
BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum:: 2017-04-07. 
Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr: KS 000016/2017 - 900 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunfullmäktige 

lnformationsärende till kommunfullmäktige, 2017 

Förslag till beslut 

Lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Vid kommunfullmäktige 2017-04-19 föreligger följande informationsärenden: 
- Information från kommunstyrelsen, nämnderna, beredningarna och revisionen. 
- Skriftlig information från integrationsenheten. 

145av515 
1 (1) 

Information från bildningschef Henrik Andersson angående flykting/integrationsfrågan ersätts 
från och med mars med skriftlig information från integrationsenheten .. 

Kommunledningskontoret 
Olof Nilsson, Nämndsekreterare 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Nyhets brev från integrationsenheten. 

Samråd har skett med: 
Kommunfullmäktiges presidium, kommunchef och kanslichef. 

170407\fell talet kan inte representeras i angivet format \s 
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146 av 515 

Datum:: 2017-04-11 
Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr: KS 000017 /2017 - 900 

Delgivningar till kommunfullmäktige 

Förslag till beslut 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunfullmäktige 

Delgivningarna redovisas och läggs till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

1 (1) 

Kommunfullmäktiges presidium föreslog vid sin presidieräff 2017-04-06 att kommunrevision
ens protokoll ska delges kommunfullmäktige. Kommunrevisionen behandlade frågan 
2017-04-07 och har inget att erinra mot presidiets förslag. Därav kommer kommunrevisionens 
protokoll, från och med april 2017, att delges kommunfullmäktige varje månad. 

Följande handlingar föreligger som delgivningar till kommunfullmäktige: 
Granskning av myndighetsnämndens ärendehantering från kommunrevisionen. 
Granskning av kommunstyrelsens styrning och uppföljning av 
kommunledningskontoret från kommunrevisionen. 
Kommunrevisionens protokoll 2017-01-16 
Kommunrevisionens protokoll 2017-02-13 
Kommunrevisionens protokoll 2017-02-20 
Kommunrevisionens protokoll 2017-03-30 
Nyhetsblad 1 2017 från integrationsavdelningen 

Kommunledningskontoret 
Olof Nilsson, Nämndsekreterare 

Samråd har skett med: 
Kommunfullmäktiges presidium, kommunchef och kanslichef. 
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i!!J KOMMUN 

NYHETSBLAD FRÅN 
INTEGRATIONSAVDELNINGEN 

Några aktuella siffror: Nummer 1 2017 

147 av 515 

• Till dagsdatum har 5677 personer 

sökt asyl i Sverige. 

• Det är 104 860 personer inskrivna 

i Migrationsverkets 

mottagningssystem dvs. som 

väntar på beslut om ex. asyl 

I detta nyhetsblad sammanställs olika 

information kring frågor som rör 

mottagande, etablering, delaktighet 

och inkludering 

• De tre största grupperna av 

asylsökande kommer från Syrien, Irak 

och Afghanistan 

-- - ----

HEJ 2017 - nu startar vi året med ett nytt nyhetsblad om 
"integration" som riktar sig till politiker i Båstads kommun 

2015 var det år då Sverige Genom detta nyhetsblad kommer några gånger per 

tog emot flest antal hoppas år. Nyhetsbladet kan ses 

asylsökande genom alla integrations avdelningen som ett fönster från 

tider, 163 000 st. 2016 redogöra för och/eller integrationsavdelningen 

blev därtill ett år med informera om olika för att öka kunskapen och 

många stora omställningar aktiviteter, frågor eller informationen om det 

och nya strängare processer som är på gång lokala integrationsarbete 

lagändringar inom inom området, nationellt som pågår i Båstads 

"migrations - och men framför allt lokalt. kommun. 

integrationsområdet". Nyhets bladet 



Bosättningslagen (2016:38) - alla kommuner måste ta 
gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända 

148 av 515 

De som söker asyl i Sverige kan bosätta sig på egen hand (EBO) eller på ett 

anläggnings-boende (ABO). 75 % av de asylsökande som får uppehållstillstånd 

bosätter sig på egen hand. övriga 25 % anvisas till kommun från 

Migrationsverket. Kommunen är skyldig enligt lag att anvisa enskild till bostad. Alla 

kommuner får årligen ett anvisningstal, som ej kan överklagas. För 2017 är 

anvisningstalet 30 personer. Siffran kan ändras. Båstads kommun har tagit emot 

fem personer så här långt 2017. En familj på fyra och ett ensamhushåll. Samtliga 

är syrier. I Båstads kommun är det integrationsavdelningen som arbetar 

med anvisningsarbetet. När Migrationsverket skickat information om vem som ska 

anvisas till kommunen kontaktas den enskilda för ett flyttsamtal. En kommun kan 

inte påverka Migrationsverket vem som ska anvisas. Flyttsamtalet är därför jätte 

viktig för att få mer information om den anvisade. Det utgör den första grunden för 

mottagandet i kommunen. Vid samtalet kan den enskilda ställa frågor om sin 

inflytt och kom-munen kan informera om olika saker som är viktigt inför inflytt. Allt 

för en god start för alla. 

Förändrade förutsättningar 

• Gränskontroller infördes 12/11-2015 

• Id-kontroller infördes 4/1-2016 

• Bosättningslagen 1/3-2016 

• Ny anvisningsmodell ensamkommande 1 /4 - 2016 

• överenskommelser ensamkommande sagts upp 1/7- 2016 



• Begränsningslagen 20/7-2016 

• Rättsligt ställningstagande 7/7-2016 

• Förordning om försörjningskrav 1 /9-2016 

• Begränsningar i placerings-möjligheter 1 /1 - 2017 

• Beslut om ålder 1 /5- 2017 

• Ny ersättningsförordning ensamkommande 1/7-2017 

• Förlängning av gränskontroller tom 10/5- 2017 

• Särskild reglering om tids-begränsade bygglov 1 /5 - 2017 tom 1 /5-2023 

Projektet BOSS - Bred Operativ Strategisk Samverkan 

Båstads kommun deltar med 15 andra kommuner i ett projekt som drivs av 

Kommunförbundet Skåne. Projektet riktar in sig på ensamkommande barn och 

unga och syftar till att möta kommunernas olika behov kring att arbeta med 

målgruppen ensamkommande. Alla kommuner deltar med en strategisk grupp 

(politiker och verksamhetsområdeschefer), en operativgrupp (enhetschefer) och 

en professionsgrupp (de som arbetar närmaste barnen och ungdomarna ex. 

lärare, handledare) 

Båstads kommuns strategiska grupp, inom BOSS, har beslutat att 

"arbetsmarknad, fortsatta studier och vägar till egen försörjning" är de områden 

som vårt projektdeltagande ska stärkas mer inom. 

Förändringsarbete inom integration 

149av515 

Sedan Båstads kommun fick en egen avdelning som arbetar med 

integrationsfrågor (eller mer precist mottagande, etablering, delaktighet, 

inkludering) pågår ett förändringsarbete kopplat till frågorna. Arbetet med 

integration handlar inte om frågor som rör ekonomiskt bistånd. Integration 

handlar om vilket samhälle vi vill ha och hur alla bäst får finnas med. Kodorden för 

arbetet är: Ansvar, Systematik, Samverkan och Helhet. 



Ett smakprov på den pågående förändringar: 150av515 

Från socialtjänst 

Från fokus på bidragsrätt 

Från telefontider 

Från "annans ansvar'' 

Från "bara" kommun 

;:.. Till bildning och arbete 

Till självförsörjning 

Till tillgänglighet (ex Hubben) 

>- Till eget ansvar 

> Till tvärsektoriell samverkan 

mBÅSTADS 
i!!J KOMMUN 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunrevisionen 

Plats och tid: 

Beslutande: 

Övriga 
närvarande: 

Utses att justera: 
Justeringens 
plats och tid: 

2017-03-20 

Astrakanen, 2017-03-20 kl. 09:00-12:30 

Sten Wahlgren (M), ordförande 

Roar Onsö (S) 

Gert-Håkan Ericsson (MP) 

Ingemar Jönsson (BP) 

Claes Wallin (SD) 

Lars Eriksson, EY, ej § 48 
Håkan Mörnstad, ordförande demokratiberedningen,§ 34 
Håkan Philipsson, vice ordförande demokratiberedningen,§ 34 
Therese Zetterström, nämndsekreterare, § 35 
Jeanette Hall, upphandlare, § 48 

Roar Onsö (S) 

Kommunhuset i Båstad, 2017-03-29 kl. 16:00 

151 av515 

Sida 

1av23 

Sekreterare 
\/"vv t--
--~-------------------Paragrafer §§ 30-48 

~o~~r= Ordförande 

Justerare 

Steri~hlgren r 
~ <322 t. 

Roar Onsö 

ANSLAGSBEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Politiskt organ: 

Sammanträdesdatum: 

Anslaget är uppsatt: 

Förvaringsplats 
för protokollet: 

Underskrift 

Kommunrevisionen 

2017-03-20 

Från och med 2017-03-30 till och med 2017-04-24 

Kommunhuset i Båstad 

~~ 
Therese Zetterström 
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Kommunrevisionen 

Innehållsförteckning 

Kommunrevisionen 2017-03-20 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-03-20 

REV§ 30 Dnr REV 000002/2017 - 900 
Val av justeringsperson 

REV§ 31 Dnr REV 000003/2017 - 900 
Godkännande av dagordningen 

REV§ 32 Dnr REV 000004/2017 - 900 
Jäv 

REV§ 33 Dnr REV 000005/2017 - 900 
Föregående protokoll 

REV§ 34 Dnr REV 000026/2017 - 912 
Demokratiberedningens presidium 

REV§ 35 Dnr REV 000010/2017 - 912 
Genomgång lpad (Assistenten), kommunal e-post och webben 

REV§ 36 Dnr REV 000015/2017 - 912 
Granskning av elevhälsan 

REV§ 37 Dnr REV 000016/2017 - 912 
Granskning av hanteringen av inventarieförteckning 

REV§ 38 Dnr REV 000018/2017 - 912 
Granskning av styrmodell 

REV§ 39 Dnr REV 000017 /2017 - 912 
Granskning av arvoden till förtroendevalda 

REV§40 DnrREV000019/2017-912 
Granskning avseende hemtjänst och särskilt boende 

REV§ 41 Dnr REV 000020/2017 - 912 
Granskning av löneprocessen 

REV§ 42 Dnr REV 000022/2017 - 912 
Granskning av kommunens näringslivsarbete 

REV§ 43 Dnr REV 000021/2017 - 912 
Granskning av intern kontroll 2017 

REV§ 44 Dnr REV 000011/2017 - 912 
Inkomna skrivelser 

REV§ 45 
Ekonomi 

Dnr REV 000012/2017 - 912 

usterandes si naturer 

152av515 

Sida 

2 av23 

Utdra sbes rkande 



il~ . BÅSTADS 
<w KOMMUN 
Kommunrevisionen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-03-20 

REV§ 46 
Övriga frågor 

Dnr REV 000013/2017 - 900 

REV§ 47 Dnr REV 000014/2017 - 912 
Nästa sammanträde 

REV§ 48 Dnr REV 000006/2017 - 912 
Upphandling av revisionstjänster 

usterandes si naturer 

153 av 515 

Sida 

3 av 23 

Utdra sbes rkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunrevisionen 2017-03-20 

REV§ 30 Dnr REV 000002/2017 - 900 

Val av justeringsperson 

Beskrivning av ärendet Roar Onsö (S) föreslås som justeringsperson. 

Beslut Kommunrevisionen beslutar: 

Roar Onsö (S) väljs till justeringsperson. 

)usterandes signaturer 

154av515 

Sida 

4av23 

Utdragsbestvrkande 



11D BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunrevisionen 2017-03-20 

REV§ 31 Dnr REV 000003/2017 - 900 

Godkännande av dagordningen 

Beskrivning av ärendet Förslag till dagordning presenteras. 

Beslut Kommunrevisionen beslutar: 

Godkänna dagordningen. 

usterandes si naturer 

155av515 

Sida 

5 av 23 

Utdra sbes rkande 



11.v BÅSTADS 
{~ KOMMUN 
Kommunrevisionen 

REV§ 32 

Jäv 

Beskrivning av ärendet Inget jäv föreligger. 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-03-20 

Dnr REV 000004/2017 - 900 

Justerandes signaturer 

156av515 

Sida 

6 av23 

Utdragsbestvrkande 
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Kommunrevisionen 

REV§ 33 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-03-20 

Dnr REV 000005/2017 - 900 

Föregående protokoll 

157 av515 

Sida 

7 av23 

Beskrivning av ärendet Protokollen från 2017-02-13 samt 2017-02-20 redovisas. Inga kommentarer 
lämnas till protokollet. 

Beslut Kommunrevisionen beslutar: 

Informationen läggs till handlingarna. 

Justerandes si1maturer Utdragsbestvrkande 



ilt, BÅSTADS 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

158av515 

Sida 

Kommunrevisionen 2017-03-20 8 av23 

REV§ 34 Dnr REV 000026/2017 - 912 

Demokratiberedningens presidium 

Beskrivning av ärendet Demokratiberedningen är den enda fasta beredningen i kommunen. 
Kommunfullmäktiges ordförande är av tradition ordförande i beredningen. 
Demokratiberedningen är både ett beredningsorgan och en Think-tank, det kan 
gälla frågan om varför det skall finnas ett arbetsutskott i kommunstyrelsen, när 
det inte fattas några beslut i arbetsutskottet. Det är ett exempel på 
frågeställning som kan hanteras. Det förs inga protokoll utan 
minnesanteckningarna. Beredningen gör egentligen ingenting utan att det finns 
en uppdrags beskrivning från fullmäktige, i vilket det skall det framgå vilket 
tjänstemannastöd som beredningen skall få och vad arbetet skall få kosta. Alla 
förslag som beredningen kommer fram till ska redovisas för 
kommunfullmäktige. Det finns problem kring beredningsgången, 
kommunstyrelsen vill gärna lägga sig i beredningens förslag, fast det egentligen 
inte går. 

Den stora frågan under senare tid har varit arvodesregler för förtroendevalda. 
Det nuvarande systemet är rätt luddigt och det gäller att finslipa regelverket 
och göra det vattentätt. Ytterst handlar arvodesreglerna om moral och etik, det 
går inte heller att täppa till alla kryphål i regelverket. Partierna har fått 
möjlighet att yttra sig över ett förslag. Principen för närvarande är att det 
enbart är ordförande som ska ha ett fast arvode, övriga ska få ersättning per 
timme. Den tid som ska ersättas ska vara kommunnyttigt och inte partiarbete. 
Gruppledarna har träffats en gång per vecka men med dålig närvaro, ska fast 
arvode utgå för detta? Orsaken till att beredningen ägnar sig åt frågan, är att det 
förekommit ett visst överutnyttjande. Det nuvarande systemet tolkas av 
kommunstyrelsen. Att höga ersättningar för förlorad arbetsförtjänst har 
betalats ut beror delvis på att löneutbetalningarna sköts från Helsingborg. 
Attesträtten skall flyttas från tjänstemän till ordförande för nämnden. 

En annan fråga är hur högt partistödet skall vara. Det hänger ihop med 
arvodesreglerna utan att det är samma sak. I Båstad ger första mandat 10 tkr 
för första mandat och 6 tkr för därpå följande för ledamöter. Det har inkommit 
motioner om att minska antalet ledamöter från 41 till 31 ledamöter. Motionen 
har avslagits av demokratiberedningen. Det finns ett nytt förslag kring 
medborgarförslag, att det skall finnas ett namnunderskrifter motsvarande 1 % 
av antalet kommuninvånare. 

Tjänster inom huset är en frinyttighet, när det gäller arvodes beredning finns 
inget uppdrag och därmed ingen budget. Det ska finnas ett förslag framme i god 
tid för nästa val, förslaget ska behandlas under hösten 2017. 

De tillfälliga bredningarna är: översyn av program sedan tre år tillbaka, det 
finns en konflikt kring styrmodellen, kommunchefen menar att kommunen 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

159 av 515 

Sida 

Kommunrevisionen 2017-03-20 9 av23 

Beslut 

styrs enligt NPM och att kommunen styrs genom mål. Kommunfullmäktige har 
lämnat ifrån sig beslutsrätten och kommunfullmäktige har fattat beslutet. 

