
 

 

 

Kallelse till sammanträde med Utbildningsnämnden  

Datum: Tisdagen den 15 december 2020 

Plats och tid: Astrakanen, kl. 13:30 OBS: Digitalt via Zoom från Astrakanen, kommunhuset i Båstad. 

 

 Ärendemening Handläggare Besluts-
instans 

 Upprop   

1.  Val av justeringsperson   UN 

2.  Godkännande av dagordning   UN 

3.  Offentliga sammanträden för utbildningsnämnden mandatperioden 2019-
2022, digitalt möte 

 UN 

4.  Informationsärenden   UN 

5.  Nämndsplan 2021 - indikatorsbilaga Birgitta Berséus UN 

6.  Intern kontrollplan 2021 Eva Hugosson UN 

7.  Ekonomisk månadsuppföljning 2020 Annica Nilsson UN 

8.  Verksamhetsförändring i samband med följder av coronaviruset - 
fjärrundervisning 

 UN 

9.  Fyllnadsval ersättare i utbildningsnämndens arbetsutskott  UN 

10.  Anmälda delegationsbeslut  UN 

11.  Beslutslogg   UN 

12.  Delgivningar – underlag kompletteras senare  UN 

13.  Anmälda kränkande behandlingar   UN 

14.  Rapportering problematisk frånvaro – underlag kompletteras senare  UN 

 
 
Båstad den 8 december 2020 
 
 
 

Thomas Nerd 
Ordförande 

Ida Skoglund 
Sekreterare 
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Datum: 2020-12-01 Till: Utbildningsnämnden 

Handläggare: Ida Skoglund 

Dnr: UN 000001/2020 – 900 
 
 

Val av justeringsperson  
 
 

Förslag till beslut 
 
1. Helena Stridh (BP) utses till justeringsperson och Uno Johansson (C) till ersättare.  
 
2. Justeringen äger rum på kommunkontoret i Båstad, måndagen den 21 december 09:00. 

 
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: 2020-12-01 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: 2020-12-01 Till: Utbildningsnämnden 

Handläggare: Ida Skoglund 

Dnr: UN 000010/2019 – 100 
 
 

Offentliga sammanträden för utbildningsnämnden mandatperioden 2019-
2022 – digitalt möte 
 
 
Förslag till beslut 
 
Sammanträdet den 15 december 2020 genomförs digitalt med tanke på rekommendationer i 
samband med pågående smittspridning av coronaviruset (covid-19). 

 
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.  
Utbildningsnämnden har tidigare genomfört sina sammanträden med anpassningar i  
möteslokalen som möjliggjort fysiskt avstånd mellan närvarande personer. Man har tidigare 
även beslutat att stänga mötena för att minska antalet personer i lokalen. I och med hårdare  
restriktioner i samhället rekommenderas att om möjligt genomföra eventuella möten digitalt. 
Detta möjliggör även närvaro från andra än tjänstgörande ledamöter och de tjänstepersoner 
som omfattats av tidigare beslut. Fysisk närvaro i möteslokalen gäller för ordförande,  
justerare, skolchef och sekreterare. 
 
Under november och december 2020 begränsas även andra typer av sammankomster.  
Presidiemöten, utbildningar och konferenser kommer inte att hållas i sin vanliga form under 
denna period. 
 
 
Kommunkansliet 
Ida Skoglund, nämndsekreterare 
 
 
Samråd har skett med: 
Ordförande 
Skolchef 
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Datum: 2020-12-03 Till: Utbildningsnämnden 

Handläggare: Ida Skoglund 

Dnr: UN 000006/2020 – 900 
 
 

Informationsärenden  
 
 
1. Information om kulturskolan, Helene Steinlein 
2. Lägesrapport covid 19, Inga-Britt Henriksson, Ulrika Krämer 
3. Västra Karups skola – lägesuppdatering samt information från styrgruppsmöte, Inga-Britt 
Henriksson, Susanne Jung 
4. Tuvelyckas förskola,  Inga-Britt Henriksson 
5. Rapport från dialogmöte med kommunstyrelsens presidium, Inga-Britt Henriksson 
6. Redovisning av platser inom förskola, Inga-Britt Henriksson 
7. Allmän information, Inga-Britt Henriksson 
 
 
 
Kommunkansliet 
Ida Skoglund, nämndsekreterare 
 
 
Bilagor: 
Redovisning av platser inom förskola 
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illJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Barn & skola 

Barn- och skolkontoret 

Antal platser 

Område Förskola utgångsläge 

Äppelbyn 72 

Päronbyn 36 

Båstad Malen 36 

Östra Karups 

Östra Karup förskola 90 

Västra Karup Klockare byn 66 

Torekov Fiskebyn 45 

Grevie Backa byn 33 

Skogsbyn 102 

Förslöv Ängsbyn 54 

Summa förskola 534 

Redovisning av platser inom förskola 
Avläsningsdatum 2021-02-15 

Antal barn i kö gäller endast 1:a hands valet 

KOMMUNAL 
Antal barn i kö Varav barn 

Utnyttjade Lediga med garanti- från annan 

plaser platser datum 210415 förskola 

78 -6 0 

29 7 1 

36 0 3 2 

89 1 20 9 

69 -3 2 

43 2 2 

33 0 2 

100 2 3 1 

47 7 0 

524 10 33 12 

Antal barn i 

kö totalt 

1 

1 

6 

24 

3 

2 

3 

8 

1 

49 

Varav barn 

från annan 

förskola 

2 

9 

2 

13 

BÅSTADS KOMMUN 
Utbildningsnämnden 

2Q~O -12- 0 4 . 
Dnr •••• \./.N . .QQ.00.Qh / 
·--....... 2.Q}Q.~ q 00 



FRISTÅENDE 

Utnyttjade 

Antal platser Antal platser platser Lediga 

Område Förskola utgångsläge utgångsläge nuläge Lediga platser platser 

Lägst Högst Lägst Högst 
IvIomesson 

kristallen 30 35 25 5 10 

Båstad Tuvelyckan Verksamheten stängde 201031 

Backa busarna 20 24 21 -1 3 
Montessori 

Äpplet 22 27 20 2 7 
IvIontesson 

Grevie Pärlan 30 35 26 4 9 

Förs löv Lyckohällan 30 35 19 11 16 

Summa förskola 132 156 111 21 45 

Underskrift köansvarig 

Båstadskommunj Barnochskola I Box1043, 26921BÅSTADI Telefon:0431-77000 

E-post: barnochskola@bastad.se I www.bastad.se 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Barn & skola 

Barn- och skolkontor 

Sammanställning barnantal och nettokö till kommunens förskolor 2020-12-15 med avläsningsdatum och 2021-02-15 

15jan 15feb 15mar 15 apr 15maj 15jun 15juli 25aug 

Totalt platsantal 534 534 

Utnyttjade platser 510 524 

Lediga platser 24 10 

Kö (garantidatum 21 33 
4mån) 

Platser som saknas 0 0 0 0 0 0 

15 sep 15 okt 15nov 

0 0 

Sammanställning av födda och placerade barn inom kommunal förskola samt fristående förskola (Montessori, Backabusarna, Lyckohällan, Tuvelyckan) 

År Födda Plac. Plac. Plac. Plac. Plac. Plac. Plac. Plac. Plac. Plac. Plac. 

15jan 15 feb 15mar 15 apr 15maj 15jun 25 aug 15 sep 15 okt 15 nov 15 dec 

2014 143 KO KO 
Fl Fl 

2015 134 K98 K 100 
F 30 F 30 

2016 157 K 122 K123 
F 25 F 25 

2017 122 KlOO K99 
F 17 F 17 

2018 141 K103 K106 
F 29 F 26 

2019 143 K85 K93 
F 12 F 12 

2020 134 

K = kommunal förskola F = fristående förskola 

15 dec 

0 
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Datum: 2020-12-01 Till: Utbildningsnämnden 

Handläggare: Birgitta Berséus 

Dnr: UN 000395/2020 – 900 
 
 

Nämndsplan 2021 
 
 

Förslag till beslut 
 
Utbildningsnämnden godkänner förvaltningens förslag på indikatorer för nämndsmålen. 
 
 

Aktuellt 
Ledningsgruppen för Barn och skola har arbetat fram ytterligare målindikatorer för att stärka 
och tydliggöra det systematiska kvalitetsarbetet utifrån ett 1-19 års årsperspektiv. I de tillagda 
indikatorerna sätts fokus på pedagogisk högskoleexamen i förskolan, Skolverkets kartläggning 
för förskoleklass och årskurs 6 betyg i alla ämnen. Förslaget bifogas i en Powerpoint presentat-
ion. 
 
 
 
Verksamhetsområde 
Birgitta Berséus, Förskoleutvecklare 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
ledningsgruppen för Barn och skola 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Nämndsmål med indikatorer 
Nämndsplan 2021 
 
Samråd har skett med: 
Inga-Britt Henriksson, Skolchef 
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Mål 3: Båstads kommun erbjuder bra och likvärdiga skolor och en trygg,

stimulerande miljö för barn och vuxna.. 

Indikatorer:
senaste värde och 
trend

värde alla 
kommuner

Värde kommun-
gruppen

Senaste 
mätning (år)

Målsättning eller 
målvärde

Elever i årskurs 9 som är behöriga till yrkesprogram, 
hemkommun, andel (%) (N15428) 87,1 84,6 88,6 2020 89
Elever i åk 5: Jag känner mig trygg i skolan, positiva 
svar, andel (%) (N15557) 86,8 88 87 2018 89
Gymnasieelever med examen inom 4 år, 
hemkommun, andel (%) (N18409) 65,2 70,5 68,4 2019 83
Betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning, 
hemkommun (N17500) 15,3 14,2 14,2 2019 15

Utbildningsnämndens prioriteringar för att nå målet:
Verksamhetsområde Barn och Skolas tre prioriterade områden är:
• 0 -19 –årsperspektiv- Vi stärker samverkan mellan aktörer och tar gemensamt ansvar för barns 

och elevers utveckling och lärande.
- Kvalitetssäkra ändamålsenliga lär- och arbetsmiljöer
- Följa upp problematisk frånvaro utifrån gällande plan

• Ledarskap – Både pedagogiskt ledarskap och barns och elevers självledarskap
- Säkerställa att arbetet sker utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet.

