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Plats och tid:

Astrakanen, tisdagen den 15 december 2020 kl 13:30-15:30

Beslutande:

Thomas Nerd (S), ordförande
Susanne Jung (M), vice ordförande, deltar på distans
Ninni Markow (M), tjänstgörande ersättare för Linda Bertilsson Ivarsson (M), deltar på
distans
Adem Qerimaj (S), deltar på distans
Mats Lundberg (L), deltar på distans
Helena Stridh (BP)
Marie-Louise Nilsson (BP), deltar på distans
Uno Johansson (C), deltar på distans

Övriga
närvarande:

Inga-Britt Henriksson, skolchef
Ida Skoglund, sekreterare
Eva Hugosson, tf. bitr. skolchef, deltar på distans
Birgitta Berseus, utvecklingsledare, deltar på distans
Helene Steinlein. kulturchef,§ 160, deltar på distans
Ulrika Krämer, rektor Akademi Båstad Gymnasium, § 160, deltar på distans
Annica Nilsson, ekonom,§ 163, deltar på distans
Johan Wastensson (M)
Christer Linden, kommunrevisionen

Utses att justera:
Justeringens
plats och tid:

Helena Stridh
Kommunkontoret i Båstad, 2020-12-18

Sekreterare

Ordförande
ThomasNe~

Juste rare

.

Helena Stridh

z
~r-cz ~

ANSLAGSBEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Politiskt organ:

Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum:

2020-12-15

Anslaget är uppsatt:

Från och med--2:020 12 23--till och med-2021-01-r.r

Förvaringsplats
för protokollet:

Kommunhuset i Båstad
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In nehå Ilsförteckn ing
Utbildningsnämnden 2020-12-15
UN § 157

Dnr UN 000001/2020 - 900

Val av justeringsperson
UN § 158

Dnr UN 000002/2020 - 900

Godkännande av dagordning
UN § 159

Dnr UN 000010/2019 -100

Offentliga sammanträden för utbildningsnämnden mandatperioden 2019-2022 - digitalt möte
UN § 160

Dnr UN 000006/2020 - 900

Informationsärenden
UN § 161

Dnr UN 000395/2020 - 900

Nämndsplan 2021- indikatorsbilaga
UN § 162

Dnr UN 000440/2020 - 600

Intern kontrollplan 2021
UN § 163

Dnr UN 000009 /2020 - 905

Ekonomisk månadsuppföljning 2020
UN § 164

Dnr UN 000474/2020 - 600

Väckt ärende: Säkerställande av delegationsordning för personalärenden vid
myndighetsutövning
UN § 165

Dnr UN 000191/2020 - 600

Verksamhetsförändring i samband med följder av coronaviruset - fjärrundervisning
UN § 166

Dnr UN 000378/2020 - 903

Fyllnadsval ersättare i utbildningsnämndens arbetsutskott
UN § 167

Dnr UN 000003/2020 - 904

Anmälda delegationsbeslut
UN § 168

Dnr UN 000004/2020 - 900

Beslutslogg
UN § 169

Dnr UN 000005/2020 - 900

Delgivningar
UN § 170

Dnr UN 000007 /2020 - 600

Anmälda kränkande behandlingar
UN § 171

Dnr UN 000396/2020 - 600

Rapportering problematisk frånvaro
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UN § 157

Dnr UN 000001/2020 - 900

Val av justeringsperson
Beskrivning 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.

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:
1. Helena Stridh (BP) utses till justeringsperson och Marie-Louise Nilsson (BP)

till ersättare.
2. Justeringen äger rum på kommunkontoret i Båstad, fredagen den 18
december 15:30.

usterandes si naturer
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UN § 158

Dnr UN 000002/2020 - 900

Godkännande av dagordning
Beskrivning av ärendet

Ordförande planerar nämndens arbete och ansvarar för nämndens möten och
dagordningar. Planeringen sker i samråd med förvaltningen.