Kommunrevisionen beslutar: 

Informationen läggs till handlingarna. 

Justerandes signaturer UtdraPsbestvrkande 
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Kommunrevisionen 

REV§ 35 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-03-20 

Dnr REV 000010/2017 - 912 

160 av 515 

Sida 

10 av 23 

Genomgång lpad (Assistenten), kommunal e-post och webben 

Beskrivning av ärendet Therese Zetterström visar Assistenten (mötesportal), kommunal e-post och 
webben. 

Beslut Kommunrevisionen beslutar: 

Informationen läggs till handlingarna. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunrevisionen 2017-03-20 

REV§ 36 Dnr REV 000015/2017 - 912 

Granskning av elevhälsan 

Beskrivning av ärendet Lars Eriksson presenterar granskningsplanen. 

Underlag till beslutet Granskningsplan elevhälsan 

Beslut Kommunrevisionen beslutar: 

Granskningsplanen för elevhälsan godkänns. 

justerandes signaturer 

161av515 

Sida 

11av23 

Utdragsbestyrkande 
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Kommunrevisionen 

REV§ 37 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-03-20 

Dnr REV 000016/2017 - 912 

Granskning av hanteringen av inventarieförteckning 

Beskrivning av ärendet Lars Eriksson presenterar granskningsplanen gällande hantering av 
inventarieförteckning. Revisorerna vill ha med frågan om konst. 

Underlag till beslutet Granskningsplan hantering av inventarieförteckning 

Beslut Kommunrevisionen beslutar: 

162av515 

Sida 

12 av 23 

Godkänna granskningsplan med tillägg om inventariekontroll av kommunens 
konst. 

Justerandes signaturer Utdrags bestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunrevisionen 2017-03-20 

REV§ 38 Dnr REV 000018/2017 - 912 

Granskning av styrmodell 

Beskrivning av ärendet Lars Eriksson presenterar granskningsplan för styrmodell. 

Underlag till beslutet Granskningsplan stynnodell 

Beslut Kommunrevisionen beslutar: 

Godkänna granskningsplan för styrmodell. 

Justerandes signaturer 

163av515 

Sida 

13 av 23 

Utdragsbestvrkande 
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KOMMUN 

Kommunrevisionen 

REV§ 39 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-03-20 

Dnr REV 000017 /2017 - 912 

Granskning av arvoden till förtroendevalda 

164 av 515 

Sida 

14 av 23 

Beskrivning av ärendet Lars Eriksson presenterar granskningsplanen gällande arvoden till 
förtroendevalda. Revisorerna betonar särskilt eventuell problematik kring 
kommunikationen mellan Båstad kommun och lönehanteringen i Helsingborg. 

Underlag till beslutet Granskningsplan arvoden till förtroendevalda 

Beslut Kommunrevisionen beslutar: 

Godkänna granskningsplanen för arvoden till förtroendevalda och lägga ihop 
granskningen med granskningen av löneprocessen. 

usterandes si aturer Utdra sbes rkande 
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Kommunrevisionen 

REV§ 40 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-03-20 

Dnr REV 000019/2017 - 912 

165av515 

Sida 

15 av 23 

Granskning avseende hemtjänst och särskilt boende 

Beskrivning av ärendet Granskningen utgår. 

Underlag till beslutet Granskningsplan hemtjänst och särskilt boende 

Beslut Kommunrevisionen beslutar: 

Granskningen genomförs inte. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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KOMMUN 

Kommunrevisionen 

REV§ 41 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-03-20 

Dnr REV 000020/2017 - 912 

Granskning av löneprocessen 

166 av 515 

Sida 

16 av 23 

Beskrivning av ärendet Lars Eriksson presenterar granskningsplanen för löneprocessen. 

Underlag till beslutet Granskningsplan löneprocess 

Beslut Kommunrevisionen beslutar: 

Godkänna granskningsplanen för löneprocessen och lägga ihop granskningen 
med granskningen av arvodesutbetalningar. 

justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunrevisionen 2017-03-20 

REV§42 Dnr REV 000022/2017 - 912 

Granskning av kommunens näringslivsarbete 

Beskrivning av ärendet Lars Eriksson presenterar granskningen gällande kommunens 
näringslivsarbete. 

Underlag till beslutet Granskningsplan kommunens näringslivsarbete 

Beslut Kommunrevisionen beslutar: 

Godkänna granskningsplan för kommunens näringslivsarbete. 

[usterandes signaturer 

167 av515 

Sida 

17 av 23 

Utdrags bestyrkande 
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REV§ 43 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-03-20 

Dnr REV 000021/2017 - 912 

Granskning av intern kontroll 2017 

168av515 

Sida 

18 av 23 

Beskrivning av ärendet Revisorerna diskuterar intern kontroll och uttlycker att den grundläggande 
granskningen behöver planeras ytterligare. 

Underlag till beslutet Bedömning av intern kontroll budgetåret 2017 

Beslut Kommunrevisionen beslutar: 

Frågan om uppföljning av intern kontroll lyfts på nästa sammanträde. 

Justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 
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169av515 

Kommunrevisionen 

REV§ 44 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-03-20 

Dnr REV 000011/2017 - 912 

Inkomna skrivelser 

Beskrivning av ärendet Rapport om elevenkät 2016 
Svar från myndighetsnämnden på granskning av kommunens tillsyn över 
enskilda avlopp 
Intern kontrollplan 2017 för myndighetsnämnden 
Granskning av arbete med projekt i NSVA - Helsingborgs stadsrevision 

Beslut Kommunrevisionen beslutar: 

Informationen läggs till handlingarna. 

Sida 

19 av 23 

justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 
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Kommunrevisionen 

REV§ 45 

Ekonomi 

170 av 515 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

2017-03-20 20 av 23 

Dnr REV 000012/2017 - 912 

Beskrivning av ärendet Revisionen har förbrukat totalt 44 tkr med en total budget på 845 tkr. 

Underlag till beslutet Ekonomirapport 

Beslut Kommunrevisionen beslutar: 

Informationen läggs till handlingarna. 

lusterandes signaturer Utdrae:sbestvrkande 



il.!. BÅSTADS 
<w KOMMUN 
Kommunrevisionen 

REV§46 

Övriga frågor 

Beskrivning av ärendet Inga övriga frågor. 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-03-20 

Dnr REV 000013/2017 - 900 

Beslut Kommunrevisionen beslutar: 

Informationen läggs till handlingarna. 

Justerandes signaturer 

~ 4 
' 

171 av 515 

Sida 

21av23 

Utdragsbestyrkande 



-il1, BÅSTADS 
<w KOMMUN 
Kommunrevisionen 

REV§ 47 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-03-20 

Dnr REV 000014/2017 - 912 

Nästa sammanträde 

Beskrivning av ärendet Nästa möte är 7 april och behandlar ansvarsprövningen. Förslag på 
revisionsberättelse och redogörelse skickas ut tillsammans med övriga 
handlingar. 

172av515 

Sida 

22 av 23 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunrevisionen 

REV§ 48 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-03-20 

Dnr REV 000006/2017 - 912 

Upphandling av revisionstjänster 

173av515 

Sida 

23 av 23 

Beskrivning av ärendet Jeanette Hall redovisade ett första utkast till upphandlingsdokument. 
Synpunkter från revisorerna beaktas i nästa version som redovisas den 7 april. 

Underlag till beslutet Preliminär tidsplan 
Utkast förfrågningsunderlag 

Beslut Kommunrevisionen beslutar: 

Följande tidsplan för upphandling av revisionstjänster: 

Annonsering 15 april 

Sista anbudsdag 30 maj 

Presentation/intervjuer 36-37 

Avtal klart 15 oktober och nytt avtal startar 1 januari 2018 

Justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 



<l 1-t, BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunrevisionen 

Plats och tid: 

Beslutande: 

Övriga 
närvarande: 

Utses att justera: 
Justeringens 
plats och tid: 

2017-02-20 

Astrakanen, 2017-02-20, ld. 10:30-15:00 

Sten Wahlgren (M), ordförande 

Ingvar Andreasson (BP), vice ordförande 

Roar Onsö (S) 

Gert-Håkan Ericsson (MP) 

Ingemar Jönsson (BP) 

OlofEriksson (L) 

Claes Wallin (SD) 

Lars Eriksson, EY 
Göran Klang, ordförande myndighetsnämnden, § 26 
Karin Schmidt, vice ordförande myndighetsnämnden, § 26 
Katarina Pelin, kommunchef,§§ 27-28 
Bo Wendt, kommunstyrelsens ordförande,§ 28 
Inge Henriksson, l:e vice ordförande,§ 28 
Ingela Stefansson, 2:e vice ordförande,§ 28 
Malin Lundberg, EY, §§ 26-28 

Claes Wallin (SD) 

Kommunkontoret, Båstad, 2017-03-06 kl. 13:00 

174 av 515 

Sida 

1 avs 

Sekreterare 

' /,1;~ _\~/~' ___________________ Paragrafer §§ 24-29 

~~ 
Ordförande 

Sten Wahlgren 

Juste rare /~ 
Claes Wallin 

ANSLAGS BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Politiskt organ: 

Sammanträdesdatum: 

Anslaget är uppsatt: 

Förvaringsplats 
för protokollet: 

Underskrift 

Kommunrevisionen 

2017-02-20 

Från och med 2017-03-06 till och med 2017-03-31 

Kommunkontoret, Båstad 

~~ 
Therese Zelterström 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunrevisionen 

Innehållsförteckning 

Kommunrevisionen 2017-02-20 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-02-20 

REV§ 24 Dnr REV 000002/2017 - 900 
Val av justeringsperson 

REV§ 25 Dnr REV 000003/2017 - 900 
Godkännande av dagordningen 

REV§ 26 Dnr REV 000017 /2017 - 912 
Granskning av ärendehantering inom myndighetsnämnden 

175av515 

Sida 

2 avs 

REV§ 27 Granskning av kommunstyrelsens styrning och uppföljning av kommunledningskontoret 
Dnr REV 000009/2017 

REV§ 28 Dnr REV 000025/2017 - 912 
Granskning av strategiskt säkerhetsarbete inom kommunen 

REV§ 29 Dnr REV 000014/2017 - 912 
Nästa sammanträde 

justerandes signaturer Utdraesbestyrkande 

I ·W cw 



il~" BÅSTADS 
<~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunrevisionen 2017-02-20 

REV§ 24 Dnr REV 000002/2017 - 900 

Val av justeringsperson 

Beskrivning av ärendet Claes Wallin (SD) föreslås som justeringsperson. 

Beslut Kommunrevisionen beslutar: 

Claes Wallin (SO) väljs till justeringsperson. 

Justerandes sie:naturer 

176av515 

Sida 

3 avB 

Utdra2sbestyrkande 



IK I BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunrevisionen 2017-02-20 

REV§ 25 Dnr REV 000003/2017 - 900 

Godkännande av dagordningen 

Beskrivning av ärendet Förslag till dagordning presenteras. 

Beslut Kommunrevisionen beslutar: 

Godkänna dagordningen. 

justerandes signaturer 

177av515 

Sida 

4av8 

Utdragsbestyrkande 



Alt, BÅSTADS 
-<w KOMMUN 
Kommunrevisionen 

REV§ 26 

178av515 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

2017-02-20 5 av8 

Dnr REV 000017 /2017 - 912 

Granskning av ärendehantering inom myndighetsnämnden 

Beskrivning av ärendet Malin Lundberg presenterar granskningen av ärendehanteringen i 
myndighetsnämnden. Av rapporten framgår ett antal rekommendationer: 
säkerställa att protokollförda beslut är fullständiga, säkerställa att 
beslutsförslagen framgår i protokollen, överväga möjligheter till att förenkla 
nämndadministrationen, ta fram strategier för hur arbetet med att gynna 
företagsklimatet kan bedrivas och att arbeta med att förbättra mötes- och 
debattklimatet. 

Beslut Kommunrevisionen beslutar: 

Informationen läggs till handlingarna. 

Justerandes signaturer Utdrags bestyrkande 



fjl:I BÅSTADS 
L~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

179av515 

Sida 

Kommunrevisionen 2017-02-20 6 avB 

REV§ 27 Dnr REV 000009 /2017 - 912 

Granskning av kommunstyrelsens styrning och uppföljning av 
kommunledningskontoret 

Beskrivning av ärendet Malin Lundberg redovisar slutsatserna avseende granskningen av 
kommunledningskontoret. Det fanns ett uppdrag kring målstyrningen när 
Katarina Pelin tillträdde, som hon har arbetat med. Kommunledningskontoret 
ska ha en verksamhetsplan, som går att följa upp, men denna föreligger ännu 
inte i en slutversion. KLI< har en serviceuppgift och därför har KLI< inväntat de 
andra avdelningarnas verksamhetsplaner för att kugga in på rätt sätt visavi de 
andra avdelningarna. Rapporten kan användas för att färdigställa 
målstyrningen. 

Beslut 

Det har varit tre intensiva och spännande år för Katarina Pelin. Det har gått 
orimligt mycket tid till att stötta politiken. Det har varit mycket ordning och 
redafrågor på agendan. Kommunchefen har försökt att jobba med ordning och 
reda tillsammans med ett strategiskt tänk. Den stora utmaningen är att behålla 
kompetensen. Politiken går rakt in i verksamheterna, styr och ställer, och går 
rakt in i frågorna. Det är det överskuggande problemet. När det gäller 
rekryteringen av tjänstemän har filosofin varit att istället för tre halvbra har 
man rekryterat en mycket bra medarbetare. Dock blir det problematiskt om det 
inte finns en tydlig rågång mellan politiken och tjänstemannakåren. 

Kommunstyrelseledamöter tenderar till dela ut uppdrag och påverka 
tjänstemän. Det har blivit bättre men får man inte som man vill så går man på 
tjänstemän till man får som man vill. Sitter man i kommunstyrelsen så har man 
ett kollektivt ansvar. En minoritet fortsätter att driva sina frågor även om det 
har fattats beslut i kommunstyrelsen. 

Kommunrevisionen beslutar: 

Informationen läggs till handlingarna. 

Justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 



il~ BÅSTADS 
<w KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

180av515 

Sida 

Kommunrevisionen 2017-02-20 7 av8 

REV§ 28 Dnr REV 000025/2017 - 912 

Granskning av strategiskt säkerhetsarbete inom kommunen 

Beskrivning av ärendet Säkerhetssamordnartjänsten ströks i budget 2016, när verksamhetsområdet 

Beslut 

Trygghet och säkerhet försvann och räddningstjänsten övergick till tekniska 
kontoret. Både resurser och kompetenser försvann ungefär samtidigt. Det 
gjordes ingen konsekvensbeskrivning av neddragningen. Direktivet till 
medarbetare från kommunchefen är att det inte ska bedrivas något strategiskt 
säkerhetsarbete. Samtidigt har det bytts chefer inom tekniska förvaltningen. 
Det är ingen optimal situation, det skulle behövas en halvtidstjänst. Det är ett 
brett ansvarsområde: från personlarm till stora kriser. Det pågår ett arbete för 
att se vad som behöver göras. Frågan är om det går det att dela ut ansvar för 
den delen av uppgifterna. Det finns avtal med Laholm och med Familjen 
Helsingborg. 

Teknik och service har uppdraget att utreda frågan om hur det strategiska 
arbetet kring säkerhet kan utvecklas. 

Kommunstyrelsen är medveten om bristen vad gäller strategiskt 
säkerhetsarbete. Det är en stor fråga kring hur kommuninvånare skall klara sig 
vid någon form av brist. När det gäller kommunen som sådan, så finns det 
åtgärder. Ansvaret för säkerhetsfrågor skall ligga ute på förvaltningarna men 
det behöver finnas en samordnare, och det bör ligga på tekniska området. 

Kommunrevisionen beslutar: 

Informationen läggs till handlingarna. 

