fokus på 2017-första halvåret 2019. Alltså en 
lång följd av år som kommunrevisionen granskat verksamheten men inte  
identifierat dessa brister mot barn och unga.  Tvärtom har man i tidigare  
granskningar inte haft någon avgörande kritik att rikta mot nämndens arbete. Först 
när nämnden själv blir uppmärksammade på problemet och dess vidd börjar  
revisionen att tycka till och kritiserar då nämnden, utan att först lämna någon  
anmärkning eller föra en dialog runt problematiken med kommunstyrelse och  
utbildningsnämnd. 
 
Kommunrevisionen och EY: Revisorerna har nogsamt granskat och övervägt  
frågeställningar kopplade till ansvarsprövningen avseende utbildningsnämnden. Det 
gäller brister i fråga om styrning och ledning av verksamheten. … För det första avser 
bristerna bland annat uteblivna insatser och stöd till barn och unga som befunnit sig i 
mycket utsatta situationer…För det andra har det inte funnits system för att upptäcka 
och hantera avvikelser i verksamheten…Ett tredje område avser delegationen. .. Det är 
sålunda vår bedömning att ansvarig nämnd för 2019 kraftigt åsidosatt sitt ansvar för 
verksamheten… nämnden inte tagit sitt ansvar för grundläggande styrning … På 
grund av fundamentala brister i styrning och ledning av verksamheten avstyrker vi  
revisorer ansvarsfrihet för utbildningsnämnden och dess ledamöter. 
 
Fanns det någon anledning för den nya nämnden att misstänka att det rådde  
missförhållande av den grova art som framkommit?  
 
Med bakgrund att förgående nämnd varje år utan anmärkning beviljats  
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ansvarsfrihet och IVO:s rapporter som tillstyrkt att arbetet går i rätt riktning, finns 
det ingen signal på att nämnden akut måste vidta åtgärder eller på annat sätt  
misstänka några missförhållanden. Verksamhetschefen har lett verksamheten i 
många år. Inget framkommer att de redovisningar som görs löpande i nämnden  
under våren inte skulle stämma med verklighet. Dessutom ingår föregående nämnds 
ordförande och vice ordförande i den nya nämnden. Från dessa kommer det heller 
inga signaler på att det är något som är fel. 
  
Vilka åtgärder skulle nämnden tagit för att förhindra detta som kommer i dagen  
hösten 2019?  
 
Nämnden startar flera processer i början av 2019 vilket redovisats ovan i syfte att 
stärka uppföljning och den första åtgärden är att stärka handläggningen dygnets alla 
timmar så att det sker med kompetent och erfaren personal till skillnad från tidigare 
då icke utbildade politiker skött den sociala jouren. 
 
Kunde nämnden med dess ordförande agerat annorlunda när signalerna på  
missförhållanden blev kända? 
 
De åtgärder som vidtagits finns väl dokumenterade och redovisade i både nämnd, 
styrelse och fullmäktige och det har från nämnd inte i något sammanhang funnits 
försök att mörka eller på annat sätt undanhålla kommunstyrelse,  
kommunfullmäktige och allmänhet information. Snarare tvärtom. Åtgärder har  
vidtagits med kraft och uthållighet inte minst från ordföranden. Det har varit  
nämndens absoluta och gemensamma uppfattning att vi ska gör allt som står i vår 
makt för att rätta till bristerna. Inte i något avseende har revisionen påtalat vilka 
konkreta åtgärder som skulle förbättra situationen för barn och unga.  

 

8. Slutsats 
 

Förvaltningen har nu en organisationsplan som klargör bemanning, vilket varit 
oklart och föranlett missförstånd i verksamheten. Kommunfullmäktige har på  
nämndens begäran tillskjutit resurser för att genomföra organisationsplanen.  
Kompetenser och brist på kompetenser har identifierats. Organisationsplanen, som 
har fastställts av kommunfullmäktige vid sammanträde den 25 mars, bygger på  
målet att växla externa placeringar till eget förebyggande arbete. Det kommer ta tid 
och kräva resurser och mycket arbete.  
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Datum: 2020-05-15 Till: Utbildningsnämnden 

Handläggare: Inga-Britt Henriksson Skolchef 

Dnr: UN 000232/2020-600 

 

Tertialrapport 1, 2020 Barn och skola UN 
 

Förslag till beslut 
Utbildningsnämnden fastställer föreliggande Tertialrapport 1 med åtgärdsplan 
 

Bakgrund 
Verksamhetsområde Barn och skola redovisar verksamheten tertialvis till Utbildningsnämnden   
 

Aktuellt 
Den stora påverkan på verksamheten under tertial 1 har varit pandemin orsakad av Covid-19. Verksam-

heten har uppvisat en stor flexibilitet. En pandemiplan har upprättats med tre olika scenarier. En för-

teckning på ställföreträdande ledare har upprättats och ledningsgruppen möts via digitala kanaler en 

timme varje dag för avstämning, anpassning och beslut. En beslutslogg är upprättad där samtliga beslut 

med anledning av pandemin dokumenteras. Biträdande skolchef deltar i kommunens stabsarbete. 