• Värdegrund 

Indikatorer KF 
och UN

Koppling till Agenda 2030 m 

.. 
• .-_, __ _ 
.. 
t 



Mål 3: Båstads kommun erbjuder bra och likvärdiga skolor och en trygg,

stimulerande miljö för barn och vuxna.

Indikatorer för 
UN

. 

Indikatorer:
senaste 
värde och 
trend

värde alla 
kommuner

Värde kommun-
gruppen

Senaste 
mätning (år)

Målsättning eller målvärde

Uppfyller kommunens beslutade riktlinjer om 12 kvm per 
barn (egen mätning)Ja--2020Ja

Inskrivna barn per årsarbetare i förskolan, antal (N11102)55,24,82019
Årsarbetarei förskolan med pedagogisk högskoleexamen, 
andel (%) (N11023)54,14443,8201955
Barn i förskoleklass med grundläggande kunskaper utifrån 
Skolverkets kartläggningsmaterial i Hitta språket och Hitta 
matematiken,andel(%)
Elever i åk 6som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, 
hemkommun, andel(%)(N15543)79,973,673,5202080
Vi ska ha lärosätessamverkan (ULF, RUC m.f.l) egen 
uppföljning Ja--2020Ja

Utbildningsnämndens prioriteringar för att nå målet:
Verksamhetsområde Barn och Skolas tre prioriterade områden är:
•0 -19 –årsperspektiv-Vi stärker samverkan mellan aktörer och tar gemensamt ansvar för barns 

och elevers utveckling och lärande.
-Kvalitetssäkra ändamålsenliga lär-och arbetsmiljöer
-Följa upp problematisk frånvaro utifrån gällande plan

•Ledarskap –Både pedagogiskt ledarskap och barns och elevers självledarskap
-Säkerställa att arbetet sker utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet.

•Värdegrund Koppling till Agenda 2030

t 

r---. • 
t 
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1. Nämndens ordförande har ordet 

 
Utbildningsnämnden ansvarar för centrala delar av det som brukar kallas för välfärdens kärna. Vi 
ska genom det politiska arbetet skapa goda förutsättningar för unga människor att ta sig vidare i 
livet genom bra utbildning. Under rådande pandemi ställs exceptionella krav på politiken och för-
valtningen. Vår gemensamma strävan är att under rådande omständigheter och inom ramarna för 
myndigheternas beslut och rekommendationer genomföra verksamten så bra det bara går. 
 
Nämnden är helt beroende av en professionell och kunnig förvaltning för att klara sitt uppdrag. 
Inom verksamheten pågår ständiga förändringar för att optimera och anpassa organisationen. 
Gott ledarskap och medarbetarskap baserat på kompetens och tillit är nämndens absoluta ambit-
ion. Utbildningsnämnden har en mycket god och professionell dialog med såväl verksamhetsled-
ning som rektorsgruppen. Tilliten från nämnden gentemot förvaltning är stor. 
 
Det ekonomiska läget för kommunen är och kommer vara besvärligt. Resurser står inte i sam-
klang med önskemål och behov. Utbildningsnämnden är en del av kommunens helhet och därmed 
påverkas givetvis nämndens möjligheter till utbyggnad och utveckling av hur ekonomin totalt ut-
vecklas och andra verksamheters resursbehov.  
 
Vår verksamhet uppvisar toppresultat i många nationella mätningar. Betygs- och resultatnivåerna 
är genomgående höga. Personalrekrytering med fokus på behörighet är framgångsrik. En ny skol-
organisation är på plats och är under implementering. Betydande investeringar kommer att ge-
nomförs under de kommande åren för att stärka möjligheterna till en fortsatt bra förskola och 
skola. Det arbetas systematiskt med värdegrundsarbete från förskolan och genom hela skolsyste-
met. Utbildningsnivån höjs succesivt och samhället kan förändras i takt med den allmänna sam-
hällsutvecklingen.  
 
Men det finns också utmaningar för framtiden. Unga kan känna oro i sin vardag. Kränkningar och 
mobbing förekommer. Språkbruket kan vara grovt och kränkande. Lär- och arbetsmiljö har bris-
ter. Säkerhetssituationen runt och i våra skolbyggnader behöver utredas och förbättras. En bety-
dande del av de elever som går ut grundskolan har inte Akademi Båstad som sitt förstahandsval. 
Arbetet mellan socialtjänst och skola är ett av de mest prioriterade områden för nämnden. Arbe-
tet med det som kallas problematisk frånvaro är jämte arbetet mot kränkningar centrala för att 
kunna erbjuda ett bra lärande och därmed skapa förutsättningar för goda livsförutsättningar. Ett 
nytt resursfördelningssystem kommer att tas i bruk under 2021. Fördelningen av resurser ska 
stödja arbetet med barn med sociala- eller andra behov. 
 
Allt detta och mer därtill är vårt gemensamma ansvar. 
 
Thomas Nerd (S) 
Ordförande utbildningsnämnden 
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2. Styrmodell för Båstads kommun 
 

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

 

 
 

 
 

 

2.1. Vision/ledstjärna 

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

 

Nimnd 

Förvaltnhg 

Styrmodell för Båstads kommun 

Värdecnn ::I 
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2.2. Värdegrund/kärnvärden 
 

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

 Professionalism 
 Arbetsglädje 
 Respekt (ansvar, tydlighet, öppenhet) 

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

 

 
2.3. Ekonomistyrning, målstyrning och kvalitetsstyrning  

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

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

Målstyrning 
Målstyrning är politikernas verktyg för att styra verksamheten. Det är de förtroendevaldas upp-
gift att på övergripande nivå formulera mål som anger vad som ska levereras i form av tjänster till 
medborgarna. För att kunna följa upp måluppfyllelsen behövs mätbara resultatindikatorer. 
 
Kvalitetsstyrning 
 Kvalitetsstyrning utgår från de uppdrag som nämnderna har tilldelats av fullmäktige samt den 
lagstiftning som styr den aktuella verksamheten. Det är den kontinuerliga utvecklingen som sker i 
organisationen genom ständiga förbättringar av verksamheter. 
 
 
   2.4 .      Arbetsflöde: Planering – Uppföljning och analys – Åtgärder 

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

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

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

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

 
3. Syfte med nämndsplan 

 
Nämndens verksamhetsplan visar hur nämnden bidrar till att uppfylla Kommunfullmäktigens in-
riktningsmål samt vilka områden nämnden kommer att prioritera under 2021.  Verksamhetspla-
nen visar även hur nämnden fördelar ut sina ekonomiska resurser. I samband med att nämnden 
beslutar om verksamhetsplan och budget beslutar den även om plan för intern kontroll. Nämn-
dens verksamhetsplan är en del av arbetsflödet enligt punkt 2.4. och är en del av planeringsfasen. 
 
Kommunallagens 6 kap. 6 § 
Nämnderna ska var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål 
och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de bestämmelser i lag eller annan författning som 
gäller för verksamheten. 
 

 
4. Nämndens organisation och ansvarsområden 
 
Utbildningsnämnden 

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

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

 
Utbildningsnämnden består av nio ledamöter och nio ersättare.  
 

 
Barn och Skola 

 
Övergripande verksamhet grundskola 
I den verksamhetsövergripande delen ingår: 

 
 Central ledning, juridik och administration 
 Stöd- och utvecklingsenheten 
 Skolskjutsverksamhet 
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Övergripande verksamhet gymnasieskola 
Den övergripande verksamheten handhar exempelvis skolskjutsar, lokaler och inackorderingsbi-
drag. I samarbete med Svenska Tennisförbundet drivs också elittennisprogrammet, ett riksid-
rottsgymnasium. 

 
Öppen förskola 
I Båstads kommun finns två öppna förskolor där det bedrivs god pedagogisk verksamhet i syfte 
att lägga grunden för ett livslångt lärande. Den öppna förskolan utgör en del av kommunens och 
hälso- och sjukvårdens verksamhet Familjecentral. 

 
Grundsärskola 
Grundsärskola har som syfte att ge elever med utvecklingsstörning en individuellt anpassad ut-
bildning som så långt det är möjligt motsvarar den som ges i grundskolan. Grundsärskola erbjuds 
integrerad i kommunens grundskolor. De elever som inte deltar i kommunens verksamhet fullgör 
sin skolplikt i Ängelholms kommun enligt samverkansavtal.  

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

Resultatenheter 
 

Den interna resursfördelningsmodellen bygger på en beställare/utförare organisation och de som 
utför förskole- och skolverksamhet kallas resultatenheter. Resultatenheterna erhåller varje må-
nad en peng per barn/elev. Peng som kommer från annan kommun följer barn/elev direkt till ak-
tuell verksamhet. 
 
Förskola 1-5 år 
I Båstads kommun finns totalt nio kommunala förskolor där det bedrivs god pedagogisk utbild-
ning i syfte att lägga grunden för ett livslångt lärande.  
 
Grundskola, förskoleklass och fritidshem 
I Båstads kommun finns fem grundskolor; samtliga med bra utbildningsverksamhet och god 
måluppfyllelse. Fritidshem finns i anslutning till alla skolor med årskurser F-6. 
 