)usterandes signaturer Utdragsbestvrkande 



<il.t, BÅSTADS 
W KOMMUN 

Kommunrevisionen 

REV§ 29 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-02-20 

Dnr REV 000014/2017 - 912 

Nästa sammanträde 

Beskrivning av ärendet Nästa möte hålls 20 mars. 

justerandes si aturer 

181 av 515 

Sida 

8 av8 

Utdra sbes rkande 



!Ti:l BÅSTADS 
J<~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunrevisionen 

Plats och tid: 

Beslutande: 

Övriga 
närvarande: 

Utses att justera: 
Justeringens 
plats och tid: 

2017-02-13 

Astrakanen, kl. 09:00-15:20, ajournering för lunch 12:00-13:00 

Sten Wahlgren (M), ordförande 

Ingvar Andreasson (BP), vice ordförande 

Roar Onsö (SJ 

Gert-Håkan Ericsson (MP) 

Ingemar Jönsson (BP) 

OlofEriksson (L) 

Lars Eriksson, EY, ej§ 14 
Jeanette Hall, upphandlare,§ 14 
Robert Falk, VD Båstadhem, § 15 
Filippa Swanstein, integrationschef, § 16 
Malin Lundberg, EY, §§ 17-18 

Ingemar Jönsson (BP) 