Utvecklingsarbetet kring det systematiska kvalitetsarbetet har fått prioriteras ner men så snart verk-

samheten känner sig redo kommer arbetet att startas upp igen.    

 

Ekonomi 
Barn och skolas ramfinansierade verksamheter prognostiserar totalt en negativ avvikelse mot budget på 

-2,3 mkr. Lokaler för förskola och grundskola prognostiserar en avvikelse mot budget om -1,6 mkr 

främst på grund av ej budgeterade kostnader för moduler i bland annat Östra Karup. Inför budget 2020 

fick barn och skola en besparing på drygt 3 mkr. Trots intensivt arbete återstår fortfarande ca 0,7 mkr av 

besparingsuppdraget då vårens organisation är i stort sett oförändrad och personalminskningarna verk-

ställs i vissa fall först inför höstterminen 2020.  

 

Åtgärder/konsekvenser vid avvikelse mot budget 
Inför budget 2021 kommer barn och skola äska medel för de lokaler som i nuläget är ofinansierade. 
Förvaltningen tillsammans med rektorsgruppen fortsätter med arbetet att  se över alla möjligheter till 
besparingar både på kort och lång sikt. 

 

 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Ekonomiavdelningen 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Klicka här för att ange text. 
 
Samråd har skett med: 
Klicka här för att ange text. 
 



 Tjänsteskrivelse  
 

 

1 (2) 

 
Datum: 2020-05-15 Till: Utbildningsnämnden 

Handläggare: Inga-Britt Henriksson Skolchef 

Dnr: UN 000232/2020-600 

 

Tertialrapport 1, 2020 skolpeng UN 
 

Förslag till beslut 
Utbildningsnämnden fastställer föreliggande Tertialrapport 1 med åtgärdsplan. 
 

Bakgrund 
Verksamhetsområdet redovisar från och med 2020 skolpeng tertialvis till Utbildningsnämnden.   
 

Aktuellt 
I samband med budgetåret 2020 flyttades budgeten för skolpengssystemet från kommunfull-
mäktige till utbildningsnämnden, Detta har gjort att förvaltningen fått i uppdrag att göra en 
översyn av gällande struktur där målsättningen är en skolpeng för varje skolform. Under tertial 
1 har förvaltningen tillsammans med ekonomiavdelningen och teknik och service genomlyst 
lokalkostnaderna och principerna för fördelning till fristående verksamheter. Förvaltningens 
bedömning är att kommunen efter beslut i utbildningsnämnden nu har en mer rättvisande och 
transparent fördelning avseende lokalkostnader.  

 

Ekonomi 

Skolpeng för barnomsorg/grundskola 
Med hänsyn tagen till att inflyttning till kommunen kommer ske enligt befolkningsprognosen 
och att det de fyra inledande månadernas utveckling visat färre elever inom fritidshem, åk 1-6 
samt åk 7-9 beräknas ett överskott + 0,5 mkr. 
 
Skolpeng för gymnasium 
Med hänsyn tagen till att inflyttning till kommunen kommer ske enligt befolkningsprognosen 
och att eleverna förväntas öka inför höstterminen samt att det de fyra inledande månadernas 
utveckling visat vara färre elever på Akademi Båstad beräknas ett överskott med ca 1 mkr. 
Snittkostnaden i egen regi ökar och förväntas bli högre än budgeterat, detta med anledning av 
att andelen som går introduktionsprogram har ökat  samtidigt som färre elever väljer att stu-
dera på ekonomi-, samhällsvetenskapliga och naturvetenskapliga programmen. Andelen elever 
som väljer att studera i annan kommun och fristående verksamhet har också ökat jämfört med 
samma period i fjor vilket medför en högre kostnad per elev. Prognosen är något osäker ef-
tersom elever under året kan byta mellan program och skolor och elevantalet kan variera. 
 
 
 
Åtgärder/konsekvenser vid avvikelse mot budget 

Avvikelser inom skolpeng beror på  elevers friå vål åv skolå och progråm eller 

volymo kning/volymminskning.  

 

 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Ekonomiavdelningen 
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Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Klicka här för att ange text. 
 
Samråd har skett med: 
Klicka här för att ange text. 
 