Yrkanden

Thomas Nerd (S) yrkar att ett ärende gällande säkerställande av
delegationsordning för personalärenden vid myndighetsutövning bör väckas
och behandlas som punkt 8 (§ 164) vid dagens sammanträde.

Propositionsordningar

Ordförande ställer proposition på eget yrkande och finner att detta bifalls ..

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:
Dagordningen godkänns med tillägg av ärende Säkerställande av
delegationsordning för personalärenden vid myndighetsutövning.
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UN § 159

Dnr UN 000010/2019 -100

Offentliga sammanträden för utbildningsnämnden
mandatperioden 2019-2022- digitalt möte
Beskrivning av ärendet

Vid mandatperiodens start 2019 fattad e 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.

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:
Sammanträdet den 15 december 2020 genomförs digitalt med tanke på
rekommendationer i samband med pågående smittspridning av
coronaviruset (covid-19).

usterandes si naturer
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UN § 160

Dnr UN 000006/2020 - 900

lnformationsärenden
1.

Information om kulturskolan, Helene Steinlein
- Kulturskolechefen informerar nämnden om hur verksamheten sett ut
under året som gått. Man ställde under våren om till distansundervisning
och detta har senare följts upp med en enkätundersökning till
vårdnadshavare och elever. De föreställningar man brukar ha har ersatts av
inspelade filmer. Antalet elever inom kulturskolan har inte påverkats av
pandemin och de tillfälliga verksamhetsförändringarna. Under hösten har
undervisningen återgått till sin vanliga form men man har hittat metoder
för att kunna genomföra all verksamhet på ett säkert sätt. Kulturrådets
bidrag för 2019 och 2020 används till att utöka verksamheten och i år har
dans lagts till programmet. Man arbetar mycket med marknadsföring.
Nämnden får även information om hur läget ser ut nationellt för
kulturskolan och hur samverkan sker. En regional samordnare har
anställts.

2.

Lägesrapport covid 19, Inga-Britt Henriksson, Ulrika Krämer
- Skolchefen rapporterar att det är en intensiv period nu innan jul. Man har
i veckan haft en avstämning med rektorerna om konstaterade fall på
respektive skola. Genomgången visade att en elevgrupp på
Strandängsskolan drabbats särskilt. Då flera i personalstyrkan är
sjukskrivna har rektorn framfört en önskan om att få gå över till
fjärrundervisning resten av denna vecka. Då det handlar om en enskild
årskurs fattas beslutet av skolchefen. Se bilagd planering.
Fritidsverksamheten berörs inte av detta.
- Rektor på Akademi Båstad Gymnasium rapporterar om läget i
gymnasieskolan. Beslut om övergång till fjärrundervisning fattades den 30
november av utbildningsnämndens arbetsutskott. Rektorn bedömer att det
fungerar bra med undervisningen och att både elever och personal tagit
med sig erfarenheter från i våras. Elever som behöver extra stöd har
möjlighet att vara på plats. Vissa prov skrivs också i gymnasiets lokaler.
Man kommer dock inte att ha några nationella prov under våren. I
dagsläget övervägs en eventuell förlängning av fjärrundervisningen veckan
efter lovet, 11-15 januari.

3.

Västra Karups skola - lägesuppdatering samt information från
styrgruppsmöte, Inga-Britt Henriksson, Susanne Jung
- Avtalet med entreprenören som ska bygga skolan har undertecknats.
Besvärstiden löpte ut i fredags. Byggnationen är tänkt att starta efter
helgerna. Skolan ska vara klar 2022. De ledamöter som närvarat vid
styrgruppsmöte informerar om detta. Idrottshallen måste renoveras
framöver.

Justerandes signaturer
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4.

Tuvelyckas förskola, Inga-Britt Henriksson
- Teknik- och servicechefen har uppdraget från kommunstyrelsen att föra
dialog med fastighetsägaren kring eventuell hyra eller köp av lokalen.