Kommunkontoret, Båstad, 2017-02-20 kl.13:00 

182 av 515 

Sida 

1av17 

Sekreterare 
\ /'"'" 1/;__, 

-~--+-_____________________ Paragrafer §§ 10-23 

~~,c: Ordförande 

Justerare 

ANSLAGSBEVIS 

s;y~ahlgren~c-· 

~~~ ~ 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Politiskt organ: 

Sammanträdesdatum: 

Anslaget är uppsatt: 

Förvaringsplats 
för protokollet: 

Underskrift 

Kommunrevisionen 

2017-02-13 

Från och med 2017-02-21 till och med 2017-03-17 

Kommunkontoret, Båstad 

Therese Zetterström 



JTI BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunrevisionen 

Innehållsförteckning 

Kommunrevisionen 2017-02-13 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-02-13 

REV§ 10 Dnr REV 000002/2017 - 900 
Val av justeringsperson 

REV§ 11 Dnr REV 000003/2017 - 900 
Godkännande av dagordningen 

REV§ 12 Dnr REV 000004/2017 - 900 
Jäv 

REV §13 Dnr REV 000005/2017 - 900 
Föregående protokoll 2017-02-13 

REV§ 14 Dnr REV 000006/2017 - 912 
Upphandling av revisionstjänster 

REV§ 15 Dnr REV 000007 /2017 - 912 
Båstadhems samarbete med teknik och service 

REV§ 16 Dnr REV 000008/2017 - 912 
Uppdatering integration gällande kostnader och framtid 

REV§ 17 Dnr REV 000017 /2016 - 912 
Granskning av myndighetsnämndens ärendehantering 

REV §18 Dnr REV 000009 /2017 - 912 

183 av 515 

Sida 

2av17 

Granskning av kommunstyrelsens styrning och uppföljning av kommunledningskontoret 

REV§ 19 Dnr REV 000010/2017 - 912 
Genomgång Ipad (Assistenten), kommunal e-post och webben 

REV§ 20 Dnr REV 000011/2017 - 912 
Inkomna skrivelser 

REV§ 21 
Ekonomi 

REV§ 22 
Övriga frågor 

Dnr REV 000012/2017 - 912 

Dnr REV 000013/2017 - 900 

REV§ 23 Dnr REV 000014/2017 - 912 
Nästa sammanträde 

usterandes si naturer 

11/[;v 
Utdra sbes rkande 



il~v BÅSTADS 
.(w KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunrevisionen 2017-02-13 

REV§ 10 Dnr REV 000002/2017 - 900 

Val av justeringsperson 

Beskrivning av ärendet Ingemar Jönsson föreslås som justeringsperson. 

Beslut Kommunrevisionen beslutar: 

Ingemar Jönsson (BP) väljs till justeringsperson. 

usterandes si naturer 

184 av 515 

Sida 

3av17 

Utdra sbes rkande 



l}A:I BÅSTADS 
t_~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunrevisionen 2017-02-13 

REV§ 11 Dnr REV 000003/2017 - 900 

Godkännande av dagordningen 

Beskrivning av ärendet Förslag till dagordning presenteras. 

Beslut Kommunrevisionen beslutar: 

Godkänna dagordningen. 

)usterandes si naturer 

185 av 515 

Sida 

4av17 

Utdra sbes rkande 



<ilt, BÅSTADS 
W KOMMUN 

Kommunrevisionen 

REV§ 12 

Jäv 

Beskrivning av ärendet Inget jäv föreligger. 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-02-13 

Dnr REV 000004/2017 - 900 

Justerandes signaturer 

};U kJ 
( 

186av515 

Sida 

5 av17 

Utdragsbestyrkande 



•lL BÅSTADS 
<w KOMMUN 
Kommunrevisionen 

REV§ 13 . 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-02-13 

Dnr REV 000005/2017 - 900 

Föregående protokoll 2017-02-13 

187 av515 

Sida 

6av17 

Beskrivning av ärendet Sten Wahlgren redovisar föregående protokoll. Noteras att samma 
granskningsområde förekommer vid två ställen i revisionsplanen 2017, det 
gäller parkskötseln. 

Beslut Kommunrevisionen beslutar: 

Protokollet läggs till handlingarna. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

188 av 515 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunrevisionen 2017-02-13 7 av17 

REV§ 14 Dnr REV 000006/2017 - 912 

Upphandling av revisionstjänster 

Beskrivning av ärendet Jeanette Hall rekapitulerar föregående upphandling av revisionstjänster och 
lämnar synpunkter på eventuellt en ny modell. 

Beslut Kommunrevisionen beslutar: 

1. Jeanette Hall presenterar förslag till upphandlingsmodell för 2017 vid 
nästa möte 20 mars. 

2. Kommunrevisionen arbetar enligt följande grova tidsplan: 
Förfrågningsunderlaget skickas ut i maj/juni 
Svar på förfrågningsunderlaget inkommer augusti/september 

3. Roar Onsö och Gert-Håkan Ericsson bistår Jeanette Hall i arbetet. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



li -1:! BÅSTADS 
<~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

189av515 

Sida 

Kommunrevisionen 2017-02-13 8 av17 

REV§ 15 Dnr REV 000007 /2017 - 912 

Båstadhems samarbete med teknik och service 

Beskrivning av ärendet Robert Falk, vd Båstadhem AB, redogör för att det finns ett förvaltningsuppdrag 
sedan 2011 för Båstadhem avseende kommunala fastigheter. I avtalet regleras 
vad Båstadhem ska göra. Avtalet anger att kommunen vill sköta investeringar, 
medan Båstadhem bara ska sköta driften och ett visst underhåll. Under 2016 
ville kommunen se över avtalet, med syfte att se över hur fastigheter ska skötas. 
Patrik Johansson, verksamhetsutvecklare på kommunen, fick uppdraget att se 
över avtalet. Uppdraget skulle vart klart hösten 2016, men utredningen är 
fortfarande inte klar. Istället har den nya tekniska chefen, Jan Bernhardsson, 
fått uppdraget. Initialt var tanken att den nya utredaren skulle vara Idar med 
uppdraget i mars 2017 men det är framskjutet på obestämd tid. Från 
Båstadhems sida är osäkerheten stor kring vad utredningen kommer att påvisa, 
kommer det innebära personalminskningar inom Båstadhem, då det är oklart 
vilka förutsättningar som getts i utredningsuppdraget. Båstadhem skulle 

Beslut 

föreslå att fastigheterna skulle läggas i ett dotterbolag, vilket är vanligt i andra 
kommuner enligt Robert Falk. Förvaltningsavtalet innehåller en klausul om att 
Båstadhem ska vara skadeslösa i affärer med kommunen. 

Barn och skola har haft höga förväntningar på att Båstadhem skulle lösa 
underhållsproblamtiken men Båstadhem har inte haft egna resurser att lägga 
på fastigheterna. Båstadhem sköter fastigheterna med färre personal, så det har 
blivit en effektivisering. Kommunen har de senaste åren lagt mer pengar på 
underhållet men det identifierade underhållet överstiger ändå det höjda 
beloppet. Det finns en underhållsplan som Båstadhem följer, och det finns en 
kontaktperson på kommunen, fastighetsstrateg Sofia Boivie. Det krävs en 
tydlighet, antingen tillbaka till kommunen eller helt över till Båstadhem. 

Kommunrevisionen beslutar: 

Informationen läggs till handlingarna. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



il~ BÅSTADS 
<w KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

190av515 

Sida 

Kommunrevisionen 2017-02-13 9 av17 

REV§ 16 Dnr REV 000008/2017 - 912 

Uppdatering kring integration 

Beskrivning av ärendet Filippa Swanstein har nu arbetat ett år med att hantera de 12 miljoner som 
kommunen fick från staten för integrationsarbetet. År 2016 var ett mycket 
föränderligt år, inte minst lagstiftningsmässigt. Bosättningslagen kom under 
året, vilket innebar att Migrationsverket anvisar till kommuner. 
Migrationsverket tittar på kommunernas förutsättningar och ett tal för 
fördelningen skattas fram. Den stora gruppen bosätter sig själva enligt EBO, de 
andra är APOS. Den andra lagen om mottagande av asylsökande, 
begränsningslagen, dvs går från permanent uppehållstillstånd till tillfälligt 
uppehållstillstånd, asylsökande får 3 år eller13 månaders uppehållstillstånd. 
Den stora frågan är inte bostad utan att få arbete för att kunna få stanna. 
Prognoserna från staten över antalet flyktingar är mycket osäkra. Prognosen är 
37 000, varav 2 400 ensamkommande barn. 

;VLJG-

Lägesuppdatering i Båstad. Anvisningen var 43 personer för 2016, Båstad är en 
av 50 kommuner som klarade sitt uppdrag. Troligtvis är talet 30 i år. Har en 
stor grupp EBO i kommunen med 120 personer. Kommunen har byggt upp ett 
samarbete med AF. Dialogen med Migrationsverket är mycket dålig, svarar inte 
på frågor och när Migrationsverket lämnar de svar så är det olika svar 
beroende vilken handläggare som svarar. De ensamkommande barnen går på 
en egen kvot. Fyller de 18 år så skrivs de ut från HVB hem till Migrationsverket. 
De kan bli EBO om de hittar eget boende. 

Kommunen har skakat fram bostäder som fungerar. Kommunen har sociala 
lägenheter men har framför allt lyckats hitta privata bostäder, hyr villor i andra 
hand. Kommunen skriver över kontraktet när det visar sig att det fungerar, 
kommunen är bara mellanhand. 

Pensionärer som inte tillhör etableringen får ingen pension, utan hamnar på 
försörjningsstöd. De flesta nyanlända i Båstad har eftergymnasial utbildning 
och har lång erfarenhet från yrkeslivet. Det är få analfabeter av de nyanlända i 
kommunen. Den stora gruppen är anhöriginvandring. Det kommunen håller på 
med är asylsökande som ska integreras. 

EBO-gruppen innehåller både PUTT:ade men även asylsökande. Kommunen får 
numera 750 kr/dygnet per ensakommande barn över 18 år, men under 18 år är 
ersättningen 1 350 kr. Kommunen har under året gjort stora förändringar, har 
plockat hem de flesta externa placeringarna och kommer ta hem resten efter 
läsårets slut. Det finns då nio stycken som ska hem. Boenden i kommunen 
fungerar bra, det går bra för de eleverna i skolan. 

Hemmeslöv ska avvecklas, Migrationsverket tvingar folk att flytta på kort 
varsel. 

lusterandes signaturer Utdragsbestvrkande 



l,tlJ BÅSTADS 
L~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

191 av 515 

Sida 

Kommunrevisionen 

Beslut 

;vvv~ 
I 

2017-02-13 10av17 

Vad innebär integration? Har en modell MEDI, mottagande handlar om skola, 
delaktighet, etablering och inkludering. Modellen finns i en plan som 
kommunstyrelsen har beslutat om. Integration handlar om fler grupper än 
nyanlända, ungdomar människor med missbruksproblem. Kommunen har tagit 
fram 11 mål. Under dessa finns en matris med insatser. 

Utmaningar under 2017 är boendefrågan, många har behov av sociala kontrakt, 
arbetslinjen, kvalitetssäkra att bidrag ej blir norm, matchning och 
kompetensförsörjning, arbetsgivares behov, yrkes-SFI, mentorsprogram, extra 
tjänster och nystartsjobb. Språket i centrum. 

I grundskolan talas 36 olika språk (arabiska, albanska och polska är de största 
språken), har nästan 200 elever i SFI med 1 månads kö, integrationshubben är 
igång som hjälper till med bostad, översättning av myndighets brev, arbetar 
med tvärsektoriell samverkan. Integrationsfunktionen är 2,5 personer men 
skulle kunna sysselsätta minst 4-5 stycken till. 

Kommunrevisionen beslutar: 

Informationen läggs till handlingarna. 

Justerandes si1maturer Utdragsbestvrkande 
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Kommunrevisionen 

REV§ 17 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-02-13 

Dnr REV 000017 /2016 - 912 

Granskning av myndighetsnämndens ärendehantering 

Beskrivning av ärendet Malin Lundberg redogör för granskningens iakttagelser och slutsatser. 

192 av 515 

Sida 

11av17 

Noterbart är att granskningen avser dels beredningen och dels hanteringen av 
ärenden på själva sammanträdet. 

Underlag till beslutet Granskning av myndighetsnämndens ärendehantering 

Beslut Kommunrevisionen beslutar: 

' 

/1JV 

1. Godkänna rapporten. 

2. Före utskick av granskningen göra en presentation för 
myndighetsnämndens presidium den 20 februari kl 10.30. 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum 
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Kommunrevisionen 2017-02-13 12av17 

REV§ 18 Dnr REV 000009 /2017 - 912 

Granskning av kommunstyrelsens styrning och uppföljning av 
kommunledningskontoret 

Beskrivning av ärendet Kommunledningskontoret ansvarar för administration och ekonomi i 
förhållande till avdelningarna. Under året har kommunledningskontoret 
fokuserat på externa frågor och inte den interna verksamhetsplanen. 
Avdelningarna menar att stödet är för litet i förhållande till det behov som 
finns. Förväntningarna skiljer sig åt mellan vad kommunledningskontoret 
menar att de ska göra och vilka förväntningar som finns från verksamheterna. 

Underlag till beslutet 

Beslut 

Revisorerna vill göra en del förtydliganden avseende kommunstyrelsens ansvar 
för att kommunledningskontorets tjänster är rätt i förhållande till 
avdelningarnas behov. 

Granskning av kommunstyrelsens styrning och uppföljning av 
kommunledningskontoret 

Kommunrevisionen beslutar: 

1. Godkänna rapporten med de föreslagna förtydligandena. 
2. Rapporten stäms av med kommunstyrelsens presidium innan den 

offentliggörs. 

fusterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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REV§ 19 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-02-13 

Dnr REV 000010/2017 - 912 

194 av 515 

Sida 

13av17 

Genomgång lpad (Assistenten), kommunal e-post och webben 

Beskrivning av ärendet Genomgången hålls vid kommunrevisionens nästa sammanträde 2017-03-20. 

Beslut Kommunrevisionen beslutar: 

Genomgången hålls av Therese Zetterström vid kommunrevisionens nästa 
sammanträde 2017-03-20. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunrevisionen 2017-02-13 

REV§ 20 Dnr REV 000011/2017 - 912 

Inkomna skrivelser 

Beskrivning av ärendet Svar på granskning gällande överförmyndaren har inkommit. 

Beslut Kommunrevisionen beslutar: 

Svaret läggs till handlingarna. 

fusterandes signaturer 

;tvl'1 
( 

195av515 

Sida 

14av17 

Utdragsbestvrkande 
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Kommunrevisionen 

REV§ 21 

Ekonomi 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-02-13 

Dnr REV 000012/2017 - 912 

Beskrivning av ärendet Ordförande redovisar utfallet för januari. 

Beslut Kommunrevisionen beslutar: 

Informationen läggs till handlingarna. 

usterandes si naturer 

196 av 515 

Sida 

15av17 

Utdra sbes rkande 
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REV§ 22 

Övriga frågor 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

2017-02-13 16av17 

Dnr REV 000013/2017 - 900 

Beskrivning av ärendet Sten Wahlgren och Ingvar Andreasson rapporterar från deltagande på 
kommunstyrelsens sammanträde. OlofEriksson rapporterar från deltagande på 
utbildningsnämnden 

Beslut Kommunrevisionen beslutar: 

Informationen läggs till handlingarna. 

justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 

~uw 
I 
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Sammanträdesdatum 

Kommunrevisionen 2017-02-13 

REV§ 23 Dnr REV 000014/2017 - 912 

Nästa sammanträde 

Beskrivning av ärendet Ett extra möte hålls 20 februari enligt följande: 

Myndighetsnämndens presidium kl.10:30-11:30 
Kommunchef Katarina Pelin, kl. 13:00-14:00 
Kommunstyrelsens presidium, kl. 14:00-15:00 

Nästa ordinarie möte hålls 20 mars. 

usterandes si naturer 

198 av 515 

Sida 

17av17 

Utdra sbes rkande 
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rnJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Blad 

Kommunrevisionen 

Plats och tid: 

Beslutande: 

Övriga 
närvarande: 

Utses att justera: 

Justeringens 
plats och tid: 

Sekreterare 

Ordförande 

Justerande 

Organ: 

2017-01-16 1 (5) 

Bjäredalen i Förslöv, måndagen den 16 januari 2017, kl. 09.00-12.00 samt 
Kommunhusetkl.13:00-14:45 

Sten Wahlgren (M), ordförande 
Ingvar Andreasson (BP), vice ordförande 
Ingemar Jönsson (BP) 
OlofEriksson (L) 
Gert-Håkan Ericsson CMU 
Roar Onsö (S) 

Lars Eriksson, EY, sekreterare 
Emma Pihl, vård- och omsorgschef, § 4 
Cindy Case Nord, tf enhetschef Skogsliden, § 4 
Mikael Larsen, kökschef, § 4 
Therese Zetterström, nämndsekreterare, §§ 5-9 

Gert-Håkan Ericsson (MP) 

Kommunkontoret, Båstad, 2017-01-27, kl. 08:30 

ANSLAG/BEVIS 

Kommunrevisionen 

Paragrafer: 1-9 

Sammanträdesdatum: 2017-01-16 

Datum för anslags 
uppsättande: 

Förvaringsplats 
för protokollet: 

Underskrift 

2017-01-27 
Datum för anslags 
nedtagande: 

Kommunkontoret, Båstad 

2017-02-22 

~~ 
Therese Zetterström 

Utdrags bestyrkande 

199 av 515 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Blad 

Kommunrevisionen 

Utskott/presidium 

2017-01-16 2 

KR§ 1 

lliY 
Inget jäv föreligger. 

KR§ 2 

Val av justeringsperson 
Gert-Håkan Ericsson utses att justera dagens protokoll. 

KR§ 3 

Föregående mötesprotokoll 2016-12-12 
Sten Wahlgren redovisar föregående protokoll och informerar om att Therese 
Zetterström ersätter Eva Hall som assistent till kommunrevisionen. Therese är 
nämndsekreterare för utbildningsnämnden. 

Kommunrevisionen beslutar: 

1. Lägga protokollet till handlingarna. 

KR§4 

Emma Pihl. vård- och omsorgschef. presenterar sig och sin organisation 

Emma Pihl (EP) arbetade tidigare inom Region Halland och har varit sjukvårdsdirek
tör. Även inom regionen var samarbetet med kommuner en central fråga. Sett till hela 
sjukvårdssystemet var det förebyggande arbetet svag, det var ofta samma patienter 
som kom tillbaka till sjukhusen från kommunerna. 

EP:s initiala iakttagelser är att det är en fantastisk personal men det saknas strnkturer, 
hjulet uppfinns återkommande och det blir mycket ad hoc-lösningar. Det ·handlar om 
att få fram processer och rutiner för att kunna ägna sig åt kärnprocessen. Verksamhet
en blir mer och mer komplex, kommunerna kommer via det nya sjukvärdsavtalet att ta 
hand om mer sjuka vårdtagare, vilket i sig är bra, för sjukhus är de sämsta ställena att 
vistas på, såvida man inte är riktigt sjuk. Därför måste lägsta nivån på kompetens hö
jas för kommunal personal. Det är en utmaning att det är så mycket äldre i kommunen 
men samtidigt är de äldre friska. Kan hålla en lägre nivå med boende och insatser i 
Båstad kommun. Planeras för ett nytt boende i Förslöv, vilket troligtvis är nödvändigt. 

Organisatoriskt finns idag LSS inom vård och omsorg, delar av den verksamheten 
hade haft det bättre inom bildning och arbete. Idag är det många inom LSS som behö
ver ett högre mått av sysselsättning. Inom assistans behöver det ske en utveckling men 
den delen bör vara kvar inom vård och omsorg. Inom LSS finns tre chefer, inom 
äldreomsorgen finns sju chefer. 