Gymnasium 
Akademi Båstad Gymnasium erbjuder de högskoleförberedande programmen  Ekonomi, Naturve-
tenskap och Samhällsvetenskap samt yrkesprogrammen Vård och omsorg, Handel och Industri-
programmet, VVS och fastighet samt introduktionsprogrammen. 
I samarbete med Svenska Tennisförbundet drivs också Elittennisprogrammet, ett riksidrottsgym-
nasium. Det är också möjligt att komplettera de högskoleförberedande studierna med en tennis-
profil. 

 
Gymnasiesärskola 
Båstads kommun bedriver ingen egen gymnasiesärskola utan köper utbildningsplatser från andra 
kommuner eller fristående skolor. 
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Kulturskola  
Under verksamhetsområde Bildning och arbete ingår utbildningsnämndens kulturskola. 
Kulturskolan erbjuder individuell och gruppundervisning i musik såväl ute på kommunens skolor 
som i egna lokaler i Förslöv. Drama erbjuds på kommunens förskolor och skolor men också som 
frivillig verksamhet på kvällstid från grundskolans årskurs ett till gymnasiet. 

 

5. Utmaningar och förutsättningar inför 2021 
 
Barn och skolas utmaningar under 2021 är många och stora men också spännande. Utbildnings-
verksamhet är komplex, arbetet med höjda kunskapsresultat står i fokus tillsammans med ett ar-
bete för ökad kvalitet och ökad likvärdighet. Perspektivet 0-19 år ska utgöra grunden för vårt ar-
bete. Fokus ska vara på barnets och elevens lärande och utveckling under sin utbildningstid i Bå-
stads kommun.  
  
Vi står inför stora förändringar när det gäller våra lärmiljöer. Under våren 2021 kommer Förslövs 
skola tas i bruk, skolan har genomgått både en ny- och ombyggnation för att möta behovet både 
vad gäller tillväxt och moderniserade lärmiljöer. Västra Karups skola och förskola kommer under 
2021 påbörja sitt arbete där första steget är en rivning av den gamla skoldelen för att sedan följas 
av en nybyggnationsprocess. Under arbetet kommer skolans elever och delar av förskolans barn 
att ha sin verksamhet i tidigare Bjärekrafts lokaler, vilka ligger intill skolfastigheten.  Denna fas 
innebär stora påfrestningar för verksamheten och kräver mycket av skolledarna på enheten, där 
god planering och samverkan mellan verksamheterna och tillsammans med entreprenören är vik-
tig för barn och elevers trygghet och säkerhet.  
 
Verksamheten kommer under 2021 fortsätta arbetet med att utveckla och förbättra arbetet kring 
kränkningsärenden. Under 2020 arbetade nämnd och ledningsgrupp i nära samarbete fram en 
plan för problematisk frånvaro. Detta kan ses som ytterligare ett steg för det systematiska arbetet 
att skapa trygghet och studiero och möjliggöra för varje barn och elev att nå sina mål.  En förut-
sättning för detta arbete är också att verksamheterna arbetar vidare med läroplanens värde-
grundsuppdrag.  
 
Barn och skolas ledningsgrupp startade 2020 upp ett arbete för att ytterligare fördjupa och ut-
veckla det systematiska kvalitetsarbetet. Under 2021 kommer en struktur för ledningsgruppens 
kvalitetsarbete tas fram.  
 
Samarbetet med individ och familj ska utvecklas ytterligare utifrån ett barn och elevperspektiv, 
inget barn ska ”falla mellan stolarna”.  
  
 

6. Planerade ändringar i verksamheten 
 
Budget 2021 innebär en stor påfrestning för verksamheten. Under de två senaste åren 2019 och 
2020 har Barn och skola anpassat verksamheten och effektiviserat motsvarande 14, 5 miljoner 
kronor. För 2021 ska ytterligare effektiviseringar göras motsvarande två procent vilket innebär  
ca sex miljoner kronor. Principen för arbetet har varit ”utifrån och in” det vill säga besparingarna 
ska ske så långt från barn och elever som det är möjligt.  
I det förberedande arbetet har hänsyn tagits till att värna de riktade statsbidragen och då framför 
allt Likvärdighetsbidraget. Centralt kommer verksamheten fortsätta se över specialisttjänster och 
strategiska tjänster.  
Lokalöversyn pågår både vad gäller nyttjandegrad och användningsområden. Enligt beslut kom-
mer en lokalbank att upprättas inom verksamhetsområde Teknik och service, detta kan komma 
att ha en positiv påverkan på Barn och skolas lokalkostnader, då det kommer vara möjligt att 
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ställa lokaler som inte används men också få tillgång till lämpliga lokaler när så behövs.  En över-
syn och genomlysning kring rapportering av statistik pågår, även detta påverkar på sikt de ekono-
miska förutsättningarna för verksamheten. 
 
Behovet av att följa befolkningsprognosen har ökat och anpassningar till volymförändringar kom-
mer vara ett kontinuerligt arbete under året. En fristående aktör i Hemmeslöv valde att avveckla 
sin förskoleverksamhet under hösten 2020, detta innebär att utbildningsnämnden och kommun-
styrelsen måste ta ställning till den kommunala verksamhetens omfattning och service i förhål-
lande till våra medborgare. En utredning pågår och beslut väntas under november alternativt de-
cember 2020. 
 
Under 2020 flyttade gymnasieskolan och gymnasiesärskolan över till Barn och Skolas verksam-
hetsområde. Arbetet för att skapa en sammanhållen utbildningsorganisation kommer att fortsätta 
även under 2021.  
Arbetet med det skollagsreglerade kommunala aktivitetsansvaret kommer att intensifieras och 
utvecklas i syfte att fånga upp de ungdomar i åldern 16-20 som inte studerar eller arbetar. Detta 
arbete kommer att ledas från gymnasieenheten men i nära samarbete med socialtjänst och  
arbetsmarknadsenheten.  
 
 

7. Kommunfullmäktiges Inriktningsmål 
 

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

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

 
Mål 4:   Båstads kommun erbjuder vård och omsorg med god kvalité – jämlikt, tillgängligt och ef-
ter den enskildes behov 

 
Fokusområde Hållbar samhällsutveckling: 

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

 
Mål 8:   Båstads kommun är en attraktiv och utvecklande arbetsplats 
 
Fokusområde Hållbar ekonomi: 
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Mål 9:   Båstads kommun investerar för framtiden – med god ekonomisk hushållning och ett effek-
tivt resursutnyttjande 
 
Vid uppföljning används alltid Agenda 2030-nyckeltal när de är relevanta. Vi följer upp 12 av FN:s 
17 globala mål. 
 
(Rådet för kommunal analys (RKA) har tillsammans med SKL tagit fram nyckeltal som kommuner kan använda i det 
lokala arbetet för ett hållbart samhälle).   
 

 
8. Nämndens prioriteringar för en långsiktigt hållbar utveckling 
8.1 Nämndsmål/effektmål 

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

 Arbeta för att minska antalet kränkningar 
 Kvalitetssäkra ändamålsenliga lär- och arbetsmiljöer 
 Säkerställa att arbetet sker utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet. 
 Följa upp problematisk frånvaro utifrån gällande plan 

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

 Tillgänglig barnomsorg 
 Kommunalt Aktivitetsansvar (KAA) minska andelen ungdomar utan sysselsättning 

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

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

hetsområde. 
 
 

 
Bilaga: arbetsblad med indikatorer 

 
 
 
 
 
8.2. Uppföljning 
 
Uppföljning av nämndsplaner sker i samband med delårs- och årsbokslut. Uppföljning av ekonomi 
sker månadsvis i samband med utbildningsnämndens nämndsmöten.  
 
Uppföljning av internkontrollplaner sker samtidigt om inget annat anges i kontrollplan  
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9. Ekonomisk översikt 
 

9.1 Ramförändringar från KF i tabellformat 
 

Ramförändringar från KF     

 (tkr) 
Bokslut Budget Budget Förändring 

2019 2020 2021 2020-2021 

Utbildningsnämnden -338 560 -349 304 -353 547 -4 243 

- Varav förändring Löneökningar, del 2    -2 812   

- Varav förändring ramväxling/tekniska juste-
ringar 

  1 970  

- Varav omprioritering och effektivisering   6 000  

- Varav övriga tillskott   -9 401  

 
Ramväxling; idrottshallar till fritid 572 tkr, fastigheter 980 tkr 
Tillskott; moduler Östra Karup och Klockarebyn 1 066 tkr, volymjustering barnomsorg och 
grundskola 7 500 tkr, volymjustering gymnasieskola 835 tkr 
 

9.2 Beskriv vilka effektiviseringar och omprioriteringar som föreslås 
 

Uppdrag -2%   

  (tkr) 

Utbildningsnämnd 8 

Barn & skola ram 1 178 

Bildning och arbete, Kulturskola 64 

Skolpeng barnomsorg, grundskola 4 360 

Skolpeng gymnasieskola 390 

Summa 6 000 

 
 

 

Förslag effektiviseringar och besparingar   

  (tkr) 

Utbildningsnämnd 8 

Barn & skola ram  

Förändringar i strategiska tjänster centralt 765 

Vakansavdrag centrala tjänster 430 

Besparing fortbildning centralt 100 

Lägre underhållskostnader för de nyinköpta skolbussarna 100 

Investeringsram barn och skola ram minskas med 1000 tkr år 2021 130 

Övriga organisatoriska förändringar 400 

Effektivisera skolskjutskostnader 325 

Effektivisering övriga kostnader centrala ansvar, ram 1 000 

Bildning och arbete, Kulturskola 0 

  

I I 
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Skolpeng barnomsorg, grundskola  

Minskad skolpeng fortbildning  700 

Skolpeng fördelning av idrottshallarna enligt nyttjande 147 

Minskad skolpeng, besparingsuppdrag (ej personaltäthet undervisning) 400 

Översyn lokalkostnader ex. städtimmar, fönsterputs och entrémattor  500 

Ställa lokaler som inte nyttjas, lokalbank 800 

Skolpeng gymnasieskola  

Öka antalet elever på Akademi Båstad Gymnasium 195 

Summa 6 000 

 
Verksamhetens arbete med ovanstående poster kommer att pågå och arbetas aktivt med under 
hela år 2021. Vid förändringar delges utbildningsnämnden.   
 