VERKSAMHETSBERÄTTELSE BÅSTADS KOMMUN BUDGETUPPFÖLJNING 2020-04-30 
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Barn och skola

Driftredovisning   

(tkr) 

Utfall 

jan-apr 

Budget 

2020 

Prognos 

2020 

Avvikelse 

2020 

UN – BARN OCH 

SKOLA -37 752 -84 487 -86 831 -2 344 

Verksamhets-

övergripande BS -6 253 -16 965 -17 400 - 435 

Lokaler  -10 537 -29 797 -31 356 -1 559 

Tilläggsbelopp, 

grundsärskola -4 184 -11 932 -11 932 0 

Skolskjuts -2 179 -6 630 -6 630 0 

Svenska som 

andraspråk/ 

modersmåls-

undervisning -2 000 -3 945 -4295 -350 

Gymnasiesärskola -1 754 -4 991 -4 991 0 

Gymnasium 

ramfinansierad -3 462 -10 227 -10 227 0 

Summa -30 368 -84 487 -86 831 -2 344 

Resultatenheter 

förskola/grundskola     

Förskola 1-5 år 271 0 0 0 

Grundskola F-9 

inklusive fritids -6 526 0 0 0 

Summa -6 255 0 0 0 

Resultatenheter 

gymnasium     

Akademi Båstad 

Gymnasium -1 129 0 0 0 

Summa -1 129 0 0 0 

INVESTERING -708 -7 935 -7 935 0 

 

 

Resultatenheters ackumulerade resultat förskola/grundskola  

 

 

 

 (tkr) 

Ingående  

ack.  

resultat 

Disponerat 

2020 

Över-/ 

under- 

skott från 

2020 

  Utgående 

  ack.  

resultat 

Förskola  

1-5 år -1 618 0 0 -1 618 

Grundskola F-

9 inklusive 

fritids 3 329 0 0 3 329 

Summa 1 711 0 0 1 711 

 

Resultatenheters ackumulerade resultat gymnasium 

 

 

 

 (tkr) 

Ingående  

ack.  

resultat 

Disponerat 

2020 

Över-/ 

under- 

skott från 

2020 

  Utgående 

  ack.  

resultat 

Akademi   

Båstad   Gym-

nasium 201 0 0 201 

 

Hänt i verksamheten 
Verksamhetsövergripande 

Inledningsvis för 2020 har arbetet med att an-

passa verksamheten mot den minskade budget-

tilldelningen varit intensiv. Samtliga verksamhet-

er arbetar strukturerat och målmedvetet för att 

uppnå målen vad gäller besparingskraven. 

Värt att nämna är konsekvenserna av ofinansi-

erade moduler. Här har förvaltningen tillsam-

mans med verksamheten arbetat för en avveckl-

ing av i första hand två klassrum. Effekten av 

detta blir att eleverna på Östra Karups skola be-

räknas ha ca 9 kvadratmeter per elev mot 12 

kvadratmeter per elev för övriga enheter. Modu-

len vid Klockarebyns förskola saknar även den 

finansieringen i årets budget. Beslutet om utök-

ning av förskoleplatser fattades av kommunsty-

relsen 2018 men finansieringen saknades i beslu-

tet. Skolchef, ekonomichef och chefen för teknik 

och service har arbetat fram en struktur där den 

här problematiken ska undvikas i framtiden. 

Den stora påverkan på verksamheten under 

tertial 1 har varit pandemin orsakad av covid-19. 

Verksamheten har uppvisat en stor flexibilitet. En 

pandemiplan har upprättats med tre olika scena-

rier. En förteckning på ställföreträdande ledare 

har upprättats och ledningsgruppen möts via 

digitala kanaler en timme varje dag för avstäm-

ning, anpassning och beslut. En beslutslogg är 

upprättad där samtliga beslut med anledning av 

pandemin dokumenteras. Biträdande skolchef 

deltar i kommunens stabsarbete. 

Utvecklingsarbetet kring det systematiska kvali-

tetsarbetet har fått prioriteras ner men så snart 

verksamheten känner sig redo kommer arbetet 

att startas upp igen.    
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Grundskola F-9 inklusive fritidshem 

För verksamheterna på kommunens södra sida 

har, trots ett omfattande arbete kring pandemi-

planering, ett fortsatt arbetet med ny- och om-

byggnation och planering inför byggnation på-

gått. Rektorerna har arbetat för att skapa trygg-

het och säkerhet för både elever och vårdnadsha-

vare under rådande pandemi. Samtliga skolor 

anpassar verksamheten för de elever som tillhör 

riskgrupperna och arbetar med trygghetsskap-

ande åtgärder för de få elever där vårdnadsha-

varna av rädsla hållit barn hemma.  

Förskola 1–5 år 

På samma sätt som grundskolan har förskolan 

anpassat sin verksamhet med anledning av covid-

19. Besluten har varit att, vara generösa i bedöm-

ningarna vad gäller tid i förskolan. När samhället 

drabbas på ett så omfattande sätt kan tiden  i 

förskolan vara den trygga platsen. Förskolan har 

också arbetat med planeringen för att tillhanda-

hålla omsorg för särskilt samhällsviktiga yrkes-

grupper om en stängning av förskolor och grund-

skolor skulle ske. 