Justerandes signaturer 
KS/nämnd I<F Utdragsbestyrkande 

/J!V .dl/' 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Blad 

Kommunrevisionen 

Utskott/presidium 

2017-01-16 3 

I hemtjänsten ersätts varje timme med c:a 400 kr, somatik 1200 kr per dygn och de
mens 1500 kr per dygn. Vård och omsorg har ett alltför komplext ekonomistyrnings
system. Det är läge för genomlysning av ekonomistyrningsprinciperna, är det nödvän
digt med ett å-pris för de olika tjänsterna, skulle fungera lika bra eller bättre med an
slag, som dessutom skulle mindre administration. 

Verksamheten behöver se till att det blir utveckling, för närvarande finns inte tid till 
att utveckla verksamheten, hinner bara med det dagliga. Mycket tid går ut på att hitta 
vikarier, viktigt att få upp antalet fast anställda och vikarier. Det finns inte ett system 
för att mäta kvaliteten, men man är inte överens om vad som är kvalitet. Det finns om
fattande kvalitetsuppföljning för privat verksamhet men inte för egen regi. 

Antalet anställda är 420 fast anställda men inklusive timanställda blir det 470- 480. 
Det är bra att samla sydsidan, det ökar dynamiken men det är alltid svårt att flytta ihop 
olika verksamheter. Det finns ett uppdrag att genomlysa verksamheten från kommun
styrelsens arbetsutskott. Genomlysningen skall titta på ekonomi, kvalitet och verk
samhet. Hur mycket personal skall det finnas, inklusive adminish·ation. Behöver jäm
föra med andra ko1Il1Iluner, vad gäller över- och underkvalitet. 

Revisorerna besöker Skogsliden, finns 46 lägenheter och 12 korttidsplatser. Det fmns 
både somatik- och demensavdelning. Finns ett projekt som heter Måltidsglädje, det 
handlar bland annat om att utgående mat skall hålla rätt temperatur. Skall producera 
mat som håller 52-60 grader, skall hålla i 1,5 timme efter att maten är klar. Det viktiga 
är att kökspersonal får prata med hemvårdens personal, h'äffa boende dagligen, för att 
förstå behoven och prata för varan. Har ett tvårättsystem måndag till fredag. Det var 
ingen som valde, trots att det finns alternativ. Har tagit kontakt med Måltidsakademin, 
som arbetat med menyer. Akademin gav förslag och lämnade ett helt koncept, Icring 
leverans, presentation och upplägg. Riskerna idag är att personal inte kan matlagning, 
vet inte hur maten skall serveras. Vänner mat som skall serveras kall. Tidigare har det 
varit stängda dörrar mellan kök och vård. Idag finns det ett kundtänk, vad krävs för att 
det skall bli bra. 

Vårdtagarna äter frukost mellan kl 09 .00- 11 .00, sedan kommer lunchen kl 12.00. 
Istället har köket vänt måltidsordningen, levererar kall lunch, som går att värma och 
som de styr själva över. Det stora målet kommer på kvällen, det har istället blivit en 
lugnare miljö och en bätti·e måltidssituation. Det tyngre målet är på kvällen. Många 
sitter kvar och äter till kl 19.30 men bö1jar kl 18.00. 

Köket får positiv feedback, de boende äter bätti·e, nattfastan ha minskat, Icräver mindre 
sömnmedel, har mindre andel hycksår och ramlar mindre. Nästa steg handlar om hur 
måltidsglädje skall kunna nå ut till ordinärt boende. Skulle gärna vilja utvärdera effek
terna av detta. Om det skall användas i ordinä1t boende krävs det omläggningar i 
scheman. En hemvårdslunch kostar 7 lkr, inklusive h·anspmt Är nominerade till bästa 
äldreomsorgsmat. All mat inom äldreomsorgen går via köket på Skogsliden. Under
sköterskor har ingen utbildning på mat. 

Kommunrevisionen beslutar: 

1. Informationen läggs till handlingarna. 

Justerandes signaturer 
KS/nämnd KF Utdrags bestyrkande 

17/V }/ 
~ 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Blad 

Kommunrevisionen 

Utskott/presidium 

2017-01-16 

KR§ 5 Dnr 34/16-912 

Genomgång av revisionsplan 2017 

Revisorerna diskuterar granskningsmetodik för de enskilda granskningsinsatserna. 
Med tanke på att Vård och Omsorg skall genomföra en egen genomlysning, föreslås 
att granskning av vård och omsorg inte genomförs. Följande förändringar föreslås: 

Att bjuda in demola'atiberedningen till kommande revisionsmöte i mars. 

Bjuda in kommunstyrelsens presidium och kommunchefen, februari eller mars, för 

diskussion kring kommunens säkerhetsarbete och i samband med möte också dis

kutera med avgående kommunchef om hennes samlade intryck av kommunens 
verksamhet och styrning. 

EY tar fram tre nya granskningsplaner för beslut i februari. Det gäller omarbetning 

av granskningen av Vård och omsorg till granskning av organiseringen i beställar
och utförarorganisation, samt koppling till kvalitetsnivåer och framräknande av 

åpriser och hantering av befolkningsreserven, granskning av Löneprocessen samt 

granskning av Arvodesersättningen till politiker. 
Lars Eriksson tar fram en checklista för uppföljning av nämndernas interna kon

troll. 
Diskussion med bevakningsgrupperna hålls efter revisionssammanh·äden, vid nästa 

sammanh·äde diskussion kring uppföljning av parkskötsel. 

Kommunrevisionen beslutar: 

1. Arbeta efter uppdaterad revisionsplan för 2017 (se bilaga). 

KR§ 6 

Diskussion angående modell för upphandling av revisionstjänster 

Kommunrevisionen beslutar: 

1. Roar Onsö får i uppdrag att skicka ut Simrishamns kommuns modell för upp
handling samt Båstads kommuns tidigare upphandlingsmodell. 

KR §7 

Ekonomi 
Utfallet är i enlighet med budget. 

Kommunrevisionen beslutar: 

1. Lägga informationen till handlingarna. 

usterandes si naturer 
KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande 
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Övriga frågor 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Blad 

2017-01-16 5 

Olof Eriksson rapporterade från sitt besök på utbildningsnämndens första möte 
som ett led i den grundläggande granskningen. 

Utskott/presidium 

Kommunrevisionen beslutar: 

1. Lägga informationen till handlingarna. 

KR§9 

Nästa sammanträdesdatum 
Nästa möte är 13 februari 2017 

j usterandes signaturer 
I<S/nämnd 

!lv V 
KF Utdragsbestyrkande 
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Revisionsplan 2017 

Månad Nämnd Gransknings område Gransknings-
typ 

Feb Fullmäkt Revisionen har i uppdrag att granska fullmäktigeberedningar. Detta Grund-
ige behöver göras i förhållande till budgetåret 2016. läggande 
berednin Bjuda in demokratiberedningen, mars mötet granskning 
g 

Mars KS Den grundläggande granskningen har framkommit att kommunen Grund-
inte bedriver ett strategiskt säkerhetsarbete. Vilka åtgärder tänker läggande 
kommunstyrelsen att vidta med anledning av detta? granskning 
Bjuda in kommunstyrelsens presidium och kommunchefen, februari 
eller mars 

Mars Barn- Stämmer uppgifterna i Öppna jämförelser om att grundskolan i Grund-
och Båstad når sämre resultat än tidigare. Inledningsvis är det en fråga att läggande 
utbild bevaka tills att rapport föreligger om eventuellt statistikfel. granskning 

April KS Internkontroll Grund-
Kontroll av fakturor och eventuell förekomst av bluffakturor, läggande 
bisysslor. Finns regelverk? granskning 
Om Attestordningen är uppdaterad och om den följs, i och så vilken 
kontroll som sker av attesträtten 
Investeringsprocessen 
Upphandling. A vtalstrohet till ramavtal. Vilka internkontrnll-moment 
genomförs. 
Lasse tar fram checklista för att använda fr internkontrollen. 

April KS Arvodesersättningar - arvodesersättningar Djup-
granskning 

April KS Löneprocessen - djupgranskning Djup-
granskning 

Maj KS I vilken omfattning sker uppföljning av inventariefö1teckningar och Djup-
finns regler för detta? granskning 
Generellt bör samtliga förvaltningar granskas, vilket inkluderar även 
kommunens kontroll över konst och vidare till det tekniska området. 

Juni Barn- Enligt vad som framgår av media mår fler elever psykiskt sämre än Djup-
och tidigare. Hur fungerar elevhälsan idag och i vilken grad finns ett granskning 
utbildn förebyggande arbete och fmns samverkan med socialtjänsten 

Juni KS Den verksamhet som finns kvar i kommunens regi är parkskötseln, Grund-
gator och fritidsanläggningar samt att agera i beställarrollen visavi läggande 
NSV A och Båstadhem AB. Revisorernas frågeställning gäller granskning 
skötselavtalen, sköts det effektivt? 
Gör en granskningsplan för detta på februrarimötet 

Sept Vård och Ekonomiska utfallet är av intresse och i synnerhet effektivitet inom Djup-
omsorg hemtjänsten. Budgetdisciplin inom vård och omsorg. granskning 

Göra en granskningsplan för övergripande styrning, beställar- och 
utförarorganisation och ekonomistyrning och ekonomistyrning med 
äldre och skolpeng. 

Sept KS I en gransknings av kommunens näringslivsarbete skulle Djup-
revisionsfrågoma röra uppdelningen av ansvaret på åtta olika granksning 
kommitteer och näringslivsfrågor och vilket resultat som uppnås? 
Vilken representation från kommunen finns med? Vad kostar detta i 
relation till resultatet? Företagslots, kommunikationschef. 
Ändamålsenligt och effektivt utifrån fullmäktiges mål om att vara 
topp 50. Finns en koppling till kommunens stora utbyggnadsplaner. 
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Sept KS Den verksamhet som finns kvar i kommunens regi är parkskötseln, Grund-
gator och fritidsanläggningar samt att agera i beställanollen visavi läggande 
NSV A och Båstadhem AB. Revisorernas frågeställning gäller granskning 
skötselav1alen, sköts det effektiv1? 

Okt KS Delårsbokslut Djup-
granskning 

Bevakningsgruppema sammanställer intryck avseende målstyrningen Grund-
läggande 
granskning 
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KOMMUN 

Kommunrevision 

Datum 

2017-03-17 

Handläggare 
Sten Wahlgren 
Vårt dnr 
REV 000009/2017-912 

Till: 
Kommunstyrelsen 
För kännedom: 
Kommunfullmäktige 
Kommunchef 

1 (1) 

Granskning av kommunstyrelsens styrning och uppföljning av kommunled
ningskontoret 

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Båstad kommun granskat om kommunsty
relsen säkerställer att kommunledningskontoret fullföljer sitt stödjande och sam-ordnande upp
drag och att verksamheten bedrivs ändamålsenligt. 

Vår sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen inte säkerställer att kommun
ledningskontoret fullföljer sitt stödjande och samordnande uppdrag. Detta grundar vi på att upp
följningen av de styrande dokumenten och av kommunledningskontorets uppdrag att aktivt arbeta 
för effektivisering, samordning och samverkan inte är formaliserad. 

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi kommunstyrelsen att: 
säkerställa tydlighet gällande vilket stöd verksamhetsområdena kan förvänta sig av kom
munstyrelsen. Detta kan göras genom att till exempel kartlägga de centrala processerna och 
tydliggöra ansvarsfördelningen eller genom att ta fram överenskommelser som fastställer 
servicenivåer. 

- säkerställa att stödet som verksamhetsområdena erhåller är likvärdigt och systematiserat. 
följa upp den stödjande verksamheten i större utsträckning för att identifiera utvecklings
områden. 

Revisorerna önskar svar från kommunstyrelsen på rapporten med särskilt beaktande av ovanstå
ende rekommendationer. 

Revisorerna önskar svar senast 2017-05-03. 

På uppdrag av revisorerna i Båstads kommun 

&u~ 
Sten Wahlgren 
Revisionens ordförande 

Ingvar Andreasson 
Revisionens vice ordförande 

Båstads kommun 

l<ommunledningskontor 
269 80 BÅSTAD 
Telefon: 0431-770 00 vx 
Plusgiro: 111111-1 
Org.nummer: 212000-0944 
bastads.kommun@bastad.se 
www.bastad.se 
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1. Sammanfattning 

209 av 515 

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Båstad kommun granskat om 
kommunstyrelsen säkerställer att kommunledningskontoret fullföljer sitt stödjande och 
samordnande uppdrag och att verksamheten bedrivs ändamålsenligt. 

Vår sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen inte säl<erställer att 
kommunledningskontoret fullföljer sitt stödjande och samordnande uppdrag . Detta grundar vi 
på att uppföljningen av de styrande dokumenten och av kommunledningskontorets uppdrag 
att aktivt arbeta för effektivisering, samordning och samverkan inte är formaliserad . 

Vi har bland annat gjort följande iakttagelser: 

,.. Samtliga stödfunktioner är placerade på kommunledningskontoret. 
,.. Kommunstyrelsens uppföljning av kommunledningskontorets stödjande processer 

sker inte i någon större omfattning . 
" Verksamhetsområdena får stöd i mindre eller större utsträckning när det kommer till 

samtliga interna processer. 
Verksamhetsområdena har till stor del förståelse för organiseringen av de stöttande 
resurserna men utrycker en önskan om en ökad delaktighet i prioriteringen av dem. 

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi kommunstyrelsen att: 

,.. säkerställa tydlighet gällande vilket stöd verksamhetsområdena kan förvänta sig av 
kommunstyrelsen . Detta kan göras genom att till exempel kartlägga de centrala 
processerna och tydliggöra ansvarsfördelningen eller genom att ta fram 
överenskommelser som fastställer servicenivåer. 

,.. säkerställa att stödet som verksamhetsområdena erhåller är likvärdigt och 
systematiserat. 
följa upp den stödjande verksamheten i större utsträckning för att identifiera 
utvecklingsområden. 
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2. Inledning 

2.1. Bakgrund 

210 av 515 

Båstad kommun är organiserad genom en förvaltning med sex olika verksamhetsområden; 
kommunledningskontor, teknik och service, samhällsbyggnad, barn och skola, bildning och 
arbete, vård och omsorg. Varje verksamhetsområde består i sin tur av flera avdelningar. 
Kommunledningskontoret är underställt kommunstyrelsen och har en stödjande och 
samordnande roll i organisationen. Kommunledningskontoret består av kommunkansli, IT, 
HR, ekonomi, kommunikation, en stab och kommunens kundcenter. Kommunchefen är 
förvaltningschef samt chef över kommunledningskontoret och verksamhetsområdescheferna. 

Revisorerna ser en risk för att verksamhetsområdena inte alltid får det stöd och den hjälp de 
behöver. Revisorerna beslutade därför att göra en granskning av kommunstyrelsens styrning 
och uppföljning av kommunledningskontorets stödjande och samordnande uppdrag. 

2.2. Syfte och revisionsfrågor 

Granskningens syfte har varit att bedöma om kommunstyrelsen säl<erställer sitt stödjande 
och samordnande uppdrag samt att verksamheten bedrivs ändamålsenligt. 

I granskningen besvaras följande revisionsfrågor: 

~ Har kommunstyrelsen en ändamålsenlig styrning och uppföljning av kommunlednings
l<antoret? 

._ Säkerställer kommunstyrelsen i enlighet med sitt uppdrag ett ändamålsenligt stöd till 
verksamhetsområdena? 
Sker det en tillräcklig samordning av de interna processer som kommunstyrelsen 
ansvarar för? 

2.3. Genomförande och avgränsning 

Granskningen grundas på intervjuer och dokumentstudier (se bilaga 1) och har genomförts 
under september-december. Intervjuer har skett med kommunchef, kanslichef, HR-chef, . 
ekonomichef, IT-chef, kommunstyrelsens presidium. Telefonintervjuer har skett med samtliga 
verksamhetsområdeschefer i kommunen samt kommunikationschefen. Då vård- och 
omsorgschefen påbörjade sin anställning ett par veckor innan granskningen påbörjades har i 
hennes ställe funl<tionen socialt ansvarig socionom (SAS) intervjuats. 

I enlighet med revisionsuppdraget fokuserar granskningen på att utvärdera den politiska 
styrningen. Granskningen avgränsas till de stödjande processerna inom HR, IT, ekonomi, 
kommunikation, nämndadministration, upphandling och juridik. Det kan dock vara möjligt att 
delar av de granskade områdena är delegerade till eller verkställs på tjänstemannanivå . Det 
slutliga ansvaret vilar dock på den granskade nämnden. Även rekommendationerna är 
riktade mot nämnden även om verkställandet av dem i förlängningen hanteras av 
förvaltningen . De intervjuade har beretts tillfälle att sakgranska rapporten. 
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3. Revisionskriterier 

3.1. Kommunallagen 

211av515 

6 Kap1 § Styrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens eller landstingets 
angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemensamma 
nämnders verksamhet. 

6 Kap 4 § Det åligger styrelsen särskilt att 

1. bereda eller yttra sig i ärenden som skall handläggas av fullmäktige med de begränsningar 
som framgår av 5 kap. 29-32 §§, 
2. ha hand om den ekonomiska förva ltningen, 
3. verkställa fullmäktiges beslut, och 
4. i övrigt fullgöra de uppdrag som fullmäktige har lämnat över till styrelsen 

3.2. Kommunstyrelsens reglemente 

Kommunstyrelsens reglemente antogs av kommunfullmäktige den 17 december 2014 med 
ändring senast den 16 december 2015. I reglementet fastställs att kommunstyrelsen har 
ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning . I kommunstyrelsens 
styrfunktion ligger bland annat att leda och samordna förvaltningen av kommunens 
angelägenheter och att ha uppsikt över övriga nämnder, planera för att verksamhet och 
ekonomi efterlevs samt att den löpande verksamheten fungerar rationellt och ekonomiskt. 
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4. Granskningsresultat 

212 av 515 

Resultaten av granskningen presenteras i två övergripande avsnitt: kommunstyrelsen 
uppdrag och stöd till verksamhetsområdena. 

4.1. Kommunstyrelsens uppdrag 

4. 1.1. Iakttagelser 

4.1 .1.1 Styrning och uppföljning 

Kommunstyrelsens uppdrag är, enligt reglementet, bland annat att leda arbetet med och 
samordna utformningen av mål, riktlinjer och ramar för styrningen av den kommunala 
verksamheten, leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och 
ansvara för att de av fullmäktige fastställda målen och planerna för verksamhet och ekonomi 
efterlevs och att den löpande verksamheten fungerar rationellt och ekonomiskt. En av de 
övergripande processerna som kommunstyrelsen leder och samordnar är kommunens mål
