
	

	

Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen 

Datum:	 Onsdagen	den	2	maj	2018.

Plats	och	tid:	 Kl.	10.00	‐	Astrakanen,	kommunkontoret	i	Båstad.	
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Datum: 2018-04-25 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Henrik Andersson 

Dnr: KS 001412/2017 – 900 
 
 

Val av justeringsperson 
 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
1. Till att justera dagens protokoll väljs Uno Johansson (C). 
2. Till ersättare för justeringspersonen väljs Kerstin Gustafsson (M). 
3. Protokolljusteringen äger rum tisdagen den 8 maj kl. 10.00. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens protokoll ska justeras av en person utöver ordföranden. För justerings-
personen ska det utses en ersättare. Justeringen ska ske samtidigt av ordföranden och 
justeringspersonen på dag och tid som styrelsen beslutar vid varje sammanträde. 
 
I Båstads kommun är önskemålet att kommunstyrelsens protokoll alltid ska justeras av en 
ledamot från ”oppositionen”. Justeringsordningen går i ordning, uppifrån och ner, utifrån 
valprotokollet från kommunfullmäktige. Den person som väljs till ersättare, men inte behöver 
justera det aktuella protokollet, blir istället föreslagen till ordinarie justeringsperson på 
nästkommande sammanträde. 
 
 
 
Henrik Andersson, nämndsekreterare 
Kommunkontoret 
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Datum: 2018-04-25 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Henrik Andersson 

Dnr: KS 001413/2017 – 900 
 
 

Godkännande av dagordningen 
 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
Dagordningen godkänns. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunstyrelsens reglemente åligger det ordföranden att ansvara för styrelsens möten 
och dagordningen till sammanträdena. Dagordningen sätts samman av nämndens sekreterare 
och godkänns av ordföranden före utskick. Kommunstyrelsen har att ta ställning till om 
dagordningen för dagens sammanträde kan godkännas. 
 
 
 
 
Henrik Andersson, nämndsekreterare 
Kommunkontoret 
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Datum: 2018-04-25 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Henrik Andersson 

Dnr: KS 001411/2017 – 900 
 
 

Informationsärenden 
 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
Informationen redovisas och läggs till handlingarna. 

 
Sammanfattning av ärendet 
 
a). Planerade reinvesteringar 2018 – fastigheter 
b). Planerade reinvesteringar 2018 – gatubeläggningar 
  
 
 
 
 
 
Henrik Andersson, nämndsekreterare 
Kommunkontoret 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2018-04-17 1 av 1 

 

 

KS § 78  Dnr KS 000652/2014 - 315 

Översiktsplan för Båstads kommun  
- beslut om samrådshandling 

 
Beskrivning av ärendet Förvaltningen har på uppdrag av kommunfullmäktige arbetat fram en 

samrådshandling för Båstads kommuns översiktsplan. Samrådshandlingen 
utgår från kommunfullmäktiges antagna utvecklingsstrategier och fokuserar på 
hållbar samhällsutveckling med ökat antal åretruntboende i kommunen och 
varsamhet kring de kärnvärden som skapar den natur och kultur som är unik 
för Bjärehalvön. 

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelser från översiktsplanerare Kristina Bell, daterade 2018-02-07 

och 2018-03-27.     
 
Förvaltningens förslag Godkänna Båstads kommuns översiksplan – samrådshandling och tillhörande 

konsekvensbeskrivning att gå ut på samråd.  
 
Föredragande Kristina Bell, översiktsplanerare.  
 
Yrkanden  Ingela Stefansson (S): Svar på samråd ska vara inne senast 2018-08-31.      
 
Propositionsordningar Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag med Ingela 

Stefanssons (S) tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen arbetsutskott 
beslutat att bifalla detsamma.      

 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 

1. Godkänna Båstads kommuns översiktsplan - samrådshandling och 
tillhörande konsekvensbeskrivning att gå ut på samråd. 

2. Svar på samråd ska vara inne senast 2018-08-31. 
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Datum: 2018-03-27 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Kristina Bell 

Dnr: KS 000652/2014 – 315, B 2015-000260 
 
 

Översiktsplan för Båstads kommun – beslut om samråd 
  
 Förslag till beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. godkänna Båstads kommun översiktsplan - samrådshandling och tillhörande konse-
kvensbeskrivning att skickas ut på samråd. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen har på uppdrag av kommunfullmäktige arbetat fram en samrådshandling för 
Båstads kommuns översiktsplan. Samrådshandlingen utgår från kommunfullmäktiges antagna 
utvecklingsstrategier och fokuserar på hållbar samhällsutveckling med ökat antal åretruntbo-
ende i kommunen och varsamhet kring de kärnvärden som skapar den natur och kultur som är 
unik för Bjärehalvön. 
 
Bakgrund 
I februari 2016 (KS § 13) fattade kommunfullmäktige beslut om att uppdra förvaltningen att ta 
fram en ny översiktsplan för Båstads kommun. I september 2016 (KF § 152) beslutade kom-
munfullmäktige om en projektbeskrivning för arbetet och valde en tillfällig beredning som tog 
fram förslag till utvecklingsstrategier för en ny översiktsplan. I januari 2017 (KF § 7) antog 
kommunfullmäktige den tillfälliga beredningens förslag till utvecklingsstrategier som utgångs-
punkt för förvaltningens arbete med att ta fram samrådshandling för Båstads kommuns över-
siktsplan.  
 
I beslutet i september 2016 ingick i uppdraget att ta fram en ny översiktsplan som följer Bo-
verkets modell och lämpar sig för framtida ”rullande” översiktsplanearbete. 
 

Aktuellt 
Under arbetet med samrådshandlingen har utgångspunkten varit de antagna utvecklingsstra-
tegierna som fokuserar på hållbar samhällsutveckling med ökat antal åretruntboende i kom-
munen och varsamhet kring de kärnvärden som skapar den natur och kultur som är unik för 
Bjärehalvön. Kunskapsinhämtning har skett från alla verksamhetsområdens ledningsgrupper 
och tjänstepersoner inom förvaltningen. Tidiga dialoger har också hållits med Länsstyrelsen 
Skåne, NSVA och myndigheter som Naturvårdsverket. Vid två tillfällen har politiken samverkat 
om arbetet med översiktsplanen.  
 
Samrådshandlingen är framtagen för att uppfylla lagkraven gällande översiktsplan och miljö-
konsekvensbeskrivning i Plan och Bygglagen och Miljöbalken. Miljökonsekvensbeskrivningen 
har utökats för att inkludera även sociala och ekonomiska aspekter.  
 
Samrådshandlingen för Båstads kommuns översiktsplan är ett digitalt dokument och presente-
ras i en kartlösning likt Båstadkartan. Den digitala lösningen kommer förenkla framtida uppda-
teringar av översiktsplanen.  
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Förvaltningen föreslår att under samrådet speciellt bjuda in föreningslivet, näringslivet och 
intresseorganisationer. Även allmänheten ska bjudas in brett, med fokus på de grupper som 
sällan gör sin röst hörd under planeringsprocessen.  
 
Efter avslutat samråd kommer en samrådsredogörelse sammanställas och tillsammans med 
reviderad planhandling gå upp till beslut i kommunfullmäktige för granskning. 
 
Konsekvenser av beslut 
 

Samhälle 
Beslutet innebär att översiktsplanen går ut på samråd vilket ger kommunens invånare, 
verksamhetsutövare och besökare möjlighet att påverka den fysiska planeringen av mark- och 
vattenområden i kommunen. Översiktsplanen visar den önskade inriktningen på kommunens 
utveckling vilket signalerar tydlighet till kommande exploatörer. 
 
Verksamhet 
Verksamheten är en av de stora användarna av översiktsplanen. Planen utgör underlag och 
stöd i vidare planering och bygglovshandläggning. Även Barn & Skola, Bildning & Arbete och 
Vård & Omsorg kan använda översiktsplanen som underlag gällande var befolkningsökning i 
olika åldersgrupper kommer att ske beroende på lokalisering av områden för stadsbygd och 
därmed påverkan på verksamheterna. 
 

Ekonomi 
Arbetet med kommunens översiktsplan innefattar en konsekvensbeskrivning av planförslaget. 
Beskrivningen inkluderar miljö-, sociala- och ekonomiska effekter. 
 

Barnkonsekvensanalys 
Konsekvensanalysen av översiktsplanen inkluderar barnperspektivet. 
 

Miljökonsekvensanalys 
Arbetet med kommunens översiktsplan innefattar en konsekvensbeskrivning av planförslaget. 
Beskrivningen inkluderar miljö-, sociala- och ekonomiska effekter. 
 
 
 
Samhällsbyggnad 
Kristina Bell, Översiktsplanerare 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 

Samhällsbyggnad - Kristina Bell, Olof Selldén och Carina Ericsson.  
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Webblänk till Båstads kommuns översiktsplan – samrådshandling: 
http://bastad.engelholm.se/mapguide/fusion/templates/mapguide/op2030_sam_b/index.ht
ml?ApplicationDefinition=Library://Bastad/OP2030/Samrad/Layouts/OP_samrad.Application
Definition&locale=en 
 
Samråd har skett med: 
Olof Selldén, Planchef 
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Datum: 2018-02-07 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Kristina Bell 

Dnr: KS 000652/2014 – 315 
 
 

Översiktsplan för Båstads kommun – Beslut om samråd 
  
  
 
 

Förslag till beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Godkänna Båstads kommun översiktsplan - samrådshandling och tillhörande konse-
kvensbeskrivning att gå ut på samråd. 

2. Uppdra förvaltningen att förbereda handlingen för samråd (medborgardialog och lay-
out). 

3. Uppdra förvaltningen att ta fram tidplan för medborgardialog under samrådet och in-
formera vid kommunstyrelsens möte i april 2018.  

 
 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen har på uppdrag av kommunfullmäktige arbetat fram en samrådshandling för 
Båstads kommuns översiktsplan. Samrådshandlingen utgår från kommunfullmäktiges antagna 
utvecklingsstrategier och fokuserar på hållbar samhällsutveckling med ökat antal åretruntbo-
ende i kommunen och varsamhet kring de kärnvärden som skapar den natur och kultur som är 
unik för Bjärehalvön. 
 
Bakgrund 
I februari 2016 (KS § 13) fattade kommunfullmäktige beslut om att uppdra förvaltningen att ta 
fram en ny översiktsplan för Båstads kommun. I september 2016 (KF § 152) beslutade kom-
munfullmäktige om en projektbeskrivning för arbetet och valde en tillfällig beredning som tog 
fram förslag till utvecklingsstrategier för en ny översiktsplan. I januari 2017 (KF § 7) antog 
kommunfullmäktige den tillfälliga beredningens förslag till utvecklingsstrategier som utgångs-
punkt för förvaltningens arbete med att ta fram samrådshandling för Båstads kommuns över-
siktsplan.  
 
I beslutet i september 2016 ingick i uppdraget att ta fram en ny översiktsplan som följer Bo-
verkets modell och lämpar sig för framtida ”rullande” översiktsplanearbete. 
 
 
Aktuellt 
Under arbetet med samrådshandlingen har utgångspunkten varit de antagna utvecklingsstra-
tegierna som fokuserar på hållbar samhällsutveckling med ökat antal åretruntboende i kom-
munen och varsamhet kring de kärnvärden som skapar den natur och kultur som är unik för 
Bjärehalvön. Kunskapsinhämtning har skett från alla verksamhetsområdens ledningsgrupper 
och tjänstepersoner inom förvaltningen. Tidiga dialoger har också hållits med Länsstyrelsen 
Skåne, NSVA och myndigheter som Naturvårdsverket. Vid två tillfällen har politiken samverkat 
om arbetet med översiktsplanen.  
 

9



 
 

 

2 (3) 

 

Samrådshandlingen är framtagen för att uppfylla lagkraven gällande översiktsplan och miljö-
konsekvensbeskrivning i Plan och Bygglagen och Miljöbalken. Miljökonsekvensbeskrivningen 
har utökats för att inkludera även sociala och ekonomiska aspekter.  
 
Samrådshandlingen för Båstads kommuns översiktsplan är ett digitalt dokument och presente-
ras i en kartlösning likt Båstadkartan. Den digitala lösningen kommer förenkla framtida uppda-
teringar av översiktsplanen.  
 
Förvaltningen föreslår att under samrådet speciellt bjuda in föreningslivet, näringslivet och 
intresseorganisationer. Även allmänheten ska bjudas in brett, med fokus på de grupper som 
sällan gör sin röst hörd under planeringsprocessen.  
 
Efter avslutat samråd kommer en samrådsredogörelse sammanställas och tillsammans med 
reviderad planhandling gå upp till beslut i kommunfullmäktige för granskning. 
 
 
Konsekvenser av beslut 
 

Samhälle 
Beslutet innebär att översiktsplanen går ut på samråd vilket ger kommunens invånare, 
verksamhetsutövare och besökare möjlighet att påverka den fysiska planeringen av mark- och 
vattenområden i kommunen. Översiktsplanen visar den önskade inriktningen på kommunens 
utveckling vilket signalerar tydlighet till kommande exploatörer. 
 
 

Verksamhet 
Verksamheten är en av de stora användarna av översiktsplanen. Planen utgör underlag och 
stöd i vidare planering och bygglovshandläggning. Även Barn & Skola, Bildning & Arbete och 
Vård & Omsorg kan använda översiktsplanen som underlag gällande var befolkningsökning i 
olika åldersgrupper kommer att ske beroende på lokalisering av områden för stadsbygd och 
därmed påverkan på verksamheterna. 
 

Ekonomi 
Arbetet med kommunens översiktsplan innefattar en konsekvensbeskrivning av planförslaget. 
Beskrivningen inkluderar miljö-, sociala- och ekonomiska effekter. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Konsekvensanalysen av översiktsplanen inkluderar barnperspektivet. 
 

Miljökonsekvensanalys 
Arbetet med kommunens översiktsplan innefattar en konsekvensbeskrivning av planförslaget. 
Beskrivningen inkluderar miljö-, sociala- och ekonomiska effekter. 
 
 
 
Samhällsbyggnad 
Kristina Bell, Översiktsplanerare 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 

Samhällsbyggnad - Kristina Bell, Olof Selldén och Carina Ericsson.  
Kommunkontoret - Kristina Geiger 
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Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Webblänk till Båstads kommuns översiktsplan – samrådshandling: 
http://bastad.engelholm.se/mapguide/fusion/templates/mapguide/op2030_sam_b/index.ht
ml?ApplicationDefinition=Library://Bastad/OP2030/Samrad/Layouts/OP_samrad.Application
Definition&locale=en 
 
Samråd har skett med: 
Olof Selldén, Planchef 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2018-04-17 1 av 1 

 

 

KS § 79  Dnr KS 000365/2018 - 200 

Optionsavtal för del av Hemmeslöv 5:9  
(Stationsområdet i Båstad) 

 
Beskrivning av ärendet Båstads kommun blev kontaktade av Andreas Gustafsson, företrädare för det 

nybildade företaget Grundbulten 24147 AB och hans samarbetspartners, 
rörande förfrågan om köp av kommunal mark för ändamålet padelhall. Efter 
beredning av förfrågan och företagets verksamhetsidé har förutsättningarna 
konkretiserats och ett förslag till optionsavtal har tagits fram för att skapa 
förutsättningar för båda parter att mer ingående utreda projektets 
genomförbarhet. Optionen ger företaget tidsbegränsad ensamrätt att förhandla 
med kommunen om att förvärva marken under givna förutsättningar. 
Grundbulten 24147 AB ges utifrån optionsavtalet möjlighet att utvärdera och 
projektera vidare på sin verksamhetsidé under 6 månader för att kunna göra 
sannolikt att projektet är genomförbart.  Optionsavtalet innehåller också vissa 
specifika villkor som kommer att gälla vid överlåtelse av markområdet, 
exempelvis uppgifter om markpris och kommunens rätt att erhålla säkerhet  
för projektet.  

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse av Susanna Almqvist, exploateringsingenjör, daterad  

2018-04-03, med tillhörande bilaga.  
 
Förvaltningens förslag Godkänna upprättat förslag till optionsavtal för den delen av fastigheten  

Båstad Hemmeslöv 5:9. 
 
Föredragande Susanna Almqvist, exploateringsingenjör. 
       
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
 Godkänna upprättat förslag till optionsavtal för den delen av fastigheten  

Båstad Hemmeslöv 5:9. 
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Datum: : 2018-04-03. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Susanna Almqvist 

Dnr: KS 000365/2018 – 200 
 
 

Optionsavtal för del av Hemmeslöv 5:9 
 
 

Förslag till beslut 
 
Teknik och service föreslår kommunfullmäktige att godkänna upprättat förslag till optionsavtal 
för del av fastigheten Båstad Hemmeslöv 5:9. 
 

 
Sammanfattning av ärendet 
Båstads kommun blev kontaktade av Andreas Gustafsson, företrädare för det nybildade företa-
get Grundbulten 24147 AB och hans samarbetspartners, rörande förfrågan om köp av kommu-
nal mark för ändamålet padelhall. Efter beredning av förfrågan och företagets verksamhetsidé 
har förutsättningarna konkretiserats och ett förslag till optionsavtal har tagits fram för att 
skapa förutsättningar för båda parter att mer ingående utreda projektets genomförbarhet. Opt-
ionen ger företaget tidsbegränsad ensamrätt att förhandla med kommunen om att förvärva 
marken under givna förutsättningar. Grundbulten 24147 AB ges utifrån optionsavtalet möjlig-
het att utvärdera och projektera vidare på sin verksamhetsidé under 6 månader för att kunna 
göra sannolikt att projektet är genomförbart.  Optionsavtalet innehåller också vissa specifika 
villkor som kommer att gälla vid överlåtelse av markområdet, exempelvis uppgifter om mark-
pris och kommunens rätt att erhålla säkerhet för projektet.  
 

Bakgrund 
Grundbulten 24147 AB inkom under februari 2018 till kommunen med en förfrågan om att 
förvärva ca 5 000 kvm kommunal mark att bygga en padelhall på. Företaget förmedlade en 
verksamhetsidé bestående av en modern padelhall i ett plan med vidare expansionsmöjlighet-
er för att möta en växande skara utövare. Företaget har för avsikt att själva bygga men även 
förvalta den färdiga anläggningen i det bolag man bildat för ändamålet.  
I beredning av förfrågan har kommunen varit tydlig i sin ambition att driva en resurseffektiv 
etableringsprocess. Båstads kommun har begränsade marktillgångar och de etableringar som 
tillkommer på kommunal verksamhetsmark ska tillföra betydande värden.  
Byggrätten på det aktuella området är väl tilltagen. Detaljplanen medger byggnation på 50 % 
av tomtytan med en nockhöjd om19 m. Att sälja mark till en verksamhet som endast nyttjar en 
tredjedel av byggrätten är således inte i linje med kommunens ambition. Detta kommunicera-
des med företaget som återkom till kommunen med ett justerat förslag innehållande även kon-
torslokaler och smålokaler för handel.  
 
 

Konsekvenser av beslut 
 

Samhälle 
Teknik och service anser att Grundbulten 24147 AB har presenterat ett förslag till etablering 
som tillför nya värden till stationsområdet och det intilliggande bostadsområdet Tuvelyckan.  
Logistiskt är platsen gynnsam för växande småföretag som vill hyra in sig i ändamålsenliga 
kontorslokaler, även servicefunktioner såsom läkarmottagning, tandläkarmottagning skulle 
med fördel kunna etableras i detta läge.  
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Sporten padel uppges bli mer och mer populär. Att placera en padelhall i det aktuella läget 
skulle tillföra norra delen av Båstad en ny och tillgänglig träningsform men även attrahera be-
sökare från andra orter. Att Båstad saknar en padelanläggning som till storlek och klass kan 
fungera för nationella event har tidigare kommunicerats med kommunen varför en etablering 
av föreslagen padelhall i aktuellt läge skulle tillföra ytterligare ett värde. 
 

Ekonomi 
Det finns inga ekonomiska konsekvenser kända för teknik och service kopplat till ingående av 
optionsavtal.  
 
 
 
Teknik och service 
 
 
 
 
Susanna Almqvist, exploateringsingenjör 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 

Enheten för samhällsbyggnad, Grundbulten 24147 AB 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Förslag till optionsavtal för del av Båstad Hemmeslöv 5:9, översiktlig karta 
 
Samråd har skett med: 
Samråd har skett med kommunens avdelning för samhällsbyggnad och näringslivsstrateg. 
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Avtal om markoption, del av Båstad 

Hemmeslöv 5:9 

Parter 

Exploatör: 
Grundbulten 24147 AB (559152-9440), under namnändring till AM Fastigheter i 
Båstad AB. 

Fastighetsägare: 

Båstads kommun (212000-0944), 269 80 Båstad. 

1 § Objekt 

Markområdet som är föremål för denna option illustreras i bifogad karta (bilaga 1). 

Området omfattar uppskattningsvis 6 400 m2
• Arealen fastställs dock först när

lantmäteriet styckat av området. 

2 § Bakgrund 

Kommunens exploateringsingenjör har tillsammans med företrädare för Grundbulten 

24147 AB fört diskussioner för att möjliggöra en etablering för företaget norr om 

Båstads nya station. 

Bolaget är nybildat för ändmålet att bygga och förvalta de lokaler som ska uppföras på 

det aktuella markområdet. Bolagets vision är att "uppföra en unik byggnad - ett 

landmärke för Båstad och Tuvelyckan - innehållande padelhall, kontor och mindre ytor för 

externa aktörer som förädlar, förtätar och förstärker områdets karaktär som en plats för 

ett aktivare liv." 

Bolagets verksamhetside biläggs detta optionsavtal, se bilaga 2. 

Grundbulten 24147 AB, har till kommunens exploateringsingenjör framfört önskemål 

om att förvärva det markområde som definierats i 1 §. 

3 § Syfte 

Syftet med optionsavtalet är att bereda Grundbulten 24147 AB möjlighet att med 

tillfällig ensamrätt till det aktuella området arbeta fram mer detaljerat underlag för 

verksamhetsiden i form av skisser, ekonomiska analyser mm. med målsättning att i 

samband med optionens slut förärva markområdet. 
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4 § Åtaganden 

Kommunen åtar sig att under den tidsperiod optionen löper reservera området åt 
Grundbulten 24147 AB och att medverka till att överlåtelse av området möjliggörs. 
Kommunen ska också förse Grundbulten 24147 AB med nödvändig information om 
tomtens beskaffenhet och tillhandahålla digital primärkarta. 

Grundbulten 24147 AB åtar sig att senast två månader innan optionstiden löper ut 
presentera detaljerat gestaltningsförslag, mark, - och lokaldisponering samt ekonomiskt 
underlag som visar på projektets genomförbarhet. 

Grundbulten 24147 AB åtar sig att optimera planeras byggnation utifrån kommunens 
önskemål att tilltänkt byggrätt ska tillföra flera nya värden till stationsområdet och 
boendemiljön på Tuvelyckan. 

Om bolaget väljer att inte utnyttja optionen eller att förutsättningar för marköverlåtelse 
inte finns ska bägge parter stå sina respektive kostnader. 

Det är kommunen som avgör om förutsättningar för marköverlåtelse finns. 

5 § Optionsperiod 

Denna option gäller i 6 månader från det att avtalet godkänts av kommunfullmäktige. 

Grundbulten 2414 7 AB äger rätt att utan motprestation få optionen förlängd med 
ytterligare 2 månader om begäran om förlängning inkommer senast två veckor före 
optionstidens utgång. Begäran om förlängning kan ske tidigast 3 månader efter det att 
optionsavtalet börjat gälla. 

6 § Köpekontrakt, köpeskilling och kostnader 

Under förutsättning att Grundbulten 2414 7 AB kan göra sannolikt att projektet är 
genomförbart ska kommunen upprätta köpeavtal för överlåtelse av aktuellt 
markområde. 

I köpeavtalet kommer kommunen bland annat ställa krav på att bygglov söks och 
erhålls, samt att byggnation fullföljts till viss del innan köpebrev upprättas. Kommunen 
kan också komma att använda olika alternativ för att säkerställa att exploatören 
genomför vad som avtalats genom exempelvis vitesklausuler eller begäran om säkerhet 
för projektet. 

Prissättningen för marken uppgår till 225 kronor/m2 och den slutliga arealen för 
området fastställs av Lantmäteriet i samband med avstyckning. Priset är beräknat mot 
bakgrund av kostnadstäckning för exploatering av planområdet och kostnader kopplade 
till utbyggnad av bland annat infrastruktur i anslutning till Båstads nya station. 

Utöver köpeskillingen tillkommer bl.a. kostnad för fastighetsbildning, anslutnings-avgift 
för VA, el, fiber m.m. samt avgift i samband med bygglovsprövning. 
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7 § Informationsskyldighet 

Det åligger parterna att omgående skriftligen informera varandra om eventuella 
förändringar som kan påverka projektets förutsättningar. 

B § Överlåtelse 

Exploatören äger ej rätt att överlåta detta avtal till annan aktör. 

9 §Övrigt 

Detta avtal är endast bindande mellan parterna under förutsättning att det godkänns av 
kommunfullmäktige. 

Eventuella ändringar i eller tillägg till detta avtal skall upprättas skriftligt och 
undertecknas av båda parterna för att utgöra bindande avtalsinnehåll. 

10 §Tvist 

Tvister i anledning av detta avtal eller därur följande rättsförhållanden skall avgöras i 
allmän domstol 

Avtalet är upprättat i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt. 

Båstad 2018- Båstad 2018-
För Grundbulten 24147 AB För Båstads kommun 
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~U\-6A 1 

Båstad Padel Center med tillhörande kontor, restaurang andra 

delar som gör det möjligt för den aktiva familjen att bo, vistas och verka i nya 
Tuvelyckan. 

Förslag till ny bebyggelse på fastighet om 6360 m2 vid Båstads nya tågstation. 

Båstad, 2018-02-15 

Andreas Gustafson (andreas@naknakdesign.se 070-424 43 41) 
Magnus Jönsson 
Carl-Johan Danielsson 
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Inledning ... 

... Denna text kompletterar denna fysiska modell som vi snabbt lät bygga i skala 1:100 efter 
vårt inledande möte med Susanna och Helena på Båstad Kommun. Modellen ska betraktas 
framför allt som ett tydligt förslag på hur vi vill nyttja fastigheten och i huvuddrag disponera 
ytorna i byggnaden. Den ska däremot inte ses som ett förslag på specifika arkitektoniska 
element och lösningar. Syftet att Ni ska få en första bild av vårt tydliga förslag på hur vi vill 
nyttja fastigheten. Utgångspunkten har varit att skapa så attraktiv plats som möjligt - både 
för boenden i Tuvelyckan och för kommuninvånare i närområdet Båstad i allmänhet men 
också för oss som företagare att verka från. 

Vi går här kort igenom vår konkreta vision, vår byggnad, de olika delarna i byggnaderna och 
vilka verksamheter vi vill bygga, förvalta och driva. Därefter ger vi Er våra argument för 
varför vi är dem rätta aktörerna för detta och varför Tuvelyckan - anpassad för människor 
med en aktiv livsstil - passar utmärkt för denna byggnad. Vi fortsätter med vår tidsplan och 
dess direkta kopplingen till marknadsföring under sommaren med padel-VM i Båstad. Vi 
avslutar med hur vi ser att vi kan ta denna process framåt till nästa steg 

Vår konkreta vision ... 

... Vår vision är att uppföra en unik byggnad - ett landmärke för Båstad och Tuvelyckan -
innehållande padelhall, kontor och mindre ytor för externa aktörer som förädlar, förtätar 
och förstärker områdets karaktär som en plats för ett aktivare liv. 

Vår byggnad ... 

... Idag öppnas det nya padelhaller varje vecka i Sverige. Generellt sett kan man dela in dem i 
två olika typer; antingen nyttjar man redan befintliga industribyggnader och anlägger banor i 
dem eller så bygger man nya hallar. De förstnämnde karaktäriseras ofta av att ligga i 
industriområden uppförda i plåt och andra rena funktionsmaterial - både exteriört och 
interiört. Den andra kategorin där man bygger nytt karaktäriseras ofta av att vara byggda i 
billiga material och uppförda på ett snabbt sätt. För båda kategorierna - oavsett om 
padelhall byggs i existerande industrihallar eller i nya uppförda byggnader - blir ofta följden 
att de inte är några arkitektoniska byggnader, varken rent byggnadsmässigt för området 
eller att vistas i. 

Vi vill bygga något annat. Vi vill bygga ett landmärke med betydande värde för omgivningen. 

Exteriört vill vi använda den material- och byggnadskunskap vi besitter och klä byggnaden i 
vackert livlig träfasad, raster och andra element som ger byggnaden karaktär och form. 
Byggnaden ska balansera mellan den nya vackra tågstation i tegel, den råa närmiljön med 
järnvägsrälsen på baksidan men också med Hallandsåsens siluett och den torg- och gatkänsla 
man vill och kan skapa längst huvudleden. Vissa fasadpartier kommer att vara stängda, 
andra kommer att vara öppna. Allt utformat med detaljer som ger en enastående helhet. På 
taket sitter solceller som driver anläggningen tillsammans med den energi som skapas av 
rörelser i byggnaden olika delar, inte minst padelhallen. 
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lnteriört vill vi även där avvika från andra liknande sporthallar. Många sporthallar använder 
ofta maskulina uttryck med kalla, kala och hårda material helt inriktat på funktion. Vi vill 
istället skapa en varm känsla och kommer tex att klä samtliga innerväggar i kvistfri 
björkplywood. Förutom de dedikerade ytorna för padel, kontor, etc kommer det att finnas 
betydande ytor för umgänge och vila som adderar något extra till byggnaden. 

Vi kommer att arbeta med en av nordens mest framstående arkitekter för detta uppdrag. 

Disposition av ytor och verksamheter ... 

... Den fysiska modellen har vi delat in de olika sektionerna enligt nedan. Vi följer också den 
uppdelningen i denna text. 

A. PRESSBYRÅN /DIREKTEN (50 m2
) 

B. FRISÖR/ ÖVRIGT (50 m2
) 

C. BLOMMOR/ ÖVRIGT (50 m2
) 

D. KVARTSKROG / CAFE alternativt VOGASTUDIO (200 m2
) 

E. KONTOR (550 m2
) 

F. PADELBANOR INOMHUS (900 m2
) 

G. PADELBANOR INOMHUS (900 m2
) 

H. PADELBANOR UTOMHUS (900 m2
) 

I. OMKLÄDNINGSRUM 
J. LÄKTARE 

A. PRESSBYRÅN / DIREKTEN (SO M2
) 

Syftet med en yta för Pressbyrån I Direkten eller liknande är att kunna tillgodo behovet för 
såväl boende i området som resande till och från tågstationen. Därav har vi också placerat 
den i byggnaden för att den ska vara synbar och lättillgänglig för resande. Lokalen kommer 
att hyras ut till annan part. 

B. FRISÖR/ ÖVRIGT (SO M2
) 

Syftet med en yta frisör är att vi tror att en sådan verksamhet adderar något till området och 
ger ett trevligt intryck förutom att det är en tjänstenäring som är tämligen stabil över tid och 
som fyller en funktion för området. Lokalen kommer att hyras ut till annan part. 

c. BLOMMOR/ ÖVRIGT (SO M2
) 

Vi vill addera en verksamhet som fyller en konkret funktion för boende i Tuvelyckan, 
Hemmeslöv, Allarp eller förbipasserande i området. Det kan vara en blomsterbutik men det 
kan också vara någon annan handel eller servicenäring. lokalen kommer att hyras ut till 
annan part. 

20



D. KVARTERSKROG/ CAFE alternativt YOGASTUDIO (200 M 2
) 

Ett område med Tuvelyckans karaktär och ambition är naturligtvis behov av en kvarterskrog 
eller liknande. Likt frisören är restauranger en tjänstenäring som också är stabil över tid och 
som också adderar något till området. Sommartid finns det möjlighet till uteservering som 
ytterligare förstärker bilden av liv och rörelse. Det är fullt möjligt att det redan planeras en 
kvarterskrog på fastigheten på andra sidan gatan och då kan vår lokal fylla en annan 
funktion. Ett alternativ skulle kunna vara en yogastudio som ytterligare förstärker inte bara 
byggnaden som sådan som en arena för aktivitet utan även hela området. Lokalen kommer 
att hyras ut till annan part. 

E. KONTOR (550 m2 + 1000 m2
) 

Båstad med en hög andel företagare per capita har behov av kontor och då fler kontor än 
vad som finns på marknaden idag. Ytan på nedre plan som vi dedikerat till kontor är 550 m2

• 

Vi planlägger också ett mellanplan - som vi inte gestaltat i modellen - med ytterligare kontor 
om totalt 1000 m2

. 

På nedre plan kommer vi att planera för den starka trend och tydliga skifte mot - när det 
kommer till den fysiska arbetsplatsen - en mer flexibel arbetsform som växer fram på bred 
front i samhället. Dagens företagare och även större arbetsgivare för den delen kräver andra 
arbetsplatser än den traditionella kontorsplatsen. Därför kommer vi att uppföra och driva ett 
kontorshotell där man genom abonnemang hyr ett kontor i vårt kontorslandskap. Platsen 
kan variera men alltid med tillgång till en arbetsplats, konferensrum och full tillgång till data, 
skrivare och kommunikation i ett gemensamt service center. Detta passar också den höga 
andelen egenföretagare som Båstad har. Vidare ger det sommarboendegäster och 
fritidshusägare som inte sällan kommer från storstäder såsom Stockholm, Göteborg och 
Malmö chansen att förlänga sommaren med familj genom att erbjuda en flexibel arbetsplats 
när man har behov av att arbeta ett par dagar i veckan på distans. 

Mellanplanet - vilket inte är gestaltat i modellen - kommer mer ha formen av ett 
traditionellt kontor med mer eller mindre fasta arbetsplatser som passar företag med fler 
anställda. Vi vill underlätta och locka företagare i närliggande kommuner eller andra delar av 
Sverige att kunna verka i och driva sitt företag i Båstad kommun. Vi menar att vi på detta sätt 
kan både förädla och förtäta området kring Tuvelyckan på att bra sätt. 

Vi kommer själva att driva uthyrningen av kontoren och därmed förvalta denna verksamhet i 
egen regi. 

F. PADELBANOR INOMHUS n. p (900 m2
) 

Vid sidan av kontoren med ytor om totalt 1500 m2 kommer denna del - padelverksamheten 
- vara ett av byggnadens hjärtan. Tuvelyckan ska symbolisera, möjliggöra och framför allt 
attrahera människor med en medveten och aktiv livsstil. Det ska vi i allra högsta grad befästa 
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med en padelhall av högsta internationella standard. En padelhall i vilka alla - från elit till 
motionspelare - ska trivas. En padelhall som ska vara den modernaste i sitt slag, även med 
internationella mått mätt. Vi bygger 3 banor i fil på nedre plan med med luftiga läktare för 
vila, paus och för att titta på spelarna. 

G. PADELBANOR INOMHUS ö. p (900 m2
) 

Banorna på övre plan är likaså 3 till antalet och även dessa har läktare. Vid ytan framför 
trappan och ovanför omklädningsrummen på nedre plan nyttjas till upp- och 
nedvärmningsyta för stretchning, etc. 

H. PADELBANOR UTOMHUS takterrass (900 m2
) 

De två utomhusbanorna som är placerade på takterrassen är helt unika i sitt slag och 
kommer förutom att ge byggnaden en speciell och vacker karaktär också ge en 
spelupplevelse som blir något utöver det vanliga. Utsikten mot åsen och den fria känslan att 
spela 12 meter upp i luften blir svårslagen för alla typer av padelspelare. 

I. OMKLÄDNINGSRUM (90 m2
) 

Generösa ytor för omklädningsrum med dusch, toalett, bastu och andra faciliteter. 

J. LÄKTARE 

Vi bygger läktare som integreras i väggen och golv som möjliggör att både titta på 
padelspelarna men som också fungerar som paus-, vilo- och samlingsplats för spelare, publik 
och andra besökare. Detta ligger också i linje med att kunna arrangera tävlingar på elitnivå. 

ÖVRIGT 

Observera att denna tidiga modell inte visar alla våningsplan mellan nedre planens kontor 
och takterrassen. Det finns alltså möjlighet att ha ett mellanplan om ca 1000 m2. Det gäller 
också ovanför omklädningsrummen där vi planerar för kontor för själva fastighetsskötseln, 
drift, etc. 

Varför vi är den rätta aktören för att genomföra detta ... 

... För det första anser vi att en padelhall - oavsett vem som uppför, äger och driver den -
passar mycket bättre bredvid tågstationen i Tuvelyckan än vid en kraftigt trafikerad rondell i 
ett handelsområde. Det är flera skäl som talar för det och minst för att få en närhet för 
boende i och kring Tuvelyckan. Miljön är trevligare också för utomhusspel vilket är något 
man vill göra sommartid. 
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För det andra anser vi att det finns en klar fördel att driften sköts av samma bolag som -
eller bolag ägt av -fastighetsbolaget. Det vill säga att vi själva inte bara äger fastigheten 
utan också driver padelcentrat. Vi har helt andra resurser att klara driften på ett bättre sätt 
än en fristående aktör som hyr padelhall av en fastighetsägare. Man kant ex titta på Friskis 
& Svettis som har varit tvungna att minska sina ytor både en och två gånger för att kunna 
klara sina höga hyresavgifter. 

För det tredje är vi genom våra bakgrunder den rätta parten att uppföra, äga och driva 
fastigheten. Med bakgrund inom träindustrin, byggnadsteknik, fastighetsdrift och 
verksamhetsplanering har vi de rätta elementen för att göra detta på bästa sätt. Carl-Johan 
Danielsson äger och driver Mellby Bygg, Magnus Jönsson är genom bolag fastighetsägare 
och byggnadssnickare med erfarenhet av liknade projekt och Andreas Gustafson (civ ek) har 
mångårig erfarenhet av fastighets- och handelsutveckling från bland annat H&M, Atrium 
Ljungberg AB och som nu driver eget bolag inom design och arkitektur. På Atrium Ljungberg 
ansvarade Andreas för att etablera, planera och fylla handelsplatser med rätt aktörer. När vi 
nu har chansen att göra detta i helt egen regi kan vi tillfullo nyttja våra komplettande 
bakgrunder. 

För det fjärde är vi från Båstad och menar att det är något som borde värdesättas högt när 
kommunen säljer fastigheter av detta slag. Att kunna bygga och verka från orten med den 
närhet som krävs menar vi är något som, om inte är avgörande, så åtminstone är väldigt 
viktigt för att kunna genomföra ett projekt på denna nivå på bästa sätt. 

För det femte har vi optimala kontakter inom tennis och padel för att kunna uppföra, driva 
och utveckla en padelhall och padelverksamhet. Vi är djupt involverade i Båstad Sportcenter 
och har redan haft förberedande möten med Apelrydsskolan, Hotell Sand och Hotell Riviera 
Strand för att kunna skriva samarbetsavtal som gynnar deras medlemmar, elever och gäster. 
Vidare vet vi i detalj hur man driver en anläggning av detta snitt - både ur ett 
fastighetsperspektiv och ur ett sportklubbsperspektiv. 

Tidsplan ... 

... Vi vill marknadsföra denna nya fastighet och verksamheter med ytor skapade för 
Padelhall, kontor, kvarterskrog/övrigt, Pressbyrå/Direkten, frisör, etc under 
sommarveckorna. Vi menar också att det ur kommunal synpunkt borde vara positivt och 
intressant att kunna visa hur området kring Tuvelyckan nu tar nästa steg för att förädla och 
förtäta området ytterligare. Vi adderar något området och kompletterar det totala utbudet 
på ett logiskt, klokt och balanserat sätt. 

Detta vill vi marknadsföra. Ett viktigt avstamp är naturligtvis sommarveckorna med padel
VM där vi kan visa och berätta vad som kommer att byggas. Antalet padelspelare kommer 
att vara mycket högt under sommaren och vi vill kunna ställa ut modeller, genomföra events 
och annat för att öka intresset för sporten, hallen och Tuvelyckan och framtiden. 

Vi arbetar redan nu parallellt för fullt med detta och för att tillfullo sjösätta och aktivera 
planerna behöver vi kunna ta nästa steg i denna process. Vår tidsplan är att kunna ha ett 
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indikativt beslut avseende fastighetsförsäljningen till oss senast 1 juni 2018 och helst 
tidigare. Då kan vi känna oss trygga och detaljplanera det marknadsföringsbatteri vi vill sätta 
igång. 

Själva byggprocess vill vi påbörja så fort som möjligt för att kunna ha en byggnad klar för 
invigning första kvartalet 2019. 

Slutligen ... 

Vi har förstått att det finns en annan part som är intresserad av att uppföra och hyra ut en 
padelverksamhet till extern part. Vi som kommuninvånare och aktiv part i denna 
intresseprocess tycker det vore djupt olyckligt om kommunen inte tillfullo beaktar de 
argument vi för fram i detta ärende. Den andra parten planerar ett padelhall vid 
han delsplatsen Entre Båstad och vi har ovan framför vårt synpunkter på placeringen. Vilka 
den andra parten representeras av har vi ingen kunskap om men vi har indirekt även i denna 
fråga framfört vikten av att beakta det faktum att vi är en part som redan bor och fortsatt vill 
verka från Båstad. 

Vidare har det i dagarna framkommit att det ska byggas (bygglov inlämnat) en padelhall i 
Mellby i Laholms kommun. Detta i kombination med att vi har tydliga planer för att utveckla 
Tuvelyckan med ett padelhall inom 12 månader gör att det kanske är möjligt för den andra 
parten att nyttja sitt intresse för den aktuella fastigheten (tomten) vid Entre Båstad på annat 
sätt. Om de inte känner till Friskis & Svettis kraftiga problem med den höga hyran menar vi 
också att det är något att beakta. Vi vill också minnas att de hade planer på ett gym och det 
rimmar illa ur kompletteringssynpunkt då det redan finns 3 fullskaliga gym i den absoluta 
närheten (Friskis & Svettis, Attilias och Hälsostudion). 

Med detta sagt hoppas och tror vi att Ni kan hantera denna fråga på bästa sätt. Vi ser gärna 
att vi har ett uppföljningsmöte inom kort och är det något ytterligare material Ni behöver ha 
så är det naturligtvis bara att kontakta oss. Vi tar gärna fram första stegens arkitektritningar 
som mer i detalj beskriver hur vi vill bygga och nyttja den aktuella fastigheten. Om Ni också 
vill att vi kommer och presenterar vårt förslag för en bredare grupp på kommunen eller till 
politikerna gör vi detta mer än gärna. 

Vi ser fram emot Ert svar. 

Bästa hälsningar, 

Andreas Gustafson (andreas@naknakdesign .se 070-424 43 41) 
Magnus Jönsson 
Carl-Johan Danielsson 
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Referensbild - Exteriört 
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lnteriört 

Referensbild - interiört 
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Från: 
Till: 
Kopia: 
Datum: 
Ärende: 

Hej Susanna, 

Andreas Gustafson - NakNak Design <andreas@naknakdesign.se> 
<susanna .almqvist@bastad.se> 
<helena.ivarsson@bastad.se> 
2018-03-28 08:44 
Registrerat AB som motpart 

Nu har vi registrerat bolaget som Ni kan ha som motpart i optionsavtalet. Bolaget heter Grundbulten 
24147 AB med organisationsnummer 559152-9440. 

För Din info kommer bolagets namn sedan att ändras till AM Fastigheter i Båstad AB. Då 
organisationsnumret dock kommer att vara det samma är det inget som Ni behöver beakta i avtalet. 

Vi ser mycket fram emot optionsavtalet. 

Bästa hälsningar, 

Andreas Gustafson 
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Susanna Almqvist - Re: Sv: Re: Konfidentiellt - industritomt vid Tågstationen 

Från: 
Till: 
Datum: 

Andreas Gustafson - NakNak Design <andreas@naknakdesign.se> 
Susanna Almqvist <susanna.almqvist@bastad.se> 
2018-03-22 14:44 

Ärende: Re: Sv: Re: Konfidentiellt - industritomt vid Tågstationen 
Kopia: Helena Ivarsson <helena.ivarsson@bastad.se> 

Hej Susanna, 

Tack för Ditt mail. 

Sida 1av33 

Det skulle vara mycket bra om Ni kan - som Du föreslår - förbereda en option för tomten så att 
vi kan fortsätta med projektering, möten etc och känna oss tiygga ut informations- och 
konkun-enssynpunkt. 

Bolag som kommer vara motpart är under registrering så jag återkommer med fullständiga 
uppgifter inom en vecka. 

Vi ska absolut även beakta det Du nämner i Ditt brev avseende behov av vårdcentral, 
tandläkare, etc. Det är naturligtvis mycket intressanta aktörer. Både för området som sådant 
men naturligtvis också ur ett fastighetsägarperspektiv. Jag utgår från att frågan aktualiserats då 
Båstad Bjäre Läkarpraktik valde att samla all verksamhet i Grevie men säkert också då området 
kring stationen växer och att det därmed kommer att finnas ett ökat behov helt skilt från Båstad 
Bjäre Läkarpraktiks flyttbeslut. Jag vet att det finns planer på en vårdcentral i Allarp någon 
kilometer bmi i Laholm. 

Alla dessa frågor blir högintressanta för oss att undersöka och driva när vi har option på tomten. 
Frågorna måste också beaktas i samband med en förprojektering för att dimensionera projektet, 
fastigheten och förutsättningar för våra parter på rätt sätt. 