5. Rapport från dialogmöte med kommunstyrelsens presidium, IngaBritt Henriksson
- Skolchefen informerar vad som togs upp vid det dialogmöte som hölls
under föregående vecka. Närvarande var utbildningsnämndens presidium
samt skolchef. Dialogen handlade om måluppfyllelse och ekonomi.
Diskussionerna rörde bland annat värdegrundsarbetet, arbetet med
problematisk frånvaro och kränkande behandlingar samt den
socioekonomiska resursfördelningen. Under ekonomidelen diskuterades
Barn och skolas uppdrag gällande effektiviseringar och besparingar och
hur detta påverkar verksamheten. Utöver detta togs frågan om
förskolelokaler upp samt hur befolkningsprognosen och kapaciteten att ta
emot barn ser ut, framför allt i områdena Hemmeslöv och Östra Karup. Man
räknar med en ökning av antalet barn i området så lokalfrågan är av vikt.
6. Redovisning av platser inom förskola, Inga-Britt Henriksson
7. Allmän information, Inga-Britt Henriksson
- Vid en pressträff under dagen har utbildningsminister Anna Ekström gått
ut med att de nationella proven inte kommer att hålla i vår heller. Man
jobbar nu med att gå igenom kursplanen man får en likvärdighet i
undervisningen.

8. Information från ordförande, Thomas Nerd
-Ordförande informerar om att han blivit kontaktad av Polismyndigheten
gällande den anmälan som nämnden gjorde i våras angående händelser
inom individ- och familjeomsorgen. Ordförande har haft ett möte med
utredaren i ärendet. Polismyndigheten kommer nu att ha en överläggning
med åklagare för att se om man går vidare.

Underlag

Redovisning av platser inom förskola

]usterandes signaturer
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Bildning & arbete
2020-12-14

INFORMATION OM BÅSTADS KOMMUNS KULTURSKOLAI FÖRSLÖV2020
Det allmänna målet med en kommunal musikskola som startade i blygsam omfattning på
1940-talet, var att ge möjlighet att utveckla ett instrument- eller sångkunnande hos alla ungdomar och barn oberoende av ekonomisk, kulturell eller social bakgrund.

Våren 2020.
Våren 2020 bryter pandemin ut och beslut fattas omedelbart om att ställa om all undervisning
till undervisning på distans. Personalen får fortbildning av utvecklingsledaren vid Barn och
Skola och undervisningen kan snabbt komma igång igen. Utmaningarna på vägen av teknisk karaktär skapar frustration men också beslutsamhet att lösa dem. Personalen har varit och är utvecklings benägen och den enkät som genomförs innan sommaren för att ta reda på hur vårdnadshavare och elever har upplevt distansundervisningen visar på positiva resultat.
Våren/sommaren spelar kulturskolan in en film istället för de ordinarie föreställningar som eleverna deltar i på Dalmanska tomten och i Pugesalen samt i kyrkan i Förslöv.
Antalet elever minskar inte och vid terminens slut har ca 130 elever deltagit i undervisning i
drama och musik, vilket genererar en intäkt om ca 190 tkr per termin. Eleverna garanteras
undervisningstid om 24 tillfällen per år samt uppspel och konserter. Kulturskolan har en ambition att ta med elever för att uppleva exempelvis en föreställning på Malmö Opera.
Anmälningar till kulturskolan fortsätter att komma in via den interaktiva anmälningsblanketten.