och budgetprocess som leder fram till kommunens budget med plan för de två följande åren. 
Enligt kommunens målkedja fastställer kommunfullmäktige en vision, kommunfullmäktigemål 
samt nämndmål. Dessa konkretiseras därefter i nämndplaner och förvaltningen konkretiserar 
nämndplanerna i verksamhetsplaner. 

Av kommunens budget 2016 framgår att kommunledningskontorets ansvarsområden bland 
annat är styr- och ledningssystem, övergripande utvecklingsfrågor, l<ommunikationsinsatser 
och övergripande personal- ekonomi- och IT-verksamhet. I budgetdokumentet fastställs att 
kommunledningskontorets uppgifter, utöver att understödja den politiska ledningen och 
styrningen av kommunen, bland annat är att: 

.,. aktivt arbeta för effektivisering, samordning och samverkan 

.,. biträda verksamheterna med stöd i ekonomifrågor 

.,. ansvara för övergripande frågor inom HR-området 

.,. ansvara för kommunens IT 
•· ansvara för kommunens interna och externa kommunikation inklusive PR och 

övergripande marknadsföring 

Det finns upprättade program, strategier, policys, riktlinjer och processbeskrivningar kopplat 
till kommunledningskontorets uppgifter som beskriver hur processerna och arbetet ska ske. 
Vissa av dem är antagna av kommunfullmäktige medan andra är framtagna för bruk inom 
förvaltningen. I nästa avsnitt kommer en redogörelse av ett urval av dokumenten. Det 
framgår inte tydligt om och hur uppföljningen av samtliga policys, riktlinjer och 
processbeskrivningar ska genomföras. Det framgår exempelvis inte i 
kommunikationspolicyn, personalpolitiska programmet och IT-policyn hur uppföljningen ska 
gå till. Däremot framgår det i bredbandsstrategin, informationssäkerhetspolicyn samt i 
årshjulet för systematisk arbetsmiljö och löneöversynen att det ska ske en uppföljning. 
Omfattningen av den beskriva uppföljningen varierar mellan dokumenten. 

Uppföljning sker genom delårsrapporten och årsredovisningen som går upp till 
kommunfullmäktige. I årsredovisningen (2015) finns årets viktigaste händelser, årets 
investeringar och framtidsperspektiv beskrivna. För samtliga stödjande områden inom 
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kommunledningskontoret finns ekonomiska resultat redovisade i årsredovisningen . Utöver 
ekonomiska resultat finns det även andra nyckeltal inom områdena IT och HR. 

Det finns ingen verksamhetsplan för kommunledningsl<0ntoret för verksamhetsåret 2016. 
Inför 2016 fokuserade kommunledningskontoret på att bistå i upprättandet av 
verksamhetsplaner för de tjänsteproducerande verksamhetsområdena istället. Enligt 
ledningsstrategen i kommunledningsstaben är det ett arbete som är pågående inför 
verksamhetsåret 2017. Detta bekräftas av de intervjuade på kommunledningskontoret. 

Det finns en internkontrollplan för kommunstyrelsen , kontrollpunkterna i planen avser IT, 
ekonomi, stab och kansli. Syftet med intern kontroll är att främja en fungerande ledning av 
kommunens verksamhet, att förebygga och hantera risker, att utnyttja möjligheter och starka 
sidor, att kontinuerligt utveckla verksamheten och att utvärdera verksamhetens resultat. 

Inom kommunstyrelsens presidium delar man inte uppfattning om i vilken utsträckning 
kommunstyrelsen ska styra kommunledningskontoret. Ståndpunkterna går också isär 
avseende om styrningen främst ska ske genom dialog mellan kommunstyrelsens ordförande 
och kommunchefen eller om hela kommunstyrelsen borde vara mer involverade i processen. 
Kommunstyrelsen följer upp måluppfyllelsen av de kommunövergripande målen i samband 
med delårsrapporten och årsredovisningen medan uppföljningen av ekonomin sker per 
månad, tertial, delår och årsbokslut. 

4.1.1.2 Samordning av interna processer 

Verksamhetsområdena erhåller stöd i ovan beskrivna processer av l<0mmunstyrelsen. 
Kommunstyrelsen samordnar fler processer i kommunen , exempelvis processer kring 
lokalfrågor. Granskningen avgränsas till att gälla processerna som beskrivs ovan. I stort sett 
har alla stödjande resurser som gäller IT, ekonomi, HR och kommunikation placerats på 
kommunledningskontoret. Utöver dessa är även resurser för frågor inom juridik och 
upphandling placerade på kommunledningskontoret. Samordningen av de olika interna 
processerna i förvaltningen sker bland annat genom samordningsgrupper, möten mellan 
ansvariga tjänstemän på kommunledningskontoret tillsammans med verksamhetsområdena 
samt genom kommunchefens ledningsgrupper. 

Kommunchefen har två ledningsgrupper kopplade till sig. Den stora ledningsgruppen består 
av samtliga verksamhetsområdeschefer, VD för Båstadhem, kommunikationschef, HR-chef 
och ekonomichef. Den lilla ledningsgruppen består av samtliga avdelningschefer på 
kommunledningskontoret. Enligt uppgift från de intervjuade som ingår i den stora 
ledningsgruppen genomsyras arbetet av ett koncerntänkande. Vidare anser de att arbetet 
fungerar väl då de försöker att inte upptas av allt för mycket operativa frågor utan istället 
fokusera på strategisk planering. 

Av intervjuerna framkom att det kan finnas ett behov att delaktighet kring användandet av de 
gemensamma resurserna för de stödjande processerna på ledningsnivå. Fastän det tydligt 
framkom av intervjuerna att det finns en förståelse att samla de stödjande resurserna på 
l<0mmunledningskontoret framkom det även att en ökad delaktighet kring användandet av 
dem är önskvärt. 

4.1.2. Bedömning 

Vår bedömning är att kommunstyrelsens styrning av komrnunledningsl<0ntoret genom de 
kommunövergripande målen, policys, strategier och riktlinjer är tillräcklig . Dock bedömer vi 
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att kommunstyrelsens uppföljning kan förbättras. Kommunledningskontorets 
verksamhetsplan bör, i enlighet med målstyrningsmodellen, dels tydligt visa hur 
kommunledningskontoret ämnar arbeta för att bidra till de kommunövergripande målen dels 
tydligt definiera kommunledningskontorets roll i organisationen och vilket stöd som 
verksamhetsområdena ska erhålla . Uppföljningen av verksamhetsplanen kan utgöra ett sätt 
för kommunstyrelsen att följa upp och identifiera utvecklingsområden gällande stödet som 
erhålls av verksamhetsområdena. 

Vi bedömer att samordningen genom de olika tillvägagångssätten som beskrevs ovan är 
fungerande. Dock bedömer vi att uppföljningen av hur väl kommunstyrelsens uppdrag att 
leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och att den löpande 
verksamheten fungerar rationellt och ekonomiskt bör utvecklas. 

Kommunstyrelsen bör även säkerställa att de planer, riktlinjer och policys som finns följs upp 
och hålls uppdaterade. 

Sammantaget bör kommunstyrelsen säkerställa att kommunledningskontoret, i enlighet med 
budgetdokumentet, aktivt arbetar för effektivisering, samordning och samverkan. 

4.2. Stöd till verksamhetsområdena 

4.2.1. Iakttagelser 

Hela den kommunala organisationen är organiserad under en gemensam förvaltning och i 
stort sett alla stödjande resurser är placerade på kommunledningskontoret. 
Kommunlednings-kontoret ansvarar för de stödjande funktionerna och ska se till att dessa 
processer fungerar i hela kommunen. Det framkommer av intervjuerna att samtliga 
verksamhetsornrådeschefer har förståelse för valet av organisation och det framkommer 
även att de till stora delar är nöjda. Det blir dock tydligt att stödet till verksamhetsområdena 
inte är standardiserat och därmed blir resultatet varierande. Samtliga intervjuade tjänstemän 
nämner resursbristen när det kommer till de stödjande processerna i kommunen. De har 
förståelse för att kommunens resurser inte tillåter en utökad administrativ organisation men 
tar upp stressen bland medarbetarna som följd. Nedan följer en redogörelse för innehållet i 
de olika stödjande processerna på kommunledningskontorets avdelningar. 

4.2.1.1 Ekonomiavdelning 

Ekonomifunktionen i kommunen är centraliserad på kommunledningskontoret. På 
avdelningen arbetar 10 personer, inklusive ekonomichefen, varav sju ekonomer servar 
verl<samhetsområdena med ekonomiska uppföljningar, redovisning och intern kontroll. 
Ekonomerna har tilldelade verksamhetsområden som de ansvarar för. Ekonomin följs upp 
per månad, tertial, vid delår och årsbokslut av kommunstyrelsen. Till delårsrapporten och 
årsbokslutet finns instrul<tioner som har upprättats av ekonomiavdelningen. Instruktionerna 
anger tidplan för de olika momenten och när den politiska behandlingen ska ske samt 
beskriver vad rapporterna ska innehålla. 

Verksamhetsområdescheferna anser att stödet från ekonomiavdelningen fungerar bra. 
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IT-avdelningen ansvarar till stor del för IT-verksamheten i kommunen och det sker ingen 
interndebitering inom organisationen. Verksamhetsområdena står för kostnaderna när det 
kommer till mobiltelefoner, läsplattor, verksamhetsspecifika system samt elevdatorerna inom 
skolan. IT-avdelningen ansvarar för oml<0stnaderna för IT-verksamheten samt 
investeringsbudgeten för kommunövergripande IT-utveckling. IT-avdelningen är indelad i tre 
delar; Helpdesk, support och drift. Det har även upprättats IT-beredskap utanför ordinarie 
kontorstider, efter ett uttryckt behov hos verksamhetsområdena. 

Det finns en upprättad servicenivåöverenskommelse SLA för IT-funktioner mellan 
verksamhetsområdena och IT-avdelningen. Av överenskommelsen framkommer att IT ska 
understödja utvecklingen av verksamheterna i syfte att få en hög effektivitet och ökad 
tillgänglighet för att skapa bättre service åt medborgare och företag, möjliggöra och hjälpa till 
att utveckla nya effektiva arbetsmetoder och att IT ska vara ett verktyg för att stödja och 
fördjupa den kommunala demokratin. Det framgår att IT-avdelningens har det övergripande 
ansvaret för IT-frågor i kommunen såsom drift, support, helpdesk, projektledning, systemstöd 
samt utvecklingen av kommunens IT-system. Verksamheterna har ansvaret att tillse att 
fastställda rutiner, policy och standarder efterföljs, att tillsammans med IT-avdelningen 
budgetera IT-kostnader och IT-investeringar. Verksamheterna ansvarar även för deras 
interna organisation med systemägare, informationsägare och systemstöd samt att 
klassificera informationen enligt beslutade informationsaspekter. IT-avdelningen ansvarar 
bland annat för att det finns en väl utbyggd infrastruktur med god geografisk täckning, att rätt 
processer används för att hantera problem, vid utveckling och projekt, att det finns personal 
med rätt kompetens och att standardisera produkter och tjänster som ska leda till att göra IT 
enklare och billigare. Av servicenivåöverenskommelsen framkommer även rutinerna för 
planerade driftstopp och systemunderhåll samt att systemunika SLA kan upprättas för 
specifika system om verksamhetsområdena så kräver. 

Ärenden som kommer in under IT-beredskapen följs upp, i likhet med andra IT-ärenden, 
genom ärendenummer och incidentnummer. IT-chefen har sett en ökning av antal ärenden 
de senaste åren utan att få ett ökat anslag istället säger de sig arbeta mer effektivt. Ökningen 
beror främst på fler system, datorer, läsplattor, telefoner, bland annat som en konsekvens av 
"en-till-en" i skolan samt att politikernas handlingar numera distribueras via läsplattor. 

IT-avdelningen har kontinuerliga möten med verksamhetsområdena för att diskutera behov 
och planer. Mötena sker med jämna mellanrum utifrån verksamhetsområdets behov. Med 
områdena bildning och arbete, barn och skola och samhällsbyggnad sker mötena oftare, 
medan området teknik och service träffar IT-avdelningen ungefär varannan månad. Inom 
området vård och omsorg uppstod ett glapp på grund av att tjänsten som 
verksamhetsområdeschef var vakant. 

Verksamhetsområdescheferna uppger att de till stor del är nöjda med IT-verksamheten men 
att det finns utrymme till förbättringar. Uppfattningen om vad som skulle l<unna bli bättre 
skiljer sig till viss del åt men mynnar ut i resursfrågan . Barn och skola anser att de skulle 
behöva mer tekniskt stöd ute i verksamheterna medan samhällsbyggnadsområdet anser att 
IT-avdelningen hanterar akuta problem istället för att arbeta mer med långsiktigt strategisk 
IT-utveckling. 

4.2.1.3 HR-avdelning (Human Resources) 

Det framkommer av intervjun att HR-avdelningens styrande roll utgörs av riktlinjer och rutiner 
för hur chefer ska arbeta med HR-frågor, exempelvis lönebildningsprocessen och det 
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systematiska arbetsmiljöarbetet. Till dessa processer finns upprättade dokument som 
beskriver kommunens årshjul och tidplan för de olika aktiviteterna som ingår i processerna 
och vem som är ansvarig för de olika aktiviteterna och när beslut fattas på politisk nivå om 
riktlinjer för löneöversynen. Det framgår vilka aktiviteter som chefer respektive HR
avdelningen är ansvarig för. HR-avdelningens uppdrag beskrivs som att skapa 
förutsättningar för organisationen att arbeta med HR-frågor. Ett led i att uppnå detta är att 
utveckla en digital chefshandbok som ska vägleda cheferna med tydliga och enkla 
instruktioner om vad som ingår i rollen som chef. HR-avdelningens stöttande roll kommer till 
utryck när cheferna behöver ytterligare stöd. Då HR-avdelningen är en centraliserad funktion 
i kommunen är det i stort sett enbart avdelningen som arbetar med frågor som rör området. 

Kommunens löneadministration finns i Helsingborg på HR-servicecenter, ett samarbete 
mellan sex kommuner i Familjen Helsingborg. HR-chefen anser att det finns en tydlig roll och 
uppdragsfördelningen mellan kommunens interna HR och HR- servicecenter. Det finns dock 
ett missnöje vad gäller servicen från HR-servicecenter. Det pågår ett ständigt 
utvecklingsarbete i ägarrådet som är kopplat till funktionen . I kommunen har ett 
avvikelserapporteringssystem upprättats genom att ett formulär fylls i vid missnöje i kontakt 
med HR-servicecenter. Formuläret lämnas till HR-chefen som därefter lyfter frågorna i 
ägarrådet. 

HR-chefen ska, enligt uppgift, initiera ett ärende hos kommunstyrelsen som gäller en 
uppdatering av kommunens personalpolitiska program med anledning av kommunens 
nyligen antagna vision. Vidare ska policys knutna till HR ses över med anledning av 
AFS(2015:4)1 om organisatorisk och social arbetsmiljö. Föreskriften blev gällande från och 
med den 31 mars 2016 och reglerar kunskapskrav, mål, arbetsbelastning, arbetstid och 
kränkande särbehandling. 

De mer personalintensiva verksamheterna uttryckte att uppdelningen mellan kommunens HR 
och HR-servicecenter har varit mer problematisk än för övriga verksamheter. Från 
verksamheterna är kritiken snarare riktad mot HR-servicecenters tjänst än mot kommunens 
interna. Under intervjuerna framkom även att vissa verksamhetsområdeschefer upplever ett 
större behov av stöd vid enskilda personalärenden än vad de får. I övrigt anser 
verksamhetsområdescheferna att HR fungerar väl i kommunen. 

4.2.1.4 Kommunikationsavde/ning 

Inom området kommunikation finns tre styrande dokument som gäller för hela organisationen 
och som politikerna har fattat beslut om; kommunikationspolicyn, kommunikationshandboken 
och kriskommunikationsplanen. Kommunikationspolicyn redogör att 
kommunikationsavdelningens ansvarar för den kommunikativa plattformen, varumärket 
Båstad, webbplatsen samt för marknadsföringen. Kommunikationsavdelningen ska upprätta 
styrdokument och ansvara för genomförande och uppföljning samt bidra till att utveckla den 
interna och externa kommunikationen. Policyn förklarar vidare att 
kommunikationsavdelningen ska vara rådgivande i kommunikationsfrågor och operativt driva 
de kommunikativa aspekterna i verksamheten. Policyn föreskriver att det är 
verksamhetsområdescheferna som har det yttersta ansvaret för intern och extern 
kommunikation utifrån sitt ansvarsområde. 

1 Arbetsmiljöverkets föreskrifter 
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Kommunikationsavdelningen består av kommunikationschefen, en medarbetare samt en 
trainee genom traineeprogrammet Familjen Helsingborg2

. Avdelningen sköter kommunens 
interna och externa kommunikation och bistår enligt egen utsago verksamhetsområdena i 
största möjliga mån utifrån tillgängliga resurser. Det finns en webb- och 
kommunikationsgrupp, formaliserad via kommunledningsgruppen, med representanter från 
samtliga verksamhetsområden som samordnas av kommunikationsavdelningen. Gruppen 
ansvarar för att det finns uppdaterad och korrekt information på hemsidan och gruppen 
samlas fyra gånger per år. Mellan tillfällena kan uppgifter delas ut, något som 
kommunikationschefen anser fungerar väl. På avdelningen sker ett kontinuerligt 
prioriteringsarbete när det kommer till vilka kommunikationsinsatser som ska genomföras. 
Kommunikationschefen menar att det inte är möjligt att genomföra allt som önskas utan att 
de måste göra avvägningar hela tiden. Vid svårare prioriteringar stämmer hon även av med 
kommunchefen. 

Av intervjun framkom att kommunikationsavdelningens roll främst är stöttande, genom att 
bistå med lösningar på dels hur och dels genom vilka informationskanaler budskap bäst 
kommuniceras ut. Kommunikationschefen klargör att verksamhetsområdena känner bäst till 
sin egen organisation och vilket budskap verksamheterna vill förmedla. Det saknas skriftlig 
dokumentation som beskriver gränsdragningen mellan kommunikationsavdelningens 
respektive verksamhetsområdenas ansvar i kommunikationsarbetet. Något som 
kommunikationschefen anser att de kommer att komma till rätta med genom 
verksamhetsplanen som kommunledningskontoret ska arbeta fram. Verksamhetsplanen ska 
förtydliga kommunikationsavdelningens roll i kommunens övergripande målarbete samt att 
stödet som verksamhetsområdena kan erhålla kommer att bli mer tydligt. 

Av intervjuerna framkom att stödet inom området kommunikation som 