Som sagt, skicka oss gärna ett utkast eller skarpt förslag till optionsavtal så skickar vi Dig 
företagsuppgifter på bolaget så fo1i det är klart. 

Tack så länge, Susanna. 

Bästa hälsningar, 

Andreas Gustafson 

21 mars 2018 kl. 07:50 skrev Susanna Almqvist <susanna.almgvist@,bastad.se>: 

Hej Andreas! 
Jag har konsulterat vår fd exploateringsansvarig just kring det material jag fått av 
dig och hur vi lämpligen går vidare. 
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Sida 2 av 33 

Vi tycker spontant att redovisad byggkostnad verkar i lägsta laget och 
finansieringen kommer vi behöva få någon slags säkerhet kring inför 
avtalstecknande. Vad ni konkret bör göra nu är att bilda bolaget som kommer vara 
kommunen motpait. Sedan är vårt förslag att vi arbetar med en option på tomten 
så att ni i lugn och ro kan genomföra en förprojektering och bli mer precisa kring 
det ekonomiska åtagandet. Vi är angelägna om att båda parter är trygga i att 
projektet kan genomföras. Under förutsättning att projektet kan säkras tecknar vi 
sedan ett avtal om överlåtelse. 
Som ett tillskott till tanken om kontorslokalerna i projektet vill jag passa på 
att lyfta behovet av lokaler för vårdcentral, tandläkare och den typen av 
verksamheter. Det är en nisch som kan vara väl värd att ha i åtanke. 
Jag vill understryka att alla etableringar måste ha politiskt stöd. Vi k01mner att 
kommunicera projektet infonnellt för att få klarhet i hur vår beslutande 
församling ställer sig till iden. 

Med vänlig hälsning, 

Susanna Almqvist 
Mark- och Exploateringsingenjör 

Teknik och Service 

lj1J BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Besök oss pJ b.:ls tJcl. se 

susanna.almqvist@bastad.se 
Direkt: 0431 -770 63 

Växel: 0431 -770 00 

Webb: www.bastad.se 

Twitter: @bastadskommun 

Post- och besöksadress: Vångavägen 2, 269 80 BÅSTAD 

• Jag värnar om miljön. Skriv inte ut det här mejlet om du inte behöver. 

>>> Andreas Gustafson <andreas@.naknakdesign.se> 201 8-03-20 16:35 >>> 

> 
Hej igen, 
Hoppas allt är bra med Er. 
Vi tänkte bara kort fråga om Ni har hunnit titta på vått tidigare mail och undrar 
samtidigt om Ni har några kompletterande frågor i detta läge? 
Som vi tidigare nämnt arbetar vi parallellt med flera moment just nu avseende 
projektet så somt ex ritningar, materialfrågor, möten etc. För Er info kommer vi 
på onsdag nästa vecka träffa representanter för anangören av padel-VM i Båstad 
i sommar. Syftet är att få mer information om aiTangemanget rent generellt och 
se hur vi kan samarbeta och samspela för att lyfta intresset för padel och 
samtidigt göra en direkt koppling till vår tänkta hall. Vi har nämnt några 
inledande ideer som vi specifikt ska diskutera. 
Av den anledning vore det utmärkt om vi skulle kunna ha antingen ett kort 
avstämning om läget alternativt om Ni skulle kmma ge oss en bild av de 
beslutsstegen kopplad till en rimlig tidsplan som ligger frainför oss avseende 
politisk förankring, beslut och formellt överlåtelseavtal av aktuell industrimark. 
Återigen, tveka inte att kontakta oss om Ni har några frågor. 
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Bästa hälsningar, 
Andreas Gustafson 
Magnus Jönsson 
Carl-Johan Danielsson 

Den 2018-03 -16 kl. 12:56, skrev Andreas Gustafson: 

Hej Susanna, 
Tack för Ditt mail. 
Nedan finner Du en kmifattad bild av vår kalkyl och finansiering 
avseende byggnationen och den löpande driften för vå1i projekt i 
Tuvelyckan. Då vi fo1ifarande är i ett relativt tidigt planeringsskede 
avseende den faktiska byggnationen kan vi inte ge Er siffror på 
detaljnivå. Vi har efter vårt första möte reviderat upp projektets 
omfattningen med adderade ytor för framför allt kontor och handel 
och vå1t arkitektkontor arbetar i denna stund på två olika förslag till 
byggnation med dessa nya förutsättningar. Detta vill vi beakta för 
att ge Er en så komplett bild som möjligt. 
Icke desto mindre - baserat på våra beräkningar, antaganden och 
multiplar - käm1er vi oss trygga med kalkyl- och investeringsbilden 
på övergripande nivå Totalt räknar vi med en projektinvestering i 
mark och byggnad på ca 15 MSEK. Grovt sett är såväl byggnaden 
som driften/verksamheten uppdelad i två skilda delar; dels en del 
som består av padel och gym som helt drivs i egen regi, dels en 
aiman del som består av kontor och handel som kmmner att hyras ut 
till externa aktörer. Intäkterna och driftsnettot för dessa skilda 
verksamheter kommer att skilja sig åt. Den förstnämnda (padel och 
gym) kommer att generera en större del av omsättningen både i 
absolutat mått mätt och också relaterat till utnyttjad yta 
( driftsnetto/m2) jämfört med den andra delen (kontor/handel). 

För att ge Er insyn i våra bakomliggande kalkyler hai· vi räknat med 
relativt låga beläggningsgrader avseende de båda verksainheterna. 
Vill helt enkelt ha hängslen och livrem i kalkylerna och därmed ha 
låga till normala förväntningar på avkastning. Padel- och 
gymverksainheten konm1er kalkylmässigt ge årligt driftsnetto på 
1,9-2,0 MSEK. Kontor och handel kommer kalkylmässigt ge årligt 
driftsnetto på 0,5 MSEK. Diskrepansen mellan de olika 
verksamheterna kommer inte av att vi har räknat med särskilt stora 
skillnader i beläggningsgrader eller att de har stora skillnader i yta. 
Skillnaden kommer istället av att vi ser en skillnad i effektivitet i 
driftsfonnen (egen drifts vs uthyrning) samt skillnad i intäkt/m2 
mellan verksamheterna. 
För att realisera dessa intäkter och driftsnetto räknar vi med en 
projektinvestering på ca 15-18 MSEK i full utbyggnad med de 
förutsättningar på vilka våit arkitektkontor baserar sina initiala 
byggnadsförslag. Vi har en finansieringsmodell där relationen eget 
kapital I externt kapital är 60% respektive 40%. Det gör att vi har 
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en räntetäckningsgrad - baserat på ovan låga beläggningsgrader - på 
över 8x vilket vi käm1er oss mycket komfortabla med. 
När det gäller uthyrningen ska vi - som Ni nämner - göra en 
omvärldsbevakning och se vad som planeras i de lokaler över gatan 
som MTA bygger. Det är avgörande att vi hittar kompletterande 
verksamheter som höjer den totala attraktiviteten för området och 
som också skapar bäst förutsättningar för respektive part att driva 
verksamheterna på lönsam nivå. För Er info har vi ett första möte 
med Reitangruppens etableringsansvarige nästa fredag för att 
diskutera en etablering av Pressbyrån i Tuvelyckan 2019. Vi 
kommer också att träffa ägaren till en som driver flera enheter 
stenugnsbagerier i rätt snitt och klass för att se vad de kan leverera 
och presentera. Båda mötena är inledande möten för att vi båda ska 
kunna få en bild av respektive aktörs krav, förutsättningar och 
allmänna intresse. När det gäller uthyrning och framför allt 
byggande av kontor är det av erfarenhet viktigt att tidigt börja jobba 
med att skapa intresse kring uthyrning. Dels för att kunna attrahera 
hyresgäster som idag sitter på längre kontrakt och löptider men 
också för att beakta hyresgästanpassningar direkt vid uppförandet. 
Inte minst jag själv har stor erfarenhet av uthyrning och vi har en 
modell och plan för hur vi ska skapa attraktiva lokaler men också 
aktivt skapa intresse för dessa. 
Rent bolagsmässigt kommer vi att ha ett bolag som äger mark och 
fastighet och ett annat som driver padel- och gymverksamheten. 
Fastighetsbolaget kommer att till fullo äga driftsbolaget för padel 
och gym. Fastighetsbolaget kommer också att driva uthyrningen av 
ytorna för kontor och handel med externa aktörer som huserar in 
dessa lokaler. 
Det är viktigt att poängtera att den löpande driften finansieras 
genom att det dag ett flyter in intäkter från padel och gym. 60% av 
padelintäkterna flyter in samtidigt som bokning och uthyrning av 
banan sker medan 40% har en månads eftersläpning. 45% av 
gymintäkterna betalas årsvis i förskott medan 55% betalas 
månadsvis (via autogiro) i förskott. Man får därmed ett fullt 
acceptabelt kassaflöde för att finansiera - för verksamhetens 
omfattning - relativt sett låga drift och ränteutgifter. 
Nåväl, vi hoppas och tror att Ni har fått en övergripande och 
skriftlig bild av hur vi planerar utveckling och drift. Låt oss veta om 
Ni behöver insyn i ytterligare uppgifter i detta läge. Annars ser vi 
mycket fram emot att tillsammans med Er kunna förankra detta för 
ett politiskt beslut inom kort som rimmar med vår tidsplan. Vi är 
angelägna om att ligga lågt med all tänkbar information om detta i 
våra inledande kontakter med intressenter och utomstående innan vi 
har kommit längre med - om inte ett avtal så åtminstone - ett 
principbeslut i överlåtelsefrågan. Så fort det är klart vill vi däremot 
koppla på vårt fulla marknadsföringsbatteri så att vi inte missar 
viktiga hållpunkter under tennis- och sommarveckorna med padel
VM som höjdpunkt. 
Tveka inte att återkomma till oss om Ni har frågor eller undrar över 
något. 
Trevlig helg. 
Bästa hälsningar, 
Andreas Gustafson 
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Optionsavtal, del av Båstad Hemmeslöv 5:9 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2018-04-17 1 av 1 

 

 

KS § 80  Dnr KS 001506/2016 - 200 

Försäljning av Hamnen 3 
 
Beskrivning av ärendet Kommunen har erhållit fastigheten Hamnen 3 i Torekov i gåva. Gåvan är inte 

villkorad med att mottagaren inte får sälja fastigheten men intentionen från 
gåvogivaren är att låta fastigheten utgöra en resurs som långsiktigt kan utgöra 
ett värde för kommuninvånarna. Inom fastigheten finns en äldre byggnad som 
innehåller sex betalande hyresobjekt; fyra lägenheter, restaurang och 
turistinformation. Båstadhem har under en längre tid förvaltat fastigheten och 
därvid svarat för drift och underhåll samt uppburit hyror enligt ett hyres- 
driftavtal med Kommunen. Avtalet är uppsagt av Båstadhem och upphör 2018-
06-30. Båstadhems styrelse har beslutat att inte förlänga avtalet. Kommunen 
och Båstadhem har under ett par års tid vid ägarmöten samtalat om att 
fastigheten eventuellt borde överlåtas till Båstadhem. 

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från teknik- och servicechef Jan Bernhardsson, daterad  

2018-04-12, med tillhörande bilaga.  
 
Förvaltningens förslag Kommunstyrelsen ska överlåta fastigheten Hamnen 3 i Torekov för en 

köpeskilling av 3,6 Mkr till Båstadhem AB under förutsättning att 
kommunfullmäktige beslutar att tillföra i ägardirektiv för Båstadhem att 
fastigheten inte får överlåtas till någon utan kommunfullmäktige prövat frågan.       

 
Föredragande Susanna Almqvist, exploateringsingenjör.      
 
Yrkanden Ingela Stefansson (S) och Inge Henriksson (BP): Bifall till förvaltningens förslag.      
 
Notering Gösta Gebauer (C) deltar ej i beslutet. 
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

 
Kommunen ska överlåta fastigheten Hamnen 3 i Torekov till Båstadhem för en 
köpeskilling av 3,6 Mkr under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att 
tillföra i ägardirektiv för Båstadhem att fastigheten inte får överlåtas till någon 
utan att kommunfullmäktige prövat frågan.  
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 Tjänsteskrivelse  
 

 

1 (2) 

 
Datum: 2018-04-12 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Jan Bernhardsson  

Dnr: KS 001133/2015-200 

 
Försäljning av fastigheten Hamnen 3 i Torekov till Båstadhem. 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår Kommunstyrelsen att överlåta fastigheten Hamnen 3 i Torekov för en köpeskilling av 
3,6 Mkr till Båstadhem AB under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att tillföra i ägardirektiv för 
Båstadhem att fastigheten inte får överlåtas till någon utan att kommunfullmäktige prövat frågan. 
 

Sammanfattning av ärendet 
 
Kommunen har erhållit fastigheten Hamnen 3 i Torekov i gåva. 
Gåvan är inte villkorad med att mottagaren inte får sälja fastigheten men intentionen från gåvogivaren är att 
låta fastigheten utgöra en resurs som långsiktigt kan utgöra ett värde för kommuninvånarna.  
Inom fastigheten finns en äldre byggnad som innehåller sex betalande hyresobjekt; fyra lägenheter, restaurang 
och turistinformation. Båstadhem har under en längre tid förvaltat fastigheten och därvid svarat för drift och 
underhåll samt uppburit hyror enligt ett hyres- driftavtal med Kommunen. Avtalet är uppsagt av Båstadhem 
och upphör 2018-06-30. Båstadhems styrelse har beslutat att inte förlänga avtalet. 
Kommunen och Båstadhem har under ett par års tid vid ägarmöten samtalat om att fastigheten eventuellt borde 
överlåtas till Båstadhem. 
Förvaltningen föreslår att Kommunen överlåter fastigheten Hamnen 3 i Torekov till Båstadhem för en köpe-
skilling av 3,6 Mkr under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att tillföra i ägardirektiv för Båstadhem 
att fastigheten inte får överlåtas till någon utan att kommunfullmäktige prövat frågan. 
 
 
Bakgrund 
 
Kaptenen F F Wulff och hans hustru Johanna Paulina Wulff överlämnade den 6 juni år 1886 fastigheten ”Kro-
neskatte gatetomt under No 17 i Torekov efter 1823 års karta” till Torekovs Hamnbryggor som gåva.  
Fastigheten har idag beteckningen Hamnen 3 i Torekov och omfattar en areal om 846 kvadratmeter.  
Fastigheten har såvitt kunnat dokumenteras sedan gåvotillfället förvaltats och ägts av kommunen, idag Båstads 
kommun.  
1998 upprättades ett hyres- och driftavtal mellan Kommunen och Båstadhem AB beträffande Hamnen 3.  
Båstadhem har förvaltat fastigheten och därvid svarat för drift och underhåll samt uppburit hyror. 
Inom fastigheten är en äldre byggnad belägen som innehåller sex betalande hyresobjekt; fyra lägenheter, re-
staurang och turistinformation.  
2015 skickade Båstadhem en uppsägning av avtalet för villkorsändring. Båstadhem framförde att det inte fanns 
något ekonomiskt utrymme för Båstadhem att ta de investeringar som var nödvändiga för att förvalta fastighet-
en och önskade att ersättningen i avtalet ändrades. 
 
Kommunen och Båstadhem har under ett par års tid vid ägarmöten samtalat om att fastigheten eventuellt borde 
överlåtas till Båstadhem. Inom fastigheten bedrivs ingen verksamhet som kommunen är huvudman för och 
ingen kommunal verksamhet är under planerad framtid avsedd att lokaliseras till fastigheten. Då Båstadhem 
inte har någon av kommunens verksamheter i fastigheten att hantera framstår det som effektivare att Båstad-
hem driftar, underhåller och investerar i fastigheten mot hyresgästernas behov och hyresmarknadens förutsätt-
ningar på orten.  
Avtalet upphör 2018-06-30 då Båstadhems styrelse beslutade 2018-03-08 att inte förlänga avtalet och är intres-
serade av att köpa fastigheten för 3,6 Mkr.  
Fastigheten har behov av reinvesteringar för ca 4 Mkr.  
Nivån på köpeskillingens möjliggör en affärsmässig avkastning på fastigheten för Båstadhem.  
Marknadsvärdet bedöms betydligt högre.  
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Kommunen har erhållit Fastigheten i gåva vari gåvogivarna till mottagaren uttryckt att densamme genast ”till-
träda samt nyttja, bruka och besitta samt allt hvad där till framledes lagligen tillvinnas kan”.  
Gåvan har således ej villkorats med att mottagaren ej får avyttra fastigheten.  
Kommunen gör dock den bedömningen att gåvogivaren i första hand avsett att låta fastigheten utgöra en resurs 
som långsiktigt i sig kan utgöra ett värde för kommuninvånarna. Det skall därför föreligga synnerliga skäl för 
att fastigheten helt eller till någon del skall avyttras från koncernen Båstads kommun och sådana skäl skall 
prövas och avgöras av kommunfullmäktige varvid den långsiktiga avsikten sålunda är att fastigheten skall 
förbli i kommunens ägo.  
 
Förutsättning för överlåtelsen är att kommunfullmäktige beslutar att tillföra bestämmelse i ägardirektiv för 
Båstadhem att fastigheten helt eller delvis inte får överlåtas till någon utan att kommunfullmäktige prövat frå-
gan. 
 
 
Jan Bernhardsson, Teknik och service 
 
Teknik och servicechef 
 
Bilaga: Förslag till köpekontrakt. 
 
 
Beslutet ska expedieras till:  
Teknik och service 
Ekonomiavdelningen 
Båstadhem AB 
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                                                                 Köpekontrakt 

 

Parter 

Säljare: Båstads kommun (org.nr 212000-0944), nedan kallad Kommunen. 

Köpare: Båstadhem AB (org.nr 556527-7059), nedan kallad Bolaget. 

 

§1. Bakgrund 

Kaptenen F F Wulff och hans hustru Johanna Paulina Wulff överlämnade den 6 juni år 1886 

fastigheten ”Kroneskatte gatetomt under No 17 i Torekov efter 1823 års karta” till Torekovs 

Hamnbryggor som gåva. Fastigheten har idag beteckningen Hamnen 3 i Torekov och 

omfattar en areal om 846 kvadratmeter. Fastigheten har såvitt kunnat dokumenteras sedan 

gåvotillfället förvaltats och ägts av kommunen, idag Båstads kommun. Inom fastigheten är 

en äldre byggnad belägen som innehåller sex betalande hyresobjekt; fyra lägenheter, 

restaurang och turistinformation. Bolaget har under en längre tid förvaltat fastigheten och 

därvid svarat för drift och underhåll samt uppburit hyror. 

Kommunen och Bolaget har under ett par års tid vid ägarmöten samtalat om att fastigheten 

eventuellt borde överlåtas till Bolaget. Inom fastigheten bedrivs ingen verksamhet som 

kommunen är huvudman för och ingen kommunal verksamhet är under planerad framtid 

avsedd att lokaliseras till fastigheten. Då Bolaget inte har någon av Kommunens 

verksamheter i fastigheten att hantera framstår det som effektivare att Bolaget driftar, 

underhåller och investerar i fastigheten mot hyresgästernas behov och hyresmarknadens 

förutsättningar på orten. Parterna har mot denna bakgrund funnit lämpligast och mest 

ändamålsenligt att Kommunen överlåter fastigheten Hamnen 3 i Torekov till Bolaget på de 

villkor nedan närmare regleras. 
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§2. Överlåtelseförklaring 

Kommunen överlåter fastigheten Hamnen 3 i Torekov, i det följande kallad Fastigheten, till 

Bolaget på de villkor som framgår av detta köpekontrakt. 

 

3§. Köpeskilling 

Den överenskomna köpeskillingen för Fastigheten uppgår till 3.600.000 kronor  

(Tremiljonersexhundratusen kronor) 

 

4§. Särskilda villkor 

Kommunen har erhållit Fastigheten i gåva vari gåvogivarna till mottagaren uttryckt att 

densamme genast ”tillträda samt nyttja, bruka och besitta samt allt hvad där till framledes 

lagligen tillvinnas kan”. Gåvan har således ej villkorats med att mottagaren ej får avyttra 

fastigheten. Kommunen gör dock den bedömningen att gåvogivaren i första hand avsett att 

låta Fastigheten utgöra en resurs som långsiktigt i sig kan utgöra ett värde för 

kommuninvånarna. Det skall därför föreligga synnerliga skäl för att Fastigheten helt eller till 

någon del skall avyttras från koncernen Båstads kommun och sådana skäl skall prövas och 

avgöras av kommunfullmäktige varvid den långsiktiga avsikten sålunda är att Fastigheten 

skall förbli i kommunens ägo. Parterna har därför förutsatt att Båstads kommunfullmäktige 

vid godkännande av detta köpekontrakt även beslutar tillföra bestämmelse i ägardirektiv för 

Båstadhem att Fastigheten  helt eller delvis inte får överlåtas till någon utan att 

kommunfullmäktige prövat frågan. 

 

5§. Köpeskillingens erläggande 

Bolaget skall på tillträdesdagen erlägga köpeskillingen genom kontant inbetalning till det 

konto Kommunen anvisar. 

 

6§. Intäkter och kostnader 

Bolaget svarar, i enlighet med gällande förvaltningsavtal mellan parterna, för Fastighetens 

samtliga driftskostnader, exklusive fastighetsavgift samt försäkring, och uppbär samtliga 

hyresintäkter. Förvaltningsavtalet reglerar att Kommunen erhåller en intäkt för fastigheten 

om 130.000 kronor/kalenderår. Fastigheten genererar ingen vinst till bolaget. Förutsatt att 

Bolaget tillträder Fastigheten på tillträdesdag före 2018-06-30 justeras Kommunens intäkt till 

65.000 kronor för kalenderåret 2018. Senareläggs tillträdesdagen skall Bolaget till  
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kommunen utge en 1/12del av 130.000 kronor för varje månad from 2018-01-01 fram till det 

att tillträdet sker.  

De kostnader i övrigt för Fastigheten, fastighetsskatt/fastighetsavgift samt försäkring, som 

belöper på tiden fram till Tillträdesdagen belastar kommunen. Nyssnämnda kostnader för 

fastigheten som belöper på tiden efter Tillträdesdagen belastar Bolaget. 

 

7§. Tillträdesdag 

Bolaget skall tillträda Fastigheten senast på den tionde bankdagen efter det datum  

Kommunens beslut att godkänna detta avtal vunnit laga kraft. 

 

8§. Åtgärder på tillträdesdagen. 

På tillträdesdagen skall Bolaget betala köpeskillingen i sin helhet i enlighet med § 3. 

Kommunen skall till Bolaget utge kvitto, köpebrev, på att köpeskillingen erlagts. 

 

9§. Fastigheten 

Fastigheten överlåtes gravationsfri och i befintligt skick. Bolaget har under flera år förvaltat 

fastigheten med dess byggnad och är således väl förtrogen med dess skick. Köpeskillingen är 

överenskommen med beaktade av byggnadens skick. 

 

10§. Ändringar och tillägg 

Ändringar och tillägg till detta köpekontrakt skall vara skriftliga och skall undertecknas av 

parterna för att vara giltiga. 

 

11§. Tvist 

Eventuell tvist som uppstår i anledning av detta köpekontrakt skall slutligt avgöras i allmän 

domstol med Helsingborgs tingsrätt som första instans. 

Detta köpekontrakt är upprättat i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt. 
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Båstad 2018-   -                                                                         Båstad 2018- 

 

Båstads kommun                                                                      Båstadhem AB 

 

……………………………………………………………                                ……………………………………………………… 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2018-04-17 1 av 1 

 

 

KS § 81  Dnr KS 000338/2018 - 200 

Lokalvård i egen regi 
 
Beskrivning av ärendet Sedan en längre tid har inte upphandlad entreprenör för lokalvård uppfyllt sitt 

åtagande gentemot Båstads kommun. Trots påtalade brister i leverans och 
kvalité, har enbart någon enstaka punktinsats utförts, utöver den vanliga 
frekvensen.  Både ledning och arbetsledning hos entreprenören har varit väl 
medveten om den bristande kvalitén och att det påverkat hygienstandarden i 
kommunens lokaler. 2018-03-13 var delar av ledningen från entreprenören 
och Lokalvårdschefen för Båstad kommun, runt på en del av de objekt som 
entreprenören utför lokalvård på. På denna runda blev återigen bristerna 
påtagliga och påpekades från kommunens sida.  Det finns stora brister i kvalité, 
leverans och arbetsmiljö hos entreprenören. Miljöinspektör i Båstads kommun 
har dokumenterat brister i hygien, rutiner och kemikaliehantering.  Vid en 
miljöinspektion på Malens förskola 2018-03-05, där även Lokalvårdschefen var 
närvarade, framkom en del brister i lokalvården. Förutom undermålig kvalité 
av lokalvården i lokalerna, insåg både Lokalvårdschefen och miljöinspektören 
att basala hygienkrav inte kunde levas upp till pga. dålig leverans av lokalvård.  
I lokalvårdens förvaringsutrymmen fanns även felmarkerade kemikalier och 
andra omärkta kemikalier.  

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från lokalvårdschef Terese Wennerstrand, daterad  

2018-03-22. 
 
Förvaltningens förslag Den del av lokalvården, som är förlagd på entreprenad, återgår till egen regi 

från och med 2018-10-01.  
 
Föredragande Terese Wennerstrand, lokalvårdschef. 
 
Yrkanden Ingela Stefansson (S), Bo Wendt (BP) och Inge Henriksson (BP): Bifall till 

förvaltningens förslag.   
 
Notering Gösta Gebauer (C) och Kerstin Gustafsson (M) deltar ej i beslutet.  
 
 Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
 Den del av lokalvården, som är förlagd på entreprenad, återgår till egen regi 

från och med 2018-10-01. 
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 Tjänsteskrivelse  
 

180321\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (3) 

 
Datum: : 2018-03-22. Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Terese Wennerstrand 

Dnr: KS 000338/2018 – 200 
 
 

Lokalvård i egen regi 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar att: den del av lokalvården, som är förlagd på entreprenad, återgår 
till egen regi från och med 2018-10-01. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Sedan en längre tid har inte upphandlad entreprenör för lokalvård uppfyllt sitt åtagande 
gentemot Båstad kommun. Trots påtalade brister i leverans och kvalité, har enbart någon en-
staka punktinsats utförts, utöver den vanliga frekvensen.  Både ledning och arbetsledning hos 
entreprenören har varit väl medveten om den bristande kvalitén och att det påverkat hygien-
standarden i kommunens lokaler. 
2018-03-13 var delar av ledningen från entreprenören och Lokalvårdschefen för Båstad kom-
mun, runt på en del av de objekt som entreprenören utför lokalvård på. På denna runda blev 
återigen bristerna påtagliga och påpekades från kommunens sida.  Det finns stora brister i kva-
lité, leverans och arbetsmiljö hos entreprenören.  
Miljöinspektör i Båstad kommun har dokumenterat brister i hygien, rutiner och kemikaliehan-
tering.  Vid en miljöinspektion på Malens förskola 2018-03-05, där även Lokalvårdschefen var 
närvarade, framkom en del brister i lokalvården. Förutom undermålig kvalité av lokalvården i 
lokalerna, insåg både Lokalvårdschefen och miljöinspektören att basala hygienkrav inte kunde 
levas upp till pga dålig leverans av lokalvård. I lokalvårdens förvaringsutrymmen fanns även 
felmarkerade kemikalier och andra omärkta kemikalier.  
 

Bakgrund 
Städentreprenören Alliance +, vidare kallad entreprenören, har sedan början av hösten -15, 
inte hedrat avtalet med Båstad kommun. Vid noggrann genomgång av avtalet, brister entre-
prenören på 14 avtalspunkter. 
Om man bortser från själva avtalsbristerna och fokuserar på bristerna i uppdraget, finns det få 

ljuspunkter. Det finns tydliga brister i leveransen, vilket påverkar hygienen negativt.  

Vid en inspektion 2018-03-13 på Strandängsskolan tillsammans med entreprenören, var loka-

lerna i så dåligt skick att Lokalvårdschefen krävde en åtgärds- och handlingsplan av entrepre-

nören, den erhölls 2018-03-16. 2018-03-27 genomfördes en Insta 800 kontroll av entreprenö-

ren, påkallad av Lokalvårdschefen. Golvvård som entreprenören har som uppdrag att utföra 

har uteblivit i en hel del verksamheter, vilket medför att utbyte av golven kommer att ske, vil-

ket medför en större kostnad för kommunen. Detta gäller framför allt trägolven på Lilla KC. 
Detsamma gäller väggar och övrig fast inredning, på en hel del ställen, Malens förskola bla. där 

väggarna inte har torkats/tvättats enligt lokalvårdspolicyn. Vilket medfört att en grövre insats 

med starkare kemikalier har utförts och väggarnas målarfärg har släppt. När klagomål fram-

förts till entreprenören gällande vissa objekt, har en punktinsats (ex. golvvård) på just det stäl-

let utförts. Detta har medfört att slitage och förfall i lokaler och verksamheter har 

ökat/skyndats på, vilket medför ökade renoveringskostnader för kommunen. Med rätt under-

håll hade detta inte hänt. 
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Aktuellt 
Vid en undermålig lokalvård påverkas hygien, hälsa och allergier kan frambringas. Det har 
framförts klagomål från verksamheter, föräldragrupper och även andra medborgare i kommu-
nen på lokalvården som utförs av entreprenören. När dessa klagomål nått de ansvariga inom 
kommunen, har åtgärder vidtagits enligt praxis och bristerna påpekats till entreprenören, med 
olika framgångar vid de olika tillfällena, dock inte fullt ut. 
 
Det finns två sätt att hantera lokalvårdens drift, egen regi eller alternativ drift (entreprenör). 
 
Egen regi: 
Lokalvård är ett relativt hårt arbete, i en kvinnodominerad utsatt bransch.  
För oss som kommun blir det främst en arbetsmiljöfråga: medarbetarna ska ha möjlighet till 
bra arbetsvillkor och det innebär bla optimering av tjänster, så att de ska slippa ofrivillig deltid 
och delade turer. 
Vi kan förhoppningsvis erbjuda fler kommuninvånare arbete. Vilket medför mer skatteintäkter 
till kommunen, istället för att de lämnar, som när externa aktörer får uppdrag. 
Vi får också full kontroll på kvalitet och kostnader. 

Därtill kommer att den lokalvård som idag bedrivs i egen regi även omfattar vård och under-
håll av golv samt storstädning, vilket inte ingår i normal entreprenörsdrift, vilket ger en till-
kommande kostnad efter beställning. Att lokalvårdsenheten idag utför högkvalificerad golv-
vård innebär en mycket stor ekonomisk fördel för kommunen genom förlängd hållbarhet och 
livslängd då vi slipper byta golv lika ofta i våra verksamhetsfastigheter. Lokalvårdsenheten har 
också bidragit med kunskap vid utformning av nya skolor och förskolor, för en mer hållbar inre 
miljö genom kloka materialval och bättre planerat underhåll. 
Sammanhållen syn på lokalvården inom hela kommunens verksamhet. 
Lokalvårdsorganisationen sköter kvalité och egenkontroller själva. 
Samma miljövänliga städmaterial och likvärdigt underhåll av kommunens lokaler, på ett bra 
och professionellt sätt. 
Idag läggs ett antal ej bokförda timmar varje vecka på att organisera kring den befintliga städ-
entreprenören. Tid som går åt pga klagomål, omorganisering, personal och utebliven leverans. 
Timmar som kommunens verksamhet betalar, som inte syns någonstans, men som ändå tickar 
pengar. Dessa timmar skulle sparas in vid egen regi. 
Flexibilitet.    
Full kontroll över driften och materialbeställningar.  
 
En nackdel vid ett ev återtagande är de investeringar i bla grovtvättmaskiner som behövs gö-
ras ute i vissa verksamheter.  
 
Alternativ drift: 
En ny upphandling tar tid och pengar. En ny entreprenör kommer troligtvis att ha ett högre 
pris än den befintliga entreprenören, som även de har för avsikt att höja kostnaden av den ut-
förda/befintliga tjänsten.  
Tids och prispressat.  
Kvalité på utfört arbete, blir oftast lidande vid prispressning. 
Minskad flexibilitet. 
Sämre arbetsmiljö för kommunens verksamhet. 
Ej full kontroll över utförande. 
Ej kontroll över materialbeställningar. 
Sämre förutsättningar för entreprenörens medarbetare. 
Sämre underhåll av lokaler, vilket medför ökade renoveringskostnader. 
Tidigare brustit i miljösynen gällande framförallt kem som används vid daglig städ. 
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Konsekvenser av beslut 

Samhälle 
För att ha en fungerande lokalvård i kommunen, bör hela verksamheten ligga under kommu-
nens egen ledning och densamma skall få en chans att kunna bedriva en seriös verksamhet 
med samhällsansvar.  
 

Ekonomi 
Om driften skall skötas i egen regi, kommer en ökad kostnad på budgeten.  
 
Miljökonsekvensanalys 
Ett samarbete mellan de olika verksamheterna lokalvård och miljöenheten i den kommunala 
regin har upprättats. Vid återtagande finns bra framtidsutsikter för fortsatt gott samarbete 
med de inblandade parterna för att uppfylla kommunens riktlinjer. 
 
Teknik och service  
Terese Wennerstrand, lokalvårdschef 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Teknik och service  
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Klicka här för att ange text. 
 
Samråd har skett med:  

Ekonomi och miljöenheten 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2018-04-17 1 av 1 

 

 

KS § 82  Dnr KS 000375/2018 - 412 

Överlåtelse av arrendeavtal för Båstads hamn 
 
Beskrivning av ärendet Under beredning av det uppdrag som teknik och service har fått omfattande 

genomsyn av arrendeavtal för Båstads hamn blev det tydligt att bolaget Båstads 
hamn AB, tillika arrendator, upphört och att ett nytt bolag bildats. Då bolaget 
Båstads hamn AB upphört och kommunen, i egenskap av markägare, inte 
meddelats eller fått in någon ansökan om överlåtelse av arrendekontrakt har 
kommunen juridiskt sett ingen motpart i avtalsförhållandet. En överlåtelse har 
därför upprattats att omfatta den förändring som skett i motpartens 
organisation. Överlåtelsen innehåller uppgifter om avträdande och tillträdande 
arrendator, samt kommunens godkännande att överlåtelse sker i enlighet med 
arrendekontraktets § 9. Ny arrendator är företaget Båstadtennis och hotell AB 
(556594-3288). Båstadtennis och hotell AB övertar arrendekontraktet på 
oförändrade villkor.  

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från exploateringsingenjör Susanna Almqvist, daterad  

2018-04-05, med tillhörande bilaga. 
 
Förvaltningens förslag Godkänna upprättad överlåtelse av arrendeavtal för Båstads hamn. 
 
Föredragande Susanna Almqvist, exploateringsingenjör. 
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 

Godkänna upprättad överlåtelse av arrendeavtal för Båstads hamn. 
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 Tjänsteskrivelse  
 

180405\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (2) 

 
Datum: : 2018-04-05. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Susanna Almqvist 

Dnr: KS 000375/2018 – 412 
 
 

Överlåtelse av arrendeavtal för Båstads hamn 
 
 

Förslag till beslut 
 
Teknik och service föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna upprättad överlåtelse av 
arrendeavtal för Båstads hamn. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Under beredning av det uppdrag som teknik och service har fått omfattande genomsyn av ar-
rendeavtal för Båstads hamn blev det tydligt att bolaget Båstads hamn AB, tillika arrendator, 
upphört och att ett nytt bolag bildats. Då bolaget Båstads hamn AB upphört och kommunen, i 
egenskap av markägare, inte meddelats eller fått in någon ansökan om överlåtelse av arrende-
kontrakt har kommunen juridiskt sett ingen motpart i avtalsförhållandet.  
En överlåtelse har därför upprattats att omfatta den förändring som skett i motpartens organi-
sation. Överlåtelsen innehåller uppgifter om avträdande och tillträdande arrendator, samt 
kommunens godkännande att överlåtelse sker i enlighet med arrendekontraktets § 9. Ny ar-
rendator är företaget Båstadtennis och hotell AB (556594-3288). 
Båstadtennis och hotell AB övertar arrendekontraktet på oförändrade villkor.  
 

Bakgrund 
Arbetet med ett nytt arrendeavtal har initierats på grund av den detaljplaneändring som pågår 
för att uppdatera förutsättningarna för hamnområdet Båstad. Under översyn av gällande ar-
rendekontrakt och i kontakt med motparten kom det till kommunens kännedom att arrenda-
torn för att kapitalsäkra sin verksamhet i hamnen valt att omstrukturera sin organisation.  Bo-
laget Båstads hamn AB fusionerades 2017-04-19 ihop med Båstadhotell och tennis AB varige-
nom Båstad hamn AB upphörde.  
 
 
Konsekvenser av beslut 
 
Verksamhet 
Överlåtelsen säkrar att kommunen har en motpart i avtalsförhållandet som omfattar Båstads 
hamn vilket är en grundläggande förutsättning för både upplåtare och arrendator i det 
gemensamma syftet att upprätthålla en hög kvalitet av hamnområdet som destination. 
 

Ekonomi 
Överlåtelsen genererar inte några ekonomiska konsekvenser för parterna utöver vad som 
redan överenskommits i gällande arrendekontrakt för Båstads hamn. 
 
Teknik och service 
 
 
 
Susanna Almqvist, exploateringsingenjör 
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Beslutet ska expedieras till: 
Båstadtennis och hotell AB, avdelningen för samhällsbyggnad 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Överlåtelse av arrendeavtal 
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ÖVERLÅTELSE AV ARRENDEAVTAL 

Den 5 maj 2004 tecknades arrendeavtal mellan Båstads kommun (212000- 0944) och 

Båstads hamn AB för en period om 15 år, med förlängningstid 5 år i sänder. Avtalet reglerar 

kommunens upplåtelse av ett område (mark och vatten) beläget i Båstads hamn. 

Med anledning av förändringar i arrendatorns bolagsorganisation och lydelsen av§ 9 i 

gällande arrendeavtal är en formell överlåtelse, skriftligen godkänd av kommunen, påkallad. 

Båstads kommun godkänner härigenom att Båstads hamn AB (556656-9298) överlåter 

gällande arrendekontrakt, under oförändrade villkor, till Båstadtennis och hotell AB (556594-

3288) under ingången arrendeperiod 2004-05-01-2019-04-30. 

För Båstads kommun 

2018-

Bo Wendt Jan Bernhardsson 

För Båstads hamn AB För Båstadtennis och hotell AB 

''/j:{~ö..~ .... ........ . A~ //l/J,,4 
. ........... ~ .. ~ .......................... . 

x ..... t.:::6 .... r:;Y~~.9..f? ........ . 
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Bolagsverket e-REGISTRERINGSBEVIS 
AKTIEBOLAG 

Organisalionsnummer 

556594-3288 
Objektets registreringsdatum Nuvarande firmas regislreringsdatvm 

2000-07-07 2000-10-10 
Dokumentet skapat 

2018-02-13 

Org.nummer: 556594-3288 

Firma: Båstadtennis & Hotell AB 

Adress: 

Säte: 

Registreringslän: 

Anmärkning: 

c/o Backahill AB 
Box 1159 
262 22 ÄNGELHOLM 

Skåne län, Båstad kommun 

Detta är ett privat aktiebolag. 

BILDAT DATUM 
2000-06-13 

SAMMANSTÄLLNING AV AKTIEKAPITAL 

Aktiekapital: 60.103.300 SEK 

Lägst ....... : 30.000.000 SEK 

Högst ....... : 120.000.000 SEK 

Antal aktier: 601. 033 
Lägst ....... : 300.000 
Högst ....... : 1. 200. 000 

STYRELSELEDAMOT, ORDFÖRANDE 

Sida 

13: 05 

420131-3550 Paulsson, Erik Gustav, Killebäckstorp, 269 00 BÅSTAD 

STYRELSELEDAMÖTER 
610713-5953 Järryd, Per Anders, Friggas Väg 26 A, 269 37 BÅSTAD 
510808-5514 Litborn, Jan Åke Gustaf, Box 5244, 102 45 STOCKHOLM 
520925-4613 Påhlsson, Anders Staffan Ragnar, Doktorsstigen l, 

312 31 LAHOLM 

EXTERN VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR 

1 (3) 

690428-3618 Nelson, Anders Jörgen, Mangårdsgatan 19, 256 67 HELSINGBORG 

REVISOR {ER) 

556053-5873 Ernst & Young Aktiebolag, Box 7850, 103 99 STOCKHOLM 
Representeras av: 620824-3359 

HUVUDANSVARIG REVISOR 

01•·4554194 
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Bolagsverket e-REGISTRERINGSBEVIS 
AKTIEBOLAG 

Organisalionsnummer 

556594-3288 
Objektets registreringsdatum 

2000-07-07 
Dokumentet skapat 

2018-02-13 13: 05 

620824-3359 Karlsson, Per Gunnar Reinhold, c/o Ernst & Young, 
Nytorgsgatan 14, 262 31 ÄNGELHOLM 

FIRMATECKNING 
Firman tecknas av styrelsen 
Firman tecknas två i förening av 

ledamöterna 
Firman tecknas av 

Nelson, Anders Jörgen 
i förening med en av 

ledamöterna 
Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman 
beträffande löpande förvaltningsåtgärder 

VAKANS 
Styrelsen ska bestå av 5 styrelseledamöter och 0 
styrelsesuppleanter. 

FÖRESKRIFT OM ANTAL STYRELSELEDAMÖTER/STYRELSESUPPLEANTER 
Styrelsen skall bestå av lägst l och högst 10 ledamöter 
med högst 10 suppleanter. 

BOLAGSORDNING 
Datum för senaste ändringen: 2006-05-06 

FÖRBEHÅLL/AVVIKELSER/VILLKOR I BOLAGSORDNINGEN 
Avstämningsförbehåll, gäller från och med 2001-08-15 

VERKSAMHET 
Bolaget skall äga och förvalta fast och lös egendom, bedriva 
hotell- och restaurangverksamhet i anslutning till tennisbanan 
ävensom idka därmed förenlig verksamhet. 

RÄKENSKAPSÅR 
0101 - 1231 

KALLELSE 
Kallelse sker genom brev med posten. 

FIRMAHISTORIK 
2000-07-07 Aktiebolaget Grundstenen 88914 

****Registreringsbeviset är utfärdat av Bolagsverket**** 

Dla-4554194 

Nuvarande firmas regislreringsdatum 

2000-10-10 
Sida 

2 (3) 
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Bolagsverket 

Bolagsverket 
851 81 Sundsvall 
0771-670 670 
bolagsverket@bolagsverket.se 
www.bolagsverket.se 

01a-4554194 

e-REGISTRERI NGS BEVIS 
AKTIEBOLAG 

OrganisaUonsnumrner 

556594-3288 
Objektets registroringsdatum Nuvarande firmas regislreringsdattim 

2000-07-07 2000-10-10 
Dokumentet skapat Sida 

2018-02 13 13:05 3 ( 3) 
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Bolagsverket 
851 81 Sundsvall 
Tfn: 0771-670 670 
bolagsverket@bolagsverket.se - www.bolagsverket.se 

REGISTRERINGSBEVIS 
AKTIEBOLAG 

Organisations nummer 

556656-9298 
Objektets registreringsdatum Nuvarande firmas registreringsdatum 

2004-03-02 2004-06-23 
Dokumentet skapat 

2016-08-29 15:18 

Org.nummer: 556656-9298 

Firma: Båstad Hamn AB 

Adress: 
Box 1159 
262 22 ÄNGELHOLM 

Säte: Skåne län, Båstad kommun 

Registreringslän: 

Anmärkning: 

Detta är ett privat aktiebolag. 

BILDAT DATUM 
2004-02-06 

SAMMANSTÄLLNING AV AKTIEKAPITAL 

Aktiekapital .... : 6.845.000 SEK 

Antal aktier .... : 68.450 

STYRELSELEDAMOT, ORDFÖRANDE 

Lägst: 2.000.000 
Högst: 8.000.000 
Lägst: 20.000 
Högst: 80.000 

Sida 

SEK 
SEK 

470408-4658 Bertilsson, Kjell Anders, Pilvägen 2, 269 39 BÅSTAD 

STYRELSELEDAMÖTER 
550110 Johansson, Anders Magnus, Flat 8, 17 Cadogan Suare, 

2 

SWLX OHT LONDON, STORBRITANNIEN OCH NORDIRLAND 
460708-3500 Kjellberg, Ellen Ann-Margret, Floxvägen 15, 269 38 BÅSTAD 
420131-3550 Paulsson, Erik Gustav, Hamngatan 16, 269 33 BÅSTAD 
520925-4613 Påhlsson, Anders Staffan Ragnar, Doktorsstigen 1, 

312 31 LAHOLM 
500713-3696 Törnlund, Bengt Hugo, Rosins väg 5, 269 33 BÅSTAD 

REVISOR (ER) 
556053-5873 Ernst & Young Aktiebolag, Box 7850, 103 99 STOCKHOLM 

Representeras av: 620824-3359 

HUVUDANSVARIG REVISOR 
620824-3359 Karlsson, Per Gunnar Reinhold, c/o Ernst & Young AB, 

Nytorgsgatan 14, 262 31 ÄNGELHOLM 

FIRMATECKNING 
Firman tecknas av styrelsen 
Firman tecknas två i förening av 

(3) 
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Bo lagsverket 
851 81 Sundsvall 
Tfn: 0771-670 670 
bolagsverket@bolagsverket.se - www.bolagsverket.se 

REGISTRERINGSBEVIS 
AKTIEBOLAG 

Organisationsnummer 

556656-9298 
Objektets registreringsdatum Nuvarande firmas registreringsdatum 

2004-03-02 2004-06-23 

ledamöterna 
Firman tecknas var för sig av 

Bertilsson, Kjell Anders 
Paulsson, Erik Gustav 

Dokumentet skapat 

2016-08-29 15:18 

FÖRESKRIFT OM ANTAL STYRELSELEDAMÖTER/STYRELSESUPPLEANTER 
Styrelsen skall bestå av lägst 3 och högst 6 ledamöter 
med högst 3 suppleanter. 