Hösten 2020.
Hösten 2020 fattades beslut om att öppna för undervisning irl.
Kulturskolan coronasäkrar genom plexiglas vid undervisning i musik, tvätta händerna före och
efter undervisning, lärare desinficerar instrument och vädrar mellan varje elev.
Det finns handsprit och alla håller avstånd. Dramaundervisningen genomförs med avstånd och
dansundervisningssalen är stor för max 8 elever åt gången.
En julfilm har nyligen spelats in med elever från kulturskolan som kommer att läggas ut på
youtube och marknadsförs till vård och omsorg mfl verksamhetsområden samt alla andra och
självklart till alla vårdnadshavare.
Bidrag från kulturrådet
Kulturskolan fick 462 tkr i bidrag från kulturrådet i september 2019.
2020 fick kulturskolan 184 tkr i bidrag. Medel som har använts och används för att starta dansundervisning och sångundervisning samt förstärka visst arbete med ett nytt registersystem.
I januari 2021 görs en ny ansökan. Se även längst ner i detta dokument.
Kösituationen är fortsatt ansträngd och kan inte åtgärdas utifrån att lärarna har fyllt sina platser. Det är framförallt piano, gitarr och dans som har de längsta köerna.
Personal
Idag arbetar de flesta i personalgruppen i två kommuner för att komma upp till heltid.
Totalt arbetar här 4 heltider och 95 procent inom undervisning i drama, musik, sång och dans.
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Läget nationellt
Innan den nuvarande regeringen kom på plats beslutades att alla bidrag till kulturskolan skulle
tas bort/sparas in. 100 miljoner vare år har sedan ett antal år fördelats av kulturrådet till ansökande kommuner. Dessa bidrag återställdes i samband med regerings bildningen och nu har ytterligare 100 miljoner tillförts bi dragspotten. Båstads kommun kommer att söka varje år.
Många små och mindre små kommuner drabbades hårt av pandemin och besparingar av andra
skäl. En glesbygdskommun fick betala vite därför att man undervisade elever under skoltid, eleverna kunde inte ta sig till skolan på fritiden.
Debatten har och är tidvis hård kring hur prioriteringar görs av kultur och kulturskolan.
Läget regionalt
Kulturskolecheferna har ett väl inarbetat nätverk och har sökt och fått bidrag från regionen i
syfte att anställa en regional samordnare och en regional samordnare är nu på plats. Uppdraget
innebär att öka möjligheterna för alla barn att kunna delta i kulturskolans undervisning samt
utveckla det kollegiala samarbetet genom bland annat fortbildning.

Verksamhet vid kulturskolan i Förslöv
Kulturskolan erbjuder undervisning i piano, brass- och blåsinstrument, träblås, gitarr och sång
samt slagverk. Från årskurs 1 kan barnen delta i undervisning som avser "Prova på" av det utbud som finns. Från årskurs 3 kan barn och unga delta i musikundervisning eller dramagrupper
på fritiden. Lokalerna finns i Förslöv i samma byggnad som Ungdomens Hus och består av tre
musikrum för undervisning av instrument samt en lokal som är menad för framträdanden och
dansundervisning. "Pugesalen" och "Spegelsalen". Lokalerna delas med Förslöv skolas musikundervisning samt Ungdomens Hus. Undervisningen i musik sker individuellt och i grupp efter
skoltid. Undervisningen sker i vissa fall på andra skolor men huvudregeln är lokalerna i Förslöv.
Vartefter elevernas kunnande ökar erbjuds de möjlighet att delta i en orkester. Dramapedagogerna har kvällsundervisning i aulan i Förslöv i åldershomogena grupper. Dansundervisning erbjuds för lågstadiet, mellan och högstadiet samt gymnasiet.
Avgifter
Prova på instrument och drama
Drama och teater
Enskild instrumentundervisning
Hyra instrument i mån av tillgång

300 kronor/termin
500 kronor/termin
700 kronor /termin
350 kronor/termin

Rabatter
Andra ämnet 25 procent
Syskonrabatt andra barnet 25 procent
Syskonrabatt tredje barnet SO procent
Syskonrabatt fjärde barnet 75 procent
Elevregister
I januari 2021 sjösätts ett registersystem kallat Speed Admin, ett system som många kulturskolor använder för att registrera elever, sätta samman scheman och kommunicera med elever och
vårdnadshavare.
Marknadsföring
Informations - vykort
Båstads kommuns hemsida
En egen sida på facebook
Lärplattformen Unikum
Instagram
Lokal press
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Kommunala styrdokument
Kulturskoleplan antagen 2017-01-01
Kulturprogram för Båstads kommun antaget 2017.
Båstads kommuns vision och ledord "Båstads kommun skapar ett bättre sätt att leva genom att
vara en attraktiv förebild, på alla sätt, i alla sammanhang"