verksamhetsområdena erhåller från kommunstyrelsen inte anses vara tillräckligt. Vidare 
framkom att det finns anledning att diskutera och omvärdera kommunens ambition avseende 
kommunikationsinsatser i relation till det stöd som verksamhetsområdena är i behov av. 

4.2.1.5 Kommunkansliet 

Nämndadministrationen är centraliserad till kommunkansliet. Kommunkansliet bistår med 
mallar för tjänsteskrivelser, beslutsformuleringar samt sköter expedieringen av ärenden. De 
hanterar även beslutsloggen, som redovisar uppdragens verkställighet, som rapporteras till 
kommunfullmäktige. Kansliet ansvarar för att reglementen och delegationsordningar 
uppdateras till följd av lagändringar eller verksamhetsförändringar. Detta sker i samarbete 
och på uppdrag av berörda verksamhetsområden då det är tjänstemännen i respektive 
verksamhetsområde som har kompetensen inom respektive sakområde. 

Det framkom av intervjuerna att det finns nedskrivna rutiner för processerna men att de till 
viss del är osammanhängande, vilket försvårar möjligheten att se helheten och hur 
delprocesserna påverkar varandra. Kanslichefen menar att detta är ett utvecklingsarbete 
som har pågått under en längre tid men på grund av bristande resurser, främst avsaknad av 
ett system för processhantering, har de inte kommit längre. 

Verksamhetsområdeschefernas anser att det finns tydliga mallar och dokumenterade rutiner 
som beskriver hur processen ska gå till men att de inte alltid följs i praktiken. Exempel som 

2 Kommunstyrelsen har fattat beslut om att inte delta i Familjen Helsingborgs traineeprogram från och 
med 2017. 
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tas upp är utebliven återkoppling i ärendeberedningsprocessen och till viss del otydlig roll
och ansvarsfördelning. Verksamhetsområdeschefernas uppfattning är att det har blivit bättre. 

4.2.1.6 Staben 

Staben består av en upphandlare, en kommunjurist, en utvecklingsstrateg, en 
ledningsstrateg samt kundcenter. Samtliga funktioner leds av kommunchefen bortsett från 
kundcenter vars chef är kommunchefens och kommunstyrelsens ordförandes sekreterare. 
Upphandlaren och kommunjuristen servar hela kommunen. Inom upphandling finns en 
inköpsgrupp med representanter från samtliga verksamhetsområdena. 

Verksamhetsområdescheferna anser att de till stor del får stöd i upphandlingsfrågor och att 
processen fungerar väl i kommunen genom den tvärsektoriella inköpsgruppen. De flesta 
anser att de hade behövt mer stöd när det kommer till juridiska frågor men har samtidigt 
förståelse för att det är svårt med de begränsade resurser som finns på 
kommunledningskontoret. Inom Familjen Helsingborg finns ett avtal vad gäller skoljuridiska 
frågor där verksamhetsområdena "bildning och arbete" samt "barn och skola" kan erhålla 
visst stöd. Liknande avtal finns inte för övriga verksamhetsområden och flera av cheferna 
upplever ett större behov än enbart ett bollplank när juridiska spörsmål uppstår. 

Det framkom av intervjuerna att lösningen inte är att öka resurserna utan att hitta smidigare 
lösningar och tydligare processer inom organisationen. Ett tydligt exempel på detta är 
införandet av E-handel. Fokus måste vara att hitta de mest effektiva processerna inom 
befintliga resurser så att arbetet inom förvaltningen sker så ändamålsenligt som möjligt. Ett 
exempel som lyfts fram är systematisering av att ärendeberedningen så att de bland annat 
innehåller en ekonomisk konsekvensanalys av beslutet för att förhindra eventuella 
målkonflikter. 

4.2.2. Bedömning 

Vår bedömning är att kommunstyrelsen kan förbättra sin uppföljning av stödet som 
verksamhetsområdena erhåller av kommunledningskontoret. Vi grundar vår bedömning på 
att det inte framkommer hur kommunstyrelsen säl<erställer att stödet som kommunlednings
kontoret tillhandhåller till verksamhetsområdena är tillräckligt. Kommunstyrelsen genomför 
inte någon formaliserad och dokumenterad dialog med nämnderna för att följa upp de interna 
processerna som kommunstyrelsen ansvarar för. Det är kommunstyrelsens ansvar att 
säkerställa att stödet som erbjuds verksamhetsområdena är det stöd som de är i behov av 
samt att det är ett likvärdigt och systematiserat stöd utifrån befintliga resurser. 

Vi bedömer att det i en del av de interna processerna är oklart var gränsdragningen går 
mellan stödet som kommunledningskontoret ger och vad verksamhetsområdena förväntas 
ansvara för själva. När det kommer till gränsdragningen kring processerna inom IT, ekonomi 
och HR framstår de som tydligare än vad processerna kring kommunikation och 
ärendeberedning gör. Det är dock svårt att avgöra om bristen utgörs av en avsaknad av 
stödet som sådant eller om bristen ligger i kommunikationen med verksamheterna gällande 
vilka delar verksamheterna själva förväntas hantera. Vi bedömer även att det är av vikt att 
det sker någon form av förankring för att nå en samsyn kring användandet av de 
gemensamma resurserna . Detta då granskningen visar att även om det finns en förståelse 
kring kommunens ansträngda resurser så saknas samsyn om hur användandet av 
resurserna borde prioriteras. l<ommunledningskontoret skulle kunna tydliggöra sitt ansvar 
gentemot verksamhetsområdena genom att kartlägga tvärsektoriella processer och på så 
sätt tyd liggöra ansvarsfördelningen. 

11 



Buildinq a hel ler 
working world 

219av515 

5. Sammanfattande bedömning 
Vår sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen inte säkerställer att 
kommunledningskontoret fullföljer sitt stödjande och samordnande uppdrag. Detta grundar vi 
på att uppföljningen av de styrande dokumenten och av kommunledningskontorets uppdrag 
att aktivt arbeta för effektivisering, samordning och samverkan inte är formaliserad . 

Revisionsfråga Svar rin~ 
Har kommunstyrelsen en ändamålsenlig Ja, gällande kommunstyrelsen styrning av 
styrning och uppföljning av kommunledningskontoret. Styrningen sker genom de 
kommunledningskontoret? kommunövergripande målen, policys, strategier och 

riktlinjer och bedöms som tillräcklig. 
Delvis, gällande uppföljningen av 
kommunledningskontoret. Uppföljningen kan förbättras så 
att kommunstyrelsen kan följa upp om verksamheten 
bedrivs på ett ändamålsenligt och effektivt sätt. 

Säkerställer kommunstyrelsen i enlighet med Verksamhetsområdena erhåller stöd inom IT, 
sitt uppdrag ett ändamålsenligt stöd till kommunikation, HR, ekonomi, upphandling, juridik och 
verksamhetsområdena? nämndadministration från kommunstyrelsen. Det 

framkommer dock inte hur kommunstyrelsen säkerställer 
att stödet som tillhandhålls är tillräckligt. 

Sker det en tillräcklig samordning av de Delvis, vi bedömer att strukturen för samordningen är 
interna processer som kommunstyrelsen tillräcklig bland annat genom ledningsgrupper och 
ansvarar för? samordningsgrupper inom olika områden. Uppföljningen 

av kommunstyrelsens uppdrag att leda och samordna 
förvaltningen samt att den löpande verksamheten 
fungerar rationellt och ekonomiskt kan däremot utvecklas. 

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi kommunstyrelsen att: 

säkerställa tydlighet gällande vilket stöd verksamhetsområdena kan förvänta sig av 
kommunstyrelsen. Detta kan göras genom att till exempel kartlägga de centrala 
processerna och tydliggöra ansvarsfördelningen eller genom att ta fram 
överenskommelser som fastställer servicenivåer. 
säkerställa att stödet som verksamhetsområdena erhåller är likvärdigt och 

systematiserat. 
,. följa upp den stödjande verksamheten i större utsträckning för att identifiera 

utvecklingsområden. 

Båstad den 13 februari 2017 

Malin Lundberg 
EY 

Negin Nazari 
EY 
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Bilaga 1: Källförteckning 

Intervjuade funktioner: 

... Katarina Pelin, kommunchef 

1> Anders Björk, IT-chef 

> Kommunstyrelsens presidium Bo Wendt, Inge Henriksson och Ingela Stefansson 

.,.. Catharina Elofsson, kanslichef 

.,.. Johan Linden, ekonomichef 

1> Marianne Malm, HR-chef 

1- Birgitta Sjöberg, kommunikationschef 

> Ingemar Lundström, teknik- och servicechef 

,,. Lisa Rönnberg, samhällsbyggnadschef 

,,.. Ingrid Pettersson, SAS vård- och omsorg 

i. Henrik Andersson, bildningschef 

'" Birgitte Dahlin , skolchef 

Medverkat vid intervjuerna: 

,,. Claes Wallin, förtroendevald revisor 

> Sten Wahlgren, förtroendevald revisor 

> Gert-Håkan Ericsson, förtroendevald revisor 

.. Ingvar Andreasson, förtroendevald revisor 

Dokument: 

.. Kommunstyrelsen reglemente 

.. Mål och budgetplan 2016 

.. Kommunikationspolicy 

... IT-policy 

.. Bredbandsstrategi 

... Målkedja 

.. Inköp- och upphandlingspolicy 

.. Personalpolitiskt program 

.. Systematisl< arbetsmiljö 

> I nternkontrollplan 

.. Kommunledningskontorets internbudget 

.. Arsredovisning 2015 
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,. Anvisningar inför delårsrapport och årsbokslut 

221 av 515 

14 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunrevision 

· ÅST/-1.DS l<OMMUN 
l(omrnunsl\'ielsen 

Till: 

222 av 515 

1 (1) 

Datum 

2017-03-09 

Handläggare 

Sten Wahlgren 

Vårt dnr 

Myndighetsnämnden 
För kännedom: 
Kommunfullmäktige 
Kommunchef 

REV 000017 /2017-912 

Granskning av myndighetsnämndens ärendehantering 

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Båstads kommun granskat om myndighets
nämnden har en ändamålsenlig styrning, uppföljning och kontroll vid hantering av ärenden. 

Vår sammantagna bedömning är att ärendehanteringen fungerar tillfredställande medan det finns 
förbättringsområden gällande myndighetsnämndens ärendehantering och protokollföring. I rap
porten lämnas följande rekommendationer, vilka revisorerna vill att myndighetsnämnden särskilt 
beaktar i sitt svar. 

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi myndighetsnämnden att: 
säkerställa att protokollförda beslut är fullständiga, 

- säkerställa att beslutsförslagen framgår i protokollen, 
överväga möjligheter till att förenkla nämndadministrationen, 
ta fram strategier för hur arbetet med att gynna företagsklimatet kan bedrivas, 

- arbeta med att förbättra mötes- och debattldimatet. 

Revisorerna önskar svar på granskningsrapporten senast 2017-05-03 . 

På uppdrag av revisorerna i Båstads kommun 

~~ 
Revisionens ordförande 

Båstads kommun 

J<ommunledningskontor 
269 80 BÅSTAD 
Telefon: 0431-77000vx 
Plusgiro: 111111-1 
Org.nummer: 212000-0944 
bastads.kommun@bastad.se 
www.bastad.se 



223 av 515 

Revisionsrapport 2016 

Genomförd på uppdrag av revisorerna 
Februari 2017 

111111111111 I . 

Båstads kommun 
Granskning av myndighetsnämndens 
ärendehantering 

. Building a better 
wort{ing world 



Bllil tii no <; oetl i)r 
\'/Orkin tl \\'Oi l<I 

Innehåll 

224 av 515 

1. Sammanfattning ......................................................................................................... 2 

2. Inledning .. ....................................... .. ........... ...................................................... ......... 3 
2.1 . Bakgrund .... .... ...... ... ...... .... ... ... .... ....... ........ ..... .. .... ..... ... .... ..... .......... ..... ....... ........... 3 
2.2. Syfte och revisionsfrågor ..... .. .. .. .. .. ..... .. .... .. .. .. ....... .. ..... .. .. ... ....................... .. ..... ...... 3 
2.3. Ansvarig nämnd ...... ..... .. .. .. .... .. ....... ..... .... ....... .. .... .. ......... ... ..... ...... .. .. ..... .. .. .. .. ... ... .. 3 
2.4. Tillvägagångssätt och avgränsning ........... ... ............ .. .. .. .. .. ......... .. .... ...... .. ... .... .. .. ... 4 
2.5. Revisionskriterier ... .. ... .. ..... ................. .. .. .. .... ..... .. ... .... .. .. .. ...... .. .. ... ... ........... ..... .. ... .. 4 

3. Granslcningsresultat ..... .......................................................... ................................... 5 

3.1. Ansvarsfördelning och dialog .. ... ... .... .. .... ... ... ..... .. ........ .. .. ... .. ........... ..... ... .... .... ..... .. 5 
3.2. Besluts underlag och uppföljning och kontroll av beslut.. ..... .. ...... .. .. .. .. ..... .. .. .. .... ... .. . 6 
3.3. Specifika ärenden .. ... .. .......... ..... ..... .. .. .. : ....... ..... .. .. ... ... .... .. ..... .. ..... .. ..... .............. .... 9 

4. Sammanfattande bedömning ... .......... ....................................................................... 9 

Bilaga 1: Källförteckning 

1 



225 av 515 

811ild_ing a bet ter 
1·1or lung wor ld 

1. Sammanfattning 
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Båstads kommun granskat om 
myndighetsnämnden har en ändamålsenlig styrning, uppföljning och kontroll vid hantering av 
ärenden. Med ändamålsenlighet avses nämndernas förutsättningar för att initiera, bereda, 
hantera och följa upp arbetet med ett gott resultat utifrån sitt uppdrag enligt lagstiftningen. 
Vår sammantagna bedömning är att ärendeberedningen fungerar tillfredställande medans 
det finns förbättringsområden gällande myndighetsnämndens ärendehantering och 
protol<allföring. 

Vi har bland annat gjort följande iakttagelser: 
> Verksamheterna har möten kring vilka ärenden som ska upp på nämnden. I vissa 

ärenden ligger det att bedöma om de kan- behandlas genom beslut på delegation eller 
om de ska hanteras av nämnden 
Innan mötet träffar ordförande och vice ordförande ansvariga chefer för en genom
gång av ärendena 
Enkätsvaren visar genomgående att nämnden är nöjd med ärendeberedningen 

;:.. Eftersom bygg- och miljösystemen inte är kompatibla med kommunens ärendehante
ringssystem krävs en del extra administration. 

1> I den interna kontrollplanen för samhällsbyggnad 2016 ingår en kontrollpunkt där 
sammanlagt fyra av nämndens protokoll (stickprov) avseende beslut i byggärenden 
granskas för att se till att all lagstadgad information finns med samt att rätt information 
finns med från tjänsteskrivelsen. 
I vissa ärenden är protokollen otydliga. Det gäller när liggande förslag saknas och vid 
överklaganden. 
Utifrån ärendehanteringen i protokollen, bifogade skrivelser och intervjuer noterar vi 
att i miljöärenden står överväganden mellan att tillämpa lagen och att i enlighet med 
kommunfullmäktiges mål stimulera företagsklimatet. Dock underströk ordföranden vid 
intervju att lagen alltid går före. 

t> Det framgår även av protokollens bilagor och intervjuer att det finns grundläggande 
motsättningar gällande miljötillsyn som bidrar till ett engagerande samtals- och de
battklimat. Debatten sker ibland mellan tjänstemän och politiker och inte inom nämn
den och i en reservation uttrycks det att tjänstemannaförslaget har en fundamentalist
isk inriktning. Debatten verkar ibland styras mot huruvida miljölagen är en ändamåls
enlig lagstiftning. 

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi myndighetsnämnden att: 

v säkerställa att protokollförda beslut är fullständiga, 
1> säkerställa att beslutsförslagen framgår i protokollen, 
,, överväga möjligheter till att förenkla nämndsadministrationen, 
i:. ta fram strategier för hur arbetet med att gynna företagsklimatet kan bedrivas, 
t> arbeta med att förbättra mötes- och debattklimatet. 
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2. Inledning 

2.1. Bakgrund 
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Beredning och framtagande av beslutsunderlag i samband med att ett ärende ska beslutas 
utgör en viktig del i den demokratiska processen och i det politiska arbetet. Således är det av 
vikt att beredningsprocessen är tydlig och transparent så att det klart framgår hur ärenden 
initierats, vem eller vilka som ansvarar för de olika delarna i beredningsprocessen samt att 
ärendegången följer lag och gällande riktlinjer. Det är också av vikt att det finns ett tillräckligt 
beslutsunderlag när ärendet går upp för beslut. 

Nämnden ska enligt kommunallagens sjätte kapitel se till att verksamheten bedrivs i enlighet 
med de mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt samt de föreskrifter som gäller för verk
samheten. 

Revisorerna har noterat 1) tveksamheter kring hur nämnden bereder och hanterar ärenden, 
2) att ett antal ärenden återkommit efter att kommunstyrelsen uppmärksammat felaktigheter 
och 3) att nämnden och tjänstemännen varit oense i myndighetsbeslut. Revisorerna har i sin 
väsentlighets- och riskbedömning därmed sett det som angeläget att granska huruvida myn
dighetsnämndens beredning och ärendehantering är ändamålsenlig. 

2.2. Syfte och revisionsfrågor 

Syftet med granskningen är att bedöma om myndighetsnämnden har en ändamålsenlig styr
ning , uppföljning och kontroll vid beredning av årenden . Med ändamålsenlighet avses nämn
dens förutsättning för att initiera, bereda, hantera och följa upp arbetet med ett gott resultat 
utifrån sitt uppdrag enligt lagstiftningen. 

Följande frågor besvaras i granskningen: 

i. Finns en tydlig roll- och ansvarsfördelning vid initiering och beredning av ärenden? 

Sker en dialog mellan förvaltning och nämnd i samband med ärendeberedningen? 

1- Är beslutsunderlagen ändamålsenligt utformade? 

Sker uppföljning och kontroll för att säkerställa att ärendeberedningen följer gällande lag 
och riktlinjer? 

Är nämndens ärendehantering ändamålsenlig? 

Finns det ärenden som har inneburit felaktig eller omständlig behandling? 

2.3. Ansvarig nämnd 

Granskningen avser myndighetsnämnden för miljö- bygg och säkerhet. 
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2.4. Tillvägagångssätt och avgränsning 
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Gransl<ningen sker genom dol<umentstudier som bland annat innefattat genomgång av 
nämndens protol<oll för 2016, samt genom intervju med ansvariga chefer, nämndsel<reterare 
och nämndpresidiet Alla ledamöter och ersättare i den granskade nämnden har dessutom 