 

9.3 Sammanställning driftbudget 
 
Driftbudget      

 Bokslut Budget Budget Förändring 

(tkr) 2019 2020 2021 2020-2021 

Utbildningsnämnd -483 -405 -406 -1 

Skolpeng, barnomsorg/grundskola -197 866 -210 935 -218 017 -7 082 

Skolpeng, gymnasium -49 039 -57 631 -58 654 -1 023 

Barn och skola ram -74 702 -77 403 -73 558 3 845 

Barn och skola resultatenheter 2 224 0  0 0 

Barn och skola resultatenheter gymnasium -152 0  0 0 

Bildning och arbete ram, kulturskola -18 542 -2 930 -2 912 18 

Summa -338 560 -349 304 -353 547 -4 243 

 
 
Vid eventuella behov av ramväxlingar är det utbildningsnämnden som fattar beslut. 
 
9.4 Sammanställning investeringsbudget 
Investeringsbudget     

 Bokslut Budget Budget Totalbudget 

(tkr) 2019 2020 2021 projekt 

Investeringsram Barn och Skola   5 975  

Inventarier om- tillbyggnad Förslövs skola F-9  2 000  

IT standard Förslöv, exempel bildskärm, ljudanläggning m.m. 1 100  

Skolbuss   2 100  

Summa 10 588 7985 11 175 0 

 

I I 
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Datum: 2020-11-30 Till: Utbildningsnämnden 

Handläggare: Inga-Britt Henriksson, Skolchef  

Dnr: UN 000440/2020-600 

 
 

Intern kontrollplan 2021 för Utbildningsnämnden 
 
 

Förslag till beslut 
Utbildningsnämnden antar intern kontrollplan 2021 enligt förvaltningens förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 
En intern kontrollplan för verksamheterna inom utbildningsnämndens ansvarsområde ska 
upprättas och beslutas av nämnden varje år. Förvaltningen har tagit fram ett förslag på intern 
kontrollplan för 2021. 
 
Bakgrund 
I reglementet för intern kontroll stadgas att respektive nämnd och styrelse har det yttersta an-
svaret för den interna kontrollen inom sina respektive verksamheter. Utbildningsnämnden har 
därför att varje år anta en intern kontrollplan för verksamheterna.  
 
Aktuellt 
Förvaltningen föreslår en intern kontrollplan för utbildningsnämndens ansvarsområde för 
2021 enligt följande:  

 Skolpliktsbevakning 
 Problematisk frånvaro och skolplikt  
 Återsök av statsbidrag 
 Kränkande behandling 
 Kontroll av bidrag på lika villkor 

 
 
 
 
Inga-Britt Henriksson     
Skolchef     
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Skolchef, kommunrevisionen, ekonomiavdelningen och kansliet 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Förslag till intern kontrollplan 2021 
 
 
 

[IT.J BÅSTADS 
~ KOMMUN 



Symbolförteckning aktuellt resultat

Intern kontrollplan återrapportering T1 2021 Grön - inga avvikelser
Gul - mindre betydelsefulla avvikelser

Återrapporteringsdatum 2021-xx-xx Röd - avvikelser - risk föreligger

Återrapportering

Utbildningsnämnden

Rutin/system

Kontroll-

m
om

ent

Kontroll-

ansvar

Frekvens

 M
etod

Rutin

upprättad

Kontroll 

utförd 

Aktuellt 
resultat

Tertial 1

Tertial 2

Tertial 3

Kommentar 
eventuella

 avvikelser/
åtgärder

Barn och skola

1 Barn och skola Skolpliktsbevakning Administratör

1 gång/ 
månad

Kontroll mot 
Skattemyndigheten 
följt av avstämning i
egnas system

Ja

2 Barn och skola Problematisk 
skolfrånvaro Rektor 1 gång/ 

månad
Via skolans 
frånvarosystem Ja

3 Barn och skola Återsök statsbidrag Ekonom Varje tertial Vid ekonomi- 
uppföljning Ja

4 Barn och skola Kränkande 
behandling Rektor 1 gång/ 

månad
Via skolans 
anmälningssystem ja

4 Barn och skola Kontroll av bidrag på 
lika villkor Ekonom 1 gång/år Via ekonomi-

uppföljning Nej

Kommunledning

1

Utbetalning av 
ersättningar till 
förtroendevalda

Kontroll av att sökt 
ersättning 
överensstämmer med 
utbetald ersättning

Nämnd-
sekreterare

2 ggr/år Stickprov på två 
sökta ersättningar 
kontrolleras tre 
månader efter att de 
skickats in till HR 
Servicecenter för 
utbetalning

u1J BÅSTADS 
~ KOMMUN 
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Rutin/system

Kontroll-

m
om

ent

Kontroll-

ansvar

Frekvens

 M
etod

Rutin

upprättad

Kontroll 

utförd 

Aktuellt 
resultat

Tertial 1

Tertial 2

Tertial 3

Kommentar 
eventuella

 avvikelser/
åtgärder

2

Kontroll av 
expediering av beslut

Kontroll att 
expediering av beslut 
har skett till rätt 
personer/ 
organisationer och i 
god tid

Nämnd-
sekreterare

2 ggr/år Stickprov på två 
ärenden. Kontrollera 
i diariet att 
expediering har ägt 
rum, till vem och när
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Datum: 2020-12-04 Till: Utbildningsnämnden 

Handläggare: Annica Nilsson 

Dnr: UN 000009/2020 – 905 
 
 

Ekonomisk månadsuppföljning 2020 
 
 

Förslag till beslut 
 
Ta till sig informationen. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Utbildningsnämnden får månadsvis en ekonomisk redogörelse från förvaltningen.  
Månadsrapporten presenteras för nämnden av ansvarig ekonom samt verksamhetschef.  
I samband med månadsuppföljningen ges en lägesrapport om uppdraget med effektiviseringar 
inför budget år 2021. 
 
 
Ekonomiavdelningen 
Annica Nilsson, ekonom 
 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Ekonomisk månadsuppföljning januari – november 2020, arbetsmaterial 
Effektiviseringar inför år 2021 med konsekvensbeskrivning 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Barn och skola 

DRIFTBUDGET, TKR 

VERKSAMHETSOMRÅDE 

6001 Inga-Britt Henriksson, vht ledning 
6002 Inga-Britt Henriksson, BS skolpeng 
6904 Inga-Britt Henriksson, BA skolpeng 
6003 Inga-Britt Henriksson, lokaler 
6005 Ingrid Berg Brynje 
6009 Margaretha Ekelund-Svensson 
601 o Nina Linne 
6122 Eva Hugosson, SYV 
6132 Margaretha Ekelund-Svensson 
6942 Ulrika Krämer 
6133 Malin Sahlstrand 
6322 Camilla Persson 

Summa 

KOMMENTARER 
Orsak till förändring från föregående prognos: O tkr 

MÅNADSUPPFÖLJNING 
Januari-November 2020 

Januari-November 2020 

Budget Utfall Avvikelse 

2256 2189 67 
193 931 191174 2757 

52872 50401 2471 
27328 29476 -2148 

3071 2891 180 
9644 9856 -212 
7 555 5974 1581 

611 575 36 
6045 5610 435 

10634 10195 440 
3577 3877 -300 

275 374 -99 

317798 312 592 5206 

BÅSTADS KOMMt ;,J 
Utbildningsn:L·r;rn::u-, 

2oio -12- o ~ 
enr.JJ.N ... 0000..0.1/ 

2020 --600 
a•••••••••••••••• • •. • • .. - • • • • •. • • . . •' 

Helår 2020 

Prognos 
Föregående 

Helårs-budget prognos 
avvikelse avvikelse 

2478 -230 -33 
211680 1511 1325 

57688 2041 1650 
29813 -1500 -1500 

3370 100 100 
10498 -280 -280 
8247 1175 1175 

645 0 0 
6671 0 0 

11627 370 750 
3985 -350 -350 

300 0 0 

347001 2837 2837 

Förvaltning och resultatenheter forsätter arbetet med effektiviseringar och anpassar även sin verksamhet utifrån förutsättningarna kring 
den pågående pandemin. 

1% besparingsuppdrag 2 837 tkr för år 2020 
+ 150 tkr. Central fortbildning 
+ 750 tkr. Ingen intern peng för fortbildning från maj månad. 
+ 750 tkr. Skolpeng per skolform gymnasie. 
+ 875 tkr. Skolpeng per skolform grundskola. 
+ 104 tkr. Kortare vakanser av centrala tjänstemän återbesätts ej. 
+ 125 tkr. Återställ ramväxling av central tjänst . 
+ 189 tkr. Neddragning strategisk tjänst centralt inför år 2021 års besparing. 
+ 87 tkr. Livsmedelskostnad för inställda måltider gymnasiet fr. 17 mars 
3 030 tkr 

Barn och skola - skolpeng 
Orsak till förändring från föregående prognos: +186 tkr 
Orsak till avvikelsen:+ 1 511 tkr (+1325 tkr) 
Besparingskravet 1% minskade den interna skolpengen och ingen ersättning för fortbildning från maj månad. Utfallet visar 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. Avvikelse finns mellan egen regi, annan kommun och fristående regi . 
Budgetväxling genomförd med skolpeng per skolform, grundsärskolan ingår i skolpeng. 