"Vi finns för alla barn och unga genom att förmedla kunskap och öppna dörrar till kultur och
skapande. I mötet med kulturen ökar lusten, kreativiteten och förmågan att förstå sig själv och
sin omvärld. Kultur förenar!"
Personalen vid kulturskolan i juni 2017.
Delar av statliga styrdokument
Lgr 11 framförallt värdegrund
Lpfö 18 (reviderad läroplan för förskolan träder i kraft 1 juli 2019)
Nationella riktfinier och proposition 2017/18: 164
På nationell nivå är kulturskolan uppmärksammad genom regeringens proposition
2017 /18:164 "En kommunal kulturskola för framtiden- en strategi för de statliga insatserna".
"Den kommunala kulturskolan är sedan lång tid tillbaka en integrerad del av svenskt kulturliv
och utbildningsväsende. Dess betydelse för barn och unga, liksom för samhället i sin helhet gör
att regeringen anser att kulturskolan är av nationellt intresse trots att det är en kommunal angelägenhet." Citat prop. 2017 /18:164

Nationellt mål för statliga insatser till stöd för den kommunala kulturskolan är enligt propositionen: "Det övergripande målet för de statliga insatserna till stöd för den kommunala kulturskolan ska vara att främja kulturskolans möjligheter att erbjuda barn och unga undervisning av
hög kvalitet i kulturella och konstnärliga uttryckssätt, liksom möjligheterna till såväl fördjupning som bredd i undervisningen med utgångspunkt i vars och ens särskilda förutsättningar."
För att nå det övergripande målet bör statens insatser för den kommunala kulturskolan bidra
till
Att tillgänglighet och jämlikhet främjas
Ett brett och angeläget utbud av kulturella och konstnärliga uttryck
Hög kvalitet i såväl den breda som i den fördjupade undervisningen
God kompetensförsörjning
Debatten fortsätter om frågan kring huruvida kulturskolans verksamhet ska bli lagstadgad eller
inte.
I linje med de nationella riktlinjerna bildades ett särskilt Kulturskolecentrum 2018 vid Kulturrådet och ett utvecklat bidragssystem sätts i drift inom en snar framtid som kompletterar de
bidrag som går att söka idag. Statsbidrag går att söka från Kulturrådet som från år 2016 fördelade 100 miljoner kronor varje år. I början av 2019 drogs bidragen in men återställdes av nuvarande regering hösten 2019 då 50 miljoner kronor fördelades efter ansökan av kommunerna,
Båstads kommun fick 462 tkr för att utveckla dans, sång och bild/form 2019 /20. Åren 2020
tom 2022 fördelar staten 100 miljoner (200 miljoner enligt nyligen fattat beslut) per år till kulturskolorna. Medel som söks varje år.
Ett särskilt Kultursko lekliv påbörjas vid flera lärosäten i Sverige, bland annat Malmö, i syfte att
utveckla och förbättra förutsättningarna att rekrytera lärare till kulturskolan och kompetensutveckla de lärare som verkar nu.
Helene Steinlein
Kulturskolechef och kulturchef

Beslut
Klass 6 på Strandängsskolan ställer om undervisningen till distansundervisning från och med 16/12
till och med den 18/12.

Bakgrund
Elevfrånvaron har ökat dramatiskt från 11/12, 7 elever, till den 15/12, 21 elever, varav 5 elever gått
hem med covid-symptom under dagen.
I lärararbetslaget är 7 lärare av 13 sjuka, 1 med konstaterad covid-19 och de andra 6 med covidsymptom som inväntar test och testresultat.
Oron för ökad smittspridning är stor bland elever, personal och vårdnadshavare.