Gymnasium 

För gymnasieskolan har våren inneburit stora 

förändringar för både medarbetare och elever. 

Verksamheten gick från att drivas på Akademi 

Båstad gymnasium till att fullt ut bli virtuell. Från 

och med den 17 mars ställde gymnasieskolan 

med anledning av pandemin om till fjärrunder-

visning. Det är en enorm omställning vilken gjor-

des på ca två dagar. Verksamheten har fungerat 

mycket väl under rådande omständigheter. Det 

kollegiala stödet har varit stort, skolledningen 

har följt både medarbetare och studenter för att 

kunna göra de anpassningar och justeringar som 

har visat sig nödvändiga. Skolan har även erbjudit 

måltider för de elever som haft behov av detta. I 

nuläget bedömer skolledningen att förskjutning 

av terminen inte kommer att bli aktuell. 

Ekonomi 
Barn och skolas ramfinansierade verksamheter 

prognostiserar totalt en negativ avvikelse mot 

budget på -2,3 mkr. Lokaler för förskola och 

grundskola prognostiserar en avvikelse mot bud-

get om -1,6 mkr främst på grund av ej budgete-

rade kostnader för moduler i bland annat Östra 

Karup. Inför budget 2020 fick barn och skola en 

besparing på drygt 3 mkr. Trots intensivt arbete 

återstår fortfarande ca 0,7 mkr av besparings-

uppdraget då vårens organisation är i stort sett 

oförändrad och personalminskningarna verk-

ställs i vissa fall först inför höstterminen 2020.  

Resultatenheter förskola/grundskola 

Kommunens resultatenheter visar tillsammans 

en negativ avvikelse om -6,2 mkr per den 

30 april 2020. Underskottet beror på en negativ 

semesterlöneskuld om -7,3 mkr. Efter reglering 

av semesterlöneskulden som kommer att utjäm-

nas under året, visar resultatenheterna en positiv 

avvikelse om +1,0 mkr. Denna avvikelse beror 

bland annat på tilldelade statsbidrag samt att 

man jobbar aktivt för att uppnå målen vad gäller 

tilldelade besparingskrav. 

Resultatenhet gymnasium 

Akademi Båstad gymnasium visar en negativ 

avvikelse om -1,1 mkr per den 30 april 2020. 

Underskottet beror på en negativ semesterlönes-

kuld om -1,0 mkr. Efter reglering av semesterlö-

neskulden som kommer att utjämnas under året, 

visar Akademi Båstad gymnasium en negativ 

avvikelse om -65 tkr. Elevantalet sjunker under 

hösten, vilket gör att personaltätheten håller på 

att ses över samt att man jobbar aktivt för att 

uppnå målen vad gäller tilldelade besparingskrav. 

Investeringar 

Samtliga årets budgeterade investeringar bedöms 

utnyttjas. Investeringarna avser främst inköp av 

IT-utrustning inom förskola, grundskola och 

gymnasiet, inköp av pedagogiska läromedel, 

möbler, förbättring av arbetsmiljön samt inköp 

av nya skolbussar. 

Åtgärder/konsekvenser vid avvi-

kelse 
Inför budget 2021 kommer barn och skola äska 

medel för de lokaler som i nuläget är ofinansi-

erade. Förvaltningen tillsammans med rektors-

gruppen fortsätter med arbetet att  se över alla 

möjligheter till besparingar både på kort och lång 

sikt.
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Skolpeng

Driftredovisning   

(tkr) 

Utfall 

jan-apr 

Budget 

2020 

Prognos 

2020 

Avvikelse 

2020 

Skolpeng 

barnomsorg/ 

grundskola -66 999 -203 915 -203 395 520 

Skolpeng  

gymnasium -16 508 -53 699 -52 699 1 000 

 

Hänt i verksamheten 
I samband med budgetåret 2020 flyttades bud-

geten för skolpengssystemet från kommunfull-

mäktige till utbildningsnämnden. Detta har gjort 

att förvaltningen fått i uppdrag att göra en över-

syn av gällande struktur där målsättningen är en 

skolpeng för varje skolform. Under tertial 1 har 

förvaltningen tillsammans med ekonomiavdel-

ningen och teknik och service genomlyst lokal-

kostnaderna och principerna för fördelning till 

fristående verksamheter. Förvaltningens be-

dömning är att kommunen efter beslut i utbild-

ningsnämnden nu har en mer rättvisande och 

transparent fördelning avseende lokalkostnader.  

Ekonomi 
Skolpeng för barnomsorg/grundskola 

Med hänsyn tagen till att inflyttning till kommu-

nen kommer ske enligt befolkningsprognosen 

och att det de fyra inledande månadernas ut-

veckling visat färre elever inom fritidshem, åk 1-

6 samt åk 7-9 beräknas en positiv avvikelse med 

+0,5 mkr. Avvikelser finns mellan egen regi, 

annan kommun och fristående regi.  