Gymnasieskola- skolpeng 
Orsak till förändring från föregående prognos:+ 391 tkr 
Orsak till avvikelsen: +2 041 tkr (+1650 tkr) 
Prognosen visar i nuläget ett överskott som framförallt beror på färre elever på Akademi Båstad samt att antal elever i nuläget inte 
uppfyller befolkningsprognosen för åldersgruppen. Budgetväxling genomförd med skolpeng per skolform, gymnasiesärskolan ingår i 
skolpeng. 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 studera på ekonomi-, samhällsvetenskapliga och naturvetenskapliga 
programmet. Andelen elever som väljer att studera i annan kommun och fristående verksamhet har också ökat jämfört med förra I äsåret 
vilket medför en högre kostnad per elev. 

Övergripande lokaler 
Orsak till förändring från föregående prognos: 0 tkr 
Orsak till avvikelsen: - 1500 tkr (- 1 500 tkr) 
Ofinansierade kostnader för moduler. Ett exempel är vid avvecklandet av "Lyan" fanns 115 elever på Östra Karup skola. I dags läget finns 
175 elever vilket gör att det i nuläget inte går att avvecklinga samtliga moduler. Nytt avtal med lägre pris för modulerna från 1 juni och 
att samtliga moduler behålls eftersom elevantalet är högt och det ska påbörjas ny lokalutredning. 

Utbildningsnamnden 2020 jan-nov BS 

Flik: Barn och skola 

2020-12-04 kl. 13:34 



BARN OCH SKOLA 
Orsak till förändring från föregående prognos: -577 tkr 
Övergripande kostnader som bland annat varit anpassningar till digitala lösningar samt kostnader för elevassistent till gymnasieelev i 
annan kommun. 
Stor återhållsamhet för centrala kostnader och anpassningar inför kommande års besparingsuppdrag. 
Åtgärder har vidtagits med anledning av besparingskravet inför år 2020, innevarande år samt besparingskrav inför år 2021. 
Orsak till avvikelsen:+ 785 tkr(+ 1 362 tkr) 
1% besparingsuppdrag 2 837 tkr för år 2020. 
Återhållsamhet på centrala kostnader, inställd fortbildning/sänkt intern skolpeng fortbildning, skolpeng per skolform, inga måltider i 
slutet på vårterminen på gymnasiet och övriga minskade kostnader som en följd av pandemin Covid -19. 

Utbildningsnämnden 2020 jan-nov 85 

Flik: Barn och skola 
2020-12-04 kl. 13:34 
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Barn och skola, resultatenheter 

DRIFTBUDGET, TKR 

MÅNADSUPPFÖLJNING 
Januari - November 2020 

Januari - November 2020 Helår 2020 

Kostnader Intäkter 
perioden perioden 

Förskola 1-5 år 
Malen/Östra Karup -13 022 13 738 
Äppelbyn/Päronbyn -10 554 11 587 
Skogsbyn/Ängsbyn -16 704 17 219 
Backabyn/Klockarebyn/Fiskebyn -16113 16 979 

Netto 

716 

1 033 
515 
866 

Prognosiserad 
awikelse 

0 

0 

0 
0 

SUMMA -56 393 59523 3130 1000 

Grundskola F-9, inklusive fritidshem 

Strandängsskolan F-6 -26 699 25 616 -1 083 0 
Strandängsskolan 7-9 -24 953 24 112 -841 0 
Sandlyckeskolan F-6 -7 744 7 793 49 0 
Östra Karups skola F-6 -16 206 16 721 515 0 
Förslövs skola F-9 -38 283 40 215 1 932 0 
Västra Karups skola F-6 -14 735 15 863 1 128 0 

SUMMA -128 620 130320 1700 500 

Centralt/Övrigt 
Ledning/lokalvård -14 477 14 336 -141 0 
Vaktmästare -1 615 2 230 615 0 
Stöd och utveckling -7 411 7 882 471 0 

SUMMA -23503 24448 945 0 

Gymnasium 
Akademi Båstad -18 827 19 671 844 0 

TOTALT RESULTATENHETER -227 343 233962 6619 1500 

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 positiv semesterlöneskuld om 925 tkr. 
Detta kommer att utjämnas under året och förmodligen hamnar vi på en negativ semesterlöneskuld vid årets slut. 
Prognosen bygger på utökade riktade statsbidrag samt att man jobbar aktivt för att uppnå målen vad gäller 
tilldelade besparingskrav. 

Utbildningsnämnden 2020 jan-nov BS 

Flik: BS resultatenheter 

2020-12-04 kl.13:35 

Föregäende 
prognos 

0 

0 

0 
0 
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0 

0 

0 

0 

0 
0 
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0 
0 
0 

0 

0 
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Utbildningsnämnden 
Januari - November 2020 

Oktober September Augusti Maj April Mars Februari 

Budget 
jan-nov 

Utfall Awikelse Helårs- Helårs- Helårs- Heldrs- Heldrs- Heldrs- Heldrs- Heldrs- Heldrs- Heldrs-

(tkr) jan-nov jan-nov budget prognos awikelse avvikelse avvikelse avvikelse avvikelse avvikelse avvikelse avvikelse 

Utbildningsnämnd -320461 -307621 12840 -349931 -345 562 4369 4369 
- varav utbildningsnämnd 0 0 0 0 0 0 0 
-varav skolpeng, barnomsorg/grundskola -193 931 -191174 2757 -211680 -210169 1511 1325 
-varav skolpeng, gymnasium -52872 -50401 2471 -57 688 -55647 2041 1 650 
- varav barn och skola ram -70 996 -71017 -21 -77 633 -78 348 -715 -138 
-varav barn och skola resultatenheter 0 6619 6619 0 1500 1500 1 500 
-varav barn och skola resultatenheter gymnasium 0 844 844 0 0 0 0 
-varav bildning och arbete ram, Kulturskola -2662 -2492 170 -2 930 -2898 32 32 

Orsak till förändring från föregående prognos: 0 tkr 
Förvaltning och resultatenheterna forsätter sitt arbete med effektiviseringar och anpassar även sin verksamhet utifrån 
förutsättningarna kring den pågående pandemin. 

1% besparingsuppdrag 2 837 tkr för år 2020 
+ 150 tkr. Central fortbildning 
+ 750 tkr. Ingen intern peng för fortbildning från maj månad. 
+ 750 tkr. Skolpeng per skolform gymnasie. 
+ 875 tkr. Skolpeng per skolform grundskola. 
+ 104 tkr. Kortare vakanser av centrala tjänstemän återbesätts ej. 
+ 125 tkr. Återställ ramväxling av central tjänst. 
+ 189 tkr. Neddragning strategisk tjänst centralt inför år 2021 års besparing. 
+ 87 tkr. Livsmedelskostnad för inställda måltider gymnasiet fr. 17 mars 
3 030 tkr 

+ 1500 tkr resultatenheter. 

2890 
0 

1325 
2050 
-517 

0 
0 

32 

Prognosen bygger på att de kommunala resultatenheternas utökade riktade statsbidrag samt att man jobbar aktivt för att 
uppnå målen vad gäller tilldelade besparingskrav. Treårs regeln gäller att positivt eller negativt resultat per enhet ska 
regleras inom tre år. Rektorna befarar ökade kostnader framöver då det nu finns en utbildningsskuld för att eleverna ska 
klara sina mål i respektive årskurs och det kommer sannolikt behövas förstärkta insatser under våren år 2021. 

2890 1733 -824 -313 0 
0 0 0 0 0 

1325 2 145 520 520 0 
2050 1750 1000 1000 0 
-51 7 -2194 -2344 -1833 0 

0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 

32 32 0 0 0 



Utbildningsnämnden - Barn och Skola 2021-2023 
OBS-= utökning av kostnadsbudget och+ är minskning av kostnadsbudget 

Utbildningsnämnden - Barn och Skola, 2% 

Besparingar/Effektiviseringar: UN - Barn och Skola 

År Mål/Förslag till åtgärd Åtgärder för att nå målet 

Utbildningsnämndens politiska 

2021 besparing 

Förändringar i strategiska tjänser 

2021 centralt Beslut central ledningsgrupp. 

Frånvaro i tjänsteorganisationen ersätts ej under 

2021 Vakansavdrag centrala tjänster kortare perioder. 

2021 Besparing fortbildning centralt Hitta nya mer digitala former för fortbildningen 

Lägre underhållskostnader för de De tidigare bussarna som nu bytts ut har haft 

2021 nyinköpta skolbussarna stort behov av underhåll. 

lnvesteringsram barn och skola Fördelning av ramen sker tillsammans med 

2021 minskas med 1 000 tkr år 2021 rektorsgruppen utifrån behov. 

2021 Övriga organisatoriska förändringar Beslut central ledningsgrupp. 