Planering
Onsdag 16/12
8.10 -10 Svenska med SB - Google meet och Google classroom
10-10.30 Paus
10.30-11.30 Matematik med PB - Google meet och Google classroom
11.30-12.30 Lunch
12.30-13.30 NO med PB - Google meet och Google classroom

Torsdag 17/12
8.10-9.10 Engelska med SB - Google meet och Google classroom
9.30-10.30 Matematik med PB - Google meet och Google classroom
10.30-11.30 Svenska med SB - Google meet och Google classroom
11.30-12.30 Lunch
12.30-13.30 Idrott och hälsa - Google meet och Google classroom

Fredag 18/12
8.10-10 Digital skolavslutning - Google meet
Med vänlig hälsning,
John Brogård
Rektor Strandängsskolan F-9
Barn och skola
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Kommunkontor

Minnesanteckningar
Styrgrupp till program för nybyggnad av Västra Karups skola

2020-12-07
Närvarande:
Valda av KF: Johan Swanstein (M), Ingela Stefansson (S), Susanne Jung (M) Bo Went
(BP) Mats Lundberg (L) Uno Johansson (C)
Tjänstemän: Sofia Boivie (fastighetsstrateg) Jan Bernhardsson (Teknik- och Servicechef) Inga-Britt Henriksson (skolchef) Malin Sahlstrand (rektor)
Inbjudna: Johan Anderberg (JAA Projektledning)

1. Hur långt har vi kommit? Projektering är klar och upphandling på väg att avslutas.
Nästa steg blir produktionsfasen dvs rivning och byggnation. Anbud på upphandlingen av Västra Karups skola & förskola kom in i höstas. Anbuden var över budget
och därav gick upphandlingen över i ett förhandlat förfarande. Samtliga anbudsgivare intervjuades om kostnadsdrivande poster i anbudet. Därefter reviderades förfrågningsunderlaget med minskade ytor framför allt i källarplan, ventilationslösning flyttad från källarplan till vindsplan, materialval och konstruktion av tak osv.
Nya anbud som minskat betydligt kom in och tilldelning gavs 2020-11-30. Möjlighet
att teckna avtal tidigast 2020-12-11. Ärendet till KS 2020-12-07 för att finansiera

en ökning med 6 mkr i kommande budgetbeslut för 2022.
2. Osäkert om uppstart i år, förhoppningsvis påbörjas rivning januari 2021. Eventuellt
kan rivningsmassor och material användas som uppfyllnad dock är det högs troligt
att de körs i väg till deponi.
3. Redovisning av minskade ytor lite beroende på hur man räknar vindsplan samt
komplementbyggnader så som förråd och uteklassrum.
4. Valt takmaterial papp har något kortare livslängd än tidigare föreskriven plåt. Tegelpannor är inte aktuellt på grund av taklutning och konstruktion. Dessutom är det
en begränsad byggnadshöjd på 7 meter.
5. Liknande projekt i Skottorp där man bygger en F-6 skola med två-paralleller inklusive 4 avdelningar förskola och tillagningskök. Klar 2022, totalentreprenad i partnering/samverkan med Skanska. Budget 180 mkr.
Mötessekreterare
Sofia Boivie

[iil BÅSTADS
~ KOMMUN

Sammanträdesdatum

Sida

Utbildningsnämnden

2020-12-15
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SAM MANTRÄDESPROTOKOLL

UN § 161

Dnr UN 000395/2020 - 900

Nämndsplan 2021- indikatorsbilaga
Beskrivning av ärendet

Skolchefen informerar om att endast ett av målen är klart att beslutas om under
dagens möte och ställer frågan till nämndens ledamöter om man vill besluta om
detta mål idag och resterande i januari ..