Antal folkbokförda barn och elever barnom-
sorg/grundskola 

 

 Budget Utfall   Avvikelse 

Egen regi 2 489 2 406 + 83 

Fristående regi 373 392 - 19 

Annan kommun 49 63 -14 

Summa 2 911 2 861 +50 

 

Skolpeng för gymnasium 

Med hänsyn tagen till att inflyttning till kommu-

nen kommer ske enligt befolkningsprognosen 

och att eleverna förväntas öka inför hösttermi-

nen samt att det de fyra inledande månadernas 

utveckling visat vara färre elever på Akademi 

Båstad beräknas en positiv avvikelse med ca 

1 mkr. Snittkostnaden i egen regi ökar och för-

väntas bli högre än budgeterat, detta med anled-

ning av att andelen som går introduktionspro-

gram har ökat samtidigt som färre elever väljer 

att studera på ekonomi-, samhällsvetenskapliga 

och naturvetenskapliga programmet. Andelen 

elever som väljer att studera i annan kommun 

och fristående verksamhet har också ökat jäm-

fört med samma period i fjor vilket medför en 

högre kostnad per elev. Prognosen är något osä-

ker eftersom elever under året kan byta mellan 

program och skolor och elevantalet kan variera. 

Åtgärder/konsekvenser vid avvi-

kelse 
Avvikelser inom skolpeng beror på elevers fria 

val av skola och program eller volymök-

ning/volymminskning.  

 

 

Antal folkbokförda elever och snittpeng gymnasium 

 Budget Utfall Avvikelse Budget  Utfall  Avvikelse 

 antal antal antal snittpeng (kr) snittpeng (kr) snittpeng (kr) 

Egen regi 201 146 55 -79 959 -91 669 -11 710 

Fristående regi 116 103 13 -129 953 -134 825 -4 872 

Annan kommun 197 184 13 -118 828 -121 076 -2 248 

Summa 514 433 81 -106 146   
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Bildning och arbete 

Driftredovisning   

(tkr) 

Utfall 

jan-apr 

Budget 

2020 

Prognos 

2020 

Avvikelse 

2020 

UN – BILDNING 

OCH ARBETE -678 -2 897 -2 897 0 

Kulturskolan -678 -2 897 -2 897 0 

INVESTERING -25 -50 -50 0 

 

Hänt i verksamheten 
I januari åkte kulturskolan tillsammans med ett 

antal elever till Malmö Opera och såg ”Skönheten 

och odjuret” vilket var mycket uppskattat. Kul-

turspkolan har erhållit bidrag från Kulturrådet 

för att utöka verksamheten med dans. Rekryte-

ring sker under våren för start vid höstterminen. 

En ny ansökan till Kulturrådet är inskickad och 

behandlas nu. From februari ställde kulturskolan 

om undervisningen till distansundervisning på 

grund av Corona. Kompetensutveckling genom-

fördes därför i samverkan med Barn och skolas 

utvecklingsledare. Både musikundervisning och 

dramaverksamheten ställde om. Dramapedago-

gernas uppdrag i förskolan, att skapa och genom-

föra en förskolepjäs för alla förskolebarn genom-

förs nu utomhus. Projektet estetisk lärprocess i 

grundskolans åk 2 där dramapedagogerna i sam-

verkan med ansvariga lärare genomför estetisk 

lärprocess inom det ämnesområde man kommer 

överens om genomfördes i januari och februari. 

Konsertverksamheten skjuts fram till hösten. 

Kulturskoleveckan som genomförs med en före-

ställning och en turné i alla lågstadieklasser ge-

nomförs med en film som spelats in och som kul-

turskolan också har för avsikt att sprida till andra 

områden exempelvis äldreomsorgen och LSS. Ett 

lyckosamt projekt som även inneburit kompe-

tensutveckling för lärarna och dramapedagoger-

na.  

Ekonomi 
Kulturskolan beräknar att klara årets budgetram. 

Investeringar 

Årets investeringsmedel avses till att reinvestera 

och byta ut instrument som inte fungerar. 
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Utbildningsnämnd

Driftredovisning   

 (tkr) 

Utfall 

jan-apr 

Budget 

2020 

Prognos 

2020 

Avvikelse 

2020 

Utbildningsnämnd -129 -405 -405 0 

 

Hänt i verksamheten 
Utbildningsnämnden består av nio ledamöter. 

Nämnden har även ett arbetsutskott bestående 

av fem ledamöter. Nämnden ansvarar för de 

strategiska frågorna på kort och lång sikt för all 

utbildning av barn och unga i Båstads kommun, 

samt individ och familjeärenden för barn, unga 

och vuxna.  

Under perioden januari-april har nämnden haft 

fyra ordinarie. Vid dessa sammanträden har 

nämnden behandlat 74 ärenden (69 ärenden 

under samma period 2019). Nämndens sam-

manträden har i genomsnitt varat 3 timmar (2,7 

timmar under samma period 2019). 