Genomlysning av nuvarande 

skolskjutsorganisation med översyn av 

skolskjutsregler, antal hemturer, minska buss 

2021 Effektivisera skolskjutskostnaderna m.m. 

Effektivisering övriga kostnader Gå igenom utfall på detaljnivå och plocka bort 

2021 centrala ansvar, ram icke nödvändiga kostnader 

2021 Kulturskola ingen besparingsuppdrag år 2021 

Belopp 

Uppdrag -2% 

Utbildningsnämnd 

Barn & skola ram 
Bildning och arbete, 
Kulturskola 
Skolpeng barnomsorg, 
grundskola 

Skolpeng gymnasieskola 

Summa 

Område 

8 Utbildningsnämnden 

Barn och 

765 utbildningskontoret 

Övergripande barn och 

430 skola 

Barn och 

100 utbildningskontoret 

Barn och 

100 utbildningskontoret 

Barn och 

130 utbildningskontoret 

Övergripande barn och 

400 skola 

Barn och 

325 utbildningskontoret 

Övergripande barn och 

1000 skola 

0 

(tkr) 

8 

1178 

64 

4360 

390 

6000 

Konsekvenser för 

måluppfyllelse 

Uppsägning av tjänst, 

högre arbetsbelastning 

och sämre kvalite 

Mindre påverkan 

Mindre påverkan 

Kortsiktig, inom något år 

behövs underhåll igen. 

Får påverkan närmaste 

fem budgetåren. 

Påverkan på strategisk 

servicenivå till 

verksamheter 

Mindre kostnader 

Påverkan på strategisk 

servicenivå till 

verksamheter 

Kräver politiskt 

beslut 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 



Covid -19 har medfört att 

planerad fortbildning 

ställts in eller genomförts 

2021 Minskad skolpeng fortbildning Sänkt fortbildningspeng 700 Skolpeng digitalt. Nej 

Översyn skolpeng exempel fördelning idrottshall Kostnaden motsvarar 

2021 Besparing skolpeng enligt nyttjandegrad 147 Förskola fritidshem skola nyttjandegraden Nej 

Påverkan på strategisk 

Besparing skolpeng (ej servicenivå till 

2021 personaltäthet undervisning) Lägre personaltäthet 400 Förskola fritidshem skola verksamheter Nej 
Oversyn lokalkostnader exempelvis; 
städtimmar, fönsterputs och 

2021 entremattor 500 Skolpeng Nej 

Ställa lokaler som ej utnyttjas till en lokalbank 

2021 Incitament effektivisering lokaler och göra tillgänglig för annan uthyrning. 800 Skolpeng Påverkar ram och skolpeng Nej 

Billigare gymnasiepeng i 

egen regi än i annan 

Öka antalet elever på Båstad Samverkan mellan grundskolor och gymnasiet. kommun eller fristående 

2021 gymnasium Se över programutbudet. 195 Gymnasieskola verksamhet. Nej 

Totalt 6000 
0 

0 Aterstår 
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Kulturskolan 
Helene Steinlein, 6952 

DRIFTBUDGET, TKR 

MÅNADSUPPFÖLJNING 
Januari - November 2020 

Januari - November 2020 Helår 2020 

Helårs 
VERKSAMHETSOMRÅDE Budget Utfall Avvikelse 

budget Prognos 

3300 
3304 
3305 
3306 
3308 
3309 

Summa 

Administration 
Lokaler och inventarier 
Undervisning 
Övr ped verksamhet 
Fortbildning 
övrigt Kulturskola 

INVESTERINGSBUDGET, TKR 
Projektnummer 
1600, Instrument Kulturskolan 

KOMMENTARER 

Orsak till förändrad prognos: 0 tkr 

Kommentarer till avvikelsen:+ 32 tkr 

98 
477 

2 126 
107 

38 
-183 

2662 

ne1ars ouager 

so 

272 -174 107 
526 -49 520 

2 226 -99 2 347 
70 37 117 
56 -18 41 

-656 473 -200 

2492 170 2 932 

vua11 rom /-\VVIKe1se Helärsprognos 

60 -10 0 

+ 32 tkr, 1 % besparingskrav för år 2020, långtidssjukskriven som ersatts med lägre kostnad. 
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 

0 
0 
0 
0 
0 

32 

32 

Föregäende 
Prognos 

0 

0 

0 

0 
0 

32 

32 
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Datum: 2020-12-04 Till: Utbildningsnämnden 

Handläggare: Ida Skoglund 

Dnr: UN 000191/2020 – 600 
 
 

Verksamhetsförändring i samband med följder av coronaviruset –  
fjärrundervisning gymnasiet 
 
 
Förslag till beslut 
 
Beslut fattat av utbildningsnämndens arbetsutskott 2020-11-30 gällande övergång till  
fjärrundervisning inom gymnasieverksamheten gäller till och med den 6 januari 2021.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Den 30 november 2020 fattade utbildningsnämndens arbetsutskott beslut enligt bilagda  
punkter. I enlighet med regeringens beslut den 3 december om tidsbegränsad övergång till 
fjärr- eller distansundervisning i gymnasieskolan behöver datumet i första beslutspunkten 
korrigeras så att beslutet gäller till och med den 6 januari 2021.  
 
 
Kommunkansliet 
Ida Skoglund, nämndsekreterare 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 

Skolchef 
Biträdande skolchef 
Rektor Akademi Båstad gymansium 
Kommunikation 
Kansli 
 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Beslut 2020-11-30 
 
Samråd har skett med: 
Skolchef 
Ordförande 
 
 

fru BÅSTADS 
~ KOMMUN 



 

Utbildningsnämndens arbetsutskott  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2020-11-30 1 av 1 

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 

 

 

UN § 44  Dnr UN 000191/2020 - 600 

Verksamhetsförändring i samband med följder av coronaviruset  

 
Beskrivning av ärendet I samband med avstämning på Akademi Båstad gymnasium den 30 november 

2020 framkom att det föreligger en större risk för smittspridning. Barn och 
skola föreslår därför att gymnasieverksamheten övergår till fjärrundervisning.     

 
Underlag till beslutet Muntlig föredragning från Inga-Britt Henriksson, skolchef.     
 
Beslut Utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar: 
 

1. Gymnasieverksamheten i Båstads kommun övergår till fjärrundervisning 
från och med den 1 december 2020. Beslutet gäller till terminens slut, den 
18 december 2020. Undantag gäller för vissa elevgrupper där särskilda skäl 
föreligger samt för de provtillfällen som äger rum under aktuell period.    

2. Kostnader i samband med åtgärder relaterade till coronaviruset, som ligger 
under aktuell period, ska särredovisas. 

3. Beslutet översänds till kommunstyrelsen för kännedom.      
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Datum: 2020-12-04 Till: Utbildningsnämnden 

Handläggare: Ida Skoglund 

Dnr: UN 000378/2020 – 903 
 
 

Fyllnadsval för ersättare i utbildningsnämndens arbetsutskott efter  
avgående Ingrid Zäther (S) 
 
 
Förslag till beslut 
 
Adem Qerimaj (S) väljs till ersättare i utbildningsnämndens arbetsutskott efter avgående  
Ingrid Zäther (S). 

 
Sammanfattning av ärendet 
Fyllnadsval ska förrättas för ny ersättare i utbildningsnämndens arbetsutskott efter avgående 
Ingrid Zäther (S). 
 
 
 
Kommunkansliet 
Ida Skoglund, nämndsekreterare 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Kansli 
HR servicecenter 
Adem Qerimaj 
 
 
 
 
 
 

fru BÅSTADS 
~ KOMMUN 
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Datum: 2020-12-04 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 Barn och skola 
 
 
 

fru BÅSTADS 
~ KOMMUN 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Barn & skola 

Delegationsbeslut BÅSTADS KOMMUN 
Utbildningsnämnden 

Beslut fattade enligt delegationsbestämmelser för utbildningsnämnden 

Nr enligt 
delega
tions
ordning 
UN/U024 

UN/U022 

UN/U022 

UN/U022 

UN/U066 

UN/U066 

Datum 

2020-11-17 

2020-11-23 

2020-11-23 

2020-11-23 

2020-10-02 

2020-10-05 

Underskrift 

Diarienr Ärendebeskrivning 

UN000417/ Beslut om att bevilja och avslå 
2020-460 skolskjuts 

UN000427/ Beslut om skolpliktens 
2020-600 upphörande p.g.a. varaktig 

vistelse utomlands 

UN000428/ Beslut om skolpliktens 
2020-460 upphörande p.g.a. varaktig 

vistelse utomlands 

UN000438/ Beslut om skolpliktens 
2020-610 upphörande p.g.a. varaktig 

vistelse utomlands 

UN000406/ Beslut om tilläggsbelopp 
2020-610 

UN000407/ Beslut om tilläggsbelopp 
2020-610 

IDat,m I Underskrift 

N amofflrtydt,gao de 

Lagrum Beslut Delegat 

Skollagen 10 kap. Avslag Margaretha Ekelund 
32-33 §§ Svensson 

7 kap. 2 § 2 st Beviljat Inga-Britt Henriksson 
skollagen 

7 kap. 2 § 2 st Beviljat Inga-Britt Henriksson 
skollagen 

7 kap. 2 § 2 st Beviljat Inga-Britt Henriksson 
skollagen 

16 kap. 54 § Skall Beviljat Margaretha Ekelund 
Svensson 

16 kap. 54 § Skall Beviljat Margaretha Ekelund 
Svensson 
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Datum: 2020-12-01 Till: Utbildningsnämnden 

Handläggare: Ida Skoglund 

Dnr: UN 000004/2020 – 900 
 
 

Beslutslogg  
 
 

Förslag till beslut 
 
Beslutsloggen för utbildningsnämnden, 2020-12-15, godkänns. 

 
Sammanfattning av ärendet 
För att säkerhetsställa verkställigheten av beslut fattade av utbildningsnämnden finns en  
beslutslogg.  
 
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 2020-12-15 
 
 
 

fru BÅSTADS 
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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 

2020-12-15 
 

                                                                                                                                                                                                                          

       

Beslutsinstans, datum och 
§ 

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

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  Hösten 2021 

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 sä-
kerhets-
chef 

Frågan är  
löpande med 
vid nybyggna-
tioner. 

Våren 2021 

UN 2020-10-20 
§ 132 
Informationsärende –  
Drogpolicy skolan 

UN 
000006/ 
2020-600 

I dagsläget har högstadiet och gymnasiet varsin skriftlig policy. Nämnden 
ger förvaltningen i uppdrag att se över möjligheten att ta fram ett gemen-
samt dokument. 
 

 

 

 

 

Skolchef  Våren 2021 

lll] BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunledningskontoret 



 
 
 

UN 2020-11-24 
§ 150 
Redovisning av  
värdegrundsarbetet 

UN 
000415/ 
2020-600 

Förvaltningen får i uppdrag att utarbeta ett förslag till policy för arbetet 
mot kränkningar av barn och unga i förskola, grundskola och gymnasium. 
Förslaget ska behandlas av nämnden senast på dess sammanträde i maj 
2021. 

Skolchef  Maj 2021 

 



 Tjänsteskrivelse  
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Datum: 2020-12-01 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. Beslut UN au 2020-11-30 - Fjärrundervisning gymnasiet 
2. Beslut UN 2020-03-24 – Delegation till arbetsutskottet 
3. Beslut KF 2020-11-25 - Fyllnadsval - ersättare i utbildningsnämnden 
4. Ekonomirapport januari-november 

 
 
 
Kommunkansliet  
Ida Skoglund, nämndsekreterare 
 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Se ovan 
 
 
 

fru BÅSTADS 
~ KOMMUN 



 

Utbildningsnämndens arbetsutskott  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2020-11-30 1 av 1 

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 

 

 

UN § 44  Dnr UN 000191/2020 - 600 

Verksamhetsförändring i samband med följder av coronaviruset  

 
Beskrivning av ärendet I samband med avstämning på Akademi Båstad gymnasium den 30 november 

2020 framkom att det föreligger en större risk för smittspridning. Barn och 
skola föreslår därför att gymnasieverksamheten övergår till fjärrundervisning.     

 
Underlag till beslutet Muntlig föredragning från Inga-Britt Henriksson, skolchef.     
 
Beslut Utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar: 
 

1. Gymnasieverksamheten i Båstads kommun övergår till fjärrundervisning 
från och med den 1 december 2020. Beslutet gäller till terminens slut, den 
18 december 2020. Undantag gäller för vissa elevgrupper där särskilda skäl 
föreligger samt för de provtillfällen som äger rum under aktuell period.    

2. Kostnader i samband med åtgärder relaterade till coronaviruset, som ligger 
under aktuell period, ska särredovisas. 

3. Beslutet översänds till kommunstyrelsen för kännedom.      
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Utbildningsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2020-03-24 1 av 1 

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 

 

 

UN § 38  Dnr UN 000151/2020 - 600 

Delegation till utbildningsnämndens arbetsutskott beträffande 
hantering av frågor relaterade till coronaviruset 

 
Beskrivning av ärendet I samband med utbrottet av Coronaviruset i Sverige kan behov uppkomma att 

med kort varsel hantera frågor som rör konsekvenser inom 
utbildningsnämndens verksamhetsområde.  

 För att möjliggöra en större beredskap att hantera de eventuella frågor som 
kan uppkomma på ett snabbare och effektivare sätt föreslås beslutsrätten 
delegeras till utbildningsnämndens arbetsutskott.  

 Utbildningsnämndens ordförande har i frågan rådgjort med skolchef, 
kanslichef, kommunstyrelsens ordförande samt kommunfullmäktiges 
ordförande. 

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från Ida Skoglund, nämndsekreterare, daterad 2020-03-16.  
 
Föredragande Inga-Britt Henriksson, skolchef och Thomas Nerd, ordförande, föredrar 

ärendet.  
 
Notering Utbildningsnämndens arbetsutskott har redan under föregående vecka 

sammanträtt för att besluta om stängning av gymnasieskolan och kulturskolan.  
 
Beslut Utbildningsnämnden  beslutar: 
 

Utbildningsnämnden beslutar att till utbildningsnämndens arbetsutskott 
delegera beslutsrätten gällande de frågor relaterade till konsekvenser av 
Coronaviruset som berör nämndens verksamhetsområde. 
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Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2020-11-25 1 av 1 

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 

 

 

KF § 175  Dnr KS 000813/2020 - 903 

Fyllnadsval för ersättare i utbildningsnämnden vakant plats (S) 

 
Beskrivning av ärendet Fyllnadsval ska förrättas för ny ersättare i utbildningsnämnden.     
 
Yttranden Ingela Stefansson (S) yttrar sig i ärendet.  
 
Yrkanden Ingela Stefansson (S) yrkar att Karolin Högberg (S) väljs till ny ersättare i 

utbildningsnämnden.       
 
Propositionsordningar Ordförande ställer proposition på Ingela Stefanssons (S) yrkande och finner att 

kommunfullmäktige bifaller yrkandet.         
 
 
Beslut Kommunfullmäktige beslutar:  
 
 Karolin Högberg (S) väljs till ny ersättare i utbildningsnämnden. 
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 Tjänsteskrivelse  
 

 

1 (1) 

 
Datum: 2020-12-01 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 utreda 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 
 
 
 

fru BÅSTADS 
~ KOMMUN 



 

 

 

Statistik 

KB Process Båstad Kommun 

Filter 2020-08-01 - 2020-12-04 "'-

Välj datumintervall 

Från· 

2020-08-01 

Inskickade = Totalt antal ärenden inskickade under vald period. 
Ej påbörjade = Antal ärenden med status "Anmälan inskickad• sista datumet i perioden. 

12/04/2020 

Påbörj ade = Antal ärenden med status 'Utredning pågår', ' Åtgärdar" eller 'Uppföljning" sista datumet i perioden. 

Avslutade = Antal ärende n som blivit godkända av enhet- och o rganisationsansvarig under vald period. 

Äre nde n som begärts raderade, e ller som ä r raderade räknas inte med i statistiken 
Tänk på! Ej påbörjade, påbörjade och avslutade ärenden kan omfatta ärenden inskickade innan vald tidsperiod. 

48 
Inskickade 2020-08-0l - 2020-

12-04 

Avslutade ärenden 
Antal avs lutade ärenden: 23 

Ej kränkning 

• 100% Krankning 

• 096 EJ krankning 

.5 
EJ påbö']ade 

Snabbutredning 

• 95.7% Utredning 
• 4.3% Snabbutredmng 

Pågående och avslutade ärenden 
Kategorier Verksamhetsområden 

Ingen vald kategori 30-2% 13 Båstad Kommun - Försk ___ 

Fysisk 18.6% 8 Båstad Kommun - Gnm .. 

Verbal 326% 14 Båstad Kommun - Gymn. 

Psykosocial 11-6% 5 

Text/bild 2-3% 

Diskriminering 0% 0 

Trakasserier 0% 0 

Sexuella trakasserier 4_79(, 2 

Påbörjade 

096 0 

95.396 41 

4 796 2 

Eiifr♦ii Fld+M ,1 

..23 
Avslutade 

Ärenden totalt 
Totalt antal ärenden: 48 

• 10 4% EJ påbörjade 
• 4 1 7% Påbo~ade 

• 47.9% Avslutade 



 

 

 

Statistik 
► KB Process Båstad Kommun 

Båstad Kommun - Grundskolor 
Filter 2020-08-01 - 2020-12-04 A 

Välj datumintervall 

Från 

2020-08-01 

Inskickade = Totalt antal ärenden inskickade under vald pericx:I 

Till 

12/04/2020 

Ej påbörjade= Antal arenden med s tatus 'Anmalan mklckad• sista datumet I perioden. 

Pa började = Antal ärenden med status 'Utredning pågår', 'Åtgardar' eller 'Uppfoljning' sista datumet , penoden 
Avslutade = Antal arenden som blivit godkanda av enhet- och orgamsataonsansvang under vald penod. 

Arenden som begärts raderade, eller som är raderade räknas inte med I statistiken 
Tänk på! EJ påborJade, påb61jade och avslutade arende n kan omfatta ärende n mklckade innan vald tJdsperiod. 

46 
Inskickade 2020--08--01 - 2020-

12-04 

Avslutade ärenden 
Antal avslutade ärenden: 21 

Ej kränkning 

0 
• 100}6 Kränkning 

• 096 Ej kränkning 

.5 
EJ påbör:Jace 

Snabbutredning 

0 
• 9 5.296 Utredning 

• 4.8% Snabbutredning 

Pågående och avslutade ärenden 
Kategorier Skolor 

Ingen vald kategori 31.796 13 Förslöv skola F-9 29.396 

Fysisk 14.696 6 Sandlyckeskolan F-6 2.496 

Verba l 34.196 14 Västra Karups skola 19.596 

Psykosocial 12.296 Ostra Karups skola 4.996 

Text/bild 2.496 Strandängsskolan 7-9 34.196 

Diskrim inering 096 0 Strandängsskolan F-6 9.896 

Trakasserier 096 0 

Sexuella t rakasserier 4.996 2 

PåborJade 

Ärenden totalt 
Totalt antal ärende n: 46 

0 
e 10.996 Ej påbö~ade 
• 43.596 Påbörjade 
• 45.796 Avslutade 

12 

8 

2 

14 

4 



 

 

Statistik 
► K8 Process Båstad Kommun 

Båstad Kommun - Gymnasiet 
Filter 2020-08-01 - 2020-12-04 "'-

Välj datumintervall 

Från: 

2020-08-0 1 

Inskickade = Totalt antal ärenden inskickade under vald period. 
Ej på började = Antal ärenden med status •Anmälan inskickad• sista datumet i per ioden. 

12104/2020 

Påbörjade= Antal ärenden med status "Utredning pågår", •Åtgärdar" eller "Uppföljning" sista datumet i perioden. 
Avslutade = Antal äre nden som blivit godkä nda av e nhet- och organisationsansvarig under vald period. 

Ärenden som begärts rader ade, eller som är raderade räknas inte med l statist iken. 

Tänk på! Ej påbörjade, påbörjade och avslutade ärende n kan omfatta ärende n inskickade innan vald tidsperiod 

2 
Inskickade 2020-08-01 - 2020. 

12-04 

Avslutade ärenden 
Antal avsluta de ärenden: 2 

Ej kränkning 

• 10096 Kränkning 
• 096 EJ krankmng 

.o 
EJ påbö~ade 

Snabbutredning 

e 10096 Utredning 
• 096 Snabbutredmng 

Pågående och avslutade ärenden 
Kategorier Skolor 

Ingen vald kategori 096 0 Båstad Gymnasieskola 

Fysisk 100% 2 

Verbal 096 0 

Psykosocial 096 0 

Text/bild 096 0 

Disknm1nenng 096 0 

Trakasserier 096 0 

Sexuella trakasserier 096 0 

Påbörjade 

10096 

.2 
Avslutade 

Ärenden totalt 
Totalt antal ärenden: 2 

e 096 Ej påborjade 
• 096 Påboqade 
• 10096 Avslutade 

2 



Anmälda kränkande behandlingar 

Skola/förskola Anmälningar sedan förra UN 

Strandängsskolan F-6 

Stra ndä ngsskola n 7-9 

Förslövs skola F-6 

Förslövs skola 7-9 

Östra Karups skola 

Västa Karups skola 

Sandlyckeskolan 

Klockarebyns förskola 

Malens förskola 

Östra Karps förskola 

Backabyns förskola 

Fiske byns förskola 

Skogsbyns förskola 

Ängsbyns förskola 

Äppelbyns förskola 

Päronbyns förskola 

Totalt 

Typ av trakasseri/kränkning Antal 

Kön 

Etnisk tillhörighet 11 

Funktionsnedsättning 1 

Kön 2 

Religion/trosuppfattning 

Sexuell läggning 2 

Ålder 

Utseende 12 

Kläder 1 

Ekonomisk situation 2 

Begåvning 1 

Övrigt 28 

Oklart/ej ifyllt 5 

Uttryck Antal 

Fysiskt 21 

Verbalt 38 

Psykosocialt 10 

Text/bild 6 

Subtilt 8 

Förstört material 

Oklart/ ej ifyllt 

BÅSTADS KOMMUN 
Utbildningsnämnden 

Anmälningar totalt 2020 

1 

20 

5 

10 

6 

5 

2 

1 

1 

51 



Anmälda kränkande behandlingar 

Diarienummer Inkommit datum Skola/förkola Redovisas UN Typ av kränkning/trakasseri Uttryck 

UN 000463/2019 191204 Förslöv 7-9 200128 Övrigt (intelligens, hot) Verbalt 

UN 000464/2019 191204 Strandäng F-6 200128 Kläder Verbalt 

UN 000471/2019 191210 Strandäng 7-9 200128 Ingen ifyllt Fysiskt 

UN 000473/2019 191212 Förslöv 7-9 200128 Övrigt (skoj som urartar, jagas, tar saker) Fysiskt, psykosocialt 

UN 000474/2019 191212 Ö Karup 200128 Övrigt (kommentarer) Fysiskt 

UN 000475/2019 191212 ö Karup 200128 Övrigt (sexuellt) Fysiskt 

UN 000486/2019 191217 Strandäng 7-9 200128 Övrigt (tidigare konslikter och provokationer Fysiskt, verbalt, text/bild 

UN 000490/2019 191219 V Karup 200128 Övrigt (hot med pinne) Verbalt 

Ovanstående tillhör 2019, redovisade för nämnden 2020 

UN 000010/2020 200108 Strandäng 7-9 200128 Övrigt (slag, sparkar, hot) Fysiskt, verbalt 

UN 000011/2020 200108 Strandäng 7-9 200128 Övrigt (ryktesspridning) Psykosocialt 

UN 000013/2020 200113 Förslöv F-6 200128 Övrigt (oacceptabelt bereende) Fysiskt 

UN 000017 /2020 200115 ö Karup 200128 Utseende Verbalt 

UN 000021/2020 200121 Ö Karup 200225 Övrigt Verbalt 

UN 000035/2020 200131 Förslöv F-6 200225 Etn isk tillhörighet Verbalt 

UN 000036/2020 200131 Förslöv F-6 200225 Övrigt (Ilska över knuff) Fysiskt 

UN 000038/2020 200205 Strandäng 7-9 200225 Utseende Verbalt 

UN 000039/2020 200205 Strandäng 7-9 200225 Etnisk tillhörighet, övrigt Verbalt 

UN 000054/2020 200213 Strandäng 7-9 200225 Inget ifyllt Fysiskt, verbalt, psykosocialt 

UN 000055/2020 200213 Strandäng 7-9 200225 Utseende Fysiskt, verbalt, psykosocialt 

UN 000059/2020 200217 Skogsbyns förskola 200324 Övrigt (särskilda behov) Verbalt, psykosocialt 

UN 000066/2020 200218 Förslöv 7-9 200324 Kön, etnisk tillhörighet Verbalt, psykosocialt 

UN 000067 /2020 200217 V Karup 200324 Inget ifyllt Verbalt 

UN 000072/2020 200224 Strandäng 7-9 200324 Etnisk tillhörighet Fysiskt, verbalt, psykosocialt 

UN 000080/2020 200228 Förslöv 7-9 200324 Etnisk tillhörighet Verbalt, subtilt 



UN 000081/2020 200302 Förslöv 7-9 200324 Etnisk tillhörighet Verbalt 
UN 000141/2020 200309 Strandäng 7-9 200324 Utseende, övrigt (kroppsuttryck, tillmälen) Verbalt, subtilt, text/bild 
UN 000142/2020 200309 Strandäng 7-9 200324 Utseende Verbalt 

UN 000149/2020 200312 Förslöv F-6 200428 Etnisk tillhörighet, utseende Verbalt 

UN 000171/2020 200324 V Karup 200428 Övrigt Fysiskt 
UN 000172/2020 200324 V Karup 200428 Övrigt Fysiskt 

UN 000180/2020 200401 Klockarebyns förskola 200428 Övrigt (bestraffning, maktutövande) Psykosocialt 

UN 000212/2020 200424 Sandlycke 200525 Sexuell läggning, övrigt Verbalt 

UN 000213/2020 200424 Sandlycke 200525 Övrigt Text/bild 
UN 000214/2020 200428 Förslöv F-6 200525 Etnisk tillhörighet, ekonomisk situation Fysiskt, verbalt 

UN 000217 /2020 200504 V Karup 200525 Övrigt (slag) Fysiskt 

U N 000224/2020 200508 Ö Karup 200525 Övrigt (lukt) Verbalt 

UN 000225/2020 200511 Strandäng 7-9 200525 Övrigt Fysiskt, verbalt, text/bild 

UN 000226/2020 200511 Strandäng 7-9 200525 Övrigt (kränkningar soc medier seda hot om våld)Fysiskt, verbalt 

UN 000227 /2020 200511 Strandäng 7-9 200525 Utseende, övrigt (hur någon rör sig, utövar sport) Fysiskt, verbalt 

U N 000228/2020 200511 Strandäng 7-9 200525 Utseende, övrigt (kroppsuttryck, tillmälen) Verbalt, text/bild, subtilt 

UN 000229/2020 200511 Strandäng 7-9 200525 Funktionsnedsättning, begåvning, utseende Verbalt, psykosocialt, subtilt 

UN 000234/2020 200512 Förslöv 7-9 200623 Övrigt Fysiskt, subtilt 

U N 000242/2020 200518 Förslöv 7-9 200623 Etnisk tillhörighet, utseende Verbalt 

UN 000243/2020 200518 ö Karup 200623 Kön, övrigt Verbalt, subtilt 

UN 000249/2020 200522 Strandäng 7-9 200623 Inget ifyllt Fysiskt, verbalt 

UN 000250/2020 200526 Strandäng 7-9 200623 Etnisk tillhörighet, ekonomisk situation Verbalt, subtilt 

UN 000251/2020 200526 Strandäng 7-9 200623 Sexuell läggning Verbalt, text/bild, subtilt 

UN 000252/2020 200515 Förslöv 7-9 200623 Etnisk tillhörighet, utseende Verbalt 

UN 000289/2020 200603 Förslöv 7-9 200623 Övrigt (utfrysning, kommentarer mm) Verbalt, psykosocialt 

UN 000295/2020 200608 Strandäng 7-9 200623 Utseende Fysiskt, verbalt 

UN 000298/2020 200617 Förslöv 7-9 200929 Inget ifyllt Verbalt 

51 anmälningar 



 Tjänsteskrivelse  
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Datum: 2020-12-01 Till: Utbildningsnämnden 

Handläggare: Ida Skoglund 

Dnr: UN 000396/2020 – 600 
 
 

Rapportering problematisk frånvaro 
 
 

Förslag till beslut 
 
Lägga informationen till handlingarna. 

 
Sammanfattning av ärendet 
I den handlingsplan gällande problematisk frånvaro som utbildningsnämnden antog den 29 
september 2020 framgick bland annat att nämnden en gång i månaden ska få en  
sammanställning över antalet elever med problematisk frånvaro. På så vis kan nämnden få en 
översiktlig bild av var i processen skolan och förvaltningen befinner sig i arbetet kring eleven. 
 
 
Kommunkansliet  
Ida Skoglund, nämndsekreterare 
 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Rapport problematisk frånvaro 
 
 
 

fru BÅSTADS 
~ KOMMUN 