Underlag till beslutet

Tjänsteskrivelse från utvecklingsledare Birgitta Berseus, daterad 2020-12-01,
med tillhörande bilagor

Yrkanden

Thomas Nerd (S) yrkar att ärendet utgår från dagordningen och istället
behandlas i sin helhet på nämndens sammanträde i januari.

Propositionsordningar

Ordförande ställer proposition på eget yrkande och finner att detta bifalls.

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:
Ärendet utgår från dagordningen för att åter tas upp i januari 2021.

Justerandes si naturer

Utdra sbes rkande

~ BÅSTADS
~ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

Utbildningsnämnden

2020-12-15
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UN § 162

Dnr UN 000440/2020 - 600

Intern kontrollplan 2021
Beskrivning 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.
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

Underlag till beslutet

Tjänsteskrivelse från skolchef Inga-Britt Henriksson, daterad 2020-11-30, med
tillhörande bilaga.

Föredragande

Inga-Britt Henriksson, skolchef, föredrar ärendet.

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:
Anta intern kontrollplan 2021 enligt förvaltningens förslag.

usterandes si naturer

Utdra sbes rkande

BÅSTADS
KOMMUN
Datum: 2020-11-30
Handläggare: Inga-Britt Henriksson, Skolchef
Dnr: UN 000440/2020-600

1 (1)

Tjänsteskrivelse
Till: Utbildningsnämnden

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 ansvaret 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

'Il

Symbolförteckning aktuellt resultat
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UN § 163

DnrUN 000009/2020- 905

Ekonomisk månadsuppföljning 2020
Beskrivning 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.

Underlag till beslutet

Tjänsteskrivelse från ekonom Annica Nilsson, daterad 2020-12-04, med
tillhörande bilaga.

Föredragande

Annica Nilsson, ekonom, föredrar ärendet.

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:
Ta till sig informationen.

usterandes si naturer

Utdra sbes rkande

BÅSTADS
KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Datum: 2020-12-04
Handläggare: Annica Nilsson

1 (1)

Till: Utbildningsnämnden

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

uI] BÅSTADS
~ KOMMUN
Utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2020-12-15

11 av 18

UN § 164

Dnr UN 000474/2020 - 600

Väckt ärende: Säkerställande av delegationsordning för
personalärenden vid myndighetsutövning
Beskrivning av ärendet

Skolchefen redogör för en incident vilken inträffat på Barn och skola den 9
december. Vid en rutingenomgång där rensning av inaktuella användarkonton
ska göras i enlighet med gällande förordning raderades även konto för en
verksamhet som inte tillhör Barn och skola men som tidigare
utbildningsnämnden ansvarat för.
Båstads kommun har valt att ha de två aktuella verksamheterna på samma
server, vilket framöver får bedömas om det är lämpligt. Leverantören meddelar
den 10 december att en lösning finns på plats och en fortsatt dialog kommer att
ske med verksamheten som förlorat kontona. Allt är återställt.
Samtidigt som detta besked kommer meddelar kommunens HR-chef att
kommundirektören fattat beslut om att stänga av Barn och skolas medarbetare.
Frågan kring beslutsordning vid personalärenden som påverkar
myndighetsutövning framgår inte av Kommunstyrelsens delegationsordning.
Den omedelbara konsekvensen att en medarbetare togs ur tjänst är för
Utbildningsnämnden att hästterminens betyg är ofullständiga i vissa delar.
Utbildningsnämndens myndighetsutövning uppvisar därmed brister och den
myndighetsutövning för barn och elever som utbildningsnämnden ansvarar för
har inte fungerat i denna del.
Ordföranden fäster nämndens uppmärksamhet på att en liknande
beslutsordning i fjol omöjliggjorde fungerande verksamhet inom individ och
familjeomsorgen under några vintermånader 2019 och därmed drabbade
nämndens myndighetsutövning negativt.

Underlag till beslutet

Muntlig föredragning från skolchef Inga-Britt Henriksson. Utredning från tf.
bitr. skolchef Eva Hugosson presenteras muntligt.