Kommunfullmäktige beslutade i mars 2019 att 

nämndens ansvar som socialnämnd skulle över-

föras till kommunstyrelsen. Överföringen sker 

den 2020-05-04. 

Corona 

Utbildningsnämnden har stängt sina samman-

träden för att minska smittspridning. Utöver det 

har nämnden berett ärende till krislednings-

nämnden för att övergå till fjärrundervisning för 

gymnasieskolan och kulturskolan. 

Nämnden informeras kontinuerligt om coro-

napandemins påverkan inom sina ansvarsom-

råde. 

Sammanträden utbildningsnämnd   

 
2020 
-apr 

2019 
-apr 

Ordinarie sammanträden 4 4 

Extra sammanträden  - 1 

Behandlade ärenden 74 69 

Sammanträdeslängd genomsnitt, timmar 3 2,7 

 

Ekonomi 
Ingen avvikelse prognostiseras mot budget.  
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MÅNADSUPPFÖLJNING

Barn och skola

DRIFTBUDGET, TKR

VERKSAMHETSOMRÅDE
Budget Utfall Avvikelse Helårs-budget Prognos 

avvikelse

Föregående

prognos

avvikelse
Verksamhetsledning 847 842 5 2 431 0 0

Barn och skola - skolpeng 67 972 66 999 973 203 915 520 520

Gymnasie - skolpeng 17 900 16 508 1 392 53 699 1 000 1 000

Övergripande lokaler 9 932 10 537 -605 29 797 -1 559 -1 158

Stöd och utvecklingsenhet 1 117 1 090 26 3 308 33 0

Verksamhetsövergripande 3 579 3 971 -392 10 299 -468 -225

Tilläggsbelopp, grundsärskola, specialskola 3 978 4 184 -206 11 932 0 0

Skolskjuts 234 235 -1 633 0 0

Gymnasieskola ramfinasierat 2 364 2 179 185 6 630 0 -100

Gymnasiesärskola 5 117 5 215 -98 15 218 0 0

Modersmål och Svenska A 1 574 2 000 -427 3 945 -350 -350
SYV 99 116 -17 297 0 0

Summa 114 712 113 875 836 342 104 -824 -313

Januari - April 2020

Januari - April 2020 Helår 2020

KOMMENTARER

Barn och skola - skolpeng
Orsak till förändring från föregående prognos: 0
Orsak till avvikelsen: + 520 tkr (+520 tkr)
Under vårterminen visar utfallet att antalet elever varit färre än budgeterat inom fritidshem, åk 1-6 samt åk 7-9. Däremot har antalet 
elever i förskoleklass varit fler än budgeterat. Antalet barn inom förskola är i stort sett i nivå som budgeterat men antal barn.  En 
osäkerhetsfaktor är vilka effekter en ny beräkning av lokalkostnaden i pengen kommer påverka - nya delegationsbeslut kommer 
meddelas de fristående under maj månad. Översyn pågår också med målsättning en skolpeng för varje skolform.

Gymnasieskola- skolpeng
Orsak till förändring från föregående prognos: 0
Orsak till avvikelsen: +1 000 tkr (+1 000 tkr)
Prognosen visar i nuläget ett överskott som framförallt beror på färre elever på Akademi Båstad under vårterminen samt att i nuläget 
uppfylls inte befolkningsprognosen för åldersgruppen. I avvaktan på resultatet av höstens sök till gymnasiet avvaktas en helårseffekt utan 
höstens prognos baseras på budgeterat elevantal.

Övergripande lokaler
Orsak till förändring från föregående prognos: - 401 tkr
Vid förra prognosen planerades att vid halvårs skiftet 2020 planeras två klassrum plockas bort. Istället har det skrivits ettnytt avtal med 
lägre pris för modulerna från 1 juni och att samtliga moduler behålls eftersom elevantalet är högt och det ska påbörjas ny lokalutredning.
Orsak till avvikelsen: - 1 559 tkr (- 1 158 tkr)
Ofinansierade kostnader för moduler.  Ett exempel är vid avvecklandet av "Lyan" fanns 115 elever på Östra Karup skola. I dagsläget finns 
175 elever vilket gör att det i nuläget inte går att avvecklinga samtliga moduler. 