BOLAGSORDNING 
Datum för senaste ändringen: 2007-05-12 

FÖRBEHÅLL/AVVIKELSER/VILLKOR I BOLAGSORDNINGEN 
Avstämningsförbehåll, gäller från och med 2004-12-06 

VERKSAMHET 

Sida 

Föremålet för bolagets verksamhet skall vara att utveckla och 
förvalta Båstad hamn och dess närområde i syfte att förstärka 
hamnens och närområdets attraktionskraft för boende, besökare och 
turistnäringen i området. 

RÄKENSKAPSÅR 
0101 - 1231 

KALLELSE 
Kallelse sker genom brev med posten. 

FIRMAHISTORIK 
2004-03-02 Guldskålen D 326 AB 

****Registreringsbeviset är utfärdat av Bolagsverket**** 

3 (3) 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2018-04-17 1 av 1 

 

 

KS § 83  Dnr KS 000385/2018 - 600 

Uppdrag för förstudie - förskola Båstad 
 
Beskrivning av ärendet Förvaltningen har i uppdrag att göra en översiktlig planering för hur strukturen 

för förskolor ska se ut i Båstads kommun. För att uppfylla behoven inom de 
närmaste tio åren behöver den befintliga förskolestrukturen byggas ut och 
förtätas. Dels för att möta ett ökat behov av platser men även för att klara de 
krav på lokaler som läroplan för förskola kräver. Under våren 2018 saknade 
kommunen 34 förskoleplatser och över hälften av dessa platser önskades i 
Båstads tätort. För att uppfylla lagkravet att erbjuda förskoleplats inom fyra 
månader och slippa vite från Skolinspektionen inrättades en tillfällig 
förskoleavdelning i A-huset på Strandängsskolan. Femåringar från Malens- och 
Päronbyns förskola började där i april 2018. Platser som frigjordes fylldes på 
från de som stod i kö. Det kommer inte att finnas några förskoleplatser att 
erbjuda i Båstad i augusti 2018. Syftet med förstudien är att se över hur man 
lämpligast skapar nya förskoleplatser i Båstads tätort och hur strukturen ska se 
ut framöver och hur man lämpligast optimerar befintliga enheter. 
Utgångspunkt är att titta på befintliga fastigheter för förskola. 

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från fastighetsstrateg Sofia Boivie, daterad 2018-04-04.  
 
Förvaltnings förslag Förvaltningen får i uppdrag att upprätta en förstudie gällande förskolestruktur 

i Båstads tätort. 
 
Föredragande Sofia Boivie, fastighetsstrateg. 
 
Yrkanden Ingela Stefansson (S) och Gösta Gebauer (C): Bifall till förvaltningens förslag. 
 
 Kerstin Gustafsson (M) med bifall från Gösta Gebauer (C): 1. Bifall till 

förvaltningens förslag. 2. Förvaltningen ska återkomma med redovisning av 
uppdragen i maj till kommunstyrelsens arbetsutskott. 

    
Propositionsordningar Ordförande ställer proposition på liggande förslag tillsammans med Kerstin 

Gustafssons tilläggsyrkande och finner att utskottet beslutat bifalla detsamma.     
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 

1.  Förvaltningen får i uppdrag att upprätta en förstudie gällande 
förskolestruktur i Båstads tätort. 

2.  Förvaltningen ska återkomma med redovisning av uppdragen i maj till 
kommunstyrelsens arbetsutskott. 
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 Tjänsteskrivelse  
 

 

1 (2) 

 
Datum: 2018-04-04 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Sofia Boivie  

Dnr: KS  

 
Förstudie Förskola. 
 
Förslag till beslut 
 

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen att förvaltningen får i uppdrag att: 

Upprätta en förstudie gällande förskolestruktur i Båstads tätort.  

 

Sammanfattning av ärendet 
 
Förvaltningen har i uppdrag att göra en översiktlig planering för hur strukturen för förskolor 
ska se ut i Båstads kommun. 
 
För att uppfylla behoven inom de närmaste tio åren behöver den befintliga förskolestrukturen 
byggas ut och förtätas. Dels för att möta ett ökat behov av platser men även för att klara de 
krav på lokaler som läroplan för förskola kräver.  Även ur ett driftsperspektiv både organisato-
riskt och fastighetsrelaterat är det viktigt med ett långsiktigt och hållbart tänkande. 
 
Under våren 2018 saknade kommunen 34 förskoleplatser och över hälften av dessa platser 
önskades i Båstads tätort. För att uppfylla lagkravet att erbjuda förskoleplats inom fyra måna-
der och slippa vite från Skolinspektionen inrättades en tillfällig förskoleavdelning i A-huset på 
Strandängsskolan. Femåringar från Malens- och Päronbyns förskola började där i april 2018. 
Platser som frigjordes fylldes på från de som stod i kö. Det kommer inte att finnas några för-
skoleplatser att erbjuda i Båstad i augusti 2018. 
 
Barnantalet i Båstads kommun beräknas dessutom att öka stort utifrån planerade nybyggnat-
ioner. Det är därför av stor vikt att se över nuvarande struktur i Båstads tätort så att vårdnads-
havare kan erbjudas plats för sina barn.   
 
Syftet med förstudien är att se över hur man lämpligast skapar nya förskoleplatser i Båstads 
tätort och hur strukturen ska se ut framöver och hur man lämpligast optimerar befintliga en-
heter. Utgångspunkt är att titta på befintliga fastigheter för förskola. 
 
Bakgrund 
 
Skol- och utbildningsprogram 2014 - 2021 ligger till grund för vad som ska nås i det långsiktiga 
genomförandet av skol- och utbildningsverksamheten i Båstads kommun. Utifrån detta pro-
gram har utbildningsnämnden ansvar för att förvaltningen tar fram planer som beskriver vad 
som ska göras, hur verksamheten ska genomföras och följas upp inom kommunens verksam-
hetsområden under programperioden.  
 
Det finns en uppenbar risk att kommunen vitesföreläggs av skolinspektionen om inte platser 
finns. (8 kap. 12 § skollagen (2010:800). 
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Nuläge  

Det saknas platser i Båstads tätort redan till hösten. Utöver det kommer en ökad bebyggelse att 
generera ytterligare behov av förskoleplatser framöver. Enligt SKL:s befolkningsprognos 
kommer antalet barn mellan 1-5 år i Båstads kommun att öka med 145 barn mellan 2018-
2023. Detta tros dock vara beräknat i underkant. Planerad byggnation i Båstad/Hemmeslöv är 
under de närmsta åren mycket stor och förväntas generera stor inflyttning av banfamiljer. Be-
fintliga kommunala förskolor i Båstads tätort är följande:  
 
Äppelbyns förskola 

Är belägen på fastigheten Plommonet 2. Huvudbyggnaden är från 1983 och rymmer tre avdel-
ningar. På samma fastighet,  finns en villa byggd 1964 som rymmer ytterligare en avdelning 
(Vitsippan). 
 
Päronbyns förskola 

Är belägen på fastigheten Plommonet 2. Byggnaden är från 1985 och har två avdelningar.  
 
Malens förskola. 

Är belägen på fastigheten Framtiden 1. Förskolan har två avdelningar som inryms i en gammal 
villa med byggnadsår ca 1912. Villan är tillbyggd 1973. Mindre ombyggnader har utförts under 
årens lopp. Malens förskola har även sedan april 2018 år en tillfällig 5-års avdelning belägen i 
A-huset på Strandängsskolan. 
 
Framtid / Förstudien 

I nuläget finns inga lediga förskoleplatser i Båstads tätort. Inom fem år beräknas barn mellan 
1-5 år att öka med 145 barn i Båstads kommun. Framför allt i Båstad/Hemmeslöv är trycket 
högt på grund av planerad byggnation. 
 
Båstads tätort har flera befintliga enheter med få avdelningar var. Totalt 8 avdelningar med 
144 platser i fem olika byggnader på tre olika fastigheter. Byggnaderna har behov av renove-
ring och underhåll. Genom att förtäta befintlig struktur kan man effektivisera verksamhets-
drift, fastighetsdrift, hantering av storkök, personal med mera. Förstudien ska också visa hur 
det är möjligt att optimera utemiljön.  
 
 
 
 
 
 
 
Sofia Boivie    
Fastighetsstrateg    
 
 
Beslutet ska expedieras till:  
Teknik och service 
Barn och skola 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2018-04-17 1 av 1 

 

 

KS § 84  Dnr KS 000386/2018 - 600 

Uppdrag för förstudie - förskola Västra Karup 
 
Beskrivning av ärendet Förvaltningen har i uppdrag att göra en översiktlig planering för hur strukturen 

för förskolor ska se ut i Båstads kommun. För att uppfylla behoven inom de 
närmaste tio åren behöver den befintliga förskolestrukturen byggas ut och 
förtätas. Dels för att möta ett ökat behov av platser men även för att klara de 
krav på lokaler som läroplan för förskola kräver. Även ur ett driftsperspektiv 
både organisatoriskt och fastighetsrelaterat är det viktigt med ett långsiktigt 
och hållbart tänkande. Behovet av förskoleplatser fortsätter att öka. I maj är det 
omöjligt att erbjuda förskoleplats inom garantiperioden (4 månader). En 
utökning av lokaler måste till för att täcka kommande behov av platser. Barn 
och skola har föreslagit att det akuta behovet ska lösas med moduler i Västra 
Karup och i Båstad. En modul i Västra Karup täcker upp det akuta läget av 
förskoleplatser i Västra Karup. Moduler är ingen hållbar långsiktig lösning. 
Syftet med förstudien är att se över hur man lämpligast löser behovet av platser 
permanent. Utgångspunkt är att titta på befintliga byggnader och fastigheter för 
förskola. Förstudien inkluderar även närliggande fastighet Västra Karup 1:132. 

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från fastighetsstrateg Sofia Boivie, daterad 2018-04-04. 
 
Förvaltningens förslag Förvaltningen får i uppdrag att upprätta en förstudie gällande förskolestruktur 

i Västra Karup. 
 
Föredragande Sofie Boivie, fastighetsstrateg. 
   
Yrkanden        Ingela Stefansson (S) och Gösta Gebauer (C): Bifall till förvaltningens förslag.    
 
 Kerstin Gustafsson (M) med bifall från Gösta Gebauer (C): 1. Bifall till 

förvaltningens förslag. 2. Förvaltningen ska återkomma med redovisning av 
uppdragen i maj till kommunstyrelsens arbetsutskott.   

 
Propositionsordningar Ordförande ställer proposition på liggande förslag tillsammans med Kerstin 

Gustafssons tilläggsyrkande och finner att utskottet beslutat bifalla detsamma.      
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta:  
 

1.  Förvaltningen får i uppdrag att upprätta en förstudie gällande 
förskolestruktur i Västra Karup.  

2.  Förvaltningen ska återkomma med redovisning av uppdragen i maj till 
kommunstyrelsens arbetsutskott. 
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 Tjänsteskrivelse  
 

 

1 (2) 

 
Datum: 2018-04-04 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Sofia Boivie  

Dnr: KS  

 
Förstudie Förskola. 
 
Förslag till beslut 
 

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen att förvaltningen får i uppdrag att: 

Upprätta en förstudie gällande förskolestruktur i Västra Karup. 

 

Sammanfattning av ärendet 
 
Förvaltningen har i uppdrag att göra en översiktlig planering för hur strukturen för förskolor 
ska se ut i Båstads kommun. 
 
För att uppfylla behoven inom de närmaste tio åren behöver den befintliga förskolestrukturen 
byggas ut och förtätas. Dels för att möta ett ökat behov av platser men även för att klara de 
krav på lokaler som läroplan för förskola kräver.  Även ur ett driftsperspektiv både organisato-
riskt och fastighetsrelaterat är det viktigt med ett långsiktigt och hållbart tänkande. 
 
Behovet av förskoleplatser fortsätter att öka. I maj är det omöjligt att erbjuda förskoleplats 
inom garantiperioden (4 månader).  En utökning av lokaler måste till för att täcka kommande 
behov av platser. Barn och skola har föreslagit att det akuta behovet ska lösas med moduler i 
Västra Karup och i Båstad. En modul i Västra Karup täcker upp det akuta läget av förskoleplat-
ser i Västra Karup.  
 
Moduler är ingen hållbar långsiktig lösning. Syftet med förstudien är att se över hur man lämp-
ligast löser behovet av platser permanent. Utgångspunkt är att titta på befintliga byggnader 
och fastigheter för förskola. Förstudien inkluderar även närliggande fastighet Västra Karup 
1:132. 
 
Bakgrund 
 
Skol- och utbildningsprogram 2014 - 2021 ligger till grund för vad som ska nås i det långsiktiga 
genomförandet av skol- och utbildningsverksamheten i Båstads kommun. Utifrån detta pro-
gram har utbildningsnämnden ansvar för att förvaltningen tar fram planer som beskriver vad 
som ska göras, hur verksamheten ska genomföras och följas upp inom kommunens verksam-
hetsområden under programperioden.  
 
Det finns en uppenbar risk att kommunen vitesföreläggs av skolinspektionen om inte platser 
finns. (8 kap. 12 § skollagen (2010:800). 
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Nuläge  

I dagsläget finns inga förskoleplatser att erbjuda i Västra Karup. Den 2017-10-25 stod 7 barn i 
kö. För närvarande finns det 54 platser och med ytterligare en modul blir det ca 64 platser. Att 
det inte blir 72 platser som man normalt räknar med på en 4-avd förskola beror på ett ökat 
behov av personalutrymme. En fjärde förskolechef tillträder i maj och placeras i Västra Karup. 
En 4-avdavdelnings förskola där två av avdelningarna ryms i moduler är ingen hållbar långsik-
tig lösning. 
 

En ökad bebyggelse kommer att generera ytterligare behov av förskoleplatser framöver. Enligt 
SKL:s befolkningsprognos kommer antalet barn mellan 1-5 år i Båstads kommun att öka med 
145 barn mellan 2018-2023. Detta tros dock vara beräknat i underkant. Västra Karup är dock 
inte det område som beräknas få störst tillväxt. 
 
Befintlig kommunal förskola i Västra Karup är följande:  
 
Klockarebyns förskola 

Belägen på fastigheten Västra Karup 1:131. Byggnadsår 1978 och tillbyggd 1990. Förskolan 
rymmer två avdelningar i huvudbyggnaden samt en avdelning i en modul. Ytterligare en modul 
för en avdelning kommer att etableras i anslutning. 
 
Framtid / Förstudien 

Att ha en 4-avdavdelnings förskola varav två av avdelningarna inryms i moduler är ingen håll-
bar långsiktig lösning. Förstudien syftar till att ta fram en permanent lösning för Förskolan i 
Västra Karup genom tillbyggnad eller nybyggnad. Modulerna avvecklas och en enhet med 4-6 
avdelningar skapas för att möta befintligt och kommande behov. Genom att optimera befintlig 
struktur kan man effektivisera verksamhetsdrift, fastighetsdrift, hantering av storkök, personal 
med mera. Förstudien ska också visa hur det är möjligt att optimera utemiljön.  
 
 
 
 
 
 
 
Sofia Boivie    
Fastighetsstrateg    
 
 
Beslutet ska expedieras till:  
Teknik och service 
Barn och skola 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2018-04-17 1 av 1 

 

 

KS § 85  Dnr KS 000359/2018 - 350 

Utredning om kostnadsfria resor med kollektivtrafiken  
för pensionärer 

 
Beskrivning av ärendet En motion har inkommit till kommunfullmäktige om att erbjuda gratis resor för 

seniorer. Motionen inkom 2017-10-27 från Thomas Andersson (L). I dialog 
med Skånetrafiken har det framkommit att det i nuläget finns 13 kommuner 
som erbjuder denna förmån till sina seniorer, varav 4 kommuner har begränsat 
det till vissa tider ”lågtrafik”. Kommunerna har olika gränser för åldersurvalet. 
Alla kommunerna har ett avtal med Skånetrafiken som innebär att seniorerna i 
dessa kommuner kan åka gratis inom kommunen.  Upplägget för Båstads 
kommun skulle kunna vara att alla seniorer 70+ alternativt 75+ åker gratis.   
Konceptet finns hos Skånetrafiken och de har rutiner för hur det ska skötas 
både administrativt och praktiskt.  

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från trafikingenjör Alexander Ejwertz Johanzon, daterad  

2018-04-12. 
 
Föredragande                Alexander Ejwertz Johanzon, trafikingenjör.      
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta:  
 
                                                    Informationen redovisas och läggs till handlingarna. 
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 Tjänsteskrivelse 
 

 

 
Datum: 2018-04-12 Till: Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Handläggare: Alexander E Johanzon 
Dnr: KS001166/2017-903 
 
 

Avgiftsfria resor för seniorer 70+ för kollektivresande 
 

 
Sammanfattning av ärendet 
En motion har inkommit till kommunfullmäktige om att erbjuda gratis resor för seniorer. 
Motionen inkom 2017-10-27 från Thomas Andersson (L).   
 
I dialog med Skånetrafiken har det framkommit att det i nuläget finns 13 kommuner som 
erbjuder denna förmån till sina seniorer, varav 4 kommuner har begränsat det till vissa tider 
”lågtrafik”. Kommunerna har olika gränser för åldersurvalet. 
 
Alla kommunerna har ett avtal med Skånetrafiken som innebär att seniorerna i dessa 
kommuner kan åka gratis inom kommunen.  Upplägget för Båstads kommun skulle kunna vara 
att alla seniorer 70+ alternativt 75+ åker gratis.   Konceptet finns hos Skånetrafiken och de har 
rutiner för hur det ska skötas både administrativt och praktiskt. 
 
 
Bakgrund 
Möjligheten att erbjuda seniorer avgiftsfria resor inom kommunen med buss är något positivt 
och öppnar upp för att använda kollektivtrafiken mer än vi gör idag. Seniorer kan lättare  åka 
till/från centrum med mera.   
 
Skånetrafiken har idag avtal med 13 stycken kommuner som erbjuder avgiftsfria resor för 
seniorer. Några av kommunerna är Hässleholm, Kristianstad, Lomma, Helsingborg, Landskrona 
och Lund.  Responsen man fått från de som använder erbjudandet är god enligt Skånetrafiken.  
Det normala upplägget är att man skickar ut resekort till alla seniorer över beslutade 
åldersgränsen. Utav de som får kortet är det 40 % som använder det.  Den genomsnittlige 
resenären gör ca 75 resor per år. De flesta av resorna sker under ”lågtrafik” fastän att det är 
möjligt för de äldre i flertalet kommuner att resa utanför ”lågtrafik”. Erbjudandet från 
Skånetrafiken gäller för alla bussresor inom hemkommunen. 
 
Aktuellt 
Enligt färska siffror från mars 2018 finns det idag 3322 personer som är 70+ i Båstads 
kommun.  2043 stycken av dessa personer är 75+.  
 
 Ersättning till Skånetrafiken består av: 
 

● Uppstartskostnad vid tecknande av avtalet. 
● Kostnad för varje nytt kort som utfärdas av Skånetrafiken. 
● Kostnad för varje överföring av information (ca 1-4 ggr i månaden) om de som 

tillkommer resp. utgår ur systemet som t.ex. in- och utflyttning. 
● Kostnad för varje resa som görs där Skånetrafiken ger 30% rabatt. 

 

60



 

 2( 3) 
 

 

Skånetrafiken förordar att vi skickar ut till alla som är berättigade enligt urvalsgruppen 
seniorer. Däremot är det inget krav. 
 
 
 
Konsekvenser av beslut 
 
 
Samhälle 
Att vi som kommun ska bidra och skapa förutsättningar till ökat kollektivtrafikresande är 
viktigt ur olika perspektiv, inte minst för miljö, klimat och den hållbara utvecklingen. En 
långsiktig planering och kontinuitet för kollektivtrafiken är viktig för att kunna skapa 
resmönster och användbarhet av kollektivtrafiken. 
 
Enligt naturvårdverket https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Klimat-och-
luft/Luftfororeningar/ 
orsakar utsläpp från bland annat bilar tusentals människors förtidiga död i Sverige.  Det leder 
även till ökade kostnader inom sjukvården. Barn är mer sårbara  för förorening enligt WHO.  
http://www.who.int/features/factfiles/children_environmental_health/en/ 
 
Kollektivtrafiken kan ha en positiv verkan för att kunna minska utsläppen av bilavgaser i vår 
närmiljö.  
 
 
Verksamhet 
Om man väljer att öppna upp för denna möjlighet för seniorer, minskar man viss biltrafik och 
parkeringsbehov.  
 
 
Ekonomi 
Kostnaderna för denna förmån till seniorerna kan sammanfattas enligt nedan:   
 

 Kostnad per resa är 25 kr varav Skånetrafiken tar 30% av kostnaden. Detta innebär en 
kostnad 17,50 kr per resa för Båstads kommun. 

 Uppstartskostnad för kommunen vid tecknandet av avtalet är 10 000 kr. 
 Varje kort som skickas ut kostar 20 kr. I denna kostnad ingår utskick, administrering av 

kort samt hantering vid förlust av kort. 
 Överföring av lista med personuppgifter över seniorer kostar 300 kr per gång. Man 

rekommenderar att detta görs 1-4 ggr per månad. 
  
 
Avtalet löper från 1 till 3 år.  Från det att en ev. beställning görs tar det normalt 3 månader 
innan det träder i kraft. 
 
Beräkningsexempel 1: 
 
Om man utgår från Skånetrafiken erfarenhet skulle kostnad för Båstads kommun kunna bli 
följande per år: Det finns 3322 personer som är 70+.  Om vi utgår från att 40 % använder 
kortet blir antalet 1328 personer. Varje person reser i genomsnitt 75 gånger per år. Kostnad 
för att starta upp avtalet är 10 000 kr. Kostnaden för varje överföring av information till 
Skånetrafiken är 300kr per gång. Om vi uppdaterar 2 ggr per månad blir kostnaden 300kr * 
2*12=7200 kr. 
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Om det tillkommer ca 30 personer per år blir kostnaden för nya kort för dessa 30*20kr= 600 
kr. 
 
 
Summering: 
 
Kortkostnad: 3322 *20 kr =66 440 kr. 
Tillkommande kort: 30 * 20 kr= 600 kr. 
Reskostnad per år: 75 * 1328 * 17,50 kr=1 743 000 kr. 
Engångskostnad vid tecknande av avtal: 10 000 kr. 
 
Totalkostnaden enligt beräkningsexempel 1 ovan: 1 820 040 kr. 
 
 
Beräkningsexempel 2: 
 
Om vi endast ger kortet till de som är 75+ blir kostnaden: 
 
Summering: 
 
Kortkostnad: 2043 *20 kr= 40 860 kr 
Tillkommande kort: 30 * 20 kr= 600 kr 
Reskostnad per år: 75 * 817 * 17,5 kr =1 072 312 kr 
Engångskostnad vid tecknande av avtal: 10 000 kr. 
 
Totalkostnad enligt beräkningsexempel 2 ovan: 1 123 772 kr. 
 
 
Alexander Ejwertz Johanzon, Trafik- och gatuingenjör  
Teknik och Service 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Alexander Ejwertz Johanzon 
 
Referenser:  
 
https://www.skanetrafiken.se/sa-reser-du-med-oss/jojo-kort/jojo-senior/ 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2018-04-17 1 av 1 

 

 

KS § 86  Dnr KS 001344/2017 - 900 

Svar på remiss - Förslag till ny organisation av 
överförmyndarverksamheten 

 
Beskrivning av ärendet Varje kommun måste ha en överförmyndarverksamhet med uppgift att utöva 
 tillsyn över ställföreträdares förvaltning för att undvika rättsförluster för dem 
 som av olika anledningar inte själva kan ta tillvara sina rättigheter gentemot 
 myndigheter eller andra medmänniskor. Det finns dock en stor frihet för 
 kommunerna att organisera verksamheten efter egna förutsättningar. Beslut 
 om hur verksamheten organiseras får inte tas under mandatperioden. Därför 
 föreslår kommunledningskontoret att fullmäktige innan nästa mandatperiod 
 sluter avtal med Överförmyndare i samverkan om att ingå i gemensam 
 överförmyndarnämnd med Halmstad, Hylte och Laholm. En gemensam nämnd 
 bedöms av förvaltningen på ett kostnadseffektivt sätt kunna ta tillvara 
 överförmyndarverksamhetens behov av ökad kompetens och bemanning. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterade utredningen, KS au 2017-12-19  
§ 286, till kommunala handikapprådet och kommunala pensionärsrådet för 
yttrande. Rådens yttrande bifogas denna tjänsteskrivelse.  

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från kanslichef Catharina Elofsson, daterad 2018-03-26,  

med tillhörande bilagor.  
 
Förvaltningens förslag 1. Kommunfullmäktige beslutar att överförmyndarverksamheten från och med 

mandatperioden 2019-2022 bedrivs i form av gemensam nämnd. 
 
 2. Kommunfullmäktige beslutar framställa förfrågan till Överförmyndare i 

samverkan om att ingå i organisationen. 
 
 3. Kommunfullmäktige beslutar ge förvaltningen i uppdrag att underteckna 

avtal om samverkan i gemensam överförmyndarnämnd. 
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta:  
 
 1. Kommunfullmäktige beslutar att överförmyndarverksamheten från och med 

mandatperioden 2019-2022 bedrivs i form av gemensam nämnd. 
 
 2. Kommunfullmäktige beslutar framställa förfrågan till Överförmyndare i 

samverkan om att ingå i organisationen. 
 
 3. Kommunfullmäktige beslutar ge förvaltningen i uppdrag att underteckna 

avtal om samverkan i gemensam överförmyndarnämnd. 
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 Tjänsteskrivelse  
 

180326\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (1) 

 
Datum: 2018-03-26. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Catharina Elofsson 

Dnr: KS 001344/2017 – 900 
 
 

Svar på remiss - Förslag till ny organisation av överförmyndarverksamheten 
 
 

 
Sammanfattning av ärendet 
Varje kommun måste ha en överförmyndarverksamhet med uppgift att utöva 
tillsyn över ställföreträdares förvaltning för att undvika rättsförluster för dem 
som av olika anledningar inte själva kan ta tillvara sina rättigheter gentemot 
myndigheter eller andra medmänniskor. Det finns dock en stor frihet för 
kommunerna att organisera verksamheten efter egna förutsättningar. Beslut 
om hur verksamheten organiseras får inte tas under mandatperioden. Därför 
föreslår kommunledningskontoret att fullmäktige innan nästa mandatperiod 
sluter avtal med Överförmyndare i samverkan om att ingå i gemensam 
överförmyndarnämnd med Halmstad, Hylte och Laholm. En gemensam nämnd 
bedöms av förvaltningen på ett kostandseffektivt sätt kunna ta tillvara 
överförmyndarverksamhetens behov av ökad kompetens och bemanning. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterade utredningen, KS au 2017-12-19 § 286, till kom-
munala handikapprådet och kommunala pensionärsrådet för yttrande. Rådens yttrande bifo-
gas denna tjänsteskrivelse. 
 
 
 
Kommunkontoret 
Catharina Elofsson, Kanslichef 
 
 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
 KHR yttrande, KPR yttrande. 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Mötesanteckningar - Kommunala handikapprådet 

Tid 2017-01-23, kl. 17.00 -18.45. 

Plats Astrakanen, kommunkontoret i Båstad 

Närvarande Sven Nordström, Reumatikerföreningen i Nordvästra Skåne 

Hedvig Olofsson, Parkinsonföreningen i Båstad med omnejd 

Krystyna Tornblad, Psoriasisförbundet, lokalavdelning Bjäre/Åsbo 

Lena Jönsson, RBU 

Kerstin Hörup, SRF 

Karl Lundgren, FUB 

Sofia Nygren, sekreterare 
Jessica Arvidsson, enhetschef, del av mötet 
Ingrid Pettersson, socionom, del av mötet 
Catharina Elofsson, kanslichef, del av mötet 

Frånvarande Ingrid Edgarsdotter, Britt-Marie Rosander, Jan Gunnarsson 

1. Mötets öppnande, upprop och val av justeringsperson 

Justering sker av Karl Lundgren. 

2. Godkännande av dagordningen 

Utsänt förslag till dagordning godkänns. 

3. Information från Vård och omsorg och nämnden 

Jessica Arvidsson föredrar sin avhandling "Sysselsättning och social rättvisa". 

Ingrid Pettersson går igenom senaste nytt från verksamheten och nämnden. Speciellt 
nämndes: Vård och omsorg har tagit fram en lokalförsörjningsplan. Har fått möjlighet 
att svara på en promemoria gällande LSS. På Åsliden ska man testa ett "larmarmband" 
som ger en signal om en boende är uppe på natten och om personen 
faller så kommer ytterligare ett sk "fall-larm". 

4. Remiss: Förslag till ny organisation av överförmyndarverksamheten 

Kanslichefen föredrar ärendet. 

1 (2) 

Rådets yttrande: Bifall till förslaget. Bra att man ökar kompetensen men närheten till brukare 
ska kunna tillgodoses. Tjänsteperson ska finnas på plats i Båstad, då distansmöten kan vara 
svårt för den aktuella gruppen. Däremot tror rådet inte att det kommer att innebära en 
besparing för kommunen. 

5. Remiss: Brukarrevision av ÖF, förvaltare och gode mäns arbete 

Kanslichefen föredrar ärendet. 

Rådets yttrande: Vi lämnar ingen rekommendation. 
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5. Remiss: Förslag till ny organisation av överförmyndarverksamheten 
Kanslichef Catharina Elofsson presenterar underlaget. 
En del siffror gås igenom: 

Antal ställföreträdare 
1 
5 
1 
3 
1 
3 
12 
146 

Antal uppdrag 
10 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 

Av dessa totalt 249 uppdrag finns 63 förmyndare registrerade, 43 förvaltare, 
132 god man och 11 särskilt förordnade vårdnadshavare. På klientsidan finns 
155 vuxna huvudmän och 64 underåriga: totalt 219 personer. En klient kan ha 
flera ställföreträdare och flera förordnande. Ex: Ett barn har två förmyndare. Båda 
förmyndare är då listade dubbelt med ett uppdrag. Ganska enkelt för tillfället att få 
god man i Båstads kommun. 

Vad kommer det att kosta? 

-7 Rådet är överens om att gå på förvaltningens linje och ställa sig bakom förslaget 
att överförmyndarverksamhetenfrån och med mandatperioden 2019-2022 bedrivs 
i form av en gemensam nämnd. 

6. Genomgång av protokoll från föregående möte 
Protokollet från mötet den 14 december godkänns och läggs till handlingarna. 

7. Nya hälso- och sjukvårdsavtalet: Uppföljning 
Vård och omsorgs Sandra Sturk föredrar kring Lag om samordnad utskrivning från 
slutenvården samt nya hälso- och sjukvårdsavtalet. Hon berättar hur det går i vår 
kommun och vi ligger glädjande nog bra till i arbetet med detta så här långt. 

8. Övriga frågor och information/ledamöterna runt 
Christer delar ut en skrivelse som handlar om kommunala förenings bidrag och 
frågan om varför inte pensionärsföreningarna får bidrag - Se bilaga. Bra exempel 
från Malmö nämns där pensionärsföreningarna årligen erhåller 4 7 kr /medlem. 
Karin nämner från Östra Karup de framträdanden som gjordes förra året, totalt 
32 stycken: tyvärr i princip helt ofinansierat. 

-7 Rådet är överens om att ställa sig bakom skrivelsen. 

KPR bjuder in företrädare för partierna i kommunfullmäktige till politiker
utfrågning, onsdagen den 1 augusti kl. 13.30 i Sessionssalen. Rådet återkommer 
med frågor att debattera. Efter valet kan man ställa samma frågor på nytt till de 
som ska styra i kommunen 2019-2022. 
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e Överförmyndare 

e e i samverkan 
Halmstad I Hylte I Laholm 

Avtal om samverkan i gemensam överförmyndarnämnd 

Halmstads, Hylte och Laholms kommuner (nedan samverkanskommunerna) överenskommer 
genom detta avtal att från och med den 1januari2015 inrätta en gemensam nämnd för 
samverkan inom överförmyndarverksamheten. 

Nämnden benämns Nämnden för Öve1förmyndare i samverkan - Halmstad, Hylte och 
Laholm (nedan nämnden). 

§ 1 Inledning 

Syftet med samarbetet är att gemensamt nyttja resurser för att få en organisation som 
långsiktigt klarar av såväl ökad ärendetillströmning som skärpta lagkrav på överförmyndarens 
verksamhet. Strävan är att långsiktigt kunna upprätthålla erforderlig kontinuitet, kompetens, 
kvalitet, rättssäkerhet och uppnå kostnadseffektivitet. 

§ 2 Värdkommun 

Halmstads kommun är värdkornmun (nedan värdkommunen) och nämnden ingår i 
värdkommunens organisation. 

§ 3 Nämndens uppgifter 

Nämnden ska fullgöra samverkanskommunernas uppgifter som enligt lag eller författning 
åligger överförmyndaren. Nämndens uppgift är att besluta i strategiska och övergripande 
frågor samt sådana beslut som ej kan delegeras till tjänsteman. 

Närmare föreskrifter om nämndens verksamhet och arbetsformer finns i ett särskilt 
reglemente för nämnden. 

\V\AIUI ••• Halmstad 

Överförmyndare 
i samverkan 

HYLTE 
Box 153, 301 05 Halmstad 
Besöksadress: Rådhuset 

035-13 73 01 
overformyndaren@halmstad.se 
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§ 4 Nämndens sammansättning 

Nämnden ska bestå av tre ledamöter och tre ersättare. Samverkanskommunerna utser vardera 
en ledamot och en ersättare. 
Av nämndens ledamöter ska en vara ordförande, en vara förste vice ordförande och en vara 
andre vice ordförande. Värdkommunen utser ordförande. 
Parterna är överens om att posterna som vice ordförande ska rotera med fyra års mellanrum 
mellan Hyltes och Laholms kommuners företrädare i nämnden 

§ 5 Nämndens mandattid 

Ledamöterna och ersättarna i nämnden ska enligt lag väljas för fyra år, räknat från och med 
den 1 januari året efter det år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet. 

§ 6 Ekonomiska förmåner till nämndens förtroendevalda 

Nämndens ledamöter och ersättare har enligt lag rätt till arvode och andra ekonomiska 
förmåner från den kommun som valt dem enligt respektive kommuns 
ersättningsbestämmelser. 

§ 7 Administration 

Värdkommunen är arbetsgivare för nämndens kansli (nedan överförmyndarkansliet) som 
ingår som en enhet i kommunens förvaltningsorganisation. 

Överförmyndarkansliet ansvarar för beredning och verkställighet av nämndens beslut samt 
har hand om planering och administration av nämndens verksamhet. 

§ 8 Äganderätt till egendom samt försäkring 

Värdkommunen tillhandahåller och äger den egendom som används i nämndens verksamhet 
samt tecknar och vidmakthåller erforderliga försäkringar för verksamheten. 

§ 9 Verksamhetsplan och budget 

Värdkommunen ska enligt lag upprätta verksamhetsplan med budget för nämndens 
verksamhet och ekonomin under budgetåret i samråd med övriga samverkanskommuner. 
Förslag till verksamhetsplan med budget inkl. kostnadsfördelning och internkontroll ska 
tillställas de övriga samverkanskommunerna enligt värdkommunens tidsplan för arbetet, 
vanligtvis senast den 31 mars året innan verksamhetsåret. 

Inför nämndens arbete och beslut om verksamhetsplan med budget arbetar en referensgrupp 
med en tjänsteman per kommun samt verksamhetschef för överförmyndarkansliet 
(sammankallande) med underlag inför beslut. Referensgruppens uppdrag är att förbereda 
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underlag inför beslut, vilket förntsätter arbete med att följa upp verksamhetens ekonomi, 
resultat och förntsättningar. 

§ 10 Ägarsamråd 

3(5) 

Kommunstyrelsernas ordföranden i samverkanskommunerna ska utöva ägarsamråd där syftet 
är att medlemmarna ska verka för att följa samverkansavtalets genomförande och behov av 
utveckling. Formerna för ägarsamråd utvecklas i samverkan mellan kommunstyrelserna 
ordföranden. 

§ 11 V erksarnhetschefen 

Verksamhetschefen för överförmyndarkansliet leder och fördelar arbetet inom kansliet och 
har personal-, budget-, arbetsmiljö- och verksamhetsansvar. 

§ 12 Kostnadsfördelning 

Nettokostnaderna (totala faktiska kostnader för personal, lokaler, administration, nämnd, 
rekrytering) för nämndens verksamhet ska fördelas mellan samverkanskommunerna efter 
antalet invånare i respektive kommun per den 1 januari året före verksamhetsåret. Även 
eventuella över- eller underskott ska fördelas utifrån denna fördelningsmodell. 

Administrativ avgift för handläggning av ensamkommande barn belastar dock respektive 
samverkanskommun till vilken respektive ärende hör enligt lag. Detsamma gäller kostnader 
för arvoden och ersättningar till ställföreträdare. Respektive samverkanskommun till vilken 
respektive ärende hör enligt lag svarar för utbetalning av sådana arvoden och ersättningar. 
Statsbidrag för ställföreträdarkostnader för barn enligt lagen (2005:429) om god man för 
ensamkommande barn tillfaller respektive samverkanskommun. Administrativ avgift för 
handläggning av enskommande barn ska periodiseras över genomsnittlig handläggningstid. 

Underlag för kostnadsfördelning samt administrativ avgift för ensamkommande barn 
redovisas i bilaga 1. Denna nivå bildar utgångspunkt för att budgeten för år 2015 ska kunna 
räknas fram. 

§ 13 Ersättning till värdkornrnunen 

Budgeterad ersättning enligt kostnadsfördelningen samt administrativ avgift för 
ensamkommande barn ska av övriga samverkanskommuner betalas till värdkommunen 
halvårsvis, den 31 mars och den 30 september för innevarande verksamhetsår. 
Värdkommunen fakturerar ersättningen. 
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§ 14 Ekonomisk redovisning 

Värdkommunen ska senast den 30 januari året efter verksamhetsåret redovisa föregående års 
räkenskaper. Av denna redovisning ska framgå uppkommet över- eller underskott i 
förhållande till budgeterade kostnader. Sådana avvikelser ska därefter regleras den 31 mars. 

§ 15 Uppföljning och utvärdering 

Värdkommunen ska efter de två första tertialen redovisa prognos över beräknat ekonomiskt 
utfall för helåret kompletterat med andra uppgifter som är av betydelse för uppföljningen. 
Efter varje år ska värdkommunen tillställa övriga samverkanskommuner en 
verksamhets berättelse. 

§ 16 Omförhandling 

Omförhandling av avtalet hanteras och beslutas av ägarsamrådet. Ändring eller tillägg till 
avtalet kan beslutas endast av samtliga samverkanskommuner gemensamt och efter samråd 
dem emellan. 

Om ägarsamrådet efter omförhandling inte kan enas om ändring/ tillägg gäller avtalet på 
oförändrade villkor intill dess att avtalet upphör för sarnverkanskommun enligt vad som 
stadgas i § 19 om uppsägning. 

§ 17 Ersättningsanspråk 

För eventuella krav på ersättning för fel eller försummelse i verksamheten, som kan komma 
att riktas mot nämnden svarar samverkanskommunerna solidariskt avseende skador som är 
hänförliga för tiden efter den 1 januari 2015 och som inte täcks av värdkommunens 
ansvarsförsäkring. 

§ 18 Tvist 

Tvist rörande tolkning och tillämpning av detta avtal ska i första hand lösas genom 
förhandlingar i ägarsamrådet. Kan parterna inte enas ska tvisten avgöras av allmän domstol. 

§ 19 A vtalstid och uppsägning 

Detta avtal gäller från och med den 1januari2015 till och med den 31december2018. 
Uppsägning ska göras skriftligen senast 15 månader före avtalstidens utgång. Sker inte 
uppsägning är avtalet förlängt med fyra år varje gång. 

Uppsägning av avtalet gäller endast för den samverkanskommun som säger upp avtalet. För 
övriga fortsätter samverkansavtalet att gälla såvida omständigheterna inte är sådana att 
samarbetet uppenbarligen inte kan fortsätta. 
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Uppsägningstiden om 15 månader ska ses mot bakgrund av att värdkommunen ska få rimlig 
tid för anpassning av sina personalresurser. 

§ 20 Samarbetets upphörande 

För det fall samverkan enligt detta avtal upphör fördelas tillgångar och avvecklingskostnader 
på motsvarande sätt som anges i § 12. 

Nämndens personal är anställd av värdkommunen. Vid avtalets upphörande ska övriga 
samverkanskommuner, om de avser att anställa egen personal för handläggning av sin 
överförmyndarverksamhet, erbjuda handläggare i överförmyndarkansliet anställning. 

Personakter och register ska överlämnas till den kommun med vilken samverkan upphör. 

§ 21 Avtalets giltighet 

Detta avtal gäller under förutsättning att det godkänns av kommunfullmäktige i Halmstads, 
Hylte och Laholms kommuner. 

§ 22 Tidigare samverkansavtal 

Detta avtal ersätter tidigare samverkansavtal om gemensam organisation för överförmyndarnas 
verksamhet mellan parterna. 

Detta avtal har upprättats i tre exemplar, varav parterna tagit var sitt. 

Datum 2014- Datum 2014-

Ort: Ort: 

Datum 2014-

Ort: 
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e Överförmyndare ee i samverkan 
Halmstad I Hylte I Laholm 

Reglemente för gemensam överförmyndarnämnd i 
Halmstads, Hylte och Laholms kommuner 

Antaget av kommunfullmäktige i Halmstad 2014-12-16, § 136 
Antaget av kommunfullmäktige i Hylte 2014-12-18, § 83 
Antaget av kommunfullmäktige i Laholm 2014-12-16, § 197 

Halmstads, Hylte och Laholms kommuner har i avtal kommit överens om att från 
och med 1januari2015 inrätta en gemensam nämnd inom överlörmyndar
verksamheten. Detta görs i enlighet med 3 kap. 3 a §kommunallagen och i övrigt i 
enlighet med bestämmelser i gällande speciallagar inom området. 

Nämnden kallas "Nämnden för Överförmyndare i samverkan - Halmstad, Hylte och 
Laholm". 

Halmstads kommun är värdkommun och den gemensamma nämnden ingår i 
värdkommunens organisation. 

Utöver vad som följer av lag gäller detta reglemente och ett av kommunerna ingånget 
avtal för den gemensamma nämnden. 

1 § Uppgifter 
Nämnden ska fullgöra de samverkande kommunernas uppgifter som enligt lag eller 
författning åligger överförmyndaren. Nämndens uppgift är att besluta i strategiska 
och övergripande frågor samt sådana beslut som ej kan delegeras till tjänsteman. 

2 § Ekonomisk förvaltning 
Nämnden sköter den ekonomiska förvaltningen inom sitt förvaltningsområde inom 
ramen för den för nämndens fastställda budget. 

3 § Mandatperiod 
Ledamöterna och ersättarna i nämnden ska enligt lag väljas för fyra år, räknat från 
och med den 1 januari året efter det år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet. 

4 § Sammanträden 
Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer. Nämnden 
sammanträder i värdkommunen om inte nämnden själv bestämmer annat. 

5 § Val av ledamöter och ersättare 

Nämnden ska bestå av tre ledamöter och tre ersättare. Samverkanskommunerna utser 
vardera en ledamot och en ersättare. 

2014-12-16 1 

72



Av nämndens ledamöter ska en vara ordförande, en vara förste vice ordförande och 
en vara andre vice ordförande. Värdkommunen utser ordförande. 
Parterna är överens om att posterna som vice ordförande ska rotera med fyra års 
mellanrum mellan Hyltes och Laholms kommuners företrädare i nämnden 

6 § Ledamöternas och ersättarnas tjänstgöring 
För beslutsförhet krävs att ordföranden eller förste vice ordföranden, alternativt andre 
vice ordföranden, samt ytterligare en ledamot samtidigt är närvarande. 

Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta 
i ett sammanträde ska en ersättare från den som valt ledamoten tjänstgöra i 
ledamotens ställe. Om ersättarna inte väljs proportionerligt ska de tjänstgöra enligt 
den av fullmäktige fastställda ordningen. 

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra 
även om en ersättare har trätt i ledamotens ställe. 

En ledamot eller ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv får åter 
tjänstgöra sedan ärendet har handlagts. 

Ersättarna har rätt att närvara och yttra sig på sammanträde även när de inte tjänstgör. 

7 § Anmälan av förhinder 
En ledamot eller ersättare som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller del av 
sammanträde ska snarast anmäla detta till nämndens sekretariat. 

8 § Kallelse 
Ordförande ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. 
Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla tid och plats för sammanträdet. 
Kallelsen ska på lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt annan 
förtroendevald som får närvara på sammanträdet, senast åtta dagar för 
sammanträdesdagen. 

Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken 
utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas 
kallelsen. 
I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. 

När varken ordföranden eller vice ordföranden kan kalla till sammanträde ska den till 
åldern äldste ledamoten gör det. 

9 § Justering och anslag av protokoll 
Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. 
Nämndens kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. 
Paragrafen bör redovisas skriftligt innan nämnden justerar den. 
Nämndens protokoll ska anslås på varje samverkande kommuns anslagstavla. 
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10 § Reservation 
En ledamot som har reserverat sig mot ett beslut och vill motivera sin reservation ska 
göra detta skriftligt. Motiveringen ska lämnas före den tidpunkt som fastställts för 
justering av protokollet. 

11 § Delgivning 
Delgivning med nämnden sker med ordföranden eller anställd som nämnden 
bestämmer. 

12 § Undertecknande av handlingar 
Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutats av nämnden ska undertecknas 
av ordföranden eller vid förfall för denna av annan ledamot och kontrasigneras av 
anställd som nämnden bestämmer. 
I övrigt bestämmer nämnden vem som ska underteckna handlingar. 

13 § Delegation av beslutanderätt 
Omfattningen av den delegering som den gemensamma nämnden har rätt till enigt 
kommunallagen och övriga regelverk för verksamheten, bestämmer den gemen
samma nämnden i särskild delegationsordning. 

14 § Revision 
Nämnden ska granskas av revisorerna i var och en av de samverkande kommunerna. 
Frågan om ansvarsfrihet för nämnden ska prövas av fullmäktige i var och en av de 
samverkande kommunerna. 
Det är enbart fullmäktige i den kommun som valt personen ifråga som vid vägrad 
ansvarsfrihet kan besluta om entledigande från uppdraget. 

15 § Talerätt med mera 
Nämnden får själv eller genom ombud föra kommunernas talan i alla ärenden inom 
sitt verksamhetsområde. Nämnden äger i sådana mål och ärenden rätt att träffa 
överenskommelser om betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning och sluta 
avtal. 
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•• 9 Overtörmyndare ee i samverkan 
Halmstad I Hylte I Laholm 

Antagen 2015-01-08, § 1 
Reviderad 2015-12-1, § 120 

Reviderad 2017-02-23, § 13 

DELEGATIONSORDNING, NÄMNDEN FÖR ÖVERFÖRMYNDARE I 
SAMVERKAN - HALMSTAD, HYLTE OCH LAHOLM 

Bakgrund 

Överfö1myndaren får enligt 19 kap 14 § FB uppdra åt en kommunal tjänsteman 
(gäller även tjänsteman i annan kommun) med den kompetens som behövs för uppdraget att 
avgöra ärenden på överförmyndarens vägnar. 

Nämnden för Överfö1myndare i samverkan - Halmstad, Hylte och Laholm uppdrar åt angivna 
tjänstemän att fatta beslut i angivna ärenden som åvilar överfö1myndaren som 
tillsynsmyndighet enligt FB. Beslutet gäller fr.o.m. 2015-01-08. 

Följande beslut får inte delegeras: 
• framställning och yttranden till kommunfullmäktige 
• beslut enligt 11 kap 20 § FB att entlediga eller skilja en god man eller förvaltare från 

uppdraget 
• beslut om att häva avtal om sammanlevnad i oskiftat bo 
• att förelägga vite 
• ett avslagsbeslut eller om avgörandet är tveksamt 

Nämnden för Överförmyndare i samverkan - Halmstad, Hylte och Laholm beslutar: 

Uppdra åt angivna tjänstemän att fatta beslut i angivna ärenden som åvilar överfö1myndaren 
som tillsynsmyndighet enligt FB. I vmje ärende finns en ansvarig handläggare samt ersättm·e 

Förkortningar: 

K = Kanslichef 
Öl = Överförmyndmjurist 
H = Handläggare 
A = Assistent 
E=Ekonom 

1 

75



FB Föräldrabalken 
FF = F örmynderskapsförordning 
FL = F örvaltningslag 

2(6) 

IÄL = Lag om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap 
LEB Lag om god man för ensamkommande barn 
NRF = Lag om nordiska rättsförhållanden rörande förvaltarskap 
TF =Tryckfrihetsförordningen 
VL = Viteslag 
ÄB Ärvdabalken 

Nr Lagrum Beslutsform 
Föräldrabalken 
FB 6 kap 8 a § Undenätta socialnämnd att barn beviljats permanent 

uppehållstillstånd. 
FB 9 kap 3 § Beslut om samtycke till föimyndares beslut att om-

händerta egendom som myndling förvärvat genom 
eget arbete. 

FB 9 kap 4 § Beslut om samtycke till beslut om att omhänderta 
egendom som myndling fått genom gåva eller 
testamente med förbehåll om att myndlingen själv 
ska få disponera över egendomen. 

FB 9 kap 8 § Beslut om omhändertagande av egendom. 
FB 10 kap 14 § Yttrande till rätten med förslag på person lämplig 

som förmyndare. 
FB 10 kap 18 § Ansöka om förordnande och entledigande av 

förmyndare eller medförmyndare. 
FB 11 kap I § Beslut att förordna god man i förmyndares ställe. 
FB 11kap2 § Beslut att förordna god man vid motstridiga 

intressen. 
FB 11kap3 § Beslut att förordna god man för bmiavarande. 
FB 11kap4 § Beslut att förordna god man vid byte. 
FB 11kap7 § Ansöka om beslutsrätt om förvaltarskapets närmare 

omfattning. 
FB 11kap7 § Besluta om omfattningen av förvaltarskap. 
FB 11kap7 § Beslut att förordna förvaltare vid byte. 
FB 11kap15 § Ansöka om god man eller förvaltare (även 

avskrivningsbeslut när ansökan inte sker). 
FB 11kap16 § Infordra yttrande inför förordnande av god man av 

god man eller förvaltare vid byte. 
FB 11kap16 § Yttrande till rätten i ärende om anordnande av 

godmanskap eller förvaltarskap. 
FB 11kap16 § Yttrande till rätten med förslag på lämplig god man 

eller förvaltare. 
FB 11kap18 § Beslut att interimistiskt förordna god man eller 

förvaltare. 
FB 11kap19 § Beslut att godmanskap enligt FB 11 kap 1-3 §§skall 

upphöra. 
FB 11kap19 § Beslut att entlediga ställföreträdare på egen begäran. 

Delegeras till: 

K, ÖJ, H,A 

K,ÖJ,H 

K,ÖJ,H 

K,ÖJ,H 
K,ÖJ,H 

K,ÖJ,H 

K, ÖJ, H 
K, ÖJ, H 

K,ÖJ,H 
K,ÖJ,H 
K, ÖJ, H 

K,ÖJ,H 
K,ÖJ,H 
K,ÖJ,H 

K,ÖJ,H 

K,ÖJ,H 

K,ÖJ,H 

K,ÖJ,H 

K,ÖJ,H 

K,H,ÖJ 
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FB 11kap21 § Ansöka hos rätten om upphörande av godmanskap K,ÖJ,H 
enligt FB 11 kap 4 § eller förvaltarskap. 

FB 11kap23 § Ansöka om jämkning av godmanskap enligt FB 11 K,ÖJ,H 
kap 4 § eller förvaltarskap (även interimistiskt). 

FB 11kap23 § Beslut om jämkning av godmanskap enligt FB 11 K,ÖJ,H 
kap 1-3§§ (även interimistiskt beslut). 

FB 11kap24 § Infordra yttrande inför beslut om förordnande eller K,ÖJ,H 
entledigande av god man eller förvaltare. 

FB 12 kap 9 § Infordra upplysningar av ställföreträdare. K,ÖJ,H,E,A 
FB 12 kap 10 § Samtycke i efterhand till ingånget avtal K,ÖJ,H 

( ratihabering). 
FB 12 kap 12 § Beslut om fördelning av förvaltning mellan flera K,ÖJ,H 

ställföreträdare. 
FB 12 kap 12 § Beslut vid oenighet mellan ställföreträdare. K, ÖJ, H 
FB 12 kap 13 § Beslut om ställande av säkerhet K, ÖJ, H 
FB 12 kap 16 § Beslut om arvode och ersättning för utgifter till K, ÖJ,H, A, E 

ställföreträdare. 
FB 12 kap 17 § Beslut om arvode och ersättning för utgifter till K, ÖJ,H, A, E 

legala förmyndare. 
FB 13 kap 6 § Beslut om samtycke till placering av tillgångar i K,ÖJ,H 

aktier eller på annat sätt. 
FB 13 kap 8 § Beslut angående uttag från spänat konto. K,ÖJ,H 
FB 13 kap 9 § Beslut om upphörande av överförmyndarkontroll K,ÖJ,H 

eller lättnader i kontrollen. 
FB 13 kap 10 § Beslut om samtycke till förvärv eller överlåtelse av K,ÖJ,H 

den omyndiges fasta egendom eller nyttjanderätt till 
sådan egendom och upplåtande av nyttjanderätt, 
panträtt m m till sådan egendom. 

FB 13 kap 11 § Beslut om samtycke till understöd. K,ÖJ,H 
FB 13 kap 12 § Beslut om samtycke till att ta upp lån eller ingå K,ÖJ,H 

någon annan skuldförbindelse, ingå borgenförbindel-
se eller ställa egendom som säkerhet för förbindelse. 

FB 13 kap 13 § Beslut om samtycke till drivande av rörelse. K,ÖJ,H 
FB 13 kap 16 § Beslut om befrielse att lämna årsräkning eller K, ÖJ,H, E, A 

sluträkning eller sådan redovisning i förenklad form. 
FB 13 kap 17 § Bestämma ny tid för avlämnande av redovisning K, ÖJ, H,E,A 

(anstånd). 
FB 13 kap 18 § Beslut om redogörelse för förvaltning. K,ÖJ,H 
FB 13 kap 19 § Beslut om skärpande föreskrifter. K,ÖJ,H 
FB 13 kap 21 § Bestämma tid och plats för granskning av förvaltning K,ÖJ,H,E,A 
FB 14 kap 6 § Beslut om samtycke till placering av tillgångar i K,ÖJ,H 

aktier eller på annat sätt. 
FB 14 kap 8 § Beslut angående uttag från spänat konto. K, ÖJ, H 
FB 14 kap 10 § Beslut om upphörande av överförmyndarkontroll K,ÖJ,H 

eller lättnader i kontrollen. 
FB 14 kap 11 § Beslut om samtycke till förvärv eller överlåtelse av K,ÖJ,H 

den omyndiges fasta egendom eller nyttjanderätt till 
sådan egendom och upplåtande av nyttjanderätt, 
panträtt m m till sådan egendom. 
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FB 14kap 12 § Beslut om samtycke till understöd. K,ÖJ,H 
FB 14 kap 13 § Beslut om samtycke till att ta upp lån eller ingå K,ÖJ,H 

någon annan skuldförbindelse, ingå borgensförbin-
delse eller ställa egendom som säkerhet för 
förbindelse. 

FB 14 kap 14 § Beslut om samtycke till drivande av rörelse. K,ÖJ,H 
FB 14 kap 16 § Beslut om att ställföreträdare i särskild ordning ska K, ÖJ, H,E,A 

redogöra för den del av den enskildes tillgångar och 
skulder som inte omfattas av ställföreträdarens 
förvaltning. 

FB 14 kap 19 § Beslut om befrielse att lämna årsräkning eller K, ÖJ,H, E,A 
sluträkning eller sådan redovisning i förenklad form. 

FB 14 kap 20 § Bestämma ny tid för avlämnande av redovisning K,ÖJ,H,E,A 
(anstånd). 

FB 14 kap 21 § Beslut om skärpande föreskrifter. K, ÖJ, H 
FB 14 kap23 § Bestämma tid och plats för granskning av förvaltning K,ÖJ,H,E,A 
FB 15 kap 3 § Infordra redogörelse för skifteshinder och bestämma K,ÖJ,H 

särskild tid för sådan redogörelse. 
FB 15 kap 4 § Beslut om samtycke till rättshandling vid dödsbo- K, ÖJ, H 

förvaltning 
FB 15 kap 5 § Beslut om samtycke till egendomens fördelning vid K,ÖJ,H 

bodelning eller skifte. 
FB 15 kap 5 § Beslut om samtycke till överlåtelse av den enskildes K,ÖJ,H 

andel i dödsbo. 
FB 15 kap 6 § Beslut om samtycke till arvsavstående enligt ÄB 3:9 K,ÖJ,H 

(till efterlevande make). 
FB 15 kap 7 § Beslut om samtycke till avtal om sammanlevnad i K, ÖJ,H 

oskiftat dödsbo. 
FB 15 kap 8 § Bestämma ny tid för avlämnande av årsuppgift K, ÖJ, H,E,A 

(anstånd). 
FB 16 kap 3 § Granska förmyndares, gode mäns och förvaltares K,ÖJ,H,E,A 

verksamhet 
FB 16 kap 3 § Utse någon som har rätt att gå igenom förmyndares, K, ÖJ,H,E,A 

gode mäns och förvaltares räkenskaper och anteck-
ningar samt de värdehandlingar som ställföreträdaren 
förvarar 

FB 16 kap 3 § Bestämma tid och plats där ställföreträdaren ska K, ÖJ,H,E, A 
hålla handlingar tillgängliga 

FB 16 kap 4 § Göra anteckning om verkställd granskning på K,ÖJ,H,E,A 
redovisningshandlingar. 

FB 16 kap 5 § Infordra yttrande vid anmärkning mot förvaltningen. K, ÖJ, H,E,A 
FB 16 kap 5 § Pröva om beslut enligt någon bestämmelse i 13 eller K,ÖJ,H 

14 kap. behöver meddelas 
FB 16 kap 9 § Infordra yttrande vid förvaltningsåtgärd av stÖlTe K, ÖJ, H, E, A 

vikt 
FB 16 kap 9 § Besluta att återkalla samtycke till förvaltningsåtgärd K,ÖJ,H 

av större vikt. 
FB 16 kap 10 § Begära uppgift hos myndighet. K, ÖJ, H, E,A 
FB 16 kap 10 a § Begära uppgift hos bank. K,ÖJ,H,E,A 
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FB 20 kap 3 § Överklagande av rättens beslut. K,ÖJ,H 
FB 20 kap 7 § Anlita ombud K,ÖJ,H 
Förmynderskaps-
förordning 
(1995:379) 
FF 5 § Granskning av förvaltarskap och prövning om det K,ÖJ,H 

finns skäl att ansöka om upphörande av 
förvaltarskapet. 

FF 6 § Överflyttning av ärende K, ÖJ,H,A 
FF 7 § Yttrande till rätten K, ÖJ, H 
FF 11 § Utlämnande av registerutdrag. K,ÖJ,H,E,A 
Lag (2005:429) 
om god man för 
ensamkommande 
barn 
LEB2 § Förordna god man i vårdnadshavare/förmyndares K, ÖJ, H 

ställe ansvara för den underåriges personliga 
förhållanden och sköta dess angelägenheter 

LEB 3 § Initiera (ex officio) ta upp frågan om förordnande av K,ÖJ,H 
god man 

LEB 3 § Infordra yttrande K, ÖJ, H,A 
LEB 5 § Beslut om upphörande av godmanskap. K, ÖJ, H 
LEB 6 § Beslut att entlediga god man (även interimistiskt) K,ÖJ,H 

p g a olämplighet. 
LEB 6 § Beslut att byta god man K,ÖJ,H 
LEB 7 § Infordra yttrande K,ÖJ,H,A 
LEB 9 § Infordra yttrande K, ÖJ, H, A 
Lag (1904:26 s. 1) 
om vissa 
internationella 
rättsförhållanden 
rörande 
äktenskap och 
förmynderskap 
IÄL 4 kap 1 § Ansökan att föimynderskap inte ska anses anordnat K,ÖJ,H 

enligt Svensk lag, 
IÄL 5 kap 1 § Ansökan att förordna konsulär tjänsteman som K,ÖJ,H 

överförmyndare. 
Lag (1988:1321) 
om nordiska 
rättsförhållanden 
rörande 
förvaltarskap 
NRF 1 § Ansöka om överflyttning av förvaltarskap till annat K,ÖJ,H 

nordiskt land 
NRF 1 § Ansöka om att begränsat förvaltarskap ska upphöra. K,ÖJ,H 
Lag (1935:46) om 
tillsyn i vissa fall 
å oskiftat dödsbo 
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efter medborgare 
i Danmark, 
Finland, Island 
eller Norge 
2 § Tillsyn över gode mannens uppdrag och beslut i K,ÖJ,H 

anledning därav 
Förvaltningslag 
(1986:223) 
FL 9 § Beslut att avvisa oskickligt ombud eller biträde K,ÖJ,H 
FL 12 § Beslut i jävsfråga K,ÖJ,H 
FL22 § Beslut om avvisning; ej talerätt. K,ÖJ,H 
FL24 § Rättidsprövning och i förekommande fall beslut om K,ÖJ,H 

avv1snmg 
FL27 § Beslut om omprövning K, ÖJ, H 
Tryckfrihetsför-
ordningen 
(1949:105) 
2 kap 14 § Prövning av fråga om utlämnande av allmän K,ÖJ,H 

handling 
Offentlighets- och 
sekretesslag 
(2009:400) 
6 kap 2-3§§ Prövning av fråga om utlämnande av allmän K,ÖJ,H 

handling. 
32 kap 4-5 §§ Beslut om förbehåll vid utlämnande av sekretess- K,ÖJ,H 

belagd uppgift. 
Lag (1985:206) 
om viten 
VL6 § Ansökan om utdömande av vite K,ÖJ,H 
Fastighetsbildnin 
gslag (1970:988) 
4 kap 12 § Förordnande om god man för upplöst bolag eller K,ÖJ,H 

annan upplöst sammanslutning som äger del i fästig-
het som berörs av fastighetsbildningsfönättning. 

Övrigt 
Utfärdande av förvaltarfrihetsbevis K, ÖJ, H, E, A 
Begära uppgifter ur belastningsregistret enligt K, ÖJ,H, E,A 
Förordning (1999:1134) om belastningsregister 
11 § p 15. 
Firmatackningsrätt inom nämndens ansvarsområde K 
beträffande löpande förvaltningsåtgärder 
Kontrasignera avtal, andra handlingar och skrivelser K 
beslutade av nämnden 
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 Tjänsteskrivelse  
 

 

1 (5) 

 
Datum: 2017-12-01 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Elin Ax 

Dnr: KS 001344/2017 - 900 

 
 

Förslag till ny organisation av överförmyndarverksamheten 
 
 

Förslag till beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar att överförmyndarverksamheten från och med mandat-
perioden 2018-2022 bedrivs i form av gemensam nämnd. 
 
Kommunfullmäktige beslutar framställa förfrågan till Överförmyndare i samverkan om 
att ingå i organisationen 
 
Kommunfullmäktige beslutar ge förvaltningen i uppdrag att underteckna avtal om 
samverkan i gemensam överförmyndarnämnd. 
 
 
Sammanfattning 
Varje kommun måste ha en överförmyndarverksamhet med uppgift att utöva tillsyn 
över ställföreträdares förvaltning för att undvika rättsförluster för dem som av olika 
anledningar inte själva kan ta tillvara sina rättigheter gentemot myndigheter eller 
andra medmänniskor. Det finns dock en stor frihet för kommunerna att organisera 
verksamheten efter egna förutsättningar. Beslut om hur verksamheten organiseras får 
inte tas under mandatperioden.  Därför föreslår kommunledningskontoret att fullmäk-
tige innan nästa mandatperiod sluter avtal med Överförmyndare i samverkan om att 
ingå i gemensam överförmyndarnämnd med Halmstad, Hylte och Laholm. En gemen-
sam nämnd bedöms av förvaltningen på ett kostandseffektivt sätt kunna ta tillvara 
överförmyndarverksamhetens behov av ökad kompetens och bemanning. 
 

Bakgrund 
Kravet på att varje kommun ska ha en överförmyndarverksamhet innebär också att de 
myndighetsuppgifter som ligger under överförmyndarverksamheten, inte kan läggas 
under annan nämnd. Kommunen kan välja att organisera verksamheten så att en en-
sam överförmyndare, förtroendevald eller tjänsteman, ansvarar för verksamheten. 
Kommunen kan också välja egen eller gemensam nämnd med kansli. 
 
Överförmyndarverksamheten innefattar framförallt tillsyn av förordnade ställföreträ-
dares förvaltning.  Denna sker huvudsakligen genom granskning av ställföreträdares 
årsräkning. Överförmyndarverksamheten har också ansvar att rekrytera och utbilda 
ställföreträdare. Utöver detta har överförmyndarverksamheten bland annat tillsyn 
över legala ställförerträdares förvaltning av till exempel underårigas medel och tillsyn 
och rekrytering av gode män för ensamkommande barn. 
 
Verksamheten styrs huvudsakligen av föräldrabalken. Det är en gammal lagstiftning, 
vilken präglas av detaljreglering för att skydda den enskilde. Enskildas ekonomi och 
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rättsliga anspråk, är för många ett viktigt område och JO brukar vanligen ägna över-
förmyndarverksamheten stor uppmärksamhet. Kraven på hur verksamheten sköts har 
ökat över tid och detta har bidragit till en utveckling i kommunerna med fler anställda 
vid överförmyndarkanslierna och fler anställda med juridisk kompetens. 
 
I Båstads kommun har kommunfullmäktige inför innevarande mandatperiod förordnat 
en tjänsteman som överförmyndare. Till sin hjälp har han för närvarande två tjänste-
män, vilket innebär att den sammanlagda bemanningen är två heltidstjänster.  Över-
förmyndaren och hans kollegor hanterar 258 ärenden (år 2016). Andelen ärenden 
brukar vara runt en procent av befolkningen. Kostnaden för överförmyndarverksam-
heten är 919 000 kronor exklusive ställföreträdares arvode. Det innebär en snittkost-
nad om 3 565 kr/ärende exklusive ställföreträdararvode. Det innebär också en kostnad 
om 62,94 kronor per invånare. 
 
Alternativ till ny organisation av överförmyndarverksamheten 
En översikt har gjorts av förvaltningen för att jämföra olika organisationsalternativ av 
överförmyndarverksamheten. Den tar hänsyn dels till uppskattade kostnader, dels de 
för och nackdelar som antas finnas med respektive organisationsform. Någon grundli-
gare undersökning har inte gjorts av dessa delar. 
 
Alternativ 1 (a+b).  
O alternativet eller förordnande av en förtroendevald 

Det första alternativet är att bibehålla organisationen som den är idag. Det innebär att 
en tjänsteman (a) eller förtrodevald (b) väljs för en mandatperiod. Denna person kan 
som idag få hjälp av ytterligare anställda.  
 
Kostnad: 919 000 kronor exklusive ställföreträdararvode. 
 
Fördelar:  

 Inget organisationsbeslut behöver tas innan nästa mandatperiod.  
 Huvudmän och ställföreträdare känner igen sig i verksamheten 
 Närhet till verksamheten, vad gäller fysisk tillgänglighet. Både för ställföreträ-

dare och vår verksamhet 
 Liten och smidig organisation 

 
Nackdelar: 

 Sårbar organisation, då verksamheten i mycket är beroende av en person, vil-
ken väljs på en mandatperiod 

 Närhet till verksamheten; med tanke på hot av tjänsteman mm. 
 
 
Alternativ 2 (a+b).  
Överförmyndarnämnd; egen eller i anslutning till kommunstyrelsen 

I många kommuner har man valt att välja en nämnd. Denna nämnds verksamhet bru-
kar inte präglas av partipolitik, utan uppdraget är snarast att betrakta som ett företro-
endeuppdrag likt nämndemannens med uppdrag att se till att den enskildes rätt beva-
kas. I det fall en nämnd instiftas, bör ett kansli bestående av tjänstemän fatta delege-
ringsbara beslut. De beslut som inte går att delegera utgör en mycket liten del av myn-
dighetsutövningen och avser framställning och yttranden till kommunfullmäktige, be-
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slut att entlediga eller skilja god man från uppdraget, häva avtal om sammanlevnad i 
oskiftat bo, förelägga om vite, avslagsbeslut eller då ärendet är tveksamt. I Båstads 
kommun fattades under 2016 inga sådana beslut. I vissa mindre kommuner utgör 
kommunstyrelsen, med särskild dagordning, överförmyndarnämnd (alt b).  
 
Kostnad: Kostnad för verksamheten uppskattas vara ungefär densamma som med o-
alternativet. Förvaltningen antar därför en kostanad om 919 000 kronor. Ökade kost-
nader för arvodering av nämnd med tre ordinarie och tre ersättare innebär 40 656 
kronor per år (räknat på elva sammanträden à fyra timmar). I det fall överförmyndar-
nämnd läggs gemensamt med kommunstyrelsen, bör arvodena inte innebära en nämn-
värd kostnadsökning. Den uppskattade kostanden är därmed 959 656 kronor exklusive 
ställföreträdararvode.  
Fördelar: 

 Obehagliga beslut fattas inte av enskild person, utan möjlighet finns att lyfta 
dessa i nämnd för kollegialt beslutsfattande. 

 Kommunmedborgare ges större möjlighet att förstå verksamheten, då nämnd 
kräver reglemente, delegationsordning, arvodespolicy mm 

 Förtroendemän får mer inflytande och kontroll över verksamheten 
 

Nackdelar: 
 Ökad kostnad i form av arvoden 
 (alt b) Att förlägga överförmyndarnämnd samtidigt med kommunstyrelse, in-

nebär att denna måste lära sig ytterligare ett ansvarsområde samt avsätta ytter-
ligare tid för sammanträden. Det innebär också att styrelsen måste fatta beslut i 
personärenden, vilket är ärende av främmande slag för kommunstyrelsen. 

 
 
Alternativ 3. Gemensam ÖF nämnd 

Möjlighet finns enligt föräldrabalken att instifta gemensam nämnd och att köpa kansli-
tjänst av annan kommun. Kontakter har tagits med grannkommunerna och Ängelholm 
har uppgett att de inte är intresserade av samarbete inom överförmyndarverksamhet. 
Däremot ställer sig den gemensamma nämnden för Halmstad, Hylte och Laholm initialt 
positiva till att låta Båstads kommun ingå i den gemensamma nämnden.  
 

Överförmyndare i Samverkan 
Halmstad, Hylte och Laholm har alla en ordinarie ledamot och en ersättare i den ge-
mensamma nämnden. Halmstad har ordförandeskap och är värdkommun för nämn-
dens organisation och kansli. Vice-ordförandeskapet är roterande. Avtal, reglemente, 
delegationsordning mm finns för den gemensamma nämnden och bifogas denna skri-
velse. 
 
Utöver den gemensamma nämnden finns ett ägarsamråd, vilket träffas 2 ggr per år. I 
detta sitter kommuncheferna och kommunstyrelsens ordförande från samtliga kom-
muner. Till ägarsamrådet är också en referensgrupp med en ekonom från varje kom-
mun kopplad. Denna hjälper till med budget mm. 
 
Kostnaden för verksamheten räknas ut varje år och fördelas sedan efter antalet kom-
muninvånare i respektive kommun. Ensamkommande barn undantas från principen 
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och kommun faktureras istället för dessa separat. Statsbidrag för barn placerade i 
kommunen, tillfaller respektive samverkanskommun. 
 
Allt som går att delegera till tjänsteman har delegerats. På överförmyndarnämndens 
kansli finns idag 8,5 anställda (år 2016), varav fem är jurister och en är ekonom. Dess 
internbudget 2017 är 2 573 050  kronor. I denna ingår inte kostnader för arvoden till 
ställföreträdare eller förtroendevalda, dessa kostnader regleras istället av samver-
kanskommunen. Kostnad per ärende är 1 572 kronor exklusive arvoden. Kostnad per 
invånare är 36,4 kronor. Enligt en preliminär uppskattning skulle antalet tjänster med 
Båstads 200-250 ärenden på det gemensamma kansliet behöva utökas med 0.75 -1 
heltidstjänst. 
 
Idag organiseras det gemensamma kansliets verksamhet, så att det går att boka besök i 
samtliga kommuner, en medarbetare är placerad i Laholm en dag i veckan.  
 
Den gemensamma nämndens kansli har de senaste åren satsat mycket på e-tjänster för 
att öka tillgänglighet och effektivisera arbetet. Detta har kraftigt minskat antalet bo-
kade besök. 
 
Kostnad: En schematisk uppskattning för kanslikostnad har av förvaltningen uppskat-
tats till 497 682 (mellanskillnad ärendekostand multiplicerat med antal ärenden). Arv-
dering till nämndens ledamöter sker enligt Båstads kommuns riktlinjer.  En sådan kos-
tar uppskattningsvis 13 552 kronor (räknat på elva sammanträden à fyra timmar). Den 
sammanlagda kostnaden för samverkansalternativet skulle därmed kunna bli 511 234 
kronor exklusive ställföreträdararvode. Viss administration för till exempel arvodering 
av förtroendevalda skulle fortsatt belasta kommunkansliet i Båstad. 
 
 
Fördelar: 

 Obehagliga beslut fattas inte av enskild person, utan möjlighet finns att lyfta 
dessa i nämnd för kollegialt beslutsfattande. 

 Kommunmedborgare ges större möjlighet att förstå verksamheten, då nämnd 
kräver reglemente, delegationsordning, arvodespolicy mm 

 Genom samverkan finns möjlighet att bekosta mer kvalificerade tjänster, samt 
att hålla dessa uppdaterade 

 Genom samverkan finns möjlighet till samordningseffekter 
 Genom samverkan med Överförmyndare i samverkan, finns möjlighet att ingå i 

aktiv verksamhetsutveckling framförallt avseende e-tjänster 
 Förtroendemän får mer inflytande och kontroll över verksamheten 

 
Nackdelar: 

 Kansliet placering förläggs till Halmstad, vilket kan medföra minskad tillgång 
för ställföreträdare och kommunens verksamheter 

 Eventuella inkörningsproblem vid övergång, bör planeras för inom ett år 
 
Förvaltningens slutsats 
Kraven på överförmyndarverksamhetens professionalitet ökar. Det är svårt för en en-
sam överförmyndare att uppfylla dessa krav. Samverkan ger tillgång till diversifierad 
personal och större möjligheter att hålla kansliet utbildat och uppdaterat. En större 
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personalpool gör också verksamheten mindre känslig för sjukdom eller annan från-
varo.  
 
Att ingå i överförmyndare i samverkan, framtår som mer kostnadseffektivt än dagens 
kansliverksamhet. 
 
Under 2016 fattades i Båstad inget av de beslut som inte går att delegera till förvalt-
ningen. I det fall överförmyndarnämnden delegerar övriga beslut, innebär det få myn-
dighetsbeslut för nämnden. Det gör att en egen överförmyndarnämnd i Båstad kanske 
inte är ekonomiskt motiverad.  
 
Den största nackdelen med att sluta avtal med Överförmyndare i samverkan, är att 
kansliet då förläggs till Halmstad. Det kan av ställföreträdare och de egna verksamhet-
erna uppfattas som väsentligt försämrad service. Dagens överförmyndarverksamhet 
upplevs av många som tillgänglig och smidig. Men överförmyndarkansliet i Halmstad 
genomför ett arbete med e-tjänster och kontaktcenter för att medge tillgänglighet 
platsoberoende dygnet runt, vilket möjligen kan väga upp delar av nackdelen med brist 
på fysisk närhet.  
 
Förvaltningen gör bedömningen att möjligheten att kostnadseffektivt och rättsäkert 
förbättra verksamheten, väger tyngre än den fysiska tillgängligheten. Den föreslår där-
för att Båstads kommun sluter avtal med Överförmyndare i samverkan. 
 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Avtal om samverkan i gemensam överförmyndarnämnd 
Reglemente för gemensam överförmyndarnämnd i Halmstads, Hylte och Laholms kommun 
Delegationsordning, nämnden för överförmyndare i samverkan 
 
Samråd har skett med: 
Gunnar Danielsson 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2018-04-17 1 av 1 

 

 

KS § 87  Dnr KS 000454/2017 - 900 

Svar på remiss/återremiss - Medborgarförslag - Brukarrevision av 
överförmyndaren, förvaltarna och gode mäns arbete 

 
Beskrivning av ärendet Ett medborgarförslag är inlämnat med förslag att Båstads kommun genomför 

brukarrevision av överförmyndaren, förvaltarna och de gode männens arbete. 
En brukarstyrd brukarrevision innebär, enligt SKL, att brukare har kontroll 
över revisionsprocessen och tar fram frågor, genomför revisionen, tolkar och 
analyserar samt drar slutsatser och återkopplar resultatet till den granskande 
verksamheten. En brukarrevision är ett sätt för brukarna att få inflytande i 
verksamheten. En brukarrevision har vanligtvis utbildade brukarrevisorer för 
att kunna genomföra detta. Kommunstyrelsen beslutade KS 2018-01-10, § 17, 
att dels remittera ärendet till pensionärsrådet och handikapprådet för yttrande, 
dels återremitterade ärendet med uppdrag till förvaltningen att redovisa: 

  
 1) antalet ärenden som respektive gode män har,  
 2) antalet brukare som har god man och hur många gode män vi har,  
 3) svar på hur lång tid och kostnader för brukarrevision samt  
 4) hur skulle en brukarrevision påverka och finns det tid och möjlighet  
 att genomföra en sådan innan en eventuell anslutning till ny 

överförmyndarorganisation i Halland. 
 
 Rådens yttrande finns med som beslutsunderlag.  
 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från kanslichef Catharina Elofsson, daterad 2018-04-05,  

med tillhörande bilagor.  
 
Förvaltningens förslag Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget. 
 
Yrkanden Ingela Stefansson (S): Medborgarförslaget anses härmed besvarat.  
 
Propositionsordningar Ordföranden ställer proposition på framställt yrkande och finner att 

arbetsutskottet beslutat bifalla detsamma. 
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 

Medborgarförslaget anses härmed besvarat.  
 
 

86



 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2017-12-19 1 av 1 

 

 

KS au § 288  Dnr KS 000454/2017 - 900 

Medborgarförslag - Brukarrevision av överförmyndaren, förvaltarna 
och gode mäns arbete 

 
Beskrivning av ärendet Ett medborgarförslag är inlämnat med förslag att Båstads kommun genomför 

brukarrevision av överförmyndaren, förvaltarna och de gode männens arbete.  
 
 En brukarstyrd brukarrevision innebär, enligt SKL, att brukare har kontroll 

över revisionsprocessen och tar fram frågor, genomför revisionen, tolkar och 
analyserar samt drar slutsatser och återkopplar resultatet till den granskande 
verksamheten. En brukarrevision är ett sätt för brukarna att få inflytande i 
verksamheten. En brukarrevision har vanligtvis utbildade brukarrevisorer för 
att kunna genomföra detta. 

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse av Catharina Elofsson, daterad2017-11-15. 
 Medborgarförslag - Brukarrevision av överförmyndaren, förvaltarna och gode 

mäns arbete.. 
 
Förvaltningens förslag Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget. 
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
  1. Avslå medborgarförslaget. 
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 Tjänsteskrivelse  
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Datum: 2018-04-05. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Catharina Elofsson 

Dnr: KS 000454/2017 – 900 
 
 

Svar på återremiss - Medborgarförslag - Brukarrevision av överförmyndaren, 
förvaltarna och gode mäns arbete 
 
 
 

 
Sammanfattning av ärendet 
Ett medborgarförslag är inlämnat med förslag att Båstads kommun genomför brukarrevision 
av överförmyndaren, förvaltarna och de gode männens arbete.  
 
En brukarstyrd brukarrevision innebär, enligt SKL, att brukare har kontroll över revisionspro-
cessen och tar fram frågor, genomför revisionen, tolkar och analyserar samt drar slutsatser och 
återkopplar resultatet till den granskande verksamheten. En brukarrevision är ett sätt för bru-
karna att få inflytande i verksamheten. En brukarrevision har vanligtvis utbildade brukarrevi-
sorer för att kunna genomföra detta. 
 
Kommunstyrelsen beslutade KS 2018-01-10, § 17, att dels remittera ärendet till pensionärsrå-
det och handikapprådet för yttrande, dels återremitterade ärendet med uppdrag till förvalt-
ningen att redovisa: 
1) antalet ärenden som respektive gode män har,  
2) antalet brukare som har god man och hur många gode män vi har,  
3) svar på hur lång tid och kostnader för brukarrevision samt  
4) hur skulle en brukarrevision påverka och finns det tid och möjlighet  
att genomföra en sådan innan en eventuell anslutning till ny överförmyndarorganisation i Hal-
land. 
 
Rådens yttrande bifogas denna tjänsteskrivelse. 
 
Svar på återremissen avseende yrkandet, baserat på uppgifter 31 januari 2018: 

 
1. Antal ärende per respektive ställföreträdare: 

 Antal ställföreträdare     Antal uppdrag 
1                                     10 
5                                     7 
1                                     6 
3                                     5 
1                                     4 
3                                     3 
12                                   2 
146               1        
 

2. A) Av ovanstående ställföreträdare är 63 förmyndare, 43 förvaltare, 132 god man och 
11 särskilt förordnad vårdnadshavare.  
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B) Det finns 155 vuxna huvudmän och 64 underåriga, totalt 219 personer. En huvud-
man kan ha flera ställföreträdare och flera förordnande, t.ex. ett barn har två förmyn-
dare. Båda förmyndarna är då listade dubbelt med varsitt uppdrag.   
 

3. Ett genomförande av brukarrevision kan innebära ca 3 månader aktivt arbete med för-
beredelser, möten och intervjuer. Till detta kommer ca 1 månad för analysarbete och 
att skriva rapport.  
Kostnad för att genomföra en brukarrevision omfattar särskilt utbildade brukarreviso-
rer under revisionstiden samt personalkostnader som kan uppstå då ordinarie perso-
nal medverkar i revisionen och vikarier behöver sättas in, samt arvode till ställföreträ-
darna som medverkar. Kostnader för att ta fram särskilt material anpassat för över-
förmyndarverksamhet kan tillkomma då brukarrevision inte är anpassat för denna typ 
av verksamhet. 
 

4. Det har inte genomförts brukarrevision tidigare på överförmyndarverksamhet, vilket 
innebär att det inte finns referensobjekt att jämföra med avseende vilken påverkan en 
brukarrevision kan ha. En komplikation med en brukarrevision kan vara att tingsrätten 
fattar beslut om huvudmännens (brukarna) förordnande och tillsätter god 
man/förvaltare och att överförmyndaren är tillsynsmyndighet för dessa förordnanden. 
Det finns risk att en brukarrevision görs endast från ställföreträdarnas perspektiv och 
inte från huvudmännen själva. Detta dels då flera huvudmän är underåriga, dels för att 
flera huvudmän har anhöriga som ställföreträdare. Länsstyrelsen är överförmyndarens 
tillsynsmyndighet och tillsyn görs en gång om året. 
För att kunna avgöra om det går att genomföra en brukarrevision av överförmyndarens 
verksamhet krävs en fördjupad utredning. Det innebär att möjligheten att genomföra 
en brukarrevision innan beslut om eventull anslutning till överförmyndarorganisation i 
Halland inte är möjlig.  

 
 
 
Kommunkontor 
Catharina Elofsson, Kanslichef 
 
 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
KHR yttrande, KPR yttrande  
 
Samråd har skett med: 
Överförmyndarhandläggare 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Mötesanteckningar - Kommunala handikapprådet 

Tid 2017-01-23, kl. 17.00 - 18.45. 

Plats Astrakanen, kommunkontoret i Båstad 

Närvarande Sven Nordström, Reumatikerföreningen i Nordvästra Skåne 
Hedvig Olofsson, Parkinsonföreningen i Båstad med omnejd 
Krystyna Tornblad, Psoriasisförbundet, lokalavdelning Bjäre/Åsbo 
LenaJönsson,RBU 
Kerstin Hörup, SRF 
Karl Lundgren, FUB 
Sofia Nygren, sekreterare 
Jessica Arvidsson, enhetschef, del av mötet 
Ingrid Pettersson, socionom, del av mötet 
Catharina Elofsson, kanslichef, del av mötet 

Frånvarande Ingrid Edgarsdotter, Britt-Marie Rosander, Jan Gunnarsson 

1. Mötets öppnande, upprop och val av justeringsperson 

Justering sker av Karl Lundgren. 

2. Godkännande av dagordningen 

Utsänt förslag till dagordning godkänns. 

3. Information från Vård och omsorg och nämnden 

Jessica Arvidsson föredrar sin avhandling "Sysselsättning och social rättvisa". 

Ingrid Pettersson går igenom senaste nytt från verksamheten och nämnden. Speciellt 
nämndes: Vård och omsorg har tagit fram en lokalförsörjningsplan. Har fått möjlighet 
att svara på en promemoria gällande LSS. På Åsliden ska man testa ett "larmarmband" 
som ger en signal om en boende är uppe på natten och om personen 
faller så kommer ytterligare ett sk "fall-larm". 

4. Remiss: Förslag till ny organisation av överförmyndarverksamheten 

Kanslichefen föredrar ärendet. 

1 (2) 

Rådets yttrande: Bifall till förslaget. Bra att man ökar kompetensen men närheten till brukare 
ska kunna tillgodoses. Tjänsteperson ska finnas på plats i Båstad, då distansmöten kan vara 
svårt för den aktuella gruppen. Däremot tror rådet inte att det kommer att innebära en 
besparing för kommunen. 

5. Remiss: Brukarrevision av ÖF, förvaltare och gode mäns arbete 

Kanslichefen föredrar ärendet. 

Rådets yttrande: Vi lämnar ingen rekommendation. 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunala Pensionärsrådet (KPR) 
Sammanträdesprotokoll 

Tid 

Plats 

Närvarande 

2018-02-08, kl. 10.00-11.25 

Ingrid-Marie, kommunkontoret i Båstad 

Tord Knutsson, ordförande 
Christer Nordin, vice ordförande 
Karin Wilson, ledamot 
Stig Andersson, ledamot 
Gunilla Linghoff, ledamot 
Tore Schersten, ledamot 
Claes Wastensson, ledamot 
Birgit Gabrielsson, ledamot 
Inger Westin, ledamot 
Stellan Andersson, ersättare 
Laila Jönsson, ersättare 
Ingela Bernhold, ersättare 
Lillemor Johnsson, ersättare 
Lena Rudolfsson, ersättare 
Henrik Andersson, sekreterare 

1. Mötets öppnande och val av justerare 

1 (3) 

Ordföranden öppnar mötet. Nya ersättaren Lena Rudolfsson presenterar sig kort. 
Stig utses till justerare. 

2. Godkännande av dagordningen 
Informationen från Vård och omsorg samt nämnden utgår idag. Rådet beslutar 
att godkänna dagordningen i övrigt. 

3. Tillgänglighetsguide för Båstads kommun: Lägesrapport 
Näringslivsstrateg Helena Ivarsson föredrar ärendet och berättar vad som hänt 
efter kommunstyrelsens beslut den 6 december förra året. 
Ingå i den så kallade tillgänglighetsdatabasen - hur ska den presenteras? 
Arbetet pågår och kommunen samarbetar med Båstad Turism och Näringsliv, 
via Tillväxtrådet. Viktigt med dialog och samarbete, annars blir det som vid nya, 
bristfälliga järnvägsstationen: alla skyller på varandra. 

4. Remiss: Brukarrevision av ÖF, förvaltare och gode mäns arbete 
Kanslichef Catharina Elofsson presenterar underlaget, som från början initierades 
genom ett medborgarförslag. Exempel från Göteborg: brukarna utbildas och gör 
revisionen. Men detta har ännu inte testats inom överförmynderiverksamheten. 
En brukarrevision går stick i stäv med en överförmyndarnämnd? 

-7 Rådet är överens om att gå på förvaltningens linje och avslå medborgarförslaget. 
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 Tjänsteskrivelse  
 

171115\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (1) 

 
Datum: 2017-11-15. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Catharina Elofsson 

Dnr: KS 000454/2017 – 900 
 
 

Medborgarförslag - Brukarrevision av överförmyndaren, förvaltarna och 
gode mäns arbete 
 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget. 
 

Bakgrund 
Ett medborgarförslag är inlämnat med förslag att Båstads kommun genomför brukarrevision 
av överförmyndaren, förvaltarna och de gode männens arbete.  
 
En brukarstyrd brukarrevision innebär, enligt SKL, att brukare har kontroll över revisionspro-
cessen och tar fram frågor, genomför revisionen, tolkar och analyserar samt drar slutsatser och 
återkopplar resultatet till den granskande verksamheten. En brukarrevision är ett sätt för bru-
karna att få inflytande i verksamheten. En brukarrevision har vanligtvis utbildade brukarrevi-
sorer för att kunna genomföra detta. 
 
Aktuellt 
I Båstads kommun pågår en utredning om överförmyndarens organisation inför kommande 
mandatperiod. Ett ärende om framtida organisation beräknas nå kommunfullmäktige under 
våren 2018.  
 
En brukarrevision är ett verktyg för att få brukarinflytande i verksamheten och kan vara en 
framtida insats när en ny organisation för överförmyndarens verksamhet är på plats. Att ge-
nomföra en brukarrevision i den befintliga organisationen ger inte brukarna något inflytande 
över en ny organisation, varför medborgarförslaget bör avslås i nuläget. 
 
Kommunledningskontoret 
Catharina Elofsson, Kanslichef 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 

Kanslichef, överförmyndaren 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Medborgarförslag - Brukarrevision av överförmyndaren, förvaltarna och gode mäns arbete . 
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Båstad kommun 

Vångavägen 2 

269 80 Båstad 

u I 

RSMH NV. Skåne 

Co 
Hans Johansson 

Atteköpsvägen 193 
269 96 Båstad 

RSMH NV. Skåne lämnar härmed ett medborgarförslag om att 
Båstads kommun genomför en brukarrevision av Överförmyndaren, 
förvaltarna och de gode männens arbete. 
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Bakgrund 

Under de senaste åren har ett antal brukare kontakt RSMH NV. Skåne och 
uttryckt missnöje över bemötande, behandling och resultat från Överförmyndaren, 
förvaltarna och Gode män. Detta resulterade i att Båstads kommun schavotterade i 
riksmedia samt att RSMH NV. Skåne lämnade in ett medborgarförslag om: 
1) Nyrekrytering 
2) Utbildning 
3) Handledning av Gode män och förvaltare. 

Åtgärder som vi ansåg relevanta utifrån rådande omständigheter. Men dessvärre röstade 
kommunfullmäktige mangrant ner vårt förslag eftersom Överförmyndaren ansågs att det 
inte behövdes någon nyrekrytering, utbildning eller handledning ! Därmed fortsatte 
verksamheten som tidigare, med enda konkreta resultat att ett antal brukare upplevde 
sig ännu mera rättslösa än vad de hade gjort tidigare. Vi menar att kommunens bemötande 
av medborgarförslaget väl speglade den inställning som präglar tjänstemännens och 
politikernas ointresse och förakt för en redan marginaliserad, stigmatiserad, rättslös 
och utsatt grupp samhällsmedborgare. Överförmyndaren hade sagt sitt och så fick det bli, 
ingen frågade de brukare som direkt berördes av förslaget. 

Vad är syftet med en brukarrevision? 

Syftet är att bilda sig en uppfattning om hur brukarna upplever verksamheten . Vilket 
senare kan bilda underlag till förbättrande åtgärder eller ge vid handen att verksamheten 
fungerar tillfredställande. 

Vad är en brukarrevision? 

1) Fakta, 2) Analys, 3) Åtgärd 

"En brukarrevision är en granskning av en verksamhet som ger vård, stöd eller service till 
personer med psykisk funktionsnedsättning eller psykisk ohälsa. Brukarrevisionen styrs och 
utförs av personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa, i samråd med bestäl laren. 
Undersökn ingen bygger på semistrukturerade intervjuer med brukarna som ana lyseras och 
sammanstä lls t ill en rapport. Resultatet utmynnar i en övers ikt över potentiella 
utvecklingsområden hos verksamheten. 

Brukarrevisionens resultat presenteras till ledning och personal vid den berörda enheten. 
Enheten ges möjlighet att reflektera kring resultatet samt att prioritera bland de i 
rapporten föreslagna åtgärderna. Samtidigt kan personal och ledning stärkas av den positiva 
feedback som kunskapen om väl uppfyllda verksamhetsmål ger". 

NSPH (Nationell samverkan för psykisk hä lsa )
www.nsph.se 

--
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Varför en brukarrevision? 

Utifrån RSMH NV. Skånes erfarenhet så menar vi att det finns ett stor behov 
av att reformera Överförmyndaren, förvaltarnas och de gode männens arbete. 
Om vi har rätt i vårt antagande så kommer det att framgå av brukarrevisionen, vilket 
I så fall ger kommunen en möjlighet att åtgärda det som inte är ti llfredsställande. 
Om vi har fel så har Båstads kommun fått ett kvitto på att verksamheten de facto fungerar 
väl vilket i så fall är utmärkt? 

Slutligen 

De individer som har assistans i form av godmanskap är en resurssvag och utsatt grupp som 
har svårt att driva sina frågor på egen hand. Det sista årets debatt på riksnivå har präglats 
av avslöjanden, skandaler och misskötsamhet vilket borde ha varit en väckarklocka även 
i Båstads kommun. 

Dessvärre är vår erfarenhet att allt fortsätter som vanligt och att vår kommun inte är 
förskonad från misskötsamhet och okunskap från vissa av utförarna. Vi ser det därför som 
vår plikt att påta la dessa missförhållanden för de (Er) som har fått folkets mandat att verka 
för kommunens och befolkningens bästa . Vi gör inte detta för att vi älskar att bråka men vi 
menar att det är en skandal att en resurssvag grupp inte skall få den assistans och det skydd 
som lagstiftningen försäkrar dem om. 
När vi får återkommande indikationer om att så är fallet känner vi att det är vår plikt att 
reagera, vi hoppas och tror att de (Ni) folkvalda känner likadant. 

Vi menar att de som styr i kommunen gjorde ett misstag när de valde att lyssna på 
tjänstemännen i stället för brukarna: "Om någon vill veta hur maten smakar på en 
restaurang så är det bättre att fråga matgästerna än kocken" men det resonemanget 
bygger på att man verkligen vill veta hur maten smakar .... Vad kocken kommer att svara 
kan nog de flesta folkvalda räkna ut på förhand. Precis som de (Ni) rimligtvis borde ha räknat 
ut vad Överförmyndaren skulle svara på frågan om verksamheten fungerade eller ej? 

Bilagor till medborgarförslaget 

1) Jan-Åke Svensson fick rätt mot kommunen 
https ://www.svt.se/nyheter/inrikes/jan-ake-fick-ratt-mot-kommunen 

2) Brukarrevision ett verktyg för att utveckla inflytande och kvalitet 
http ://www.nsph.se/wp-content/uploads/2014/08/NSPHs-Riktlinjer-for-brukarrevision-2014.pdf 

Hälsningar 

~/c;L--
Hansiohansson 

o 7Z'1 39 t}G, "5<)' 

-
"Vmje samhälle bör bedömas efter hur det behandlar sina mest utsatta. 

"Mahatma Gandhi -

-3 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2018-04-17 1 av 1 

 

 

KS § 88  Dnr KS 000353/2018 - 905 

Preskriptionsavbrott - påminnelse om borgen,  
Grevie idrottscenter  

 
Beskrivning av ärendet Båstads kommun har mottagit en påminnelse från Swedbank om att 

kommunen gått i borgen för kredit om 400 000 kr med Grevie Idrottscenter 
Aktiebolag som kreditmottagare. Påminnelse om preskriptionsavbrott görs 
regelbundet för att borgensåtagandet inte ska preskriberas (upphöra).     

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från ekonomichef Elisabet Edner, daterad 2018-04-16.     
 
Förvaltningens förslag 1. Godkänna förlängning av kommunens borgensåtagande i ytterligare tio år 

avseende Grevie Idrottscenter AB. 
  
 2. Kommunstyrelsens ordförande bemyndigas att tillsammans med 

ekonomichef underteckna vederbörliga handlingar. 
 
Föredragande Elisabet Edner, ekonomichef. 
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta:      
 
 1. Godkänna förlängning av kommunens borgensåtagande i ytterligare tio år 

avseende Grevie Idrottscenter AB. 
  
 2. Kommunstyrelsens ordförande bemyndigas att tillsammans med 

ekonomichef underteckna vederbörliga handlingar.      
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 Tjänsteskrivelse  
 

1 (1) 

 
Datum: 2018-04-16 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Elisabet Edner 

Dnr: KS 000353/2018 – 905 
 
 
 
 

Preskriptionsavbrott avseende kommunens borgensåtagande för Grevie 
Idrottscenter AB 
           

 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 

1. Godkänna förlängning av kommunens borgensåtagande i ytterligare tio år avseende 
Grevie Idrottscenter AB. 

2. Kommunstyrelsens ordförande bemyndigas att tillsammans med ekonomichef 
underteckna vederbörliga handlingar. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Båstads kommun har mottagit en påminnelse från Swedbank om att kommunen gått i borgen 
för kredit om 400 000 kr med Grevie Idrottscenter Aktiebolag som kreditmottagare. 
Påminnelse om preskriptionsavbrott görs regelbundet för att borgensåtagandet inte ska 
preskriberas (upphöra). 
 
Kommunledningskontoret 
Elisabet Edner, Ekonomichef 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Ekonomienheten 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2018-04-17 1 av 1 

 

 

KS § 89  Dnr KS 000354/2018 - 905 

Preskriptionsavbrott - påminnelse om borgen,  
Båstads Gymnastik och idrottsförening  

 
Beskrivning av ärendet Båstads kommun har mottagit en påminnelse från Swedbank om att 

kommunen gått i borgen för kredit om 450 000 kr med Båstad Gymnastik och 
idrottsförening som kreditmottagare. Påminnelse om preskriptionsavbrott görs 
regelbundet för att borgensåtagandet inte ska preskriberas (upphöra).          

 
Underlag till beslut Tjänsteskrivelse från ekonomichef Elisabet Edner, daterad 2018-04-16. 
 
Förvaltningens förslag  1. Godkänna förlängning av kommunens borgensåtagande i ytterligare tio år 

avseende Båstads Gymnastik och idrottsförening. 
  
 2. Kommunstyrelsens ordförande bemyndigas att tillsammans med 

ekonomichef underteckna vederbörliga handlingar. 
     
Föredragande Elisabeth Edner, ekonomichef.      
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 

1. Godkänna förlängning av kommunens borgensåtagande i ytterligare tio år 
avseende Båstads Gymnastik och idrottsförening. 
2. Kommunstyrelsens ordförande bemyndigas att tillsammans med 
ekonomichef underteckna vederbörliga handlingar. 
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 Tjänsteskrivelse  
 

1 (1) 

 
Datum: 2018-04-16 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Elisabet Edner 

Dnr: KS 000354/2018 – 905 
 
 
 
 

Preskriptionsavbrott avseende kommunens borgensåtagande för Båstad 
Gymnastik och idrottsförening 
           

 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 

1. Godkänna förlängning av kommunens borgensåtagande i ytterligare tio år avseende 
Båstad Gymnastik och idrottsförening. 

2. Kommunstyrelsens ordförande bemyndigas att tillsammans med ekonomichef 
underteckna vederbörliga handlingar. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Båstads kommun har mottagit en påminnelse från Swedbank om att kommunen gått i borgen 
för kredit om 450 000 kr med Båstad Gymnastik och idrottsförening som kreditmottagare. 
Påminnelse om preskriptionsavbrott görs regelbundet för att borgensåtagandet inte ska 
preskriberas (upphöra). 
 
Kommunledningskontoret 
Elisabet Edner, Ekonomichef 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Ekonomienheten 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2018-04-17 1 av 1 

 

 

KS § 91  Dnr KS 000367/2018 - 900 

Beslut om dataskyddsombud, kommunstyrelsen 
 
Beskrivning av ärendet Från och med 25 maj 2018 börjar EU:s dataskyddsförordning (679:2016), 

kallad GDPR, att tillämpas. Förordningen medför att personuppgiftslagen, 
(1998:204) PUL ersätts och att GDPR kompletteras med Dataskyddslagen. 
Båstads kommun är skyldig enligt lag att utse ett dataskyddsombud. 
Förvaltningens förslag är att utse Ulf Dehn som dataskyddsombud och  
Elin Ax som ersättare. 

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från utredare Taina Virmalainen, daterad 2018-04-04. 
 
Förvaltningens förslag    1. Utse Ulf Dehn som dataskyddsombud. 
  
 2. Elin Ax som ersättare. 
      
Föredragande                     Taina Virmalainen, utredare.       
 
Beslut                           Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta:  
 

1. Kommunstyrelsen utser Ulf Dehn som dataskyddsombud. 
2. Kommunstyrelsen utser Elin Ax som ersättare till dataskyddsombud. 
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 Tjänsteskrivelse  
 

180404\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (2) 

 
Datum: 2018-04-04. Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Taina Virmalainen 

Dnr: KS 000367/2018 – 900 
 
 

Beslut om dataskyddsombud, kommunstyrelsen 
 
 

Förslag till beslut 
 

1. Kommunstyrelsen utser Ulf Dehn som dataskyddsombud 
2. Kommunstyrelsen utser Elin Ax som ersättare till dataskyddsombud 

 

 
Sammanfattning av ärendet 
Från och med 25 maj 2018 börjar EU:s dataskyddsförordning (679:2016), kallad GDPR, att 
tillämpas. Förordningen medför att personuppgiftslagen, (1998:204) PUL ersätts och att GDPR 
kompletteras med Dataskyddslagen. Båstads kommun är skyldig enligt lag att utse ett data-
skyddsombud. Förvaltningens förslag är att utse Ulf Dehn som dataskyddsombud och Elin Ax 
som ersättare. 
 

Bakgrund 
Från och med 25 maj 2018 börjar EU:s dataskyddsförordning (679:2016,) kallad GDPR, att 
tillämpas. Förordningen medför att personuppgiftslagen, (1998:204) PUL ersätts och att GDPR 
kompletteras med Dataskyddslagen.   
Kommuner och deras självständiga nämnder måste utse dataskyddsombud. Varje kom-
munstyrelse och självständig nämnd är personuppgiftsansvarig för behandlingar inom 
sitt verksamhetsområde och är den som ansvarar för att utse ett ombud. Ett gemensamt 
ombud kan utses för kommunstyrelsen och samtliga nämnder inom kommunen om det 
är lämpligt.  
Det utsedda dataskyddsombudet ska anmälas till Datainspektionen (tillsynsmyndighet) 
som kommer att byta namn till Integritetsskyddsmyndigheten under 2018.  
 
Aktuellt 
Enligt den nya förordningen ska dataskyddsombudet ha en kontrollerande och rådgivande 
funktion för organisationen. Det ställs även krav på dataskyddsombudets kompetens och pla-
cering i organisationen. Den person som utses måste ha tillräcklig kunskap om dataskydd och 
ska utses på grundval av yrkesmässiga kvalifikationer, sakkunskap och förmåga att utföra upp-
gifterna. Ombudet ska kunna agera självständigt och oberoende i organisationen och ska rap-
portera till organisationens ledning. Dataskyddsombudet är även kommunstyrelsens kontakt-
person gentemot både tillsynsmyndigheten och för registrerade personer för frågor som rör 
behandlingar av personuppgifter. 
 
Inför tillämpningen av GDPR har en projektgrupp under kommunledningen arbetat med förbe-
redelserna och förslaget är att utse ett gemensamt dataskyddsombud för kommunstyrelsen 
och samtliga nämnder i Båstads kommun. Arbetsgruppens förslag är att föreslå Ulf Dehn som 
dataskyddsombud och Elin Ax som ersättare utifrån kompetens och organisatorisk placering. 
 
 
Kommunkontoret 
Taina Virmalainen, utredare 
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2 (2) 

 

 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Kanslichef, IT-chef och kommunjurist 
 
Samråd har skett med: 
Arbetsgruppen för GDPR 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

2018-04-17 1 av 1 

KS § 92 Dnr KS 000366/2018 - 900 

Instruktion för behandling av personuppgifter i 
Båstads kommun, kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet Från och med 25 maj 2018 börjar EU:s dataskyddsförordning (679:2016), 
kallad GDPR, att tillämpas. Förordningen medför att personuppgiftslagen, 
(1998:204) PUL ersätts och att GDPR kommer att kompletteras med 
Dataskyddslagen.   

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från utredare Taina Virmalainen, daterad 2018-04-04, 
med tillhörande bilaga.  

Förvaltningens förslag Kommunstyrelsen antar instruktioner för behandling av personuppgifter 
i Båstads kommun, kommunstyrelsens verksamhetsområde. 

Yrkanden   Gösta Gebauer (C): Bifall till förvaltningens förslag.  

Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott förslår kommunstyrelsen besluta: 

Kommunstyrelsen antar instruktioner för behandling av personuppgifter 
i Båstads kommun, kommunstyrelsens verksamhetsområde. 
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 Tjänsteskrivelse  
 

180404\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (1) 

 
Datum:: 2018-04-04 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Taina Virmalainen 

Dnr: KS 000366/2018 - 900 
 
 

Instruktion för behandling av personuppgifter, kommunstyrelsen 

 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen antar instruktioner för behandling av personuppgifter i Båstads kommun, 
kommunstyrelsens verksamhetsområde. 

  
Sammanfattning av ärendet 
Från och med 25 maj 2018 börjar EU:s dataskyddsförordning (679:2016), kallad GDPR, att 
tillämpas. Förordningen medför att personuppgiftslagen, (1998:204) PUL ersätts och att GDPR 
kommer att kompletteras med Dataskyddslagen.   
 

Bakgrund 
Från och med 25 maj 2018 börjar EU:s dataskyddsförordning (679:2016), kallad GDPR, 
att tillämpas. Förordningen medför att personuppgiftslagen (1998:204), PUL, ersätts 
och att GDPR kommer att kompletteras med Dataskyddslagen. Med anledning av detta 
ska varje personuppgiftsansvarig anpassa sin personuppgiftshantering till den nya lag-
stiftningen. 
 

Aktuellt 

Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för de personuppgiftsbehandlingar som avser 
styrelsens verksamheter. Ansvaret innebär en skyldighet att se till att gällande lagstiftning följs 
inom Kommunstyrelsens verksamheter. Instruktionerna för hantering av personuppgifter an-
tas av och kan ändras av kommunstyrelsen. 
 
Instruktionerna avser hantering av personuppgifter som helt eller delvis företas på automatisk 
väg samt på annan än automatisk behandling av personuppgifter som ingår eller kommer att 
ingå i ett register. Med ett register avses en strukturerad samling uppgifter som är tillgängliga 
för sökning eller sammanställda enligt särskilda kriterier. Behandlingen ska ha en laglig grund 
och kommunstyrelsen ska föra ett register över personuppgiftsbehandlingar som utförs under 
ansvaret.  
 
 
Kommunkontoret 
Taina Virmalainen, utredare 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Kanslichef, kommunjurist 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Instruktioner för behandling av personuppgifter inom kommunstyrelsens verksamhetsområde 
 
Samråd har skett med: 
Kommunkontorets arbetsgrupp för GDPR  
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 Instruktion  
 

 

1 (7) 

 

Kommunstyrelsen 
Antagen av kommunstyrelsen 2018- 

 
 
 
 
Instruktion för hantering av personuppgifter 
 
Från och med den 25 maj 2018 tillämpas EU:s dataskyddsförordning, GDPR (General Data Pro-
tection Regulation) för hantering av personuppgifter. Med personuppgift förstås varje uppgift 
som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Dataskyddsförord-
ningen gäller personuppgifter som helt eller delvis behandlas på automatisk väg eller som 
kommer att ingå i ett register. 
 
Förordningen syftar till att jämka samman de två intressena fri rörlighet för personuppgifter 
samt krav på hantering av personuppgifter för att skydda den enskildes integritet.  
 
Vissa av bestämmelserna i dataskyddsförordningen, kan varje medlemsstat besluta om och 
flera kompletterande dataskyddslagar konkretiserar dessa. Efter den 25 maj kommer person-
uppgiftslagen, PuL (1998:204) inte längre att vara tillämplig. Med anledning av den nya lagen 
ska varje personuppgiftsansvarig anpassa sin personuppgiftshantering samt utse ett data-
skyddsombud som företräder de registrerade och rådgör med förvaltningen.  
 
Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för nämndens verksamhet och har tagit fram 
denna instruktion som vägledning. Instruktionen gäller tillsvidare och grundar sig på bestäm-
melserna i lagstiftningen.   
 
 
Personuppgiftsansvariges ansvar 
Kommunstyrelsens ansvar innebär en skyldighet att se till att gällande lagstiftning följs bl.a 
genom att: 
 

 Utse dataskyddsombud för nämnden. 
 

 Vid behov involvera och rådgöra med dataskyddsombudet. 
 

 Kontrollera att ansvarig för dataskyddsfrågor finns inom organisationen, lämpligen 
systemägare. 
 

 Kunna visa att kraven i lagstiftningen är uppfyllda genom noggrann dokumentation 
inkl. rutiner för hur uppgifterna ska behandlas. 

 
 Fastställa ändamål och syfte med behandling av personuppgifter innan behandling på-

börjas. 
 

 Fastställa laglig grund för hantering av personuppgifter. 
 

 Säkerställa att registrerade får lagstadgad information i samband med registrering. 
 

 Säkerställa att riskanalyser sker av hantering av känsliga personuppgifter. 
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 Säkerställa att det finns tekniska och organisatoriska förutsättningar att behandla per-
sonuppgifter med tillräcklig säkerhet. 

 
 Säkerställa att granskning sker av personuppgiftsbiträden. 

 
 Säkerställa att register förs över behandling av personuppgifter. 

 
 Säkerställa att rutiner finns för att kunna tillgodose de registrerades rätt till integritet, 

bland annat rätt att ändra, radera och begränsa personuppgifter samt klaga till till-
synsmyndigheten. 
 

 Säkerställa att dataskyddsombudet inte blir föremål för sanktioner på grund av sitt 
uppdrag, har tillräckliga förutsättningar och kunskap för uppdraget, rapporterar direkt 
till kommunstyrelsen samt rapporterar eventuella personuppgiftsincidenter till till-
synsmyndigheten. 

 
 
Ansvarig för dataskyddsfrågor i kommunstyrelsens verksamhet 
I verksamheten ska finnas en ansvarig för verksamhetens dataskydd och hantering av person-
uppgifter i det operativa arbetet. Det innefattar registrering i GDPR-manager, såväl som uppda-
tering av de system som hanterar personuppgifter. Den som är utsedd som ansvarig för detta 
kommer även att vara kontaktperson till dataskyddsombudet.  
 
 
Kommunstyrelsens dataskyddsombud 
Kommunstyrelsen ska som personuppgiftsansvarig utse dataskyddsombud. Denna person ska 
inte vara samma person som är ansvarig för dataskyddet i verksamheten. Personen ska utses 
på grundval av sina yrkesmässiga kvalifikationer och i synnerhet sin sakkunskap om lagstift-
ning och praxis gällande dataskydd.  
 
Ett gemensamt dataskyddsombud kommer att utses för kommunstyrelsen och samtliga nämn-
der. Kontaktuppgifter till denna, kommer att finnas på kommunens hemsida. Det utsedda data-
skyddsombudet ska anmälas till tillsynsmyndigheten. 
  
Dataskyddsombudet ska minst ha följande uppgifter: 
 

 Informera och ge råd till kommunstyrelsen och anställda om skyldigheterna enligt gäl-
lande lag. 

 
 Övervaka att lagen följs avseende fungerande rutiner och åtgärder, ansvarstilldelning, 

information, utbildning och granskning. 
 

 Ge råd vid konsekvensbedömning avseende dataskydd och övervaka genomförandet. 
 

 Samarbeta med tillsynsmyndigheten. 
 

 Vara kontaktperson för tillsynsmyndigheten i alla frågor som rör behandling av per-
sonuppgifter 

 

 Vara kontaktperson till den registrerade 
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Rutiner för behandling av personuppgifter 
Varje behandling av personuppgifter som kommunstyrelsens verksamheter hanterar ska kny-
tas till en tydlig rutin för hur den behandlingen ska gå till. Rutinen ska fastställa laglig grund 
(se avsnitt om laglig grund) samt den hantering som krävs för att säkerställa de grundläggande 
principerna (se avsnitt om grundläggande principer) för hantering av personuppgifter. 
Vidare bör rutinen beskriva hur personuppgiftsincidenter hanteras och säkerhetsrutiner upp-
rättas. Dessutom ska rutiner tas fram för den händelse registrerad kräver registerutdrag, sina 
uppgifter rättade, raderade eller begränsade samt om denna vill klaga till tillsynsmyndigheten.  
 
All personuppgiftshantering ska registreras i kommunens eget personuppgiftsregister GDPR 
Manager. Om det under pågående inventeringsprocess framkommer brister eller säkerhetsris-
ker, ska dessa dokumenteras. Rutiner för minimeringen av dessa brister eller risker ska upp-
rättas. 
 
Checklista innan behandling av personuppgifter påbörjas: 
Följande steg ska i möjligaste mån vidtas innan behandling av personuppgifter: 
 

 Dokumentera ändamål och syfte för behandlingen, hur länge den beräknas pågå 
samt eventuella mottagare av personuppgiftera.  

 

 Fastställ rättslig grund för hantering av personuppgifter. 
 

 Om det inte finns andra alternativ till rättslig grund, inhämta skriftligt samtycke. 
Blankett för samtycke tas fram tillsammans med dataskyddsombud. 

 

 Säkerställ att behandlingen sker i enlighet med grundläggande principer för hante-
ring av personuppgifter samt dessa riktlinjer. 

 

 Vid behov, rådgör med dataskyddsombudet. 
 

 Klassificera personuppgifterna utifrån informationssäkerhetsnivå och genomför en 
riskanalys av den planerade behandlingen i de fall personuppgifterna är känsliga. 
Dataskyddsombudet ska involveras i riskanalysen. 

 

 Se till att det finns tillräckliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder uti-
från genomförd informationssäkerhetsklassning och resultat från riskanalys. Det in-
kluderar bl.a. fastställda rutiner för hanteringen. 

 

 Samråd med tillsynsmyndighet om hög risk föreligger för behandlingen och brist 
inte kan åtgärdas inför behandling av personuppgifter. 

 

 Klargör om, och i så fall vilken, kommunikation med den registrerade som är nöd-
vändigt. 

 

 Upprätta personuppgiftsbiträdesavtal vid behov. 
 

 Se till att dataskyddsombudet godkänner behandlingen. 
 

 Anteckna ny behandling av personuppgifter i registret för personuppgiftsbehand-
lingar. 
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Register över personuppgiftsbehandling 
Kommunstyrelsen ska föra ett register över behandling som utförs under dess ansvar. I Bå-
stads kommun används GDPR Manager.  
 
 
Personuppgiftsbiträde och personuppgiftsavtal 
Om någon annan myndighet, företag eller organisation ska behandla personuppgifter för 
kommunstyrelsens räkning, ett s.k. personuppgiftsbiträde, ska ett personbiträdesavtal tecknas. 
Vid anlitandet av ett personuppgiftsbiträde ska säkerställas att denne kan ge tillräckliga garan-
tier om att upprätthålla lämplig teknisk- och organisatorisk säkerhet. Ett standardavtal kom-
mer finnas tillgänglig för vägledning.  
 
 
Säkerhet 
Behandling av personuppgifter får endast ske om lämplig teknisk och organisatorisk säkerhet 
vidtagits för behandlingen. Säkerheten ska baseras på genomförda informationssäkerhets- 
klassningar och riskanalyser. 
 
Säkerhet utgörs av: 
 

 Inbyggt dataskydd och dataskydd som standard vilket för personuppgiftshantering-
en bl.a. innebär: 
- att säkerställandet av personuppgiftshanteringen ska finnas med redan från den 

initiala planeringen och täcka såväl tekniska som organisatoriska åtgärder 
- säkerställa att kommunens grundsäkerhetsnivå för informationssäkerhet (nivå 

1) föreligger samt om möjligt nyttja åtgärder som pseudonymisering, anonymi-
sering eller kryptering 

- säkerställa att kommunens förhöjda säkerhetsnivå (nivå 2) för informationssä-
kerhet föreligger avseende särskilda personuppgifters konfidentialitet och rik-
tighet vilket för elektronisk hantering bl.a. innebär nyttjande av kryptering samt 
stark autentisering motsvarande tillitsnivå 3 för e-legitimation 

- nyttja åtgärder som uppgiftsminimering, lagringsminimering, fritextfälts-
mimimering och åtkomstbegränsning 

 

 Införande och tillämpning av rutiner för att: 
- Kontinuerligt testa, undersöka och visa på effektiviteten av införda säkerhetsåt-

gärder 
- Anmäla personuppgiftsincident till tillsynsmyndighet 
- Vid behov kunna ge incidentinformation till berörda registrerade 
- Vid behov kunna involvera och rådgöra med dataskyddsombudet 

 
 
Allmänt om dataskyddsförordningen och dataskyddslagen 
Samtliga principer samt en laglig grund måste finnas för behandling av personuppgifter, för att 
dessa ska få samlas in. De innebär sammanfattningsvis att verksamheterna endast ska samla in 
personuppgifter de behöver för att utföra sina åligganden och att uppgifter som inte ska arkiv-
eras, inte ska sparas längre än nödvändigt. Verksamheterna måste också ha kontroll över vilka 
och på vilket sätt de hanterar personuppgifter samt säkerställa att uppgifterna inte används på 
felaktigt sätt.  
 
Principer för behandling av personuppgifter 
Vid behandling av personuppgifter ska följande grundläggande principer tillämpas för att 
skydda den enskildes personliga integritet och rättigheter: 
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 Uppgifterna ska behandlas på ett lagligt, korrekt och öppet sätt i förhållande till den 
registrerade. 

 

 Ändamålsbegränsning – Uppgifter ska samlas in för särskilda och berättigade ända-
mål. Senare behandling ska också ha berättigat ändamål. Ytterligare behandling för 
arkivändamål av allmänt intresse, vetenskapliga eller historiska forskningsändamål 
eller statistiska ändamål är tillåtna. 

 

 Uppgiftsminimering - Endast de uppgifter som är adekvata och relevanta för ända-
målet får samlas in. Insamlingen får inte vara mer omfattande än nödvändigt. 

 

 Korrekthet- Insamlade personuppgifter ska vara korrekta och uppdaterade. Åtgär-
der ska vidtas för att säkerställa att personuppgifter som är felaktiga i förhållande 
till de ändamål för vilka de behandlas, raderas eller rättas utan dröjsmål. 

 

 Lagringsminimering - Insamlade personuppgifter ska bevaras i identifierbar form. 
De får inte bevaras längre än vad som är nödvändigt för ändamålet. 

 

 Integritet och konfidentialitet – Åtgärder ska säkerställa att personuppgifterna 
skyddas mot obehörig eller otillåten behandling och mot förlust, förstöring eller 
skada.  

 
 
Laglig behandling av personuppgifter 
Behandling av personuppgift är endast laglig om ett av följande villkor är uppfyllt: 

 Samtycke har getts från den registrerade frivilligt och för den specifika behandlingen.  
För att samtycke ska vara giltigt som laglig grund krävs att den registrerade informeras 
om vad uppgifterna ska användas till. Samtycke ska vara lika lätt att lämna som att 
återta. 

 
 Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är part. 

 
 Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse vilken den person-

uppgiftsansvarige har. 
 

 Behandlingen är nödvändig för att skydda ett grundläggande intresse för den registre-
rade eller annan fysisk person. 

 
 Behandlingen är nödvändig för att utföra uppgift av allmänt intresse eller som ett led i 

den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning. 
 
 
Känsliga personuppgifter 
Känsliga personuppgifter är uppgifter som avslöjar ras, etniskt ursprung, politiska åsikter, reli-
giös eller filosofisk övertygelse eller medlemskap i en fackförening och behandling av geomet-
riska uppgifter, biometriska uppgifter för att entydigt identifiera en person, uppgifter om hälsa 
eller uppgifter om en persons sexualliv eller sexuella läggning.  
 
Som utgångspunkt är behandling av känsliga personuppgifter inte tillåten, men ett av följande 
undantag ger rätt till behandling: 

 Ett uttryckligt samtycke från den registrerande avseende ett eller flera specifika ända-
mål 
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 Behandlingen är nödvändig för att fullgöra rättigheter eller skyldigheter, för den per-

sonuppgiftsansvarige respektive den registrerade inom arbetsrätten. 
 

 Behandlingen är nödvändig av skäl som hör samman med förebyggande hälso- och 
sjukvård och yrkesmedicin och vissa andra grunder inom hälso- och sjukvård. 

 
 Behandlingen är nödvändig för arkivändamål av allmänt intresse, vetenskapliga eller 

historiska forskningsändamål eller statistiska ändamål. 
 

 Personnummer och samordningsnummer får behandlas utan samtycke endast om det 
är klart motiverat med hänsyn till ändamålet med behandlingen, vikten av en säker 
identifiering eller något annat beaktansvärt skäl. 

 
 
Den registrerades rättigheter 
Den registrerade har rättigheter som personuppgiftsansvarig måste tillse att den registrerade 
förstår och är informerad om. De utgör främst rätt att få veta ändamål med behandling, att få 
uppgifter rättade eller raderade och rätt att få klaga till tillsynsmyndigheten.  
 
Rätt till insyn 

 Information till den registrerade om dennes rättigheter ska vara klar, tydlig och lättbe-
griplig 

 
 Den personuppgiftsansvarige ska underlätta för den registrerade att utöva sina rättig-

heter och inom en månad lämna ut den information den registrerade har rätt att få. Kan 
den personuppgiftsansvarige inte tillhandahålla informationen, ska den registrerade 
informeras om sin rätt att klaga till tillsynsmyndigheten 

 
 Information ska som utgångspunkt tillhandahållas utan kostnad, endast om en begäran 

är ogrundad eller orimlig, kan den personuppgiftsansvarige ta ut rimlig avgift för de 
administrativa kostnaderna eller vägra att tillmötesgå begäran. Det åligger den person-
uppgiftsansvarige att visa att begäran är uppenbart ogrundad eller orimlig. 

 
När information samlas in 

 När personuppgiftsansvarig samlar in information från den registrerade ska denna in-
formeras om kontaktuppgifter till den personuppgiftsansvarige och dataskyddsombu-
det, ändamålet för behandlingen och den rättsliga grunden för denna. Den registrerade 
ska informeras om att ett samtycke kan återkallas och om personuppgiftsansvarig har 
annan rättslig grund för behandlingen än samtycke.  
 

 Vidare ska den period under vilken personuppgifterna kommer att lagras anges och 
vilka andra mottagare som finns för personuppgifterna. Den registrerade ska också in-
formeras om att den har rätt att begära tillgång eller rättelse och radering av person-
uppgifter eller att invända mot behandlingen samt att den registrerade har rätt att 
klaga till tillsynsmyndigheten.  
 

 Om den personuppgiftsansvarige avser att ytterligare behandla personuppgifterna för 
ett annat syfte än det för vilket de insamlats, ska den personuppgiftsansvarige före 
denna ytterligare behandling ge den registrerade information om detta andra syfte 
samt ytterligare relevant information. 
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 Har personuppgifterna däremot inte kommit från den registrerade ska informationen 
lämnas om det är möjligt och inte alltför ansträngande för den personuppgiftsansva-
rige. 

 
Tillgång till personuppgifter 

 Den registrerade har rätt att få bekräftelse på om personuppgiftsansvarig behandlar 
dennes personuppgifter och i så fall med vilket ändamål, de kategorier av personupp-
gifter som behandlas samt den information som ska ges vid insamlandet.  

 
 Den personuppgiftsansvarige ska förse den registrerade med en kopia av de person-

uppgifter som är under behandling. För eventuella ytterligare kopior som den registre-
rade begär får den personuppgiftsansvarige ta ut en rimlig avgift på grundval av de 
administrativa kostnaderna. Om den registrerade gör begäran i elektronisk form ska 
informationen tillhandahållas i ett elektroniskt format som är allmänt använt, om den 
registrerade inte begär något annat. 

 
 Sekretess och tystnadsplikt går före rätten till tillgång till information och rätten till 

tillgång av information gäller inte utkast eller minnesanteckningar i löpande text. Do-
kument kan utgöra utkast eller minnesanteckning i högst ett år.  

 
Rätt till rättelse, radering och begränsning 

 Den registrerade har rätt att utan onödigt dröjsmål få felaktiga personuppgifter som 
rör hen rättade eller kompletterade med hänsyn till behandlingens ändamål.  

 
 Den registrerade har rätt att utan onödigt dröjsmål få sina personuppgifter raderade 

(bli bortglömd) om den registrerade återtar samtycke och ingen annan rättslig grund 
finns för behandlingen eller om personuppgifterna behandlas på ett olagligt sätt. Rätten 
att bli glömd gäller dock inte om uppgifterna behövs för att göra gällande eller försvara 
rättsliga intressen. 

 
 Den registrerade har rätt att kräva att behandlingen begränsas om den registrerade be-

stridit uppgifternas korrekthet eller användning under den tid personuppgiftsansva-
rige kontrollerar detta. Personuppgiftsansvarig ska också underrätta samtliga motta-
gare av personuppgifterna om att dess användning är begränsad.   

 
Rätt till dataportabilitet 

 Om behandlingen endast grundar sig på samtycke eller avtal, har den registrerade rätt 
att få ut strukturerade personuppgifter som rör hen för att föra över dem till annan 
personuppgiftsansvarig 

 
Rätt att göra invändningar 

 Den registrerade har rätt att invända mot behandling av personuppgifter om dessa ut-
gör ett led i myndighetsutövning eller utgör allmänt intresse efter en intresseavväg-
ning. För att den personuppgiftsansvarige ska få fortsätta behandling av personuppgif-
ter, måste denna visa på skälet till behandlingen väger tynger än den registrerades in-
tressen. Insamlingen av uppgifter måste typiskt sett ingå som ett led i myndighetsutöv-
ning eller som en del av myndighets uppgift 

 
Rätt att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet 

 Den registrerade har rätt att lämna klagomål över personuppgiftsansvarigs behandling 
av personuppgifter till tillsynsmyndighet. 

 
 Den registrerade har också rätt att få tillsynsmyndighets beslut prövat i domstol. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2018-04-17 1 av 2 

 

 

KS § 93  Dnr KS 000016/2015 - 901 

Delegationsordning för kommunstyrelsen - ändringar 
 
Beskrivning av ärendet Kommunstyrelsens delegationsordning behöver uppdateras avseende ny 

kommunallag samt överflytt av dödsboanmälan och beslut om gravsättning till 
handläggare på individ och familj.   

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från Kanslichef Catharina Elofsson, daterad 2018-04-05. 
 
Förvaltningens beslut Kommunstyrelsens delegationsordning ändras avseende: 
       

1. Sidan 2 under rubriken ”Till vem kan kommunstyrelsen delegera?” 
ändras texten till: Kommunstyrelsen kan lämna delegation till: 

- En ledamot eller ersättare i styrelsen 
- En av kommunens anställda 
- Ett utskott 
- Ett presidium 

 
  Texten ”ett presidium” stryks under ”Det är inte tillåtet att delegera till”. 
 

2. KS/A026 och KS/A027 – delegat ändras till handläggare, individ och 
familj. 

 
3. Ny delegation införs KS/P013b införs med delegation till HR-chef att 

besluta om ekonomisk uppgörelse i samband med anställnings 
upphörande, omfattande upp till 6 månaders lön.  

 
Föredragande                          Catharina Elofsson, kanslichef.      
 
 
     Forts. på nästa sida.  
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2018-04-17 2 av 2 

 

 

Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
  Kommunstyrelsens delegationsordning ändras avseende: 
       

1.   Sidan 2 under rubriken ”Till vem kan kommunstyrelsen delegera?”      
ändras texten till: Kommunstyrelsen kan lämna delegation till: 

- En ledamot eller ersättare i styrelsen 
- En av kommunens anställda 
- Ett utskott 
- Ett presidium 

 
  Texten ”ett presidium” stryks under ”Det är inte tillåtet att delegera till”. 
 

2.    KS/A026 och KS/A027 – delegat ändras till handläggare, individ och 
familj. 

 
3.   Ny delegation införs KS/P013b införs med delegation till HR-chef att 
besluta om ekonomisk uppgörelse i samband med anställnings 
upphörande, omfattande upp till 6 månaders lön.  
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 Tjänsteskrivelse  
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Datum: 2018-04-05. Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Catharina Elofsson 

Dnr: KS 000016/2015 – 901 
 
 

Delegationsordning för kommunstyrelsen – ändringar  
 
 

Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsens delegationsordning ändras avseende: 
 

1. Sidan 2 under rubriken ”Till vem kan kommunstyrelsen delegera?” ändras texten till: 
Kommunstyrelsen kan lämna delegation till: 
- En ledamot eller ersättare i styrelsen 
- En av kommunens anställda 
- Ett utskott 
- Ett presidium 
 
Texten ”ett presidium” stryks under ”Det är inte tillåtet att delegera till”. 
 

2. KS/A026 och KS/A027 – delegat ändras till handläggare, individ och familj. 
 

3. Ny delegation införs KS/P013b införs med delegation till HR-chef att besluta om eko-
nomisk uppgörelse i samband med anställnings upphörande, omfattande upp till 6 må-
naders lön.  

 
 
Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens delegationsordning behöver uppdateras avseende ny kommunallag samt 
överflytt av alkoholhandläggare från individ och familj till miljöavdelningen under verksam-
hetsområdet Samhällsbygg. överflytt av dödsboanmälan och beslut om gravsättning till hand-
läggare på individ och familj. 
 
Förvaltningen föreslår också att det införs en delegation till HR-chef att besluta om ekonomisk 
uppgörelse i samband med anställnings upphörande. Delegationen omfattar beslut upp till 6 
månaders lön. 
 
 
Kommunkontor 
Catharina Elofsson, Kanslichef 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Kansli, miljöchef, HR-chef, servicechef  
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Klicka här för att ange text. 
 
Samråd har skett med: 
Servicechef, bildningschef, samhällsbyggnadschef och HR-chef 
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Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning 
KS/	
E009	

Beslut	om	överenskommelse	om	betalning	
eller	avskrivning	av	fordran,	anta	ackord,	
ingå	förlikning	och	sluta	annat	avtal	över	
100.000	kr/ärende.	

	 KS	au 	

KS/	
E010	

Beslut	om	överenskommelse	om	betalning	
av	fordran,	anta	ackord,	ingå	förlikning	och	
sluta	annat	avtal	under	100.000	kr.	

	 Ekonomichef 	

KS/	
E011	

Beslut	om	att	vid	behov	ta	upp	lån	eller	
omsätta	befintliga	lån	inom	den	belopps‐
ram	och	de	riktlinjer	som	fullmäktige	fast‐
ställt	med	särskilt	beaktande	av	de	
närmare	föreskrifter	om	säkerheten	
som	fullmäktige	angivit.		

	 Ekonomichef Samråd	sker	med	KS
ordförande.	

KS/	
E012	

Beslut	om	tekniska justeringar	av	pengen	
för	barnomsorg,	grundskola	och		
gymnasium.	

	 Ekonomichef Underrätta	berörd nämnd,	
förskolechefer,	rektorer	
och	fristående	huvudmän.	

KS/	
E013	

Beslut	om	tekniska	justeringar	i
hemtjänstpeng	och	boendepeng.	

	 Ekonomichef Underrätta	berörd	nämnd.

KS/	
E014	

Hyresavtal	avseende	inhyrning	av	lokaler	
upp	till	250	tkr	per	år	och	kontrakt	samt	
0‐5	år.	

	 KS	ordförande 1:e	eller	2:e	vice	
ordförande	

Föreslagna	kontrakt	som	
avslås	delges	och	redo‐
visas	i	kommunstyrelsen.	

 

Personal	
Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning 
KS/	
P001	

Beslut	om	tillsvidareanställning	av		
verksamhetsområdeschef.	

	 Kommun‐
direktör	

	 Kommundirektör	ska	
samråda	med	förhand‐
lingsutskott	och	ansvarig	
nämnd.	

KS/	
P002	

Beslut	om	tillsvidareanställning	av	övriga	
chefer.	

	 Verksamhets‐
områdeschef	

	 	

KS/	
P003	

Beslut	om	tillsvidareanställning	av	övrig	
personal.	

	 Chef 	 	

KS/	
P004	

Beslut	om	visstidsanställning	av	
kommundirektör.	

	 Förhandlings‐
utskott	

	 	

KS/	
P005	

Beslut	att	utse	ställföreträdare	för	
förskolechef/rektor.	

SkolL	2	kap	19	§ Verksamhets‐
områdeschef	

	 	

KS/	
P006	

Beslut	om	uppsägning	på	grund	av	arbets‐
brist	‐	fler	än	fem	(5)	anställda.	

	 Kommun‐
direktör	

	 	

KS/	
P007	

Beslut	om	uppsägning	på	grund	av	arbets‐
brist	‐	färre	än	fem	(5)	anställda.	

	 HR‐chef
	

	 	

KS/	
P008	

Beslut	om	uppsägning	av	personliga	
skäl/avsked	av	verksamhetsområdeschef.	

	 Förhandlings‐
utskott	

	 	

KS/	
P009	

Beslut	om	uppsägning	av	personliga	
skäl/avsked	av	övriga	chefer.	

	 Förhandlings‐
utskott	

	

KS/	
P010	

Beslut	om	uppsägning	av	personliga	
skäl/avsked	av	övrig	personal.	

	 Förhandlings‐
utskott	

	

KS/	
P011	
	

Beslut	om	omplacering	av	verksamhets‐
områdeschef.	

	 Förhandlings‐
utskott	

	 	

KS/	
P012	

Omplacering	mellan	verksamhetsområ‐
dena	när	överenskommelse	ej	nåtts.	

	 HR‐chef Biträdande		
HR‐chef	

	

KS/	
P013	

Ekonomisk	uppgörelse	i	samband	med	
anställnings	upphörande.	

	 Förhandlings‐
utskott	

	 	

KS/	
P014	

Kollektivavtalsförhandlingar.	 	 HR‐chef Biträdande		
HR‐chef		

	

KS/	
P015	

Lönesättning	vid	rekrytering/nya	arbets‐
uppgifter/återköp	av	kommundirektör.	

	 Förhandlings‐
utskott	

	 	

KS/	
P016	

Fastställa	ramar,	regler	och	riktlinjer	
för	lönerevision.	

	 Förhandlings‐
utskott	

	 	

KS/	
P017	

Begära	in	och	besluta	om	bisyssla	
för	kommundirektör.	

	 KS	ordförande 	 	

KS/	
P018	

Beviljande	av	förmåner	enligt	pensions‐
policy.	

	 HR‐chef Biträdande		
HR‐chef	

	

KS/	
P019	

Beviljande	av	förmåner	utöver	pensions‐
policy	om	särskilda	skäl	föreligger.	

	 HR‐chef Biträdande		
HR‐chef	
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

2018-04-17 1 av 1 

KS § 94 Dnr KS 000384/2018 - 905 

Vakansprövning 

Beskrivning av ärendet Kommunstyrelsen har beslutat att ”Förvaltningen uppmanas till största möjliga
sparsamhet. Alla anställningar ska prövas av kommunchefen, så även 
återbesättning av tjänster.”  Konsekvensen av beslutet blev att 
Kommundirektören får godkänna samtliga anställningar genom en särskilt 
framtagen blankett. Vidare innebar beslutet att chefens möjlighet att leva upp 
till sitt arbetsmiljöansvar har påverkats. Båstads kommun har i sitt 
personalpolitiska program tydliggjort vad som förväntas och vilket ansvar som 
ligger på en chef. Båstads kommun har vidare i nedanstående dokument 
klargjort vad som gäller kring chefens ansvar samt fördelat 
arbetsmiljöuppgifter i chefsleden.  

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från HR-chef Philipp Seuffer, daterad 2018-04-10, med 
tillhörande bilagor.  

Förvaltningens beslut Vakansprövning enligt tidigare beslut KS 001098/2016-905 avskaffas och 
beslutanderätten om anställning återgår till chefsansvaret. 

Föredragande Phillip Seuffer, HR-chef. 

Yrkanden Kerstin Gustafsson (M) och Gösta Gebauer (C): Bifall till förvaltningens förslag.  

Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

Vakansprövning enligt tidigare beslut KS 001098/2016-905 avskaffas och 
beslutanderätten om anställning återgår till chefsansvaret.  
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 Tjänsteskrivelse  
 

 

1 (2) 

 
Datum: 2018-04-10 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Philipp Seuffer, HR-chef 

Dnr: KS 000384/2018-905 

 
 

Beträffande åtgärden för ekonomi i balans KS 001098/2016 - 905 
 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
Vakansprövning enligt tidigare beslut KS 001098/2016-905 avskaffas och beslutande-
rätten om anställning återgår till chefsansvaret. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen har beslutat att ”Förvaltningen uppmanas till största möjliga sparsamhet. 
Alla anställningar ska prövas av kommunchefen, så även återbesättning av tjänster.”  Konse-
kvensen av beslutet blev att Kommundirektören får godkänna samtliga anställningar genom en 
särskilt framtagen blankett. Vidare innebar beslutet att chefens möjlighet att leva upp till sitt 
arbetsmiljöansvar har påverkats. 
 
Båstads kommun har i sitt personalpolitiska program tydliggjort vad som förväntas och vilket 
ansvar som ligger på en chef. 
Båstads kommun har vidare i  nedanstående dokument klargjort vad som gäller kring chefens 
ansvar samt fördelat arbetsmiljöuppgifter i chefsleden. 
 

 Båstads personalpolitiska program 
 Chefsuppdraget i Båstads kommun 
 Rutin fördelning av arbetsmiljöuppgifter 
 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter VOC-EC 
 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter KC-VOC 

 
Båstads kommun har valt att ge cheferna fullt ledningsansvar dvs. verksamhets, ekonomi- och 
personalansvar. Det innebär att varje chef ska se till att nyanställningar såväl som ersättnings-
rekryteringar håller sig inom ekonomiska ramar. 
 
Mot bakgrund av ovanstående, föreslår HR-chefen att beslutanderätten om anställning återgår 
till personalansvarig chef. 
 
 

Bakgrund 
Av Båstads kommuns personalpolitiska program framgår att organisationen chefer ” har an-
svar för verksamhet, ekonomi, personal och arbetsmiljö. Vidare framgår att cheferna ska ”ta 
ansvar för verksamhetens ekonomiska resultat och kommunens ekonomi”. 
 
Cheferna är så kallade A, B eller C chefer enligt Sveriges kommuner och landstings klassifice-
ringssystem. Detta innebär att cheferna har fullt ledningsansvar enligt nedan: 
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Chefer i Båstads kommun får underteckna en uppgiftsfördelning. Det innebär att arbetsgivaren 
ställer krav på varje chef ska säkerställa att de arbetsmiljöuppgifter som fördelas utförs enligt 
förväntan. Genom en begränsning i rätten att anställa påverkas chefens möjlighet att säker-
ställa en god arbetsmiljö. 
 
 

Konsekvenser av beslut 
 
Verksamhet 
Chefernas möjlighet att leda verksamheten mot uppsatta mål och att följa kommunens 
uppgiftsfördelning påverkas av kraven på vakansbeslut.  
 
Kommunkontoret 
Philipp Seuffer, HR-chef 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Samtliga chefer inom Båstads kommun, HR-avdelningen samt representanter för arbetstagar-
organisationerna och huvudarbetsmiljöombud. 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Båstads personalpolitiska program 
Chefsuppdraget i Båstads kommun 
Rutin fördelning av arbetsmiljöuppgifter 
Fördelning av arbetsmiljöuppgifter VOC-EC 
Fördelning av arbetsmiljöuppgifter KC-VOC 
Arbetsidentifikation kommuner och landsting AID-KL 
Ansökan om vakansprövning 
Åtgärder för ekonomi i balans 
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Rutin fördelning av arbetsmiljöuppgifter 
 
Kommunchefen har det övergripande ansvaret för arbetsmiljön på samtliga arbets-
ställen inom Båstads Kommun. För detta arbetsmiljöansvar har kommunchefen fått en 
skriftlig arbetsmiljödelegation av kommunstyrelsen. Kommunchefen har 
vidaredelegerat arbetsmiljöuppgifter till alla verksamhetsområdeschefer som i sin tur 
har fördelat och delegerat arbetsmiljöuppgifter till alla enhetschefer samt övriga chefer 
med personalansvar och därmed det arbetsmiljöansvar som följer av detta. 
 
Samtliga delegationer är skriftliga och personliga. Vid fördelningen av 
arbetsmiljöuppgifter har särskilt beaktats att den som har fått delegering har de 
befogenheter och resurser som behövs för att arbeta med arbetsmiljön samt även har de 
kunskaper och den kompetens som arbetet kräver. 
 
Delgeringar från kommunchefen till verksamhetsområdescheferna diarieförs av 
kansliet. 
 
Delegeringar från verksamhetsområdeschef till enhetschefer, rektorer och eventuellt 
övriga chefer med personal-och arbetsmiljöansvar förvaras av respektive 
verksamhetsområdes-chef. 
 
På grundskolan och gymnasieskolan delegeras visst arbetsmiljöarbete från rektor till 
lärare inom vissa ämnen som t.ex. kemi, fysik och slöjd. Dessa delegeringar förvaras av 
respektive rektor.   
 
Rutinen är enligt följande: 
 

1. Då en ny verksamhetsområdeschef tillträder sin tjänst ska kommunchefen göra 
en skriftlig fördelning av arbetsmiljöuppgifter till chefen.  

 
2. Då en ny enhetschef/rektor tillträder sin tjänst ska verksamhetsområdeschefen 

göra en skriftlig fördelning av arbetsmiljöuppgifter till chefen/rektorn.  
 

3. Dokumenten som används finns på intranätet Styrdokument/HR/Systematiskt 
arbetsmiljöarbete/Fördelning av arbetsmiljöuppgifter samt i Chefshandboken 
Draftit i kapitel Arbetsmiljö/Systematiskt arbetsmiljöarbete/ Fördelning av 
arbetsmiljöuppgifter. Det finns ett dokument för kommunchef till 
verksamhetsområdeschef och ett för verksamhetsområdeschef till enhetschef.  

 
4. Om en chef gör bedömningen att hen inte har de kunskaper, befogenheter och 

resurser som krävs för att utföra uppdraget kan hen returnera delgeringen att 
utföra arbetsmiljöarbetet tillbaka till sin överordnade chef. Detta görs genom att 
blanketten Returnering av fördelning av arbetsmiljöuppgifter fylls i och skrivs 
under av båda parter. 
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MedarBetarskap
MÅngfald

KompetenS
ArbeTsmiljö

Lön & Anställning
Delaktighet

LedarSkap

Personalpolitiska program
Ett övergripande dokument för kommunens samtliga arbetsplatser 
i syfte med att skapa en ändamålsenlig verksamhet.
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Vad är ett personalpolitiskt program?
Det personalpolitiska programmet är ett övergripande styrdokument 
för kommunens samtliga arbetsplatser i syfte att utveckla en 
ändamålsenlig verksamhet - vilket är vårt uppdrag. Programmet 
ger även stöd och vägledning i arbetet med att förverkliga den 
personalpolitiska visionen att:

Båstads kommun är en attraktiv arbetsgivare, som 
kan rekrytera, utveckla och behålla kompetenta 

och engagerade medarbetare, som känner till sitt 
uppdrag är stolta över sitt arbetsresultat.

Visionen tillsammans med kommunens kärnvärden tydliggör i det 
personalpolitiska programmet vad Båstads kommun står för som 
arbetsgivare och vad vi strävar efter att uppnå.

Våra kärnvärden

• Professionalism

• Arbetsglädje

• Respekt (ansvar, tydlighet och öppenhet)
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Kommunens personalpolitik
Det personalpolitiska programmet består av sju fokusområden:

• Medarbetarskap

• Ledarskap

• Delaktighet och samverkan

• Jämställdhet och  mångfald

• Kompetens och personalförsörjning

• Hälsa och arbetsmiljö

• Lön och anställning
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Medarbetarskap
Medarbetarskap i Båstads kommun handlar om hur jag som anställd tar 
ansvar för det egna uppdraget, aktivt bidrar till att nå verksamhetens 
mål och hur jag förhåller mig till mina arbetsuppgifter och de personer 
jag möter i mitt arbete. I Båstads kommun vill vi varandras framgång. 
Genom att tro på och göra det vi säger att vi vill, skapar vi engagemang 
för verksamhetens uppgifter, utveckling och vårt önskade resultat.

Båstads kommun som arbetsgivare...

• ger tydliga uppdrag och kända mål som ger förutsättningar att göra 

en bra arbetsprestation

• har kända och förankrade styrdokument

Som medarbetare i Båstads kommun...

• är jag en god representant för Båstads kommun

• är jag kund- och servicefokuserad

• har jag en helhetssyn och förmåga att prioritera

• bejakar jag utveckling och bidrar till ständiga förbättringar

• är jag resultat- och lösningsorienterad

• medverkar jag aktivt till att genomföra fattade beslut

• har jag rätt kompetens

• har jag förståelse för politisk/offentlig verksamhet

• ansvarar jag för att genomföra mitt uppdrag med rätt kvalitet

• har jag ansvar för att aktivt söka information
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Ledarskap
Ledarskap i Båstads kommun handlar om hur jag som chef tar ansvar 
för det egna uppdraget, aktivt bidrar till att nå verksamhetens mål 
och hur jag förhåller mig till mina arbetsuppgifter och de personer jag 
möter i mitt arbete. 

Båstads kommun som arbetsgivare...

• ger dig ett tydligt uppdrag som chef vilket ger utrymme att utöva ett 

självständigt och aktivt ledarskap

Som chef i Båstads kommun...

• har du ansvaret för verksamhet, ekonomi, personal och arbetsmiljö

           
                     Det innebär att du:

• är arbetsgivarrepresentant

• har lust att leda

• driver och utvecklar verksamheten mot uppställda mål

• är tydlig och trovärdig, kommunikativ och engagerad

• är resultat- och lösningsfokuserad

• har en helhetssyn och förmåga att prioritera

• är kund- och servicefokuserad

• entusiasmerar, har humor och empati

• är utvecklingsorienterad och prövar nytt

• har förståelse för politisk/offentlig verksamhet

• tar ansvar för att fattade beslut genomförs

• tar ansvar för verksamhetens ekonomiska resultat och 

kommunens ekonomi
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Delaktighet och samverkan
I samverkan skapar vi och vidareutvecklar en verksamhet där 
kommunens medarbetare känner ansvar, delaktighet och inflytande. I 
dialog mellan chef, medarbetare och fackliga organisationer utvecklar 
vi goda relationer som bidrar till en god arbetsmiljö och bra resultat för 
verksamheten.

Delaktighet och samverkan pågår i det dagliga arbetet samt i forum
som medarbetarsamtal, arbetsplatsträffar och samverkansgrupper. En 
förutsättning för samverkan är att det genomsyrar hela organisationen 
och att dialog inleds i ett tidigt skede inför beslutsfattande.

Båstads kommun som arbetsgivare...

• säkerhetsställer genom samverkansavtalet att alla medarbetare har 

möjlighet till delaktighet, ansvar och utveckling

• tillförsäkrar genom delegering att beslut fattas så nära 

verksamhetens kunder och brukare som möjligt

Som medarbetare i Båstads kommun...
• samarbetar jag och respekterar andras åsikter, roller och funktioner

• tar jag ansvar för min möjlighet till inflytande genom samverkan

• söker jag aktivt information som bidrar till verksamhetens utveckling

Som chef i Båstads kommun...

• skapar du delaktighet och medbestämmande hos dina medarbetare

• samverkar och upprätthåller du goda relationer med kommunens 

fackliga organisationer
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Jämställdhet och mångfald
Båstads kommun ska främja jämlikhet, jämställdhet och mångfald 
genom att tillvarata människors olikheter samt varje individs unika 
kompetens och utvecklingsmöjligheter.

Lika möjligheter i arbetet ska erbjudas oavsett kön, könsöverskridande 
identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.

Båstads kommun ska aktivt arbeta för att ingen medarbetare ska 
utsättas för diskriminering, kränkande särbehandling eller trakasserier.

Båstads kommun som arbetsgivare...

• arbetar för att öka kunskapen kring mångfalds- och 

jämställdhetsfrågor så att dessa integreras i det dagliga arbetet

Som medarbetare i Båstads kommun...

• bemöter jag alla med respekt och ser värdet i olikheter

• bidrar jag till utvecklingen av jämställdhet och mångfald på min 

arbetsplats

Som chef i Båstads kommun...

• är du i ditt ledarskap en god förebild i mångfalds- och 

jämställdhetsfrågor

• ansvarar du för jämställdhets- och mångfaldsarbetet i din 

verksamhet

• ser du som ledare till att attityderna på arbetsplatsen kännetecknas 

av öppenhet och respekt för alla
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Kompetens och personalförsörjning
Personalens samlade kompetens är kommunens viktigaste resurs.  
I Båstads kommun vill vi att du som medarbetare ska känna att du får 
möjlighet att använda och utveckla din kunskap och dina färdigheter.

Alla medarbetare ska ger förutsättningar till utveckling av sin 
yrkeskompetens. Kompetensutveckling kan innebära allt från 
lärande i det dagliga arbetet till att delta vid föreläsningar, kurser, 
utvecklingsprogram etc.

Båstads kommun som arbetsgivare.....

• arbetar systematiskt med ständiga förbättringar och målet att vara 

en lärande organisation

• strävar efter att utveckla verksamheten genom att ta tillvara 

medarbetares kunskaper och kompetens

• uppmuntrar till intern personalrörlighet

Som medarbetare i Båstads kommun.....

• tar jag ansvar för att utföra mina arbetsuppgifter med rätt kvalitet 

och möter arbetets utmaningar med rätt kompetens

• tar jag aktivt ansvar för att utvecklas i mitt arbete och delar med mig 

av min kompetens och erfarenhet för att utveckla verksamheten

Som chef i Båstads kommun.....

• leder, inspirerar och utvecklar du dina medarbetare

• hanterar du rekryteringsarbetet på ett omsorgsfullt sätt

• får du och tar emot stöd i ditt arbete
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Hälsa och arbetsmiljö
Kommunens arbetsmiljöarbete syftar till att skapa en hälsofrämjande 
arbetsmiljö som ger förutsättningar för ett hållbart arbetsliv. 
Arbetsmiljöarbetet ska ingå som en naturlig del i verksamheten och 
omfatta såväl fysiska, psykiska som sociala aspekter. 

Arbetsmiljön ska präglas av ett öppet och respektfullt klimat, där 
chefer och medarbetare värnar om och tar ansvar för arbetsmiljön
på arbetsplatsen. En god arbetsmiljö är ett gemensamt ansvar för 
alla medarbetare och ska präglas av kommunens kärnvärden och 
förhållningssätt.

Båstads kommun som arbetsgivare...
• tillhandahåller verktyg till chefer, medarbetare och 

arbetsplatsombud för att ett systematiskt arbetsmiljöarbete ska 

kunna bedrivas

• genomför kontinuerligt medarbetarundersökningar som utgångspunkt 

för dialog om utveckling och förbättringsåtgärder

• erbjuder en rökfri miljö

• initierar och stödjer friskvårdsaktiviteter för ökat hälsomedvetande 

samt stärkt gemenskap och trivsel

• erbjuder en god företagshälsovård

Som medarbetare i Båstads kommun...
• medverkar jag i arbetsmiljöarbetet och deltar i de åtgärder som 

behövs för en god arbetsmiljö

• tar jag ansvar för min hälsa och säkerhet i arbetet och följer gällande 

föreskrifter

• verkar jag för att alla ska känna arbetsglädje och engagemang

Som chef i Båstads kommun.....

• tar du ansvar för att skapa en god arbetsmiljö och uppmuntrar 

deltagande i friskvårdsaktiviteter

• ansvarar du för ett systematiskt arbetsmiljöarbete

• ger du varje ny medarbetare en god introduktion på arbetsplatsen

• ansvarar du för ett aktivt rehabiliteringsarbete
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Lön och anställning
Kommunens lönepolitik och anställningsvillkor är viktiga styrinstrument 
för att uppnå verksamhetens mål samt för att kunna behålla och rekrytera 
medarbetare. 

Lönesättningen grundar sig på arbetets innehåll och svårighetsgrad 
samt medarbetarens kompetens och prestation. Den individuella 
lönesättningen ska stimulera till goda arbetsinsatser som bidrar till och 
utvecklar kommunens effektivitet och produktivitet till rätt kvalitet.

Lönesättningen får inte vara diskriminerande utan ska ske på en 
konsekvent sätt och ha sin grund i tydliga lönesättningsprinciper, vilka 
ska vara väl kända och förankrade hos samtliga medarbetare.

Båstads kommun som arbetsgivare...
• har en dokumenterad löneprocess som beskriver grunderna för lönesättning 

och tydliggör sambandet mellan arbetsprestation och lön

• strävar efter att löne- och anställningsvillkor ska vara konkurrenskraftiga

Som medarbetare i Båstads kommun...
• arbetar jag för att uppfylla de mål som gäller inom min verksamhet

• är jag vid samtal kring lön väl förberedd och deltar aktivt i dialogen

Som chef i Båstads kommun.....

• bedriver du en aktiv lönebildning med utgångspunkt i gällande avtal, 

kommunens lönepolitik och riktlinjer

• håller du årligen medarbetarsamtal och samtal kring lön med dialog om 

sambandet mellan mål, arbetsprestation och medarbetarens lön

• skapar du tillit för dina bedömningar och kommunens löneprocess 

• utifrån verksamhetens behov strävar du efter att tillmötesgå 

individuella önskemål om sysselsättningsgrad och arbetstidsförläggning
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Övriga styrdokument
Det personalpolitiska programmet kompletteras med följande dokument, 
som finns på kommunens intranät. Gå till http://intra.bastad.se.

Medarbetarskap och ledarskap

• kärnvärden

• delegationsordning i personalärenden*

Delaktighet och samverkan

• samverkansavtal FAS 05

Jämställdhet och mångfald

• handlingsplan för ökad mångfald

• riktlinjer vid förekomst av kränkande särbehandling

Kompetens och personalförsörjning

• rekryteringsprocessen

• introduktion

• riktlinjer vid avveckling

Hälsa och arbetsmiljö

• systematiskt arbetsmiljöarbete

• fördelning av arbetsmiljöuppgifter

• riktlinjer vid rehabilitering

• alkohol och drogpolicy*

• riktlinjer avseende hot och våld

• riktlinjer för första hjälpen och krishantering

• ordningsföreskrifter och riktlinjer kring rökfri arbetstid

Lön och anställning

• löneöversynsprocessen

• kriterier för lönesättning

*dokument fastställda av kommunstyrelsen
Kursiv stil betyder att dokumentet ska/är under utarbetande
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Anteckningar
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Fördelning av arbetsmiljöuppgifter i Båstads kommun från 
verksamhetsområdeschef till chef med personalansvar 
  
I min egenskap av verksamhetsområdeschef har jag formellt arbetsgivaransvaret 
för arbetsmiljöfrågor enligt Kommunstyrelsens beslut. Jag fördelar härmed uppgif-
ter rörande arbetsmiljön inom nedanstående avdelning/verksamhet/enhet.  
 
Enligt arbetsmiljölagen (AML) 3 kap § 2 har arbetsgivaren ett övergripande ansvar 
för såväl arbetsmiljön som arbetsförhållandena på arbetsplatsen. Arbetsgivaren 
skall vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för 
ohälsa eller olycksfall i arbetet.  
 
Du har i din befattning som chef i Båstads kommun ansvaret för beslut som påver-
kar arbetet och arbetsmiljön inom ditt ansvarsområde. Vi har kommit överens om 
vilka arbetsuppgifter avseende arbetsmiljön som fördelats, se bilaga.  
 
I den mån befogenheterna och resurser inte räcker till, ska Du skriftligen hänskjuta 
den aktuella frågan tillbaka till mig, som då återtar ansvaret för frågan. Returne-
ringen innebär inte att övriga uppgifter förändras.  
 
Jag bemyndigar Dig också att skriftligen fördela delar av givet ansvar vidare. Denna 
fördelning får dock endast ske till personer som intar en relativt självständig ställ-
ning i organisationen och som har sådana yrkeskvalifikationer, yrkesskicklighet 
och utbildning i arbetsmiljöfrågor som krävs. De ska också tilldelas tillräckliga be-
slutsbefogenheter och resurser för att åläggas ansvar för arbetsmiljöuppgifterna.  
Uppgiftsfördelningen med tillhörande bilaga har upprättats i två likalydande ex-
emplar där båda parter erhållit var sitt.  
 
Mottagandet av ovanstående fördelning bekräftas härmed  
 
Båstad den     
 
___________________________________________  
 
 
___________________________________________         ____________________________________________ 
Underskrift Verksamhetsområdeschef         Underskrift chef/rektor  
 
 
 
___________________________________________        ____________________________________________ 
Namnförtydligande         Namnförtydligande  
 
    
 
Bilagor: 
1. Arbetsmiljöuppgifterna verksamhetsområdeschef till chef med personalansvar 
2. Förutsättningar för fungerande fördelning av arbetsmiljöuppgifterna 
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Arbetsmiljöuppgifter verksamhetsområdeschef till chef med 
personalansvar 
 
De fördelade arbetsmiljöuppgifterna innebär följande:  
 

att ha kunskap om arbetsmiljölagen, lagen om allmän försäkring, andra författ-
ningar, regler och avtal som rör området  

 
att se till att gällande lagar och föreskrifter från Arbetsmiljöverket finns till-

gängliga och efterlevs  
 

att organisera det systematiska arbetsmiljöarbetet vad avser planering, genom-
förande och kontroll inom verksamheten (AFS 2001:1)  

 
integrera arbetsmiljöarbetet i verksamhetsplaner och i budgetarbetet  
 
att ansvara för att arbetstagare, speciellt nyanställda, får fortlöpande instrukt-

ioner om arbetsmetoder, utrustning, farliga ämnen m.m. för att förebygga 
ohälsa och olycksfall/tillbud  

 
att se till att medarbetarna via arbetsplatsträffar fortlöpande får den informat-

ion och de instruktioner som är nödvändiga för att förebygga ohälsa, olyck-
or och tillbud samt att information lämnas om de lagar och regler som gäl-
ler  

 
årligen genomföra medarbetarsamtal med direkt underställd personal  

 
att se till att kommunens riktlinjer för rehabiliteringsarbetet tillämpas  

 
att beakta arbetsmiljöaspekter i beslut angående verksamhetens utformning, 

personal- och organisationsfrågor  
 

att samverka med berörda arbetsmiljöombud och direkt med berörda medar-
betare i hälso- och arbetsmiljöfrågor  

 
att stimulera dialogen kring hälso- och arbetsmiljöarbetet bland medarbetarna 

vid arbetsplatsträffar  
 

att tillämpa Båstads kommuns arbetsmiljöbestämmelser  
 

att tillämpa Båstads kommuns samverkansavtal  
 

genomföra systematisk förbättring av den fysiska, psykiska, organisatoriska 
och sociala arbetsmiljön enligt arbetsmiljölagen  

 
att genomföra arbetsmiljöronder enligt gällande rutiner  
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att se till att riskanalyser och årliga handlingsplaner/redogörelser för arbets-

miljöarbetet upprättas och följs upp  
 
att se till att befintliga hjälpmedel, skyddsutrustning samt vedertagen arbets- 

och lyftteknik används  
 

bevaka att arbetsmiljöaspekter blir beaktade vid planering av ny- om- och till-
byggnad av lokaler samt vid organisationsförändringar  

 
att utifrån riskbedömning upprätta en handlingsplan för arbetsmiljöarbetet 

och att den följs upp  
 

ansvara för att arbetsskada, olycksfall och tillbud rapporteras och utreds samt 
att göra en årlig sammanställning av dessa  

 
att se till att adekvata företagshälsovårdsinsatser beställs och genomförs  

 
att omedelbart rapportera allvarligare olyckor eller tillbud enligt gällande ruti-

ner  
 

att rapportera till närmast högre chef om skyddsinstruktioner inte följs, trots 
uppmaningar  

 
att se till att instruktioner finns för samordningsskyldigheter vid anlitande av 

entreprenörer  
 

att svara för samordning av åtgärder för att undvika skador och olyckor när 
personal förvaltningar/företag arbetar inom verksamhetsområdet, i dess 
lokaler eller med dess maskiner samt förvissa sig om att den externa perso-
nalen/aktören tagit del av nödvändiga anvisningar  
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Förutsättningar för en fungerande fördelning av arbetsmiljö-
uppgifter  
 
är grundläggande för arbetsmiljöarbetet. Vilka åtgärder som arbetsgivaren kan 
vidta för att förebygga ohälsa och olycksfall framgår av andra föreskrifter om ar-
betsmiljön. Kollektivavtal som gäller för verksamheten kan också innehålla be-
stämmelser av betydelse för arbetsmiljön. 
 
(AFS 2001:1 § 6 uppgiftsfördelning och kunskaper)  
 
Alla chefer med personalansvar har en mycket viktig roll i arbetet för en säker och 
god arbetsmiljö. Arbetsgivaren fördelar uppgifterna i det systematiska arbetsmil-
jöarbetet till chefer. För att dessa skall kunna utföra uppgifterna på ett bra sätt be-
höver uppgifterna ingå som en naturlig del i deras arbete. Tid behöver avsättas för 
att kunna bedriva ett bra arbetsmiljöarbete. Chefer behöver gedigna kunskaper 
om:  
 

- regler som har betydelse för arbetsmiljön  
 
- fysiska, psykiska, organisatoriska och sociala förhållanden som innebär risker 

för ohälsa och olycksfall  
 
- åtgärder för att förebygga ohälsa och olycksfall  
 
- arbetsförhållanden som främjar en tillfredsställande arbetsmiljö  

 
Cheferna behöver ha kunskaper om vilka bestämmelser som finns på området och 
hur dessa ska tillämpas i verksamheten. Regler som har betydelse för arbetsmiljön 
är främst arbetsmiljölagen, arbetsmiljöförordningen och föreskrifter från  
Arbetsmiljöverket. Föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete är grundläg-
gande för arbetsmiljöarbetet. Vilka åtgärder som arbetsgivaren kan vidta för att 
förebygga ohälsa och olycksfall framgår av övriga föreskrifter från Arbetsmiljöver-
ket. Kollektivavtal som gäller för verksamheten kan också innehålla bestämmelser 
av betydelse för arbetsmiljön.  
 
Chefer ska genomföra undersökningar av arbetsförhållanden genom t.ex. enskilda 
samtal, arbetsplatsträffar och arbetsmiljöronder. På det sättet synliggörs om ar-
betsförhållandena behöver förändras utifrån en riskbedömning. Arbetsförhållan-
dena inom de olika verksamheterna behöver undersökas regelbundet och syste-
matiskt i samverkan med arbetsmiljöombud. De åtgärder som inte vidtas omedel-
bart, antecknas i en skriftlig handlingsplan. Åtgärder tidsätts och följs upp i det 
systematiska arbetsmiljöarbetet.  
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Chefsuppdraget i Båstads kommun 

Som chef i Båstads kommun är du en god förebild och representant för kommunen. Du verkar 

utifrån ett kommunperspektiv och har ansvar för verksamhet, ekonomi, personal och 

arbetsmiljö.  

Verksamhet 

Som chef i Båstads kommun … 

- formulerar du utifrån politiska mål och visioner, mål för din verksamhet 

- driver och utvecklar du din verksamheten mot beslutade mål  

- skapar du resultat i form av ändamålsenliga verksamheter som ger mervärde för 

kommunens invånare 

 

Ekonomi 

Som chef i Båstads kommun … 

- når du verksamhetens mål inom givna ekonomiska ramar 

- strävar du efter att effektivisera verksamheten och organisationen 

- analyserar du fortlöpande ekonomiska resultat och vidtar åtgärder vid behov 

- deltar du utifrån ett kommunperspektiv i arbetet med budget och uppföljning 

 

Personal 

Som chef i Båstads kommun ... 

- företräder du Båstads kommun som arbetsgivare och kommun  

- leder, inspirerar och utvecklar du dina medarbetare att nå sina och verksamhetens mål 

 

 

Arbetsmiljö  

Som chef i Båstads kommun ... 

- ansvarar du för en god arbetsmiljö och det systematiska arbetsmiljöarbetet  

- uppmuntrar du till deltagande i kommunens hälso- och friskvårdsarbete  

- ansvarar du för rehabiliteringsarbetet 

 

I ditt arbete som chef i Båstads kommun utgår du även från gällande lagstiftning, värdegrunden 

och policydokument.  
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2017-11-29 

Ansökan om vakansprövning för tillsvidareanställning 

Ansökan beviljas

Ansökan nekas

……………………………………….......
Kommunchef

Fyll i och skicka till berörd verksamhetsområdeschef för godkännande. Därefter 
skickar du ansökan via e-post till Petra Boakes på HR-avdelningen samt kopia till HR-
chef. HR-återkommer med beslut efter prövning av kommunchefen.

TillstyrkerTillstyrker

Ansökande chef:

Vakansprövning för befattning:

Inom verksamhetsområde:

Placering i kommunen:

Beslut 

Verksamhetsområdeschef:

Ja Nej

Ersättningsrekrytering

Tidigare befattningshavare:

Titel:

Lön:

Avslutningsdatum:

Om ja...

Lönespann (xx-xxkr/mån):

Belastar kostnadsställe:

Önskade kanaler:

Önskar hjälp med rekrytering:

Ja Nej

1 (1)
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Arbetsidentifikation kommuner och landsting 
 

 

AID-KL 
 

 

 

Beskrivning av systemet

1 
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1. Inledning 
 

Arbetsidentifikation kommuner och landsting (AID-KL) är ett system för 
gruppering av arbetsuppgifter. AID-KL är avsedd för att kunna analysera 
lönebildningen på central och lokal nivå samt att ge underlag för viss planering. 

AID-KL utgör grunden för den partsgemensamma lönestatistiken, vars främsta 
syfte är att förse parterna med ett gemensamt underlag till centrala och lokala 
förhandlingar. Därutöver ger statistiken allmän information om lönestrukturer, 
lönelägen, löneutveckling och sysselsättning. Syftet är inte att AID-KL ska 
användas som instrument för systematisk arbetsvärdering. 

AID-KL används som indelningsgrund för anställda hos medlemmar i Sveriges 
Kommuner och Landsting och Pacta. 

AID-KL ersätter de nuvarande klassificeringssystemen Befattningssystem 
kommuner (BSK) och Befattningsklassificering för landsting. Kommunal 
befattningskod respektive lokala befattningsbenämningskoder/motsvarande i 
landsting/regioner berörs inte. 

Ett klassificeringssystem och dess tillämpning måste vara levande eftersom 
arbetsmarknaden över tid genomgår stora förändringar till både innehåll och 
funktionssätt, samt att anställda byter arbetsuppgifter. Det betyder att AID-KL ska 
tillåta att nya koder tillkommer och gamla försvinner i takt med att arbetsuppgifter 
förändras, samt att det sker en kontinuerlig översyn av varje anställds AID-KL 
kod. Centrala parter har ansvaret för det förstnämnda, medan det sistnämnda 
åligger lokala parter. 
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2. Klassificeringens uppbyggnad 
 

AID-KL utgörs av flera komponenter som tillsammans identifierar ”rimligt 
homogena” arbetsuppgifter. Grunden utgörs av en lista med etiketter som i vissa 
fall kompletteras med kod för: 

• Chefs-, annat lednings- och funktions-/ämnesansvar 

• BEA, PAN eller arvoderad tjänstgöring i kombination med statlig tjänst 

• Arbetstidens förläggning för vissa anställda 

• Specialitet inom vilken läkare är verksam/fullgör 
specialiseringstjänstgöring. 

 

2.1 Etikettlista 
 

Listan är en förteckning över arbetsområden bestående av etikett med kod och 
beskrivning samt exempel på benämningar. 

Etiketten beskriver arbetsområdet, och till varje etikett hör en kod om sex 
positioner. Till varje arbetsområde hör en förklarande beskrivning och i 
förekommande fall typexempel. 

Etiketterna är grupperade i ett antal huvudområden, till exempel ledningsarbete 
och handläggar- och administratörsarbete. Dessa grupperingar är inte avsedda för 
lönestatistik. 

Exemplen på benämningar för respektive etikett är inte uttömmande. Det är 
viktigt att kontrollera att kodens beskrivning överensstämmer med innehållet i det 
avsedda arbetet och att klassificering inte sker efter titel eller benämning. 

Samtliga anställda ska ha en etikett. 
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2.2 Chefs-, annat lednings-, och funktions-/ämnesansvarskod 
 

Ledningspersonal är indelad i chefer och annan ledningspersonal. För att bli 
klassificerad som chef krävs verksamhets-, ekonomi- och personalansvar. Saknar 
den anställda ett eller två av dessa ansvarsområden klassificeras individen som 
annan ledningspersonal. 

Koden består av två positioner. Den första positionen används enligt nedan och 
den andra positionen kan användas för egen lokal komplettering om ytterligare 
uppdelning önskas. 

 

2.2.1 Chef 
 

För att kodas som chef ska en individ ha ”fullt ledningsansvar”, det vill säga ha 
såväl verksamhets-, ekonomi- som personalansvar. Indelning sker enligt följande 
chefsnivåer: 

Kod Beskrivning Exempel 

A_ Chef direkt underställd politisk 

nämnd/styrelse/kommunchef/ 

landstingsdirektör motsvarande. Har ett övergripande 

verksamhets-, ekonomi- och personalansvar.  

Kommunchef, 

landstingsdirektör,förvaltningschef 

B_ Chef på mellanchefsnivå som har verksamhets –, 

ekonomi- och personalansvar och ett övergripande 

ansvar inom sitt verksamhetsområde. Är i regel direkt 

underställd förvaltningschef  

Avdelningschef, verksamhetschef 

motsvarande, chef för andra chefer 

samt stabschefer.  

C_ 1:a linjens chef som har verksamhets –, ekonomi- och 

personalansvar och ett övergripande ansvar inom sitt 

ansvarsområde 

Enhetschef 
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2.2.2 Annat ledningsansvar 
 

Arbetstagare som i sitt arbete har ett begränsat ledningsansvar, det vill säga en 
eller två av verksamhets-, ekonomi- och personalansvar skall kodas på följande 
sätt: 

Kod Beskrivning Exempel 

L_ Arbetstagare med lednings- och samordningsansvar 

med begränsat ansvar enligt ovan. 

Biträdande chef, gruppledare, 

arbetsledare, biträdande rektor. 

Läkare som fullgör bakjour, läkare 

med medicinskt ansvarsområde. 

 

2.2.3 Funktions-/ämnesansvar 
 

Arbetstagare som har ett uttalat funktions-/ämnesansvar eller uttalat 
forskningsansvar ska kodas på följande sätt: 

Kod Beskrivning Exempel 

F_ Arbetstagare med ett uttalat, övergripande funktions-, 

specialist- och/eller ämnesansvar. Avser även 

arbetstagare med ett uttalat forskningsansvar. 

Lektor, docentkompetent läkare  
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2.3 BEA, PAN samt arvoderad tjänstgöring i kombination med 
     statlig tjänst 
 

Denna kod ska möjliggöra identifikation av arbetsuppgifter för de anställda som 
följer vissa andra avtal än huvudöverenskommelsen (HÖK) eller har arvoderad 
tjänstgöring i kombination med statlig tjänst. 

Koden består av en position och anges enligt följande: 

Kod Beskrivning 

Y Anställning i arbetsmarknadspolitiska åtgärder BEA 

X Anställning för personlig assistent och anhörigvårdare PAN 

P Professor, arvoderad tjänst i kombination med statlig tjänst  

U Universitetslektor, arvoderad tjänst i kombination med statlig tjänst 

V Klinisk adjunkt, arvoderad tjänst i kombination med statlig tjänst 

 

2.4 Arbetstidens förläggning för vissa anställda 
 

Denna variabel är avsedd för anställda där ordinarie arbetstid är densamma även 
om så kallad lätthelgdag inträffar måndag till lördag. Koden består av en position 
och anges enligt följande: 

Kod Beskrivning 

1 Ständig dag 

2 Ständig natt 

3 Blandad/rotation 

 

2.5 Specialitet inom vilken läkare är verksam/fullgör  
      specialiseringstjänstgöring 
 

Koden består av fem positioner och följer Socialstyrelsens kodplan. 
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3. Hur klassificeringen görs 
 

3.1 Vad och vilka ska klassificeras 
 

Det är de faktiska, regelmässiga arbetsuppgifterna vid mättillfället som ska 
redovisas. Grundprincipen är att koden ska ange vad individen gör, inte individens 
utbildning eller var individen arbetar. Om arbetsuppgifterna för en anställd kan 
hänföras till flera etiketter ska den etikett som ligger till huvudsaklig grund för 
lönesättningen gälla. Eftersom arbetsuppgifternas innehåll förändras med tiden 
bör varje individs kodning enligt AID-KL ses över regelbundet. 

Ett gemensamt klassificeringssystem för flera huvudmän innebär att vissa etiketter 
kan vara sektorsspecifika. 

Samtliga anställda hos de arbetsgivare från vilka Sveriges Kommuner och 
Landsting begär in uppgifter för ska klassificeras. 

 

3.2 Klassificering av ledningspersonal 
 

Ledningspersonal kan förekomma både under grupperingen Ledningsarbete, men 
också under andra arbetsområden. Därför är det viktigt att ledningspersonal alltid 
har en kod som markerar chefs- eller annat ledningsansvar. 

Renodlade Chefer ska kodas under ledningsarbete (101010-109090) kombinerat 
med bokstav A, B eller C som anger nivån.  

Chefer som i sitt uppdrag har att delta i det löpande arbetet ska kodas under sin 
yrkesetikett kombinerat med bokstav B eller C som anger nivån. Det betyder att 
chefer endast kan identifieras med hjälp av variabeln chefs- annat ledningsansvar. 
Därutöver har lokala parter möjlighet att ytterligare dela upp cheferna via andra 
positionen i ansvarskoden. 

På motsvarande sätt ska renodlad Annan ledningspersonal kodas under 
ledningsarbete (101010-109090) kombinerat med bokstav L.  

Annan ledningspersonal som i sitt uppdrag har att delta i det löpande arbetet ska 
kodas under respektive yrkesetikett kombinerat med bokstav L. Därutöver har 
lokala parter möjlighet att ytterligare dela upp annan ledningspersonal via andra 
positionen i ansvarskoden. 
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3.3 Klassificering av arbetstagare med Funktions-/ämnesansvar 
 

Arbetstagare (oavsett etikett) som har ett uttalat, övergripande funktions-, 
specialist- och/eller ämnesansvar ska identifieras med bokstaven F. Här avses 
även arbetstagare med ett uttalat forskningsansvar. 

Även här kan lokala parter ytterligare specificera arbetstagarnas ansvar via andra 
positionen i ansvarskoden. 

Om en individ förutom ett funktions-/ämnesansvar även har ett chefsansvar (A, B 
eller C) har chefskapet prioritet i kodningen. 

 

3.4 Klassificering av arbetsuppgifter som saknar eget 
      arbetsområde 
 

Inom varje arbetsområdesgruppering finns en kod som slutar med ”90”, till 
exempel 109090 (Ledning, annan) eller 403090 (Skolarbete, annat). Dessa ska 
bara användas i de fall då ingen annan kod är lämplig.  

 

3.5 BEA, PAN samt arvoderad tjänstgöring i kombination med 
      statlig tjänst 
 

Även anställda som följer vissa andra avtal än huvudöverenskommelsen (HÖK) 
eller har arvoderad tjänstgöring i kombination med statlig tjänst ska kodas med 
etikett. Tilläggskoden möjliggör att dessa grupper kan särredovisas. 

 

3.6 Arbetstidens förläggning för vissa anställda 
 

Tilläggskoden ska endast anges för anställda där ordinarie arbetstid är densamma 
även om s.k. lätthelgdag infaller måndag till lördag. Koden möjliggör 
identifikation av anställda med arbetstiden förlagd på detta sätt . Syftet med koden 
är följa utvecklingen. Koden är inte avsedd för partsgemensam lönestatistik.  
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3.7 Specialitet inom vilken läkare är verksam/fullgör  
      specialiseringstjänstgöring 
 

Det är den specialitet inom vilken läkare är yrkesverksam som ska anges. För 
läkare under ST anges den specialitet tjänstgöringen avser. 
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.(ili, BÅSTADS 
W KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2016-09-07 36 av 36 

KS § 178 DnrKS001098/2016-905 

Åtgärder för ekonomi i balans 

Beskrivning av ärendet Ett nytt ärende väcks på sammanträdet av ordförande Bo Wendt (BP) om 
åtgärder för ekonomi i balans. 

Notering Thomas Andersson (L), Centerpartiet, Socialdemokraterna och Moderaterna 
deltar ej i beslutet. 

Yrkanden Bo Wendt (BP): Förvaltningen uppmanas till största möjliga sparsamhet. Alla 
anställningar ska prövas av kommunchefen, så även återbesättning av tjänster. 
Förvaltningen ska även redovisa en handlingsplan över åtgärder för ekonomi i 
balans till nästkommande sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott 
2016-09-28. 

Propositionsordningar Ordförande ställer proposition på eget yrkande och finner bifall för detsamma. 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Förvaltningen uppmanas till största möjliga sparsamhet. Alla anställningar 
ska prövas av kommunchefen, så även återbesättning av tjänster. 

2. Förvaltningen ska redovisa en handlingsplan över åtgärder för ekonomi i 
balans till nästkommande sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott 
2016-09-28. 

]usterandes signaturer Utdragsbestvrkande 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 22 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-01-11 

Dnr KS 001461/2016 - 905 

Vakansprövning inom Vård och omsorg 

Sida 

1av1 

Beskrivning av ärendet På kommunstyrelsens sammanträde 2016-09-07 uppmanades förvaltningen till 
största möjliga sparsamhet och att alla tjänster ska prövas av kommunchef, så 
även återbesättning av tjänster. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 
2016-12-14 att Vård och omsorg undantas från kommunstyrelsens beslut 201-
09-07. 

Arbetsutskottets förslag 1. Vård och omsorg undantas från att alla tjänster ska prövas av kommunchef, 
så även återbesättning av tjänster. 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Vård och omsorg undantas från att alla tjänster ska prövas av kommunchef, 
så även återbesättning av tjänster. 
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Fördelning av arbetsmiljöuppgifter i Båstads kommun från 
kommunchef till verksamhetsområdeschef 
  
I min egenskap av kommunchef fördelar jag härmed arbetsuppgifter avseende ar-
betsmiljön inom nedanstående verksamhetsområde till verksamhetsområdesche-
fen som därmed övertar ansvaret för samtliga beslut som påverkar arbetsmiljön.  
Överenskommelse om vad som ingår i uppgifterna och vad som krävs för att ar-
betsmiljöarbetet ska fungera väl i enlighet med denna fördelning har skett. Bifo-
gade bilagor anger detta arbetsmiljöansvar.  
 
Delar av dessa uppgifter kan fördelas vidare, men endast till personer som intar en 
självständig ställning i organisationen och som har sådana yrkeskvalifikationer 
samt har den kompetens som krävs för uppgiften. De skall också tilldelas tillräck-
liga beslutsbefogenheter och resurser för att åläggas dessa arbetsmiljöuppgifter.  
 
I den mån befogenheterna och resurserna inte är tillräckliga skall verksamhetsom-
rådeschefen skriftligen returnera den aktuella frågan till kommunchefen, som då 
återtar ansvaret. Returneringen innebär inte att övriga uppgifter förändras.  Upp-
giftsfördelning med tillhörande bilaga har upprättats i två likalydande exemplar 
där båda parter erhållit var sitt.  
 
Mottagandet av ovanstående fördelning bekräftas härmed 
 
  
Båstad den    Verksamhetsområde: 
 
 
__________________________________ ___________________________________________ 
 
 
 
__________________________________ ____________________________________________ 
Underskrift Kommunchef Underskrift Verksamhetsområdeschef  
 
 
 
__________________________________ ____________________________________________ 
Namnförtydligande  Namnförtydligande  
 
 
 
 
 
 
 
Bilagor: 
1. Arbetsmiljöuppgifterna kommunchef till verksamhetsområdeschef 
2. Förutsättningar för fungerande fördelning av arbetsmiljöuppgifterna 
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Arbetsmiljöuppgifter kommunchef till verksamhetsområdes-
chef 
 
De fördelade arbetsmiljöuppgifterna innebär följande:  
 

att organisera det systematiska arbetsmiljöarbetet vad avser övergripande 
planering, ledning och kontroll inom verksamhetsområdet (AFS 2001:1)  

 
att se till att förvaltningens samverkansgrupp fortlöpande belyser, driver på 

och följer upp strategiska arbetsmiljöfrågor inom verksamhetsområdet  
 

att kontinuerligt underrätta facknämnden om utvecklingen av verksamhetsom-
rådets arbetsmiljöarbete ur ett verksamhetsperspektiv  

 
att ha kunskap om samt se till att gällande lagar och föreskrifter från Arbetsmil-

jöverket efterlevs  
 

att tillämpa Båstads kommuns arbetsmiljöbestämmelser 
  
att tillämpa Båstads kommuns samverkansavtal  

 
att bevaka att gällande fördelning av arbetsmiljöuppgifter klart visar vem i or-

ganisationen som har ansvaret för varje typ av fråga (uppdateras vid orga-
nisations- eller verksamhetsförändringar samt vid nyanställningar) samt att 
förvissa sig om att kompetens, resurser och befogenheter finns  

 
att se till att adekvat beställning av företagshälsovårdsinsatser möjliggörs för 

verksamhetsområdet i enlighet med kommunens rutiner  
 

att utan dröjsmål underrätta Arbetsmiljöverket om allvarlig olycka inträffat. 
Detta gäller även vid tillbud som har inneburit allvarlig fara för liv eller 
hälsa. (AMF 2§)  

 
att se till att eventuella ingripanden och förelägganden från Arbetsmiljöverket 

åtgärdas och efterlevs  
 

att hantera kontakter med Arbetsmiljöverket enligt checklista (SKL:s cirkulär 
08:64)  

 
att se till att det finns rutiner och tillämpa dessa, för utredning av ohälsa, olyck-

or och tillbud samt göra en årlig sammanställning av dessa  
 

att se till att en handlingsplan för arbetsmiljöarbetet upprättas och att denna 
följs upp  
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att i samband med budgetarbetet föra en ekonomisk planering över de arbets-

miljöförbättrande åtgärder som planerats i verksamhetsområdet och att 
fortlöpande skapa de ekonomiska och personella förutsättningarna för ar-
betsmiljöarbetet  

 
att se till att det inom verksamhetsområdet finns en väl fungerande organisat-

ion för arbetsanpassning och rehabilitering. Här skall beaktas Arbetsmiljö-
lagen (AML), Lagen om Allmän försäkring (AFL) och föreskrift om arbets-
anpassning och rehabilitering (AFS 1994:1)  

 
att stimulera till ständiga förbättringar inom hälso- och arbetsmiljöarbetet  

 
att åtgärda brister i arbetsmiljön inom ramen för de arbetsmiljöuppgifter som 

ålagts verksamhetsområdeschef  
 

att se till att arbetsmiljöombudens rättigheter, enligt lag och avtal tillgodoses  
 

att det bedrivs ett systematiskt arbetsmiljöarbete i samarbete med arbetsmil-
jöombud  

 
att chefer, medarbetare och arbetsmiljöombud har den kompetens som behövs 
för att kunna utföra hälso- och arbetsmiljöarbetet. Kompetensbehovet avgörs 
av funktionen i arbetet. 
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Förutsättningar för en fungerande fördelning av arbetsmiljö-
uppgifter  
 
(AFS 2001:1 § 6 uppgiftsfördelning och kunskaper)  
 
Alla chefer med personalansvar har en mycket viktig roll i arbetet för en säker och 
god arbetsmiljö. Arbetsgivaren fördelar uppgifterna i det systematiska arbetsmil-
jöarbetet till cheferna. För att dessa skall kunna utföra uppgifterna på ett bra sätt 
behöver uppgifterna ingå som en naturlig del i deras arbete. Tid behöver avsättas 
för att kunna bedriva ett bra arbetsmiljöarbete. Chefer behöver gedigna kunskaper 
om:  
 

- regler som har betydelse för arbetsmiljön  
 
- fysiska, psykiska, organisatoriska och sociala förhållanden som innebär risker 

för ohälsa och olycksfall  
 
- åtgärder för att förebygga ohälsa och olycksfall  
 
- arbetsförhållanden som främjar en tillfredsställande arbetsmiljö  

 
Cheferna behöver ha kunskaper om vilka bestämmelser som finns på området och 
hur dessa ska tillämpas i verksamheten. Regler som har betydelse för arbetsmiljön 
är främst arbetsmiljölagen, arbetsmiljöförordningen och föreskrifter från   
Arbetsmiljöverket. Föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete är grundläg-
gande för arbetsmiljöarbetet. Vilka åtgärder som arbetsgivaren ska vidta för att 
förebygga ohälsa och olycksfall framgår av övriga ca 80 föreskrifter från Arbetsmil-
jöverket. Kollektivavtal som gäller för verksamheten kan också innehålla bestäm-
melser av betydelse för arbetsmiljön.  
 
Chefer ska genomföra undersökningar av arbetsförhållanden genom t.ex. enskilda 
samtal, arbetsplatsträffar och arbetsmiljöronder. På det sättet tydliggörs om ar-
betsförhållandena behöver förändras utifrån en riskbedömning. Arbetsförhållan-
dena inom de olika verksamheterna behöver undersökas regelbundet och syste-
matiskt i samverkan med arbetsmiljöombud. De åtgärder som inte vidtas omedel-
bart, antecknas i en skriftlig handlingsplan. Åtgärder tidsätts och följs upp i det 
systematiska arbetsmiljöarbetet.  
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fru BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Demokratiberedningen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-04-17 

Blad 

1 (2) 

Plats och tid: Kommunkontoret i Båstad, Astrakanen, klockan 15.00-17.00 

Beslutande: 

Övriga 
närvarande: 

Utses att justera: 

Justeringens 
plats och tid: 

Sekreterare 

Ordförande 

Justerande 

ANSLAGSBEVIS 

Håkan Mörnstad (BP), ordförande 
Håkan Philipsson (S), vice ordförande 
Uno Johansson (C) 
Sten Moberg (L) 
Göran Brauer (M) 
Håkan Rydberg (-) 

Olof Nilsson, beredningskoordinator 

Sten Moberg (L) 

Håkan Mörnstad (BP) 

~;:.~~ 
Sten Moberg (L) 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Politiskt organ: Demokratiberedningen 

Sammanträdesdatum: 2018-04-17 

Anslaget är uppsatt: Från och med 2018-04-18 till och med 2018-05-09 

Förvaringsplats 
för protokollet: 

Underskrift 

Paragrafer: 1 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Blad 

Demokratiberedningen 2018-04-17 2 

DB § 2 Dnr: KS000410/2018 -901 

Förslag om inrättande av kulturnämnd 

Beskrivning av ärendet Demokratiberedningen har i uppdrag att arbeta med kommunens demokrati
frågor. Beredningen är överens om att bedrivandet av en aktiv kulturpolitik 
stärker demokratin. 

Beslutsunderlag 

Beslut 

Demokratiberedningen vill därför att kommunfullmäktige återigen behandlar 
frågan om att ge kulturen en egen politisk plattform. Denna gång inte som ett 
förslag på olika modeller, utan konkret såsom en egen nämnd. En kulturnämnd 
vars ansvarsområde omfattar samtliga av de områden som ligger inom kultur
politikens område: Biblioteken, offentlig utsmyckning, kommunens konstsam
lingar, föreningsbidragen, kulturminnesvården, ort- och gatunamn, kulturarvs
frågor, arkiv och användande av kommunens heraldiska vapen. 

Genom att skapa en facknämnd med egen budget för verkställandet av kom
munfullmäktiges kulturpolitiska mål kommer kulturen att få den plattform som 
krävs för att den ska blomstra. 

Förslag från demokratiberedningen daterad 2018-04-17 inklusive bilaga. 

Demokratiberedningen beslutar föreslå kommunfullmäktige: 

1. Kulturnämnd inrättas från och med 2019. 
2. Förvaltningen får i uppdrag att ta fram reglemente för kulturnämnden base
rat på tidigare reglemente och den nationella kulturpolitikens mål. 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Förslag om inrättande av kulturnämnd 

En aktiv kulturpolitik stärker demokratin 

2018-04-17 

Det har gått drygt två decennier sedan kulturnämnden avvecklades i Båstads kommun, och även 

drygt ett decennium sedan ansvaret för verkställandet av kommunfullmäktiges kulturpolitiska mål 

flyttades från kultur- och fritidsnämnden till kommunstyrelsen. Under åren har vi uppmärksammat 

att kommunstyrelsens ansvarsområde är väldigt omfattande med stora kommunaltekniska frågor 

såsom planläggning, infrastruktursatsningar och exploatering. Det är demokratiberedningens 

uppfattning att det saknas utrymme för kulturpolitiken att blomstra i nuvarande organisationsform. 

Demokratiberedningen vill att kommunfullmäktige återigen behandlar frågan om att ge kulturen en 

egen politisk plattform. Denna gång inte som ett förslag på olika modeller, utan konkret såsom en 

egen nämnd. En kulturnämnd vars ansvarsområde omfattar samtliga av de områden som ligger inom 

kulturpolitikens område: Biblioteken, offentlig utsmyckning, kommunens konstsamlingar, 

föreningsbidragen, kulturminnesvården, ort- och gatunamn, kulturarvsfrågor, arkiv och användande 

av kommunens heraldiska vapen. Genom att skapa en facknämnd med egen budget för 

verkställandet av kommunfullmäktiges kulturpolitiska mål kommer kulturen att få den plattform som 

krävs för att den ska blomstra. 

I sammanhanget vill demokratiberedningen också lyfta frågan om fritidsfrågor. Dessa är givetvis 

viktiga för kommunen, men beredningen vill understryka att inte blanda kultur och fritid. 

Erfarenheten från vår egen kommun talar för att fritidsfrågorna får en allt för stor plats, vilket gör att 

kulturfrågorna återigen hamnar lägre på agendan. Lösningen för fritidsfrågor finns inte i en 

kombinerad nämnd, utan istället genom utskott i kommunstyrelsen eller genom egen nämnd. 

Såsom inspiration för kommunfullmäktige bifogar vi utdrag från tidigare kulturnämnds reglemente, 

som visar att det finns många ansvarsområden att hantera för att vitalisera kulturfrågorna . 

Demokratiberedningen föreslår kommunfullmäktige: 

1. Kulturnämnd inrättas från och med 2019. 

2. Förvaltningen får i uppdrag att ta fram reglemente för kulturnämnden baserat på 

tidigare reglemente och den. nationella kulturpolitikens mål. 

Båstad 2018-04-17 

Håkan Mörnstad (BP) 
Ordförande 

Göran Brauer (M) 
Vice ordförande Ledamot 

StenMo~ ~g(-1 
Ledamot Ledamot 
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REGLEMENTE FÖR KULTURNÄMNDEN 

ANSVARSOMRÅDE 

1 § 
Kulturnämnden skall arbeta för förverkligandet av kommunens kulturpolitiska mål. Nämnden 
har därvid till uppgift att i den mån gällande författningar eller beslut av kommunfullmäktige 
ej föreskriver annat: 

1 ansvara för biblioteken och den kommunala kulturverksamheten i övrigt, innefattande såväl 
verksamhet i egen regi som stöd till annan kulturell verksamhet i kommunen, 
2 med uppmärksamhet följa utvecklingen i de frågor som gäller kulturverksamheten i 
kommunen samt ta de initiativ och framlägga de förslag som nämnden finner påkallade, 
3 genom ett nära samarbete med i kommunen verksamma föreningar, organisationer och 
kulturarbetare inom nämndens verksamhetsområde stimulera det arbete som dessa bedriver, 
4 inom ramen för av kommunfullmäktige beviljade anslag och/eller fastställda normer fördela 
bidrag till föreningar och organisationer, 
5 söka tillgodose behovet av institutioner och lokaler för kulturell verksamhet, 
6 i de fall kommunen ej äger lokal härför, förvalta bibliotek och andra lokaler för 
kulturverksamhet och besluta om upplåtelse av dessa, 
7 förvalta annan för kommunens kulturella verksamhet avsedd egendom såsom samlingar och 
konstverk, 
8 avge yttrande i plan- och byggnadsärenden, som remitteras till nämnden, 
9 avge yttrande i övriga ärenden, som remitteras till nämnden, 
10 även utan föregående remiss följa aktuella plan och byggnadsfrågor och därvid, om 
nämnden finner det påkallat, till vederbörande myndighet framföra sina synpunkter, 
11 verka för bevarande, vård och lämplig användning av byggnader, anläggningar och miljöer 
av kulturhistorisk eller estetiskt värde, samt ta aktiv del i frågor som rör kulturminnesvården, 
12 stödja och aktivt delta i lokalhistorisk forskning, dokumentation och hembygdsvårdande 
verksamhet, 
13 ansvara för den konstnärliga utsmyckningen av kommunens byggnader, vara rådgivande 
vid utsmyckning av offentliga platser, bostads- och andra bebyggelseområden, i samråd med 
berörda förvaltningar besluta om placering av verk som ingår i kommunens konstsamlingar 
samt anskaffa konstverk till kommunens förvaltningar, 
14 inom ramen för beviljade anslag och av kommunfullmäktige fastställda normer utdela 
kulturstipendier och -pris, 
15 fullföra de övriga förvaltnings- och verkställighetsuppgifter som av kommunfullmäktige 
överlämnas till nämnden, samt 
16 se till att värdehandlingar, donationer etc, som kulturnämnden omhänderhar för 
kommunens räkning förvaras på betryggande sätt. 
17 reformera nämndens regelbestånd. 
18 ansvara för personregister som nämnden för i sin verksamhet och förfogar över. 
19 verka för jämställdhet 
20 själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och ärenden som faller inom 
nämndens förvaltningsområde 
21 avge yttranden i naturvårdsärenden, som remitterats till kulturnämnden från naturvårds
nämnden 
22 följa utvecklingen inom kommunen i naturvårdshänseende genom arbete med invent
eringar och dokumentation av naturen och det äldre odlingslandskapet 
23 samarbeta med och informera organisationer och enskilda i frågor som berör naturvårds
området 
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Kommunstyrelsen 

BÅSTADS KOMMUN ~ 

~;"~~~~~~ ~ BÅSTADHEM 
Dnr.k:; '.fl .. .9..ClQ. $.~ .jf.ol 'b 
......... .. .. ... .... . ::.?.:. ........ .. 

Begäran om igångsättningsbeslut av VoO boendet, Haga Park 

Av kommunstyrelsen erhöll Båstad hem i uppdrag att genomföra en projektering för nybyggnation av 
äldreboendet Haga Park. 

Det har överlämnats en preliminär sammanställning över kostnaden för en nybyggnation samt en 
sammanställning över den preliminära hyreskostnaden. 

Efter detta fick Båstadhem i uppdrag av kommunstyrelsen att starta en upphandling av nybyggnation 
av Haga Park (48 lägenheter). 

Upphandlingen är nu klar. 3 anbudsgivare har lämnat anbud och det förmånligaste anbudet har 
lämnats av Byggmästaren i Skåne AB. Byggmästaren i Skåne AB har av Båstadhem erhållit 
tilldelningsbesked varav framgår att entreprenaden förutsätter ett politiskt beslut från Båstad 
kommun. 

Produktionskostnaden för hela nybyggnationen är preliminärt 120 000 000 kr med förutsättningar 
enligt bifogad sammanställning/kalkyl. 

I bifogad sammanställning över 2020 års hyreskostnad för Vård- och omsorgsförvaltningen framgår 
att lägenhetshyran på Haga Park blir 2 240 kr/kvm/år vilket kan jämföras med Skogslidens 
lägenhetshyra som är 2 125 kr/kvm/år. 

Total hyra för bostäder 1 620 kvm (total lgh-yta) x 2 240 kr/kvm/år blir 3 628 800 kr per år. 

Total lokalhyran för lokalerna 3 042 kvm (total lokalyta) x 1 625 kr/kvm/år blir 4 943 250 kr per år. 

Hyra för Vård- och omsorgsförvaltningen blir 8 572 050 kr per år. Hyresnivån följer investeringen. 

Lägenheterna ska omfattas av ett blockförhyrningsavtal som Båstadhem och Vård- och 
omsorgsförvaltningen ska teckna avseende dessa biståndsprövade vårdlägenheter. 

Undertecknad anhåller nu om: 
• Kommunens ställning till investering och start av nybyggnationen, Haga Park. 

• Borgensbeslut avseende höjning av ramen för kommunal borgen till 725 Mkr för att kunna 
finansiera nybyggnationen av Haga Park. 

• Beslut om att hyresavtal ingås på föreslagna hyresnivåer. Avtalsförslaget ska innehålla en 
omförhandlingsklausul om kostnaderna för drift (310 kr) och ränta (2,50% inkl. borgens
avgift) enligt Båstadhems kalkyl, ökar med mer än KPI under 2 år i följd. Avtalet ska omfatta 
hela fastigheten, vara indexreglerat med l<PI kan ej sänkas och hyrestiden omfatta 25 år. 

Båstad 2018-04-06 

&~11 
VD, stadhem / 

162



INDIKATIV HYRA HAGA PARK I FÖRSLÖV jmf SKOGSL/DEN 

*Kalkylen på investeringsnivån 120 Mkrförutsätter: 

- Tomtköp på 1,5 Mkr 

- Beslut av SKV avseende momsregistrering 

-('sASTADHEM 

- Beslut av Länsstyrelsen avseende bidrag för omsorgs bostäder 

Investering 

Ränta 

Kalkyl ÅR 

Drift 

UH 

Dir. avk 

Beräkning på 2020 års hyresnivå 

Skogsliden 
mi 3 441 
m2 1451 

kr/m2 1215 

kr/m2 2125 
mi 31,55 

46 

ca kr/mån 5 587 

Bostads hyra 3 084 225 

Lokalhyra momsad 2 008 000 

Lokalhyra ej moms 2172 000 

!Totalhyra 7 264 225 

Förutsatt beslut av SKV: 

Ludvikamoms lokal -390 960 

Ludvikamoms bost -555 161 

VoOs hyra 3 233 880 

120 000 000 * 

2,50% (inkl borgensavg) 

2020 

310 

120 

5,5% 

Haga Park 

3 042 

1620 

1625 

2 240 

33,75 

48 

6 300 

3 628 800 

1239 875 

3 703 375 

8 572 050 

-666 608 

-653 184 

3 623 459 

kr/m2 

kr/m2 

lokal 

bostad 

lokal 

bostad 

genomsnitt storlek lägenhet 

antal lgh 

bostad 

18% 

18% 

Högre hyra för VoO: jmf med Skogsliden 
med Ludvikamomsen .. l __ 3_8_9_5-79 ... 1 
utan Ludvikamomsen 763 250 

Borgensavgift 0,25% -300 oool(120mkr*0,25%) 

Summa högre kostnad än Skogsliden 11::::! ==8=9=5=7:::::19!totalt för BK 
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 Tjänsteskrivelse  
 

180423\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (1) 

 
Datum: 2018-04-23 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Fredrik Hedesand  

Dnr: KS 001505/2016 – 905 
 
 

Svar på remiss - Förslag till ”Överenskommelse om fortsatt finansiering av 
överlåtna uppgifter enligt färdtjänst- och riksfärdtjänstlagen från 2019, Dnr 
1703197” 
 
 

Förslag till beslut 
1. Båstads Kommun antar det remissvar som Familjen Helsingborg har framtagit gällande  
rubricerad överenskommelse. 
2. Paragrafen justeras omedelbart. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Region Skåne är kollektivtrafikmyndighet i Skåne och 23 (varav Båstads Kommun är en) av 
Skånes 33 kommuner har genom avtal överlåtit ansvaret för färdtjänsten till myndigheten. Vid 
avtalets tecknande var intentionen att samtliga av Skånes kommuner senast 2014-12-31 skulle 
ha överlåtit sina uppgifter till Regionen och att fortsatt finansiering skulle ske via skatteväx-
ling. 
 
Dessa förutsättningar uppfylldes inte utan parterna tecknade ett nytt avtal från och med den 1 
januari 2015. Även detta avtal baserades på att kommunerna fortsatte betala ett årligt bidrag 
baserat på deras faktiska kostnader vid överlåtelsetillfället uppräknat med index. Parterna var 
överens om att på längre sikt finna en modell för finansiering som kunde börja gälla från och 
med den 1 januari 2018. Parterna har dock inte kunnat enas i dessa förhandlingar och ett nytt 
tidsbestämt avtal för 2018 tecknades för att parterna skulle kunna finna en modell för finan-
siering som samtliga deltagande kunde acceptera. Region Skåne har utarbetat ett förslag om 
fortsatt finansiering och remissvar från samtliga kommuner skall vara Region Skåne tillhanda 
senast den 7 maj 2018. 
 
Inom ramen för samarbetet i Familjen Helsingborg har bifogat remissvar tagits fram och gäller 
som det remissvar som Båstads Kommun avger tillsammans med denna tjänsteskrivelse. 
 
 
Kommunkontoret 
Fredrik Hedesand, Chef Verksamhetsstöd 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Skånetrafiken, 281 83 Hässleholm 
Ekonomiavdelningen 
Vård- och Omsorgschef 
Teknik- och Servicechef 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Yttrande Färdtjänst Region Skåne 
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Stadsjurist      REMISSVAR  
Eva Sturesson      2018-04-19 
0431-468086   
eva.sturesson2@engelholm.se 

 

Remissvar- Överenskommelse om fortsatt finansiering av överlåtna 
uppgifter enligt färdtjänst- och riksfärdtjänstlagen från 2019 
Bakgrund 
Region Skåne är kollektivtrafikmyndighet i Skåne och 23 av Skånes 33 kommuner har genom avtal 
överlåtit ansvaret för färdtjänsten till myndigheten. Vid avtalets tecknande var intentionen att samtliga av 
Skånes kommuner senast 2014-12-31 skulle ha överlåtit sina uppgifter till Regionen och att fortsatt 
finansiering skulle ske via skatteväxling.  

Dessa förutsättningar uppfylldes inte utan parterna tecknade ett nytt avtal från och med den 1 januari 
2015. Även detta avtal baserades på att kommunerna fortsatte betala ett årligt bidrag baserat på deras 
faktiska kostnader vid överlåtelsetillfället uppräknat med index. Parterna var överens om att på längre sikt 
finna en modell för finansiering som kunde börja gälla från och med den 1 januari 2018. Parterna har dock 
inte kunnat enas i dessa förhandlingar och ett nytt tidsbestämt avtal för 2018 tecknades för att parterna 
skulle kunna finna en modell för finansiering som samtliga deltagande kunde acceptera. Region Skåne har 
utarbetat ett förslag om fortsatt finansieringen och remissvar från samtliga kommuner skall vara Region 
Skåne till handa den 7 maj 2018.  

De kommuner inom Familjen Helsingborg som överlåtit ansvaret för färdtjänsten till Region Skåne, Bjuv, 
Båstad, Helsingborg, Landskrona, Perstorp, Åstorp, Ängelholm samt Örkelljunga avger här ett gemensamt 
yttrande över aktuell remiss.  

Förslag till ny överenskommelse  
Region Skåne har skrivit fram ett förslag till fortsatt modell för finansiering på samma grunder som 
tidigare att respektive kommun skall ersätta Region Skåne med ett bidrag som motsvarar de faktiska 
kostnaderna för Färdtjänstverksamheten i den egna kommunen.  

Kostnaden debiteras i enlighet med följande fördelning;  
Myndighetsutövning, beställningscentral, trafik samt en tillkommande post avseende stödfunktioner och 
övergripande kostnader.  
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Region Skåne har i förslaget skrivit att respektive avtalspart skall ta ett tydligt ansvar för att i ett tidigt 
skede informera motparten om eventuella förändringar; såväl strukturella som finansiella som kan ha 
påverkan på verksamheten.  

I förslaget finns en tydlig kostnadsökning från 2018, en genomsnittlig ökning för samtliga kommuner med 
16%.  Ökningen kan hänföras till genomförandet av att starta upp en beställningscentral i egen regi, ett 
beslut som togs under 2017 och beräknas genomföras under 2018. Noteras skall att det även skedde en 
kostnadsökning från 2017 till 2018 som Region Skåne motiverar med att den strukturella 
förändringsprocess som pågår för att öka kvalitéten inom färdtjänsten och få nöjdare kunder. Dessa 
kvalitetshöjande åtgärder kommer att få full effekt först under 2018. De åtgärder som åsyftas utöver 
beställningscentralen; är krav på minilöner till chaufförer och certifiering av chaufförer.  

Ytterligare en kommun, Svedala, beräknas inträda i samarbetet under 2019 vilket kommer medföra en 
positiv kostnadspåverkan för övriga deltagande kommuner.   

Synpunkter  
Det är positivt om Region Skåne och kommunerna kan finna en långsiktig avtalsmodell för verksamheten 
och Familjen Helsingborg ställer sig positiv till den grundtanke som finns i förslaget med kommunikation 
och dialog. Även det kvalitetshöjande arbete som genomförts avseende minimilöner och utbildning till 
chaufförer och den trygghet en beställningscentral i egen regi ger ställer sig Familjen Helsingborg bakom. 
Det finns dock en del områden som behöver förtydligas för att dialogen och kommunikationen mellan 
parterna skall kunna fungera.   

Remisshanteringen  
Förslaget presenterades den 7 mars i Malmö och översändes till kommunerna den 14 mars och den 7 maj 
förväntas samtliga kommuner ha inkommit med svar. En remisshantering med så korta svarstider kan inte 
anses vara i linje med den av såväl kommunerna som Region Skåne efterfrågade dialogen och samverkan 
kring det gemensamma ansvaret för avtalet. Region Skåne kunde med fördel ha tillsett att det fanns 
utrymme i remissförfarandet för att inhämta synpunkter från den av kommunförbundet Skåne tillsatta 
gruppen av politiker för att bereda förslaget, innan det skickades ut på remiss till kommunerna.  

Kostnadseffektiviseringar   
Region Skåne har i samband med överlåtelsen av ansvaret för färdtjänsten och riksfärdtjänsten även 
övertagit finansieringen av verksamheten. Kommunerna skall lämna bidrag med sina faktiska kostnader 
för färdtjänsten i den egna kommunen. Debiteringen utgår från Region Skånes budgeterade kostnader för 
verksamheten och stäms av två gånger per år.  

Det som saknas i avtalet är en skrivning som visar på att Region Skåne arbetar med kostnadseffektiva 
lösningar i framtiden avseende såväl kvalitetsarbetet som de stordriftsfördelar som på sikt måste uppstå 
vid denna typ av samarbete. Familjen Helsingborg anser det full rimligt att respektive kommun skall bära 
sina faktiska kostnader för färdtjänsten men enligt nuvarande avtal har inte kommunerna någon möjlighet 
att påverka sina egna kostnader.  Region Skåne måste därför tydligt visa på hur de arbetar för att hålla 
motpartens kostnader nere.  
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Kostnadsökningar  
En prognosticerad kostnadsökning om 16% för en verksamhet kan inte bara godkännas utan att det finns 
en plan för framtida kostnadseffektiviseringar. Prognosen för 2020 och 2021 är att inga ytterligare 
ökningar kommer att ske men det finns inte heller någon skrivning för att Region Skåne skall arbeta för en 
effektivisering och återhållsamhet avseende kostnadsutvecklingen. Till exempel är en effektivisering om 2-
3% per år en rimlig skrivning i dessa sammanhang. Region Skåne behöver också vara tydligare avseende 
sin specificering av olika kostnader såsom OH-kostnaderna som uppgår till 2%. Vad avses t.ex. med 
stödfunktioner som är en nyskapad post? Trafikkostnaderna har ökat med 7% vilket behöver motiveras 
utifrån de stordriftsfördelar som denna lösning måste anses medföra. Därutöver behöver parterna finna 
goda modeller för att redovisa statistik på kommunnivå avseende hur många färdtjänsttillstånd som 
beviljas, hur många färdtjänstresor som görs med Jojo Serviceresor i den allmänna trafiken, fördelning 
mellan faktiska kostnader mellan sjukresor och färdtjänst och så vidare. Detta är några av de frågor som 
finns inom kommunerna och redovisningen av denna statistik måste bli tydlig och transparensen måste 
öka för att avtalet skall kunna präglas av dialog och kommunikation  

Påverkan och dialog  
Kommunerna svarar för 50 % av alla kostnader idag men avtalsskrivningen ger en begränsad möjlighet till 
påverkan i sakfrågorna. Då avtalet anger en förskottsbetalning av prognosticerade kostnader två gånger 
per år med en eventuell återbetalning efter avstämning måste det finnas en tydlig transparens i 
redovisningen avseende kostnader för respektive kommun och en dialog avseende budgetarbetet. 
Angående arbetet med budget och plan anser Region Skåne att samarbetet skall bygga på att Region Skåne 
informerar om budget och treårsplan och kommunerna har möjlighet att komma med synpunkter som 
Region Skåne tar till sig. Detta kan inte anses spegla avsikten i avtalet med dialog mellan parterna avseende 
förestående förändringar som har påverkan på verksamheten. En budgetinformation måste ha föregåtts av 
en dialog för att kommunerna skall ha en möjlighet att komma med synpunkter och ta ställning till 
eventuella förändringar. Det måste finnas en samsyn mellan parterna och kommunerna måste ges tillfälle 
att påverka beslut om egenavgifter och andra budgetavgörande poster.  

Framtid och utveckling  
Det är en stor positiv vinst med en gemensam färdtjänstorganisation under en huvudman utifrån de 
stordriftsfördelar som detta medför. Familjen Helsingborg efterfrågar därför en plan för arbetet med att få 
fler kommuner att ansluta. Det är fortfarande 10 kommuner i Skåne som ej anslutit till samarbetet. Deras 
inträde är av vikt för att Region Skåne skall kunna ta över hela verksamheten och finansiera densamma via 
skatteväxling. En plan för det arbetet och ett renodlat gränssnitt för att inte heller riskera att deltagande 
kommuner hoppar av med de negativa effekter det skulle få för samarbetet behöver arbetas in. . Ett av 
målen med att föra över färdtjänsten till kollektivtrafikmyndigheten var att få en ökad samordning och en 
plan för det fortsatta arbetet efterfrågas.  
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Avslutningsvis kan konstateras att det förslag som Region Skåne lämnat har goda intentioner och en god 
grundtanke då det bygger på en tidig dialog och information mellan parterna. Det är dock så att 
föreliggande föreslag ger kommunerna begränsad möjlighet att besluta i sakfrågorna samtidigt som de skall 
svara för 50 % av alla kostnader. Möjligheterna att påverka är begränsade och det finns inga incitament för 
Region Skåne att hålla nere kostnaderna.  

Ett alternativ för att kommunerna skall erhålla möjlighet att påverka är att komplettera förslaget med att 
tillsätta ett politiskt presidium, en styrgrupp, med beslutsmässiga representanter från regionen och de fyra 
hörnen. Ett arbetssätt som redan finns kring den ordinarie kollektivtrafiken i flera kommuner idag med ett 
gott resultat.  
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180103\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\ha 

1 (1) 

 
Datum: 2018-04-25 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Henrik Andersson 

Dnr: KS 001414/2017 – 900 
 
 

Beslutslogg för kommunstyrelsen 
 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
Beslutsloggen för maj 2018 godkänns och läggs till handlingarna. 

 
Sammanfattning av ärendet 
För att säkerställa verkställigheten av beslut fattade av kommunstyrelsen finns det från och 
med 2009 en rutin för uppföljning, en beslutslogg. Vid varje kommunstyrelsesammanträde 
bifogas en förteckning över de fattade beslut som ska verkställas, återrapporteras eller som 
remitterats för beredning. 
 
 
 
Henrik Andersson, nämndsekreterare 
Kommunkontoret 
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Ärenderubrik Beslutsinstans Dnr Beskrivning	av	ärendet Status Prioritering
1 Båstads	kommuns	
näringslivsorganisation

§	163,	KS	2017‐06‐07 000321/2017			 Ärendet	återremitterat	i	juni	‐
17.	Förvaltningen	får	följande	
uppdrag:	A)	Förtydliga	
samtliga	beslutspunkter	för	
hur	det	kommunala	ansvaret	
rörande	näringslivsfrågor	ska	
utformas.	B)	Tydliggöra	
förslaget	angående	
gränsdragningen	samt	
inhämta	synpunkter	från	
tillväxtrådet.

KS	feb	beslutar:	1.	Arbetet	med	
destinationsutveckling	och	
turismservice	samt	
företagsservice	till	
medlemsföretag	hanteras	av	
Båstad	Turism	och	Näringsliv	
såsom	tidigare.	2.	Båstads	
kommuns	näringslivsarbete	ska	
prioriteras	inom	den	kommunala	
förvaltningen	och	ske	i	nära	
samarbete	med	
kommunledningen.	3.	Båstads	
kommuns	näringslivarbete	ska	ske	
i	ett	nära	samarbete	med	
närliggande	näringslivsfunktioner,	
för	att	minska	behovet	i	Båstads	
kommun	av	mer	resurser,	minska	
sårbarheten	och	ge	större	effekt.	4.	
Förvaltningen	uppdrag	att	bryta	
ner	beslutad	näringslivspolicy	i	
kommunledningens	
verksamhetsplan.	5.	
Destinationsutvecklingsärenden	i	
Familjen	Helsingborg	
representeras	av	kommunen	och	
Båstad	Turism	och	näringsliv.

2

2 Översyn	av	näringslivspolicy §	183,	KS	2017‐06‐07	 000652/2017 Översyn	av	näringslivspolicyn Avvaktar	översyn	av	
näringslivsorganisationen

2

3 Systematiskt	arbetsmiljöarbete §	82,	KF	2017‐04‐19						§	
248,	KS	2017‐11‐08

001231/2016		
000305/2017

Vid	uppföljning	gav	KS	
uppdrag	till	FU	att	bereda	
ärende	om	arbetsmiljö.	

Ärendet	väckt	november	2017.	För	
handläggning	i	förvaltningen.

1
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4 Lokalisering	av	ÅVC §	295,	KS	2017‐12‐06 000770/2012 Lokalisering	av	ny	
återvinningscentral	i	Båstads	
kommun.	Beslut	i	KF	,	NSR	ej	
nöjda,	åter	utredning.	
Uppdrag	till	förvaltningen	att	
inleda	process	innehållande	
bl.a.	ett
tidigt	samråd	med	
länsstyrelsen,	för	att	studera	
samtliga	alternativ	för	
lokalisering	av	
återvinningscentral	i	
Förslövsområdet.	
Länsstyrelsen	på	besök	
januari	2018.	

Information	på	KS	au	feb	2018						 1

5 Ansökan	om	dispens	för	
sluttäckning	av	Svenstad

§	213,	KS	2017‐09‐06 000935/2017 Väckt	ärende	sep	2017	‐	
bereda	ärende	om	
sluttäckning	av	Svenstad.

Ärendet	bör	ingå	i	helheten	för	
lokalisering	av	ÅVC

1

6 Framtida	fastighetsorganisation §	102,	KS	2016‐04‐27 000593/2016 Förvaltningen	fick	i	uppdrag,	
2016‐04‐27,	att	göra	en	
översyn	av	kommunens	
fastigheter.	

Återremiss	i	KS	2018‐02‐14	med	
yrkande	1.	Inhämta	mer	kunskap	
från	andra	aktörer,	2.	Hur	"låser"	
vi	in	ägandet	av	fastigheterna	i	
Båstadhems	dotterbolag	saå	att	de	
inte	blir	föremål	för	handel?,	3.	Ta	
fram	en	ekonomisk	analys	för	
ombildningskostnaden	för	
kommunens	fastigheter	samt	
stämpelskatt	och	gör	en	
bedömning	utifrån	möjliga	
lösningar.

1
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7 Utredningsuppdrag	fastigheten	
Plommonet

§	304,	KS	2017‐12‐06 001313/2016 Väckt	ärende	nov	2016,	okt	
2017	och	dec	2017.	Ärendet	
får	väckas	och	läggs	till	
tidigare	ärende	om	hantering	
av	Plommonet,	samt	skickas	
till	förvaltningen	för	
beredning.

Pågår	(byggnadens	status) 1

8 Kommunalt	huvudmannaskap	el	
vägföreningar/samfälligheter

§	93,	KS	2016‐06‐13 000511/2016 Förvaltningen	gavs	enligt	
beslut	i	KS	2016‐04‐13	i	
uppdrag	att	göra	en	utredning	
vad	kommunalt	
huvudmannaskap	får	för	
konsekvenser	samt	att	
upprätta	en	tidsplan	över	hur	
detta	skulle	kunna	
genomföras.	Till	ärendet	hör	
även	frågan	om	driftning	av	
lekplatser	i	kommunen	(KS	
001262/2016).

Motion	och	medborgarförslag	
avgjorda.	Handläggning	av	ärendet	
pågår.	Primärt	en	förstudie.

2

9 Regler	för	resursfördelning	inom	
förskola,	fritidshem,	skola	och	
gymnasium	(skolpeng)

§	139,	KS	2017‐05‐03 000674/2016 En	politisk	styrgrupp	tillsätts	
för	att	ta	fram	
resursfördelningssystem	att	
gälla	från	2018.	Styrgruppen	
består	att	tre	ledamöter	från	
KS	och	två	ledamöter	från	UN.

Arbete	pågår	i	förvaltningen. 2
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11 Utredning	gällande	HR	
Servicecenter

§	207,	KS	2017‐09‐06 000440/2017 Båstads	kommun	vill	ha	
förslag	på	SLA	(Service	Level	
Agreement).	Båstads	kommun	
vill	ha	utvecklingsarbetet	
konkretiserat	så	att	det	är	
möjligt	att	följa	upp	politiskt.	
Det	konkretiserade	
utvecklingsarbetet	ska	följas	
upp	senast	i	februari	2018.

Till	KS	mars	2018 1
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12 Medborgarförslag:	
Brukarrevision	av	
överförmyndaren,	förvaltarna	
och	gode	mäns	arbete

§	17,	KS	2018‐01‐10 000454/2017 1.	Förslaget	remitteras	till	
pensionärs‐	och	
handikapprådet	för	yttrande,	
samtidigt	som	ärendet	om	
framtida	organisation	för	
överförmyndar‐verksamheten	
behandlas.	2.	Återremiss	till	
KS	au	där	förvaltningen	
redovisar	följande:	1)	antalet	
ärenden	som	respektive	gode	
män	har,	2)	antalet	brukare	
som	har	god	man	och	hur	
många	gode	män	vi	har,		3)	
svar	på	hur	lång	tid	och	
kostnader	för	brukarrevision	
samt		4)	hur	skulle	en	
brukarrevision	påverka	och	
finns	det	tid	och	möjlighet	att	
genomföra	en	sådan	innan	en	
eventuell	anslutning	till	ny	
överförmyndarorganisation	i	
Halland.

Remissvar	inkommit,	beredning	av	
återremissvar	pågår.

1

14 Utvärdering	av	kvalitén	på	
städningen	i	kommunens	lokaler

§	23,	KS	2017‐01‐11 000044/2017 Förvaltningen	får	i	uppdrag	
att	ta	fram	en	utvärdering	av	
kvalitén	på	städningen	i	
kommunens	lokaler.

För	handläggning	i	förvaltningen.	
Ärendet	fastnat	i	handläggningen.	
Till	LG	för	lösning.

1
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15 Ställplatser	för	husbilar	och	
husvagnar

§	178,	KS	2017‐06‐07 000619/2017 Ärendet	får	väckas	och	skickas	
till	förvaltningen	för	
beredning.

För	handläggning	i	förvaltningen.	
Ärendet	fastnat	i	handläggningen.	
Till	LG	för	lösning.

2

16 Utvärdering	av	skötselavtal	
avseende	grönyteskötseln

§	210,	KS	au	2017‐09‐19 000979/2017 Ärendet	får	väckas	och	
förvaltningen	får	i	uppdrag	att	
bereda	ärendet.				

För	handläggning	i	förvaltningen.	
Ärendet	fastnat	i	handläggningen.	
Till	LG	för	lösning.

2

17 Lejontrappan	i	Båstad §	26,	KS	2018‐01‐10 000025/2018 Nytt	ärende	väcks	under	
mötet.	Socialdemokraterna	
vill	ha	en	utredning	av	
förvaltningen	om	hur	
Lejontrappan	kan	renoveras	
till	ett	godtagbart	skick	samt	
kostnaderna	för	detta.

För	handläggning	i	förvaltningen. 2

18 Svar	på	motion	‐	Simning	för	
kommunens	barn	i	åldern	6‐12	år

§	91,	KS	2017‐04‐05 000792/2016 Ärendet	återremitteras	för	
inhämtande	av	yttrande	från	
Barn	och	skola	om	hur	
kommunen	uppnår	skollagens	
krav	på	simkunnighet.	
Förvaltningen	får	i	uppdrag	
att	undersöka	om	Vårlidens	
och	Riviera	Strands	bassänger	
går	att	nyttja	för	skolornas	
simundervisning.

För	handläggning	i	förvaltningen.	
Planerad	KS	au	april	2018.

2
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19 Hållbar	och	optimal	förskole‐	och	
grundskolestruktur	för	en	
tidsenlig	och	likvärdig	utbildning	
(skolutredningen)

§	170,	KS	2017‐06‐07 000553/2017 Remiss:	Skolchefen	har	bett	
partierna	representerade	i	
kommunfullmäktige	att	senast	
2017‐11‐10	inkomma	med	
ifrågasättande/synpunkter	på	
konsekvensanalysen	av	
optimal	skolorganisation	för	
södra	sidan.

KS	feb	2018,	på	dagordningen	till	
KF	28	februari	2018

1

21 Planläggning	av	Lindströms	
backe	i	Västra	Karup

§	98,	KS	2015‐03‐11 000478/2015 Ärendet	skickas	till	förvaltningen	
för	beredning.

För	handläggning	i	förvaltningen.	
Vilande	i	avvaktan	på	
avveckling	av	vattentäkten.		

3

23 Svar	på	motion	‐	Ungdomsråd	i	
Båstads	kommun

§	13,	KF	2018‐01‐24 000501/2017 KF	2018‐01‐24	återremitteras	till	
kommunstyrelsen	med	följande	
motivering:	Förslaget	ska	
kompletteras	med	finansiering.	
Om	medel	ska	tas	ur	
kommunstyrelsens	förfogande	
eller	kommunfullmäktige.

För	handläggning	i	förvaltningen. 2

25 Svar	på	motion	‐	Inför	metoden	
huskurage	i	Båstads	kommun

§	14,	KF	2018‐01‐24 000389/2017 1.	Motionen	avslås.	2.	
Förvaltningen	får	i	uppdrag	att	ta	
fram	en	policy	i	motionens	anda.

För	handläggning	i	förvaltningen. 2

26 Väckt	ärende:	Budgetprocessen §	268,	KS	2017‐11‐08 001218/2017 Nytt	ärende	väcks	under	
sammanträdet	mot	bakgrund	av	
otydligheterna	kring	kommunens	
budgetprocess.

För	handläggning	i	förvaltningen. 2
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27 Väckt	ärende:	Policy	för	
fortbildning

§	39,	KS	au	2018‐02‐20 000241/2018
Ingela	Stefansson	(S)	väcker	
ärende	under	mötet	med	yrkande	
att	en	policy	tas	fram	för	att	
tydliggöra	hur	utbildning	och	
fortbildning	ska	hanteras	så	att	
alla	yrkeskategorier	får	tillgång	
till	fortbildning	för	att	nå	
måluppfyllelse.					

För	handläggning	i	förvaltningen. 2

28 Väckt	ärende:	
Rekryteringsprocessen

§	69,	KS	2018‐03‐07 000291/2018
Ingela	Stefansson	(S)	väcker	ett	
nytt	ärende	under	sammanträdet:	
På	sista	tiden	har	det	anställts	
medarbetare	som	inte	uppfyller	
kommunens
kärnvärden	och	värdegrund	om	
alla	människors	lika	värde.	
Samverkan	och
MBL‐förhandlingar	har	brustit.	
Socialdemokraterna	vill	ha	en	
skriftlig
redogörelse	för	hur	förvaltningen	
säkerställer	att	de	som	är	
kandidater
till	lediga	arbeten,	
bakgrundkontrolleras	så	att	de	
lever	upp	till
kommunens	kärnvärden	och	alla	
människors	lika	värde.	Att	
samverkan	och
MBL	med	de	fackliga	
organisationerna	efterlevs.

För	handläggning	i	förvaltningen. 2
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29 Ändring i kommunstyrelsens 
delegationsordning

§ 78, KS 2018‐03‐07 000016/2015
Ärendet	återremitteras	med	
yrkande	att	i	samband	med	
redovisning	av	
rekryteringsrutiner	från	
förvaltningen	tas	
delegationsbestämmelserna	för	
rekrytering	av	
verksamhetsområdeschef	upp.					

För handläggning i förvaltningen. 1

30 Väckt ärende: Översyn och 
revidering av Personalpolitiskt 
program för Båstads kommun

§ 104, KS 2018‐04‐04 000300/2018
Gösta	Gebauer	(C)	väckte	ärendet	
på	KS.

För handläggning i förvaltningen.

31 Väckt ärende: Utöka 
budgetberedningen med 
nämndernas presidium

§ 105, KS 2018‐04‐04 000342/2018
Ingela	Stefansson	(S)	väckte	
ärendet	på	KS.

För handläggning i förvaltningen.

32 Väckt ärende: Ta fram en 
värdegrund för Båstads kommun

§ 106, KS 2018‐04‐04 000343/2018
Christer	de	la	Motte	(M)	väckte	
ärendet	på	KS.

För handläggning i förvaltningen.

33 Väckt ärende: GC‐väg längs med 
Glimmingevägen i Västra Karup

§ 110, KS 2018‐04‐04 000368/2018
Thomas	Andersson	(L)	väckte	
ärendet	på	KS.

För handläggning i förvaltningen.

34 Väckt ärende: Återvinningscentral: 
tidsplan mm

§ 111, KS 2018‐04‐04 000369/2018
Ingela	Stefansson	(S)	väckte	
ärendet	på	KS.

För handläggning i förvaltningen.

35 Väckt ärende: Långsiktigt hållbar 
arbetsmiljö för såväl medarbetare 
som politiker i Båstads kommun

§ 112, KS 2018‐04‐04 000362/2018

Gösta	Gebauer	(C)	väckte	ärendet	
på	KS.

För handläggning i förvaltningen.

Ärenden som tas bort från 
beslutsloggen:

10 Nytt	gruppboende	enligt	LSS §	206,	KS	2017‐09‐06 000679/2017 Förvaltningen	får	i	uppdrag	
att	under	2017	påbörja	
förstudie	för	nybyggnation	av	
gruppboende	enligt	LSS.

Till	KS	april	2018 1
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13 Politisk	styrgrupp	för	framtida	
investeringar	i	
skolorganisationen,	avseende	
kommunstyrelsens	
ansvarsområden

§	29,	KS	2018‐01‐10 000028/2018 Nytt	ärende	väcks	under	
sammanträdet	om	politisk	
styrgrupp	för	framtida	
investeringar	i	
skolorganisationen,	avseende	
kommunstyrelsens	
ansvarsområden.

Till	KS	april	2018 1

20 Optimal	förskoleorganisation	‐	
Akuta	åtgärder

§	4,	KS	2018‐01‐10 001309/2017 Förvaltningen	får	i	uppdrag	
att	lämna	förslag	på	hur	
förskoleplatsbehovet	inför	
våren	2018	kan	lösas.

Till	KS	april	2018 1

22 Namnsättning	av	planerat	vård‐	
och	omsorgsboende	och	ny	väg	i	
Förslöv	(Förslöv	2:4)

§	225,	KS	2017‐10‐04 000523/2017 Namnkommittén	har	tagit	
fram	ett	förslag	på	namn	för	
det	nya	vård‐	och	
omsorgsboendet	i	Förslöv	
samt	på	den	nya	gatan	upp	till	
boendet.	Kommunstyrelsen	
har	återremitterat	ärendet	till	
namnkommittén	för	att	ge	
vård‐	och	omsorgsnämnden	
möjlighet	att	lämna	
synpunkter	på	förslaget.

Till	KS	april	2018 1
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24 Arbetsmiljöenkät	i	kommunhuset 000134/2018 Väckt	ärende	av	Kerstin	
Gustafsson	(M)	på	KS	au	2018‐01‐
30.	Yrkande:	1.	En	
arbetsmiljöenkät	med	inriktning	
på	den	psykosociala	arbetsmiljön	
genomförs	snarast	och	redovisas	
till	kommunstyrelsen	i	mars	
2018.	2.	Målgrupp	för	enkäten	är	
chefer	och	medarbeetare	i	
kommunhuset.	3.	Upplägg	av	
enkät	och	genomförande	
redovisas	till	arbetsutskottet	den	
20	februari	2018.

KS	feb	2018	beslutar	att	ärendet	
får	väckas	och	skickas	till	
förvaltningen	för	beredning.

1
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 Tjänsteskrivelse  
 

180103\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (1) 

 
Datum: 2018-04-25 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Henrik Andersson 

Dnr: KS 001415/2017 – 900 
 
 

Delgivningar 
 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
Delgivningarna redovisas och läggs till handlingarna. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Delgivningar: 
 
a). Kommunala Pensionärsrådets sammanträdesprotokoll 2018-02-08 
 
b). Mötesanteckningar från Kommunala Handikapprådet 2018-03-13  
 
 
 
 
Henrik Andersson, nämndsekreterare 
Kommunkontoret 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Inkomna delgivningar. 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunala Pensionärsrådet {KPR) 
Sammanträdesprotokoll 

Tid 

Plats 

Närvarande 

2018-02-08, kl. 10.00-11.25 

Ingrid-Marie, kommunkontoret i Båstad 

Tord Knutsson, ordförande 
Christer Nordin, vice ordförande 
Karin Wilson, ledamot 
Stig Andersson, ledamot 
Gunilla Linghoff, ledamot 
Tore Schersten, ledamot 
Claes Wastensson, ledamot 
Birgit Gabrielsson, ledamot 
Inger Westin, ledamot 
Stellan Andersson, ersättare 
Laila Jönsson, ersättare 
Ingela Bernhold, ersättare 
Lillemor Johnsson, ersättare 
Lena Rudolfsson, ersättare 
Henrik Andersson, sekreterare 

1. Mötets öppnande och val av justerare 

1 (3) 

Ordföranden öppnar mötet. Nya ersättaren Lena Rudolfsson presenterar sig kort. 
Stig utses till juste rare. 

2. Godkännande av dagordningen 
Informationen från Vård och omsorg samt nämnden utgår idag. Rådet beslutar 
att godkänna dagordningen i övrigt. 

3. Tillgänglighetsguide för Båstads kommun: Lägesrapport 
Näringslivsstrateg Helena Ivarsson föredrar ärendet och berättar vad som hänt 
efter kommunstyrelsens beslut den 6 december förra året. 
Ingå i den så kallade tillgänglighetsdatabasen - hur ska den presenteras? 
Arbetet pågår och kommunen samarbetar med Båstad Turism och Näringsliv, 
via Tillväxtrådet. Viktigt med dialog och samarbete, annars blir det som vid nya, 
bristfälliga järnvägsstationen: alla skyller på varandra. 

4. Remiss: Brukarrevision av ÖF, förvaltare och gode mäns arbete 
Kanslichef Catharina Elofsson presenterar underlaget, som från början initierades 
genom ett medborgarförslag. Exempel från Göteborg: brukarna utbildas och gör 
revisionen. Men detta har ännu inte testats inom överförmynderiverksamheten. 
En brukarrevision går stick i stäv med en överförmyndarnämnd? 

-7 Rådet är överens om att gå på förvaltningens linje och avslå medborgarförslaget. 
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5. Remiss: Förslag till ny organisation av överförmyndarverksamheten 
Kanslichef Catharina Elofsson presenterar underlaget. 
En del siffror gås igenom: 

Antal ställföreträdare 
1 
5 
1 
3 
1 
3 
12 
146 

Antal uppdrag 
10 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 

Av dessa totalt 249 uppdrag finns 63 förmyndare registrerade, 43 förvaltare, 
132 god man och 11 särskilt förordnade vårdnadshavare. På klientsidan finns 
155 vuxna huvudmän och 64 underåriga: totalt 219 personer. En klient kan ha 
flera ställföreträdare och flera förordnande. Ex: Ett barn har två förmyndare. Båda 
förmyndare är då listade dubbelt med ett uppdrag. Ganska enkelt för tillfället att få 
god man i Båstads kommun. 

Vad kommer det att kosta? 

-7 Rådet är överens om att gå på förvaltningens linje och ställa sig bakom förslaget 
att överförmyndarverksamheten från och med mandatperioden 2019-2022 bedrivs 
i form av en gemensam nämnd. 

6. Genomgång av protokoll från föregående möt e 
Protokollet från mötet den 14 december godkänns och läggs till handlingarna. 

7. Nya hälso- och sjukvårdsavtalet: Uppföljning 
Vård och omsorgs Sandra Sturk föredrar kring Lag om samordnad utskrivning från 
slutenvården samt nya hälso- och sjukvårdsavtalet. Hon berättar hur det går i vår 
kommun och vi ligger glädjande nog bra till i arbetet med detta så här långt. 

8. Övriga frågor och information/ ledamöterna runt 
Christer delar ut en skrivelse som handlar om kommunala förenings bidrag och 
frågan om varför inte pensionärsföreningarna får bidrag - Se bilaga. Bra exempel 
från Malmö nämns där pensionärsföreningarna årligen erhåller 4 7 kr /medlem. 
Karin nämner från Östra Karup de framträdanden som gjordes förra året, totalt 
32 stycken: tyvärr i princip helt ofinansierat. 

-7 Rådet är överens om att ställa sig bakom skrivelsen. 

KPR bjuder in företrädare för partierna i kommunfullmäktige till politiker
utfrågning, onsdagen den 1 augusti kl. 13.30 i Sessionssalen. Rådet återkommer 
med frågor att debattera. Efter valet kan man ställa samma frågor på nytt till de 
som ska styra i kommunen 2019-2022. 
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Stellan: Bassängen på Vårliden? Tråkigt att Vård och omsorg inte längre vill driva 
badet, trots att efterfrågan finns. Nu tvingas man åka till Laholm, men det är svårt 
att få tider dit eftersom anläggningen är så populär. Tips om att bilda en förening 
och boka upp lokalen på Vårliden (via Båstadhem). Det finns även bidrag att söka 
via Sparbanksstiftelsen Gripen, menar Christer. 

Stig undrar vad som händer med bussarna? Anledning att bjuda in kommun
styrelsens ordförande till nästa möte med KPR för att diskutera detta. 

Ingela berättar om tidtabeller som tagits ner i Båstad (buss/tåg) och ersatts 
av information via Skånetrafikens app till mobiltelefonen. Hur klarar de 
äldre av detta? 

9. Datum för nästa möte 
Torsdagen den 26 april kl. 10.00 i Astrakanen, kommunhuset i Båstad. 

Ordförande Sekreterare 
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Kommunstyrelsen 
Båstad kommun. 

Undertecknade ordförande i Spf Seniorerna läste 
den 28/12 NST Båstadsidan där alla föreningar 
som kommer att få kommunalt bidrag redovisades. 

BÅSTADS KOMMUN 
Kommuns!~ 

2018 -oz ... 0 8 
Dnr.if.~.QQQQ.!?.~ /.. 
•. ;;;.~t..'f!..:: .. <t.P....r.. •• z::: 

De enda föreningar som saknades är pensionärsföreningama. 

Varför kan inte Båstad kommun, som kringliggande kommuner, 
ge oss ett kommunalt bidrag? 

Vi bedriver kursverksamhet, gymnastik och promenader 
samt en social gemenskap. 

Detta för att bla. minska ensamheten hos ensamma 
pensionärer. 

Vi är 1100 medlemmar i Båstad kommun. 
En mycket stark grupp vid nästa val. 

Med vänlig hälsning 
Och hopp om ett svar. 

Karin Wilsson Östra Karup 

Claes W astensson Båstad 

Christer Nordin Södra Bjäre. 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Mötesanteckningar - Kommunala handikapprådet 

Tid 

Plats 

Närvarande 

2018-03-13, kl. 17.00 - 18:30. 

Astrakanen, kommunkontoret i Båstad 

Ingrid Edgarsdotter, Ordförande 
Sven Nordström, Reumatikerföreningen i Nordvästra Skåne 
Hedvig Olofsson, Parkinsonföreningen i Båstad med omnejd 
Krystyna Torn blad, Psoriasisförbundet, lokalavdelning Bjäre/ Åsbo 
Lena Jönsson, RBU 
Kerstin Hörup, SRF 
Karl Lundgren, FUB 
Britt-Marie Rosander, DHR 
Marianne Sutinen, ersättare, Parkinsonföreningen i Båstad med omnejd 
Taina Virmalainen, sekreterare 
Ingrid Pettersson, socionom, del av mötet 
Emma Pihl, Vård- och omsorgschef, del av mötet 
Eva-Marie Persson, enhetschef anhörigstöd, del av mötet 
Maria Ekman, anhörigombud, del av mötet 

Frånvarande Jan Gunnarsson 

1. Mötets öppnande, upprop och val av justeringsperson 

Justering sker av Hedvig Olofsson. 

2. Godkännande av dagordningen 

Utsänt förslag till dagordning godkänns. 

3. Information från Vård och omsorg och nämnden och presentation av 
verksamheten för anhörigstöd 

1 (2) 

Ingrid Pettersson går igenom senaste nytt från verksamheten och nämnden. Anbudstiden för 
boendet i Förslöv går ut idag. Beslut ska fattas i kommunfullmäktige. Nämnden och 
förvaltningen hoppas på byggstart hösten 2018. Tidsplanen är att boendet ska vara klart vid 
årsskiftet 2019 /2020. 

Backe bo, som är ett företag som driver helt och hållet privatägda boenden, har ställt 
förfrågan till Båstads kommun om att få bygga ett boende för yngre med personer med 
kognitiv nedsättning. De kommer att erbjuda lägenheter i vanligt boende och om planerna 
verkställs kan kommunen köpa platser på boendet. 

Utifrån att det är femåringsgrupper från två förskolor har flyttat sina verksamheter till 
Strandängsskolan ska Cafä Sol flytta till Vårliden. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott kommer den 20 mars besluta om fortsatt planering om nytt 
boende enligt LSS. 

Maria Ekman och Eva-Marie Persson presenterar verksamheten för anhörigstöd. Man 
erbjuder olika stödformer för att underlätta för personer som vårdar närstående. Stöd kan 
ges både i samtal, gemensamma aktiviteter men också utbildning. Det finns även en 
facebookgrupp att ansluta sig till. Idag finns deras verksamhet under Systembolaget intill r cE; 
daglig verksamhet men flyttar nu under nästa vecka till Vårliden. ~ 186
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4. Information: Sjukresor och färdtjänst - resevillkor för serviceresor 

Skriftlig information om sjukresor och färdtjänst har bifogats i kallelsen. Rådet konstaterar 
att informationen är mer riktat mot dem som kör resorna. Här står mycket om beställarens 
ansvar och lite om Skånetrafikens skyldigheter. Det positiva är att resenären inte betalar vid 
resan utan faktura skickas. Informationen läggs till handlingarna. 

5. Genomgång av anteckningar från förra mötet 

Rådet går igenom anteckningarna från föregående möte. Anteckningarna godkänns 
och läggs till handlingarna. 

6. Ledamöterna runt/övrigt 

Hedvig Olofsson delar ut broschyrer om trygghetslarm och färdtjänst. 

Lena Jönsson har sett ritningarna till PIR-huset. Handikapparkeringen ligger långt bort. 
Ingången är mot kajen och rampen är brant. Dörren till huset är tung. Lena har pratat med 
Båstadhem. Ingrid Edgarsdotter noterar detta. 

Kerstin Hörup berättar att hon haft dialog med fastighetsägaren till församlingsgården i 
Båstad. Trappan ska tas bort och ersättas med en bred ramp som har räcken på båda sidor. 
Det kommer att bli en låg lutning på rampen som också får en bra belysning. Bygglov är 
beviljat. Nästa steg är att beräkna kostnaden för arbetet. 

Karl Lundgren informerar om att man haft protester med brukarna mot sparkravet på 
Myllefallet den 8 mars. Skånenytt spelande in och sände nyheten dagen efter. 

Vidare informerar Karl om att man i samarbete med Ängelholm anordnas en träff i 
Grevieparken den 25/3 med dans. 

Flera ledamöter har noterat att snöröjningen fungerar dåligt. Alla parkeringsplatser ska 
skottas. 

Vidare framför Britt-Marie att vägen på gamla Stationsvägen i Förslöv är full av gropar, 
särskilt vid kanterna där man går. Trapporna behöver markeras bättre bland annat vid gamla 
Gunnars bröd i Förslöv. 

7. Datum för nästa möte 

Tisdagen den 15 maj 2018 klockan 17.00 i Astrakanen, kommunkontoret i Båstad. 

cm, Båstad 2018-03-14 

lflw) !Jl,~a:Kr 
t I J' ' ...,~r~för~:rsc 

~~\ 
Taina Virmalainen 
Sekreterare 

duLCJ Nf~ /j ,/ Å 

vig,Ö l~:Q"V"V'-' 
Justerare 
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 Tjänsteskrivelse  
 

 

1 (1) 

 
Datum: 2018-04-25 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Henrik Andersson 

Dnr: KS 001416/2017 – 900 
 
 

Anmälan av delegationsbeslut 
 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
Delegationsbesluten redovisas och läggs till handlingarna. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Delegationsbeslut: 
 
a). Delegationsbeslut - HR-avdelningen 
 
b). Delegationsbeslut - Trafikingenjören 
 
c). Delegationsbeslut - Trafikingenjören - Dispens från LTF 
 
d). Delegationsbeslut - Parkeringstillstånd för rörelsehindrad januari-mars 2018 
 
e). Delegationsbeslut - Individ och familj 2018-02-23 - 2018-03-25 
 
 
 
 
 
Henrik Andersson, nämndsekreterare 
Kommunkontoret 
 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Anmälda delegationsbeslut. 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunledningskontoret 

Delegationsbeslut 
BÅST/'.0'' l<OMMUN 

Komrr1u.-:s;yrelsen 

Z018 -04- 2 4 
Dnr ... ~.?. .... C..~J.~ .. \.~(.!9,~t 
QllUlllUIUt111111111 111 :;,,~~!?.llllllUlllt 

Beslut fattade enligt delegationsbestämmelser för kommunstyrelsen 

. - -. -
• • 
P003 2018-04-16 

P003 2018-04-12 

P002 2018-05-14 

P003 2018-04-09 

P003 2018-04-09 

P003 2018-04-09 

P003 2018-01-08 

P003 2017-06-01 

P002 2017-12-05 

P003 2018-01-07 

P013 2018-04-17 

P013 2018-04-14 

Underskrift 
Datum 

2018-04-23 
Namnförtydligande 

Anna Trotzig 

Ärendebeskrivning Lagrum Beslut Delegat 

Anställning. 
Administratör.40A3 

Anställning. 
Kundcentermedarbetare.43A 
1 

Anställning. 
Förskolechef.13A13 

Anställning. 
Undersköterska.20A3 

Anställning.Personlig 
assistent.46A 18 

Anställning.Personlig 
assistent.46A19 

Anställning.Lärare MAJ 
N0.56A1 

Anställning. 
Specialpedagog.56A2 

Anstäl Ini ng.Enhetschef.2A2 

Anställning. 
Vård biträde.28A 12 

Överenskommelse utköp K. 
G.2986 

Överenskommelse utköp P. 
H.2987 

Administrativ chef. 
Andrea Lahger 

Servicechef.Eva 
Larsson 

8itr. skolschef. 
Margaretha Ekelund
Svensson 

Enhetschef.Anne 
Hallenborg 

Enhetschef.Lena 
Ljungquist 

Enhetschef.Lena 
Ljungquist 

Rektor.Camilla 
Persson 

Rektor.Camilla 
Persson 

8ildningschef.Henrik 
Andersson 

Enhetschef.Pernilla 
Ho I te 

HR-chef.Philipp 
Seufer 

HR-chef.Philipp 
Seufer 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Teknik & service 

Delegationsbeslut BASTADS KOM 
Kommunstyre/s~UN 

2018 -04- 17 
Dnr .. f.:.-?. .. 9..<?./.Y.!.~ /z 0 / ::? 
"'"'''"• Oo {. .. ~ .. ".. 7 ................... :::.<.. C) 

111
'

11
'

111•••aa 

Beslut fattade enligt delegationsbestämmelser för kommunstyrelsen 

T005 2018-03-05 Flyttning av fordon AWZ914, Flyttning Alexander Johanzon 
Åkagårdsvägen i Förslöv. påkallas 

enligt 
protokoll 

T006 2018-01-22 BK1-2018 Grävtillstånd till Godkänd Alexander Johanzon 
Bjärekraft. 
Skeppareg_Roddareg mfl. 

T006 2018-02-12 BK2-2018 Grävtillstånd till Godkänd Alexander Johanzon 
Bjärekraft. Lotsgatan mfl. 

T006 2018-02-22 BK3-2018 Grävtillstånd till Godkänd Alexander Johanzon 
Bjärekraft. Tennisv mfl. 

T006 2018-02-22 NSVA1-2018 Grävtillstånd till Godkänd Alexander Johanzon 
NSV A. kommunal grönyta vid 
Slammarpsvägen i Förslöv 

T006 2018-02-05 Ö1-2018 Grävtillstånd till Godkänd Alexander Johanzon 
Båstadhem. vid KC. 

T006 2018-02-21 Ö2-2018 TA-plan PH-Bygg Accepterad Alexander Johanzon 
AB. Kungsbergsvägen 

T004 2018-03-26 KS000345/ Yttrande tung, bred och lång Ingen erinran Alexander Johanzon 
2018-350 transport på färdväg inom 

Båstads kommun, TRV 
2018/32805 

T004 2018-03-26 KS000308/ Yttrande om trafikaktivitet på Ingen erinran Alexander Johanzon 
20 färdväg inim Båstads kommun, 

LST 258-5705-2018 

TOO!.)" 2018-01-25 Flyttning av fordon PGF151, Flyttning Alexander Johanzon 
Parkering i Förs löv. påkallas 

enligt 
protokoll 

T006 2018-03-14 BK4-2018 Grävtillstånd till Godkänd Alexander Johanzon 
Bjärekraft. Ordensgatan 8. 

T006 2018-03-22 BK5-2018 Grävtillstånd till Godkänd Alexander Johanzon 
Bjärekraft. Heimersgatan_mfl 

T006 2018-04-03 BK6-2018 Grävtillstånd till Godkänd Alexander Johanzon 
Bjärekraft. Flymossevägen 

T006 2018-03-26 NSVA2-2018 Grävtillstånd Godkänd Alexander Johanzon 
Hagalundsgatan mfl. 
Förlängning av tillstånd 
NSVA1-2017 

T006 2018-03-26 SK1-2018 Grävtillstånd Godkänd Alexander Johanzon 
Hjorths gatan. 

T006 2018-03-16 Ö3-2018 Grävtillstånd H Godkänd Alexander Johanzon 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Teknik & service 

BÅSTADS KOMMUN 
Kommunstyrelsen Delegationsbeslut 

Beslut fattade enligt delegationsbestämmelser för kommunstyrelsen 

T002 2018-01-05 Dispens från L TF tom Alexander Ejwertz 
Båstadhem AB 2018-12-31 Johanzon 

T002 2018-01-10 Dispens från L TF tom Alexander Ejwertz 
Kristina Geiger 2018-12-31 Johanzon 

T002 2018-01-10 1333/17-3 Dispens från L TF tom Alexander Ejwertz 
50 fam.Warholm/Torekov 2018-12-31 Johanzon 

T002 2018-01-12 12,13/18-3 Dispens från L TF tom Alexander Ejwertz 
50 Garden Service12 2018-12-31 Johanzon 

T002 2018-01-12 Dispens från L TF tom Alexander Ejwertz 
Birger Forsbrant 2020-12-31 Johanzon 

T002 2018-01-17 Dispens från L TF tom Alexander Ejwertz 
polit. M-L Nilsson 2018-12-31 Johanzon 

T002 2018-02-02 126/19-350 Dispens från L TF tom Alexander Ejwertz 
NSVAavd.155 2018-12-31 Johanzon 

T002 2018-02-02 127/18-350 Dispens från L TF tom Alexander Ejwertz 
NSVA avd. rörnät 2018-12-31 Johanzon 

T002 2018-03-13 289/18-350 Dispens från L TF tom Alexander Ejwertz 
Harplinge transport 2019-04-10 Johanzon 

T002 2018-03-20 289/18-350 Dispens från L TF tom Alexander Ejwertz 
Annika Nilsson 2018-12-31 Johanzon 

Underskrift 
Datum 

2018-04-11 
Namnförtydligande 

Alexander Ejwertz Johanzon 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Teknik & service 

Delegationsbeslut 
BÅSTADS KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

2018 -04- 11 
Dnr ... k.?. ... 9.9.L~. ~9.. /.?.QJ }-
......... ... ... ............ ... .......... ~.'J.9 cJ 

Beslut fattade enligt delegationsbestämmelser för kommunstyrelsen 

T003 2018-01-11 1375/17-3 PT för rörelsehindrade Bifaller Valeria Andersson 
50 förlängning (2210) 

T003 2018-01-11 1350/17-3 PT för rörelsehindrade Bifaller Valeria Andersson 
50 förlängning (2212) 

T003 2018-01-11 5/18-350 PT för rörelsehindrade Bifaller Valeria Andersson 
förlängning (2213) 

T003 2018-01-19 35/18-350 PT för rörelsehindrade Bifaller Valeria Andersson 
förlängning (2214) 

T003 2018-01-19 062/18-350 PT för rörelsehindrade Bifaller Valeria Andersson 
förlängning (2215) 

T003 2018-01-31 46/18-350 PT för rörelsehindrade Bifaller Valeria Andersson 
förlängning (2216) 

T003 2018-02-06 90/18-350 PT för rörelsehindrade Bifaller Valeria Andersson 
förlängning (2217) 

T003 2018-02-13 163/18-350 PT för rörelsehindrade Bifaller Valeria Andersson 
nytt (2218) 

T003 2018-02-15 104/18-350 PT för rörelsehindrade Bifaller Valeria Andersson 
förlängning (2219) 

T003 2018-02-19 194/18-350 PT för rörelsehindrade Bifaller Valeria Andersson 
förlängning (2220) 

T003 2018-02-23 228/18-350 PT för rörelsehindrade Bifaller Valeria Andersson · 
nytt (2221) 

T003 2018-03-02 251/18-350 PT för rörelsehindrade Bifaller Valeria Andersson 
nytt (2222) 

T003 2018-03-02 232/18-350 PT för rörelsehindrade Bifaller Valeria Andersson 
förlängning (2223) 

T003 2018-03-09 256/18-350 PT för rörelsehindrade Bifaller Valeria Andersson 
nytt (2224) 

T003 2018-03-09 263/ 18-350 PT för rörelsehindrade Bifaller Valeria Andersson 
förlängning (2225) 

T003 2018-03-09 268/18-350 PT för rörelsehindrade Bifaller Valeria Andersson 
nytt (2226) 

T003 2018-03-15 288/ 18-350 PT för rörelsehindrade Bifaller Valeria Andersson 
nytt (2227) 
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Underskrift 
Datum 

2018-04-10 
Namnförtydligande 

Valeria Andersson 

193



Delegationsbeslut 

BÅSTADS KOMMUN 
Kommunstyreigen: 

2018 -03- 2 9 
!t'·· ff.~ .. ~ .. ~1.:t!f./ 
.... et.1. .. ~ ... ?..P..l? •....... 

Individ och familj Båstads kommun 

2018-02-23-2018-03-25 

194



Besluts datum 

2018-02-23 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2018-02-23 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2018-02-23 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2018-02-23 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

2018-02-23 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2018-02-23 Vux Beslut inleda utredning enl 11 kap 1 § 

2018-02-26 Ek bistånd beslut inleda utredning 

2018-02-26 Ek Inleda försörjningsinsats 

Urvalspa ram etra r: 20180223 - 20180325 

OrnanisatioD' 

Undemjvåer 

Handläggare: 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 2018-03-26 

Beslutsfattare· 

Personnummer: * 

Beslutsfattare 

Alexandra Borbelj 

Behovet bedöms vara tillgodose 
Anna Berg 

Ingår ej i skälig levandsnivå 
Anna Berg 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Anna Berg 

Maria Ivarsson 

Nicolina Carlsson 

Ann-Britt Nilsson 

Ann-Britt Nilsson 

Urvalsdatum = Beslutsdatum 

A vslagsbelopp 

4 637,33 

200,00 

Sida 1I18 
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Beslutsdatum 

2018-02-26 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2018-02-26 Ek fly Bistånd 4 kap 1 §Bifall 

2018-02-26 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

2018-02-26 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

2018-02-26 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2018-02-26 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2018-02-26 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2018-02-26 Vux Beslut inleda utredning enl 11 kap 1 § 

2018-02-26 Ek bistånd beslut inleda utredning 

Uryalsparametrar: 20180223 - 20180325 
Ornanisation-

Undemivåer: 

Handläggare: 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 2018-03-26 

Beslutsfattare· 

Personnummer: * 

Beslutsfattare 

Anna Berg 

Pension otillräcklig 2017 
Anna Berg 

Sjukskriven utan rätt till ersättni 
Anna Berg 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Anna Berg 

Annelie Zerman 

Annelie Zerman 

Annelie Zerman 

Linda Hedman 

Linda Tillman Åkerhjelm 

Uryalsdatum = Beslutsdatum 

Avslagsbelopp 

6 764,00 

1 303,00 

1 515,00 

Sida2I18 
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Beslutsdatum 

2018-02-26 

2018-02-26 

2018-02-26 

2018-02-26 

2018-02-26 

2018-02-26 

2018-02-27 

2018-02-27 

2018-02-27 

Urvalspararnetrar: 

Ek Inleda försörjningsinsats 

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek bistånd beslut inleda utredning 

Ek Inleda försörjningsinsats 

Ek Inleda försörjningsinsats 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

Ek bistånd beslut inleda utredning 

Organisation

Undernivåer 

Handläggare: 

20180223 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 2018-03-26 

- 20180325 Beslutsfattare· 

Personnummer * 

Beslutsfattare 

Linda Tillman Åkerhjelm 

Linda Tillman Åkerhj elm 

Linda Tillman Åkerhjelm 

Madelene Colliander 

Madelene Colliander 

Maria Ivarsson 

Behovet bedöms vara tillgodose 
Anna Berg 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Anna Berg 

Annelie Zerman 

Urvalsdatum = Beslutsdatum 

Avslags belopp 

900,00 

Sida3I18 
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Beslutsdatum 

2018-02-27 Ek Inleda försörjningsinsats 

2018-02-27 Ek bistånd 4 kap 1 §, 9 kap 2 §förskott på förmån 

2018-02-27 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2018-02-27 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2018-02-27 Ek Beslut inleda utredning överklagande 

2018-02-27 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2018-02-27 Vux Beslut inleda utredning enl 11 kap 1 § 

2018-02-28 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

2018-02-28 Ek fly Bistånd 4 kap 1 §Bifall 

Urvalsparametrar: 20180223 - 20180325 

Organisation-

Undemivåer: 

Handläggare· 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 2018-03-26 

Beslutsfattare: 

Personnummer· * 

Beslutsfattare 

Annelie Zerman 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Annelie Zerman 

Linda Tillman Åkerhjelm 

Linda Tillman Åkerhjelm 

Madelene Colliander 

Maria Ivarsson 

Nicolina Carlsson 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Anna Berg 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Anna Berg 

Uryalsdatum = Beslutsdatum 

A vslagsbelopp 

3 477,00 

700,00 

3 982,00 

Sida 4 I 18 
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Delegeringslista 

Utskrifts datum: 2018-03-26 

Beslutsdatum A vslagsbelopp 

Beslutsfattare 

2018-02-28 Gem Kostnader i samband med insats bifall 1 800,00 
Linda Hedman 

2018-03-01 Ek fly bistånd beslut inleda utredning 
Anna Berg 

2018-03-01 Ek fly inleda försörjningsinsats 
Anna Berg 

2018-03-01 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall Arbetslös - Ingen ersättning 1 605,00 
Anna Berg 

2018-03-01 Ek bistånd beslut inleda utredning 
Annelie Zerman 

2018-03-01 Ek Inleda försörjningsinsats 
Annelie Zerman 

2018-03-01 Vux Missb Inst.plac särskild kostn 4 kap 1 § bifall 9 922,00 
Linda Hedman 

2018-03-01 Vux Kostnader i utredning 10 183,00 
Linda Hedman 

2018-03-01 Vux Missb Inst.plac särskild kostn 4 kap 1 § bifall 11 057,00 
Linda Hedman 

Urvalsparametrar: 20180223 - 20180325 Beslutsfattare: 
Urvalsdatum = Beslutsdatum Sida5/18 

Ornanisation: 

Undernivåer: 

Handläggare· Personnummer· * 
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Beslutsdatum 

2018-03-01 Vux Kostnader i utredning 

2018-03-01 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2018-03-01 Ek bistånd beslut inleda utredning 

2018-03-01 Ek Inleda försörjningsinsats 

2018-03-01 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

2018-03-01 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2018-03-01 Ek bistånd 4 kap 1 §, 9 kap 2 § förskott på förmån 

2018-03-02 Ek bistånd 4 kap 1 §, 9 kap 2 §förskott på förmån 

2018-03-02 Ek Bistånd 4 kap 1 §avslag 

Urvalspararnetrar: 20180223 - 20180325 
Organisation: 

Undemivåer 

Handläggare· 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 2018-03-26 

Beslutsfattare-

Personnummer * 

Beslutsfattare 

Linda Hedman 

Linda Tilhnan Åkerhjehn 

Madelene Colliander 

Madelene Colliander 

Väntar på etableringsersättning : 
Madelene Colliander 

Maria Ivarsson 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Maria Ivarsson 

Arbetslös - Ingen ersättning 
Linda Tilhnan Åkerhjehn 

Maria Ivarsson 

Urvalsdaturn = Beslutsdatum 

Avslags belopp 

10 212,00 

722,00 

10 702,00 

2 000,00 

Sida 6 / 18 
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Beslutsdatum 

2018-03-02 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2018-03-02 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2018-03-05 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2018-03-05 Ek bistånd 4 kap 1 §, 9 kap 2 § förskott på förmån 

2018-03-06 Ek bistånd beslut inleda utredning 

2018-03-06 Ek Inleda försörjningsinsats 

2018-03-06 Vux Missb Inst.plac särskild kostn 4 kap 1 § bifall 

2018-03-06 Gem Kostnader i samband med insats bifall 

2018-03-06 Vux L VM Särskild kostnad bifall 

Urvalsparametrar: 20180223 - 20180325 

Organisation· 

Undemiväer 

Handläggare: 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 2018-03-26 

Beslutsfattare· 

Personnummer· * 

Beslutsfattare 

Maria Ivarsson 

Per-Martin Boklund 

Annelie Zerman 

Arbetslös - Ingen ersättning 
Annelie Zerman 

Annelie Zerman 

Annelie Zerman 

Linda Hedman 

Linda Hedman 

Linda Hedman 

Urvalsdatum = Beslutsdatum 

.Avslags belopp 

6 480,00 

14 000,00 

1 800,00 

123 200,00 

Sida 7/18 
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Beslutsdatum 

2018-03-06 

2018-03-06 

2018-03-06 

2018-03-06 

2018-03-06 

2018-03-07 

2018-03-07 

2018-03-07 

2018-03-07 

Urvalsparametrar: 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 §avslag 

Ek fly bistånd beslut inleda utredning 

Ek fly inleda försörjningsinsats 

Ek bistånd beslut inleda utredning 

Ek Inleda försörjningsinsats 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek fly bistånd 4 kap 2 § bifall 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 §Bifall 

Organisation· 

Undemivåer 

Handläggare: 

20180223 - 20180325 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 2018-03-26 

Orsak Beviljat Avs lagsbelopp 

Beslutsfattare 

Utredningen kan ej färdigställas 
Madelene Colliander 

Per-Martin Boklund 

Per-Martin Boklund 

Per-Martin Boklund 

Per-Martin Boklund 

Ingår ej i skälig levandsnivå 
Anna Berg 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 3 767,00 
Anna Berg 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 1 126,00 
Anna Berg 

Pension otillräcklig 2017 1 345,00 
Anna Berg 

Beslutsfattare: 
Urvalsdatum = Beslutsdatum Sida8/18 

Personnummer * 
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Beslutsdatum 

2018-03-07 

2018-03-07 

2018-03-07 

2018-03-07 

2018-03-07 

2018-03-08 

2018-03-09 

2018-03-09 

2018-03-09 

Urvalsparametrar: 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 §Bifall 

Vu:x Beslut inleda utredning enl 11 kap 1 § 

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

Vu:x Beslut inleda utredning enl 11 kap 1 § 

Qrganisation

Undernivåer: 

Handläggare· 

20180223 - 20180325 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 2018-03-26 

Beslutsfattare: 

Personnummer * 

Beslutsfattare 

Sjukskriven med läkarintyg-inge 
Anna Berg 

Helen Johansson 

Linda Tillman Åkerhjelm 

Bidrar ej till sin försörjning 
Madelene Colliander 

Maria Ivarsson 

Arbetslös - Ingen ersättning 
Anna Berg 

Behovet bedöms vara tillgodose 
Anna Berg 

Pension otillräcklig 2017 
Anna Berg 

Ivona Widen 

Urvalsdatum = Beslutsdatum 

A vslagsbelopp 

373,00 

7 982,00 

795,00 

Sida9/18 
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Beslutsdatum 

2018-03-09 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2018-03-12 Ek bistånd 4 kap 1 §, 9 kap 2 §förskott på förmån 

2018-03-12 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2018-03-12 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2018-03-12 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

2018-03-12 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

2018-03-12 Vux Beslut inleda utredning enl 11 kap 1 § 

2018-03-13 Ek bistånd beslut inleda utredning 

2018-03-13 Ek Inleda försörjningsinsats 

Urvalsparametrar: 20180223 - 20180325 

Organisation: 

Undemivåer· 

Handläggare· 

Delegeringslista 

Utskriftsdatum: 

Beslutsfattare· 

Orsak: 

Personnummer * 

2018-03-26 

Beslutsfattare 

Linda Tillman Åkerhjelm 

Arbetar deltid, ofrivilligt - Otillr 
Annelie Zerman 

Linda Tillman Åkerhjelm 

Behovet bedöms vara tillgodose 
Madelene Colliander 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Madelene Colliander 

Akut/Tillfälligt behov, utan förn 
Maria Ivarsson 

Nicolina Carlsson 

Ann-Britt Nilsson 

Ann-Britt Nilsson 

Urvalsdatum = Beslutsdatum 

Avslagsbelopp 

5 779,00 

3 915,00 

2 505,00 

Sida 10 I 18 
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Beslutsdatum 

2018-03-13 

2018-03-13 

2018-03-13 

2018-03-14 

2018-03-14 

2018-03-14 

2018-03-14 

2018-03-14 

2018-03-14 

Urvalsparametrar: 

Ek bistånd 4 kap 1 §, 9 kap 2 § förskott på förmån 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek Förvaltningsrätten avslår överklagandet 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

Vux Beslut inleda utredning enl 11 kap 1 § 

Vux Kostnader i utredning 

Organisation· 

Underniväer· 

Handläggare: 

20180223 - 20180325 

Delegeringslista 

Utskriftsdaturn: 2018-03-26 

Beslutsfattare· 

Personnummer * 

Beslutsfattare 

Sjuk- el aktivitetsersättning-vän1 
Anna Berg 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Anna Berg 

Linda Tillman Åkerhjelm 

Anna Berg 

Anna Berg 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Anna Berg 

Arbetslös - Väntar på ersättning 
Anna Berg 

Ivona Widen 

Linda Hedman 

Urvalsdatum = Beslutsdatum 

Avslags belopp 

12 387,00 

9 450,00 

2 068,00 

7 425,00 

880,00 

Sida 11I18 
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Beslutsdatum 

2018-03-14 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2018-03-14 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

2018-03-14 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2018-03-14 Ek fly Bistånd 4 kap 1 §Bifall 

2018-03-14 Ek Bistånd 4 kap 1 §avslag 

2018-03-15 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2018-03-15 Ek fly Bistånd 4 kap 1 §Bifall 

2018-03-19 Ek Bistånd 4 kap 1 §avslag 

2018-03-19 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Urvalspararnetrar: 20180223 
Organisation-

Undernivåer. 

Handläggare: 

- 20180325 

Delegeringslista 

Utskriftsdatum: 

Beslutsfattare· 

Orsak 

Personnummer: * 

2018-03-26 

Beslutsfattare 

Madelene Colliander 

Väntar på etableringsersättning '. 
Madelene Colliander 

Behovet bedöms vara tillgodose 
Madelene Colliander 

Väntar på etableringsersättning '. 
Madelene Colliander 

Maria Ivarsson 

Maria Ivarsson 

Väntar på etableringsersättning '. 
Per-Martin Boklund 

Anna Berg 

Behovet bedöms vara tillgodose 
Anna Berg 

Urvalsdatum = Beslutsdatum 

Avslags belopp 

1 531,00 

7 338,00 

2 138,00 

Sida12/18 
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Beslutsdatum 

2018-03-19 

2018-03-19 

2018-03-19 

2018-03-19 

2018-03-19 

2018-03-19 

2018-03-19 

2018-03-19 

2018-03-19 

Urvalsparametrar: 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 §Bifall 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

Vux Beslut inleda utredning L VM 7 § 

Vux Intern öppenvård bifall 

Vux Utredningskostnad mm 

Gem Kostnader i samband med insats bifall 

Vux Kostnader i utredning 

Vux Kostnader i utredning 

Organisation' 

Underniväer 

Handläggare· 

20180223 - 20180325 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 2018-03-26 

Beslutsfattare· 

Personnummer * 

Beslutsfattare 

Behovet bedöms vara tillgodose 
Anna Berg 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Anna Berg 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Anna Berg 

Ivona Widen 

Ivona Widen 

Linda Hedman 

Linda Hedman 

Linda Hedman 

Linda Hedman 

Urvalsdatum = Beslutsdatum 

A vslagsbelopp 

1 245,00 

1 515,00 

500,00 

500,00 

1 800,00 

Sida 13 I 18 
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Beslutsdatum 

2018-03-19 Vux Kosinader i utredning 

2018-03-19 Vux Kosinader i utredning 

2018-03-19 Vux Kosinader i utredning 

2018-03-19 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2018-03-19 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2018-03-19 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2018-03-19 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2018-03-19 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2018-03-19 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

Urva !spara metrar: 20180223 - 20180325 

Organisation-

Undemivåer: 

Handläggare· 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 

Beslutsfattare: 

Qruk 

Beslut' 

Personnummer· * 

2018-03-26 

Beslutsfattare 

Linda Hedman 

Linda Hedman 

Linda Hedman 

Linda Tillman Åkerhjelm 

Madelene Colliander 

Maria Ivarsson 

Behovet bedöms vara tillgodose 
Maria I varsson 

Ingår ej i skälig levandsnivå 
Maria Ivarsson 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Maria I varsson 

Urvalsdatnm ; Beslutsdatum 

A vslagsbelopp 

1 300,00 

1 800,00 

2 450,00 

7 079,00 

Sida 14 I 18 
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Beslutsdatum 

2018-03-19 Ek Bistånd 4 kap 1 §avslag 

2018-03-20 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

2018-03-20 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

2018-03-20 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2018-03-20 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2018-03-20 Ek Bistånd 4 kap 1 §avslag 

2018-03-20 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2018-03-20 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2018-03-20 Ek bistånd 4 kap 1 §, 9 kap 2 § förskott på förmån 

Urva lspa ram etra r: 20180223 - 20180325 

Organisation-

Undemivåer: 

Handläggare· 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 2018-03-26 

Beslutsfattare: 

Personnummer * 

Beslutsfattare 

Per-Martin Boldund 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Anna Berg 

Sjukskriven med läkarintyg-inge 
Anna Berg 

Annelie Zerman 

Annelie Zerman 

Linda Tillman Åkerhjelm 

Maria Ivarsson 

Maria Ivarsson 

Arbetslös - Ingen ersättning 
Maria Ivarsson 

Urvalsdatum = Beslutsdatum 

Avslags belopp 

33 243,00 

15 702,00 

10 545,00 

Sida 15 I 18 
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Beslutsdatum 

2018-03-21 

2018-03-21 

2018-03-21 

2018-03-21 

2018-03-21 

2018-03-21 

2018-03-21 

2018-03-21 

2018-03-21 

Urvalsparametrar: 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 §avslag 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 §Bifall 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

Ek fly 4 kap 1 § & 9 kap 2 § förskott på förmån 

Vux Beslut inleda utredning enl 11 kap 1 § 

Organisation: 

Undernjvåer 

Handläggare· 

20180223 - 20180325 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 2018-03-26 

Beslutsfattare: 

Personnummer * 

Beslutsfattare 

Behovet bedöms vara tillgodose 
Anna Berg 

Behovet bedöms vara tillgodose 
Anna Berg 

Ingår ej i skälig levandsnivå 
Anna Berg 

Behovet bedöms vara tillgodose 
Anna Berg 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Anna Berg 

Arbetslös - Ingen ersättning 
Anna Berg 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Anna Berg 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Anna Berg 

Ivona Widen 

Urvalsdatum = Beslutsdatum 

Avslagsbelopp 

253,00 

1 701,00 

4 198,00 

2 803,00 

Sida 16 I 18 
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Beslutsdatum 

2018-03-21 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2018-03-21 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

2018-03-21 Ek fly Bistånd 4 kap 1 §avslag 

2018-03-22 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2018-03-22 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2018-03-22 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2018-03-22 Ek fly Bistånd 4 kap 1 §Bifall 

2018-03-22 Vux Beslut inleda utredning enl 11 kap 1 § 

2018-03-22 Vux Beslut om behandling i egen öppenvård 

Urvalsparametrar: 20180223 - 20180325 
Organisation· 

Underniväer 

Handläggare· 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 2018-03-26. 

Beslutsfattare: 

Personnummer· * 

Beslutsfattare 

Linda Tillman Åkerhjelm 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Maria Ivarsson 

Ingår ej i skälig levandsnivå 
Maria Ivarsson 

Anna Berg 

Annelie Zerman 

Linda Tillman Åkerhjelm 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Maria Ivarsson 

Nicolina Carlsson 

Nicolina Carlsson 

Uryalsdatum = Beslutsdatum 

A vslagsbelopp 

6 814,00 

1 430,00 

Sida 17/18 

211



Beslutsdatum 

2018-03-23 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

2018-03-23 Ek Bistånd 4 kap 1 §avslag 

2018-03-23 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2018-03-23 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2018-03-23 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Urvalsparametrar: 20180223 - 20