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:
Föreslå kommunstyrelsen att uppdatera delegationsordningen så det i den
framgår och säkerställer 1) vem som fattar beslut och under vilka former
beslut ska fattas i personalärenden som påverkar utförande av
myndighetsutövning enligt lagstiftning och 2) att huvudman för
myndighetsutövningen ska vara konsulterad innan beslut.

fu sterandes signaturer

Utdrags bestyrkande

IJ1] BÅSTADS
~ KOMMUN

Sammanträdesdatum

Sida

Utbildningsnämnden

2020-12-15
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

UN § 165

Dnr UN 000191/2020 - 600

Verksamhetsförändring i samband med följder av
coronaviruset - fjärrundervisning
Beskrivning 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.

Underlag till beslutet

Beslut 2020-11-30

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:
Beslut fattat av utbildningsnämndens arbetsutskott 2020-11-30 gällande
övergång till fjärrundervisning inom gymnasieverksamheten gäller till och
med den 6 januari 2021.

usterandes si naturer

Utdra sbes rkande

BÅSTADS
KOMMUN
Datum: 2020-12-04
Handläggare: Ida Skoglund

Tjänsteskrivelse
Till: Utbildningsnämnden

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

1 (1)
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Sammanträdesdatum
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

UN § 166

Dnr UN 000378/2020 - 903

Fyllnadsval ersättare i utbildningsnämndens arbetsutskott
Beskrivning av ärendet

Fyllnadsval ska förrättas för ny ersättare i utbildningsnämndens arbetsutskott
efter avgående Ingrid Zäther (S).

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:
Adem Qerimaj (S) väljs till ersättare i utbildningsnämndens arbetsutskott efter
avgående Ingrid Zäther (S).

Utdragsbestvrkande

Justerandes signaturer

yW ~
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KOMMUN

Datum: 2020-12-04
Handläggare: Ida Skoglund

Tjänsteskrivelse

1 (1)

Till: Utbildningsnämnden

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

ulJ BÅSTADS

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum
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Utbildningsnämnden

2020-12-15
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UN § 167

Dnr UN 000003/2020 - 904

Anmälda delegationsbeslut
Beskrivning av ärendet

Delegationsbeslut ska anmälas till utbildningsnämnden. Besluten ska anmälas
vid nämndens nästkommande sammanträde.

Underlag till beslutet

Delegationsbeslut Barn och skola

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:
Redovisade delegationsbeslut läggs till handlingarna.

usterandes si naturer

Utdra sbes rkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

UN § 168

Dnr UN 000004/2020 - 900

Beslutslogg
Beskrivning 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.

Underlag till beslutet

Beslutslogg 2020-12-15

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:
Beslutsloggen för utbildningsnämnden, 2020-12-15, godkänns.

uste randes si naturer

Utdra sbes rkande
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Sammanträdesdatum

Sida

Utbildningsnämnden
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

UN § 169

Dnr UN 000005/2020 - 900

Delgivningar
Beskrivning 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

Underlag till beslutet

Se ovan

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:
Redovisade delgivningar läggs till handlingarna.

usterandes si naturer

Utdra sbes rkande
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Sammanträdesdatum
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2020-12-15
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UN § 170

Dnr UN 000007 /2020 - 600

Anmälda kränkande behandlingar
Beskrivning 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.

Underlag till beslutet

Sammanställning kränkande behandlingar

Föredragande

Inga-Britt Henriksson, skolchef, föredrar ärendet.

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:
Redovisade anmälda kränkande behandlingar läggs till handlingarna.
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Rapportering problematisk frånvaro
Beskrivning 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.

Underlag till beslutet

Rapport problematisk frånvaro

Föredragande

Eva Hugosson, tf. bitr. skolchef, föredrar ärendet.

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:
Lägga informationen till handlingarna.

Utdragsbestvrkande
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