BARN OCH SKOLA 
Orsak till förändring från föregående prognos: -110 tkr
- 243 tkr Ramväxlingen ej finansierad central digitaliseringsstrateg.
+ 100 tkr. De ökade kostnaderna för skolskjuts förväntas finansieras av försäljningen av de begagnade skolskjutsbussarna.
+ 33 tkr. Vakans på STU.
Orsak till avvikelsen: - 785 tkr (- 675  tkr)
- 243 tkr Ramväxlingen ej finansierad central digitaliseringsstrateg.
- 225 tkr. Av besparingsuppdraget strategiska tjänster och specialister inför år 2020 återstår att minska ytterligare ca 30 % t jänst central 
administration.
0 tkr (- 100 tkr). Ökade kostnader skolskjuts. Flertalet reparationer av de gamla bussarna innebär förutom reparationskostnader hyra av 
buss samt ökade kostnader för skolkort enligt Skånetrafikens nya prislista. De ökade kostnaderna för skolskjuts förväntas finansieras av 
försäljningen av de begagnade skolskjutsbussarna.
- 350 tkr.  Besparingsuppdraget 700 tkr med personalminskning inom SvA och modersmålsundervisning inför år 2020 kommer verkställas 
inför ht 2020. Den prognosticerade avvikelsen avser dels att vårens organisation är samma som hösten 2019 men också att intäkterna 
från Migrationsverket är lägre än tidigare. Modersmålsundervisningen för närvarande omfattar 203 elever i 12 olika språk och 
studiehandledningen omfattar 56 elever i 11 olika språk.
+ 33 tkr. Vakans på STU.

Utbildningsnämnden 2020 jan-apr BS.pdf

Flik: Barn och skola
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MÅNADSUPPFÖLJNING

Kulturskolan
Helene Steinlein, 6952

DRIFTBUDGET, TKR

VERKSAMHETSOMRÅDE
Budget Utfall Avvikelse

Helårs

budget Prognos

Föregående 

Prognos

3300 Administration 36 80 -44 107 0 0

3304 Lokaler och inventarier 173 170 3 518 0 0

3305 Undervisning 901 893 8 2 314 0 0

3306 Övr ped verksamhet 39 1 38 117 0 0

3308 Fortbildning 14 13 1 41 0 0
3309 Övrigt Kulturskola -67 -478 412 -200 0 0

Summa 1 096 678 418 2 897 0 0

INVESTERINGSBUDGET, TKR

Projektnummer Helårs budget

Utfall tom 

perioden

Avvikelse 

tom 

perioden Helårsprognos

1600, Instrument Kulturskolan 50 0 -50 0

Summa 50 0 -50 0

Januari  - April 2020

Januari  - April 2020 Helår 2020

KOMMENTARER

I ramen för Kulturskolan finns i nuläget endast 10% tjänst för administration utöver de tjänster som finns till 
musikundervisning och dramapedagoger. Chefen för Kulturskolan belastar helt och hållet ramen för 
Kulturavdelningen.

KOMMENTARER
Om lagd prognos har förändrats från föregående lämnad prognos ska orsak anges till varför prognosen 
förändrats:

Orsak:

Kommentarer:

Verksamhet 3309:  Avvikelsen beror på att hela bidraget för Kulturrådet är bokförd men kommer 
användas succesivt under år 2020.

Verksamheten påverkad av Corona?
distansundervisningen tar mycket resurser
behöver fler ipads, saknar teknik till distansundervisning

KOMMENTARER

I ramen för Kulturskolan finns i nuläget endast 10% tjänst för administration utöver de tjänster som finns till 
musikundervisning och dramapedagoger. Chefen för Kulturskolan belastar helt och hållet ramen för 
Kulturavdelningen.

KOMMENTARER
Om lagd prognos har förändrats från föregående lämnad prognos ska orsak anges till varför prognosen 
förändrats:

Orsak:

Kommentarer:

Verksamhet 3309:  Avvikelsen beror på att hela bidraget för Kulturrådet är bokförd men kommer 
användas succesivt under år 2020.

Verksamheten påverkad av Corona?
distansundervisningen tar mycket resurser
behöver fler ipads, saknar teknik till distansundervisning

Orsak till förändrad prognos:

Kommentarer till avvikelsen:

Verksamhet 3309:  Periodavvikelsen beror på bidraget för Kulturrådet är bokförd men kommer användas 
under år 2020.

Verksamheten påverkad av Corona?
Distansundervisningen kräver mycket resurser
Undervisningen behöver fler ipads, saknar teknik till distansundervisning



MÅNADSUPPFÖLJNING

Barn och skola, resultatenheter

DRIFTBUDGET, TKR

Kostnader

perioden

Intäkter

perioden
Netto

Prognosiserad 

avvikelse

Föregående 

prognos

Förskola 1-5 år

Malen/Östra Karup -4 894 4 978 84,0 0 0

Äppelbyn/Päronbyn -4 266 4 293 27,0 0 0

Skogsbyn/Ängsbyn -6 224 6 136 -88,0 0 0

Backabyn/Klockarebyn/Fiskebyn -5 899 6 147 248,0 0 0

SUMMA -21 283 21 554 271 0 0

Grundskola F-9, inklusive fritidshem

Strandängsskolan F-6 -10 773 9 069 -1 704 0 0

Strandängsskolan 7-9 -10 411 8 193 -2 218 0 0

Sandlyckeskolan F-6 -3 185 2 774 -411 0 0

Östra Karups skola F-6 -6 541 5 823 -718 0 0

Förslövs skola F-9 -15 295 14 361 -934 0 0

Västra Karups skola F-6 -5 687 5 336 -351 0 0

SUMMA -51 892 45 556 -6 336 0 0

Centralt/Övrigt

Ledning/lokalvård -5 610 5 155 -455 0 0

Vaktmästare -619 806 187 0 0
Stöd och utveckling -2 715 2 793 78 0 0

SUMMA -8 944 8 754 -190 0 0

Gymnasium

Akademi Båstad -8 000 6 871 -1 129 0 0

TOTALT RESULTATENHETER -90 119 82 735 -7 384 0 0

Januari  - April 2020

Januari  - April 2020 Helår 2020

KOMMENTARER

Om lagd prognos har förändrats från föregående lämnad prognos ska orsak anges till varför prognosen 
förändrats:

Orsak:
För information så har vi för närvarande en negativ semesterlöneskuld om -8 385 tkr.

Utbildningsnämnden 2020 jan-apr BS.pdf

Flik: BS resultatenheter

2020-05-18 kl. 11:51



Utbildningsnämnden
Januari  - April 2020

Mars Februari

(tkr)

Budget

jan-april

Utfall

jan-april

Avvikelse 

jan-april

Helårs-

budget

Helårs-

prognos

Helårs-

avvikelse

Helårs-

avvikelse

Helårs-

avvikelse

Utbildningsnämnd -115 808 -121 937 -6 129 -345 009 -345 833 -824 -313 0

- varav utbildningsnämnd 0 0 0 - 0 0 0 0

- varav  skolpeng, barnomsorg/grundskola -67 972 -66 999 973 -203 915 -203 395 520 520 0

- varav  skolpeng, gymnasium -17 900 -16 508 1 392 -53 699 -52 699 1 000 1 000 0

- varav barn och skola ram -28 841 -30 368 -1 528 -84 487 -86 831 -2 344 -1 833 0

- varav barn och skola resultatenheter 0 -6 255 -6 255 0 0 0 0 0

- varav barn och skola resultatenheter gymnasium 0 -1 129 -1 129 0 0 0 0 0

- varav bildning och arbete ram, Kulturskola -1 096 -678 418 -2 908 -2 908 0 0 0

Orsak till förändring från föregående prognos: - 511 tkr

-401 tkr, ingen avveckling av två klassrum Östra Karup. Nytt ofinansierat hyresavtal från 1 juni.
-110 tkr, ej finansiering av digitalisteringsstrateg (- 243 tkr), försäljning av skolskjuts beräknas 



 Tjänsteskrivelse  
 

 

1 (1) 

 
Datum: 2020-05-13 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 
 
 
 



Båstads kommun 
Utbildningsnämnden 
2020-05-14 
UN 000003/ 
2020-600 



 Tjänsteskrivelse  
 

 

1 (1) 

 
Datum: 2020-05-13 Till: Utbildningsnämnden 

Handläggare: Ida Skoglund 

Dnr: UN 000004/2020 – 900 
 
 

Beslutslogg  
 
 

Förslag till beslut 
 
Beslutsloggen för utbildningsnämnden, 2020-05-26, 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 2020-05-26 
 
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 

 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. Med 
som arbets-
material på UN 
20-04-28. 

Juni 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. 
 

Hösten 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 

 



 Tjänsteskrivelse  
 

 

1 (1) 

 
Datum: 2020-05-13 Till: Utbildningsnämnden 

Handläggare: Ida Skoglund 

Dnr: UN 000005/2020 – 900 
 
 

Delgivningar  
 
 

Förslag till beslut 
 
Redovisade delgivningar läggs till handlingarna. 

 
Sammanfattning av ärendet 

1. Beslut från IVO 
 
 
 
Kommunkansliet 
Ida Skoglund, nämndsekreterare 
 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Se under ovanstående rubrik 
 
 







































































































 Tjänsteskrivelse  
 

 

1 (1) 

 
Datum: 2020-05-13 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 
 
 
 








	Val av justeringsperson
	Godkännande av dagordning
	Offentliga sammanträden för utbildningsnämnden mandatperioden 2019-2022
	Informationsärenden
	Remiss från Skolinspektionen - Ansökan om godkännande som huvudmanför utökning av en befintlig fristående gymnasieskola, Apelrydsskolan
	Ansvarsfrihet för 2019 - utbildningsnämnden
	Tertialrapport 1, 2020 Barn och skola UN
	Tertialrapport 1, 2020 skolpeng UN
	Ekonomisk månadsuppföljning 2020
	Anmälda delegationsbeslut
	Beslutslogg
	Delgivningar
	Anmälda kränkande behandlingar
	ADPD0F0.tmp
	Kallelse till sammanträde med Utbildningsnämnden