fått möjlighet att svara på en enl<ätundersökning, Granskningen har utförts under november 
2016-januari 2017, 

2.5. Revisionsl<riterier 

Med revisionskriterier avses de bedömningsgrunder som bildar underlag för revisionens ana
lyser, slutsatser och bedömningar, Revisionskriterier kan ofta hämtas från lagar och förarbe
ten, föresl<rifter och interna regelverk, policys och fullmäktigebeslut 

I denna granskning utgörs revisionskriterierna av: 

t> Kommunallagen 5 kap 26-32 §§ samt 6 l<ap 4 § 

1·· Kommunala mål och ril<tlinjer 
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3. Granskningsresultat 

3.1. Ansvarsfördelning och dialog 

3.1.1. /alcttagelser 

Nämndsekreterarna är samlade i ett gemensamt nämndsekretariat som leds av kommunens 

kanslichef. Den 1 juli försvann vaktmästeri och reception från kans liet som fick ett renodlat 

nämndkansliuppdrag. Verksamheterna har möten kring vilka ärenden som ska upp på 

nämnden. I vissa ärenden ligger det att bedöma om de kan behandlas genom beslut på de
legation eller om de ska hanteras av nämnden. Verksamhetscheferna gör denna bedömning. 

Inför varje möte genomförs ett möte för att gå igenom ärendena som planeras att ta upp på 

nästkommande nämnd. Ungefär en dag innan får nämndsel<reteraren via e-post information 

om vilka ärenden som ska diskuteras på presidiegenomgången. På mötet deltar ordförande, 

vice ordförande, nämndsekreterare samt ansvariga chefer. Efter mötet sammanställer 
nämndsekreteraren en dagordning som godkänns av ordförande innan den skickas ut till 

övriga nämndsledamöter 

Av enkätsvaren framgår det att 88 procent av de tillfrågade nämndsledamöterna anser att 
det är tydligt vilken tjänsteman de ska kontakta om de har frågor kring enskilda ärenden. 

13 . 

Response Respc>nze 
Total Percent 

7 88°/o - 1 12C:"o 

0 0% 

Total Respon<Rnts 8 

Dessutom menar 100 procent att det är tydligt vilken tjänsteman de ska kontakta om de har 

frågor l<ring nämndens former (t.ex. frågor kring utskick, tid för möte, felaktigheter i kallelsen) . 

Vet ej 

3.1.2. Bedömning 

Response 
Total 

8 

0 

0 

Response 
Percent 

100% 
0°14 

0% 

Total Res1xmdents 8 

Vi gör bedömningen att ansvarsfördelningen gällande ärendehanteringen är tydlig. Ett 
centralt placerat nämndsekretariat innebär enligt vår syn utmaningar gällande gränsdrag

ningar. Det är viktigt att det förs en löpande dialog kring ansvar och gränsdragning. Ansva
riga chefer bör hantera all dialog kring verksamhetsfrågor medan kansliet hanterar formalia-
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frågor och bidrar med kommunalrättslig kompetens kring mötes-, berednings- och besluts
hantering. 

3.2. Beslutsunderlag, uppföljning och kontroll av beslut 

3.2.1. /alcttage/ser 

Kommunen har ett ärendehanteringssystem (Ciceron), vilket inte är integrerat med de sy
stem som används inom kommunens bygg- och miljöhandläggning. Inför nämnden plockar 
handläggarna ut ärendena ur de verl<samhetsspecifika systemen och lägger över dem till 
nämndsekreteraren via en mapp. Nämndsekreteraren för sedan in handlingarna i ärendebe
redningssystemet. Nämndsekreteraren registrerar handlingarna i Ciceron och klistrar in tex
ten från tjänsteskrivelserna på olika ställen i Ciceron. Detta för att all information ska hamna 
rätt så att kallelser och protokoll sedan skapas i systemet. Nämndsekreteraren behöver inte 
komplettera ärendena när de inkommit, utan de är kompletta med tillräckliga underlag . 

Nuvarande ärendeberedningssystem togs i bruk våren 2015. Systemet innehåller alla funkt
ioner så att det hade varit möjligt att använda det som ett fullvärdigt ärendehanteringssy
stem. Ingen av bygg-eller miljöhandläggarna har fått utbildning i systemet och det finns i nu
läget ingen plan på att de ska arbeta i systemet. De bygg- och miljösystem som idag an
vänds har en tilläggsmodul som innehåller ärendehanteringssystem. Ett alternativ är därmed 
att använda ett av de systemen som kompletta ärendehanteringssystem. Dock har det beslu
tats att det centrala nämndsekretariatet ska använda sig av Ciceron. Det förs diskussioner 
mellan avdelningarna kring hur hanteringen av myndighetsnämndens ärenden kan förenklas 
men någon förändring är inte beslutad. 

Distribuering av ärenden till myndighetsnämnden sker via två processer: på läsplattor via 
integrerat system och genom utskrifter och utskick via traditionell post. Det finns inte någon 
plan eller något politiskt beslut om att välja ett av systemen utan det står de förtroendevalda 
fritt att välja hur de vill ta emot handlingarna. 

I enl<äten framkommer det att sju av åtta nämndsledamöter anser att de får handlingarna i tid 
för att de ska hinna sätta sig in i ärendena tillräckligt före mötet. 

9, Upp'P-•ter du attdufgr l:esltA:si.mda f<rJ;"n il:idför att du ska hinna ~åtta dig in i äreri&!ra på ett tilliii&l'igt :riitt? 

Response Response 
Total Percent 

7 88% - 1 12.% 
'\'et ej 0 0% 

Total Responcf..JJtS 8 

I enkäten är det sex av åtta ledamöter som svarar att de upplever att ärendena är tillräckligt 
utredda av förvaltningen innan de lämnas till nämnden för beslut. Sju av åtta anser dessutom 
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att kvaliten på beslutsunderlagen motsvarar deras förväntningar. Däremot framkommer det i 
två kommentarer gällande om nämnden diskuterar beredningsfrågor, att dessa anser att 
tjänstemännen obstruerar och inte gör det som är ålagt dem, att ärendelistan minskar och att 
de klagande i ett ärende fått för stort utrymme. 

7. 
R~OlllSI! Rr..sponse, 

Tot-.J ercent 

7 118% - 1 12% 

0 0°-''a 

Total Respond;,nts 8 

Det är verksamhetscheferna som är ansvariga för att de ärenden som går upp är korrekta. I 
den interna kontrollplanen för samhällsbyggnad 2016 ingår en kontrollpunkt där sammanlagt 
fyra av nämndens protokoll (stickprov) avseende beslut i byggärenden granskas för att se till 
att all lagstadgad information finns med samt att rätt information finns med från tjänsteskri
velsen. 

Kommunstyrelsen bevakar som en del av sin uppsiktsplikt övriga nämnders ärenden. Det har 
den senaste tiden funnits tillfällen då kommunstyrelsen genom sin uppsiktsplikt har lämnat 
rekommendationer gällande ärendeberedning till myndighetsnämnden. 

3.2.2. Bedömning 

Vår uppfattning är att nämndsel<reterarna och handläggarna lägger ner mycket tid på dubbel 
administration. Det vill säga att en all för stor del av nämndsekreterarnas tid används till att 
göra om redan genomfört (men inte i ärendehanteringssystemet) arbete. Vår bedömning är 
att en hel del av detta arbete hade kunnat undvikas genom att nämnderna beslutar sig fö r att 
använda sig av ett system för ärendehantering och ett system för distribuering av handlingar. 
Vi är dock medvetna om att komplexiteten med bygg- och miljöhandläggning innebär att 
dessa verksamheter behöver verksamhetsspecifika system och det är många kommuner 
som inom bygg- och miljöområdet därför har dubbla system eller använder de verksamhets
specifika systernen som ärendehanteringssystem i bygg- och miljönämnder. I övrigt uppfattar 
vi att beslutsunderlagen av nämndens ledamöter uppfattas som tillräckliga och det är en be
dömning som vår dokumentstudie av beslutsunderlagen bekräftar. 

3.3. Nämndens ärendehantering 

3.3.1. /aJcttagelser 

Nämnden sammanträder en gång i månaden dock ej i juli månad. Myndighetsnämnden har 
ansvar för bygglov, miljötillsyn och säkerhetsfrågor. Som tidigare nämnt finner vi att besluts
underlagen är tillräckliga. Vid genomgång av protokollen konstaterar vi docl< att en del beslut 
inte kan förstås med bara protokollet som underlag . Besluten hänvisar till liggande förslag 
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som inte finns redovisat i protokollet1. Även i yrkanden hänvisas det till liggande förslag som 
inte finns redovisat. När yrkandet om att ställa sig bakom liggande förslag inte går igenom får 
läsaren aldrig information om hur förslaget som röstades ner såg ut. Vi noterar också att 
ärenden som gäller överklaganden innehåller mindre information än övriga ärenden. Läsaren 
måste för att få bakgrundsinformationen söka ärendet vid tidigare hantering. Vid sakgransk
ningen framkom att avsaknaden av tjänstemannaförslagen har uppmärl<sammats av kansliet 
och numera ska tjänstemannaförslaget finnas med vid avslag. 

Utifrån ärendehanteringen i protokollen, bifogade skrivelser och intervjuer noterar vi att i mil
jöärenden står överväganden mellan att tillämpa lagen och att i enlighet med kommunfull
mäktiges mål stimulera företagsklimatet. Dock underströk ordföranden vid intervju att lagen 
alltid går före. Gällande företagsklimatet så har miljö- och hälsoskydd i SKL:s näringslivs
mätning gått från plats 190 till plats 114 och det framgår av intervjuer att miljötillsynen ge
nomförs med hänsyn till företagens situation2

. 

Det framgår även av protokollens bilagor och intervjuer att det finns grundläggande motsätt
ningar gällande miljötillsyn som bidrar till ett engagerande samtals- och debattklimat. Debat
ten sker ibland mellan tjänstemän och politiker och inte inom nämnden och i en reservation 
uttrycks det att tjänstemannaförslaget har en fundamentalistisk inriktning. Debatten verkar 
ibland styras mot huruvida miljölagen är en ändamålsenlig lagstiftning. 

Vi noterar även att det i §60 och §61 saknas bilaga gällande reservation . Vid kontroll 2017-
01-30 fanns reservationerna bilagda. 

3.3.2. Bedömning 

Vi gör bedömningen att protokollen behöver förtydligas, i synnerhet gällande att besluten ska 
vara tydliga och att beslutsförslagen ska framgå . 

Tjänstemännens roll på nämndens möten är att föredra ärenden. Vi ser det som en brist att 
debatten förs mellan nämndens ledamöter och tjänstemännen. Vi menar också att ordfö
rande i enskilda myndighetsbeslut bör försöka avgränsa debatten till myndighetsnämndens 
mandat och att debatt gällande riksfrågor som gäller lagars rättfärdigande bör avgränsas och 
istället föras i andra forum. Det är ordförandens ansvar att värna om debattklimatet och se till 
att enskilda ledamöter eller tjänstemän inte känner sig obekväma på grund av samtalston 
och bemötande. Vi menar att det är viktigt att det finns en ömsesidig respekt mellan förtroen
devalda och tjänstemän och att den respekten visas både på möten och i skrivelser. 

Det är positivt att Båstad inom miljö- och hälsoskydd har klättrat i SKL:s rankning 3
. Vi ser att 

det fortsatta arbetet för att gynna ett gott företagsklimat bör föras genom att anta målsatt
ningar kring hur tillsynen sl<a bedrivas men inte genom överväganden i myndighetsbeslut. 

1 
Ex 2016/§11 och §30. 

2 Det innebär bland annat att goda tillsynsresultat leder till lägre tillsynsfrekvens. 
3 Se iakttagelser ovan 
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Om en skriftlig reservation aldrig inkommit bör detta föranleda en anteckning i protokollet. Vid 
sakgranskning framkom det att reservationerna fanns bilagda prokollen 170130. 

3.4. Specifika ärenden 

Vid intervjuer framkom att det har förekommit ärenden i de granskade nämnderna som har 
haft en mer komplicerad behandling och/eller inneburit en utdragen behandling . Följande 
ärenden exemplifierades: 

3.4.1.1 Ärende gällande Öllöv 15:59 

Gäller en verksamhet där närboende klagat på luktolägenhet. Luktolägenheter är svåra att 
utreda då lukt inte går att mäta. Ärendet har varit uppe för behandling ett antal gånger. Oenig
het mellan förvaltning som velat reglera verksamheten och nämnd som velat lämna verksam
heten oreglerad. Till slut fattades beslut om att reglera produktionstiderna. Nämnden fattade 
dock inte beslut i enlighet med tjänstemannaförslaget. Nämndens beslut liknade dock försla
get med undantag för produktionstiderna där tjänstemannaförslaget hade inneburit att ytterli
gare reglera tiderna för produktion . Ärendet överklagades till länsrätten som hade samma 
uppfattning som tjänstemannaförslaget och upphävde därmed nämndens beslut. Vid gransk
ningens genomförande är det ej klart om det kommer överklagas. 

3.4.1.2 Ansökan om att anlägga bergvärme 

Den 13 februari 2013 inkom anmälan från Båstadhem AB om att anlägga bergvärme på rubri
cerad fastighet. Miljöavdelningen beslutade den 19 februari 2013 att anläggningen kunde utfö
ras enligt inkommen ansökan. Miljöavdelningens beslut överklagades av Malens andelsför
ening den 15 juli 2013. Överklagandet bedömdes ha inkommit i tid med hänsyn till att Malens 
andelsvattenförening inte tidigare beretts möjlighet att yttra sig i ärendet. Länsstyrelsen beslu
tade den 17 september 2013 att upphäva kommunens beslut och återförvisade ärendet till 
Båstads kommun för vidare handläggning. Båstad hem AB har innan länsstyrelsens beslut i 
ärendet, färdigställt anläggningen i enlighet med miljöavdelningens beslut men har efter läns
styrelsens beslut inte utfört några ytterligare åtgärder sedan beslutet upphävdes. Med anled
ning av länsstyrelsens beslut inkom Båstadhem AB den 18 november 2013 med en ny ansö
kan för bergvärmeanläggning till miljöavdelningen med tillhörande utförlig teknisl< beskrivning 
samt MKB. Jävsnämnden i Båstads kommun beslutade den 27 januari 2014 att avslå ansökan 
om bergvärmeanläggningen samt att installerad anläggning skulle avslutas och avlägsnas. 
Båstadhem AB överklagade nämndens beslut den 24 februari 2014. Länsstyrelsen beslutade 
den 26 februari 2015 att upphäva jävsnämndens beslut och återförvisade ärendet till nämnden 
för vidare handläggning . Myndighetsnämnden4 genom miljöavdelningen fattade den 29 april 
2015 beslut om att installerad bergvärmeanläggning på fastigheten Malen 1 :268 i Båstads 
kommun kunde tas i drift. 

Den 26 maj 2015 överklagade Malens andelsvattenförening beslutet till Länsstyrelsen i Skåne 
län som avslog överklagandet den 16 augusti 2016. Länsstyrelsens beslut har överklagats till 

4 Jävsnämnden hade vid den tiden upphört och det var myndighetsnämndens ansvarsområde. 
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Mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt. Överklagandet har överlämnats till domstolen för 
handläggning. 

Båstadhem AB har den 30 december 2015 skickat faktura till Båstads kommun och riktat er
sättningsanspråk med anledning av de kostnader som bolaget ådragit sig på grund av hand
läggningsfelet. Ärendet ligger nu hos kommunens försäkringsbolag. 

3.4.1.3 Revidering av miljötaxans riskl<lasser 

Miljötaxan har på ordförandes uppdrag varit uppe för behandling. Anledningen är att ordfö
rande anser att företag inom hälsoskyddsområdet så som fotvård, akupunktur och tatuering 
har hamnat i en för hög riskklass och därmed fått en för hög taxa. Ärendet har behandlats på 
myndighetsnämndens möte. Dock tog kommunstyrelsen som del av sin uppsiktsplikt upp 
ärendet och informerade myndighetsnämnden om att revidering och beslut om taxa måste 
hanteras av kommunfullmäktige. Dessutom har det framkommit att ordförande har en familje
relation i ett företag inom hälsoskydd som har överklagat miljötaxans tillsynsavgift och förlorat 
överklagan . Vår granskning har visat att överklagan handlade om den delen av taxan som 
ordförande föreslagit ändring gällande. Efter att ordförandes jäv hade påpekats av bland an
nat kommunstyrelsen valde ordförande att meddela jäv vid nästa tillfälle ärendet hanterades. 
Ärendet är under fortsatt hantering. 

3.4.1.4 Avloppsrildlinjer 

Policyn behövs för att säkerställa att den lagstadgade tillsynen sker utifrån likställda principer. 
Dokumentet hette policy från början och var tänkt att antas i kommunfullmäktige. Dock beslu
tades det under ärendeberedningen att dokumentet skulle ändras till riktlinjer och antas av 
myndighetsnämnden. Den ändrade ärendegången och att myndighetsnämnden hade en del 
ändringstillägg gjorde att ärendet drog ut på tiden. Avloppsriktlinjerna antogs 2016-08-25 § 92. 

4. Sammanfattande bedömning 

Vår sammantagna bedömning är att ärendeberedningen fungerar tillfredställande men det 
finns förbättringsområden gällande myndighetsnämndens ärendehantering och 
protokollföring. 

Finns en tydlig roll- och ansvarsfördel- Ja. Majoriteten av ärendena är myndig-
ning vid initiering och beredning av ären- hetsärenden och initieras genom att ett 
den? beslut behövs i myndighetsutövningen. 

Sker en dialog mellan förvaltning och Ja, dialogen sker i fösta hand vid presi-
nämnd i samband med ärendebered- diegenomgången. 
ningen? 

Är beslutsunderlagen ändamålsenligt Ja 
utformade? 

Sker uppföljning och kontroll för att sä- Nej, men kommunstyrelsen har genom 
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kerställa att ärendeberedningen 
gällande lag och riktlinjer? 

Är nämndens ärendehantering 
målsenlig? 

följer 

ända-

Finns det ärenden som har inneburit fel-
aktig eller omständlig behandling? 

234 av 515 

sin uppsiktsplil<t uppmärksammat nämn-
den på ärendehanteringen. 

Delvis. Majoriteten av ärendena behand-
las l<orrel<t och utan omständigheter. 
Däremot finns det utvecklingsmöjligheter 
gällande hur nämnden ska arbeta med 
att gynna företagsklimatet samt gällande 
mötes- och debattklimatet. 

Det har tagits beslut som i efterhand 
reviderats av rättsinstanser. Ärenden har 
tagit längre tid än det hade behövts om 
ärendeberedning och lagstiftning följts . 

Utifrån gransl<ningsresultatet rekommenderar vi myndighetsnämnden att: 

säkerställa att protokollförda beslut är fullständiga, 
säkerställa att beslutsförslagen framgår i protokollen; 
överväga möjligheter till att förenkla nämndsadministrationen, 

,.. ta fram strategier för hur arbetet med att gynna företagsklimatet kan bedrivas, 
arbeta med att förbättra mötes- och debattklimatet. 

Båstads kommun, den 13 februari 2017 

Malin Lundberg, EY 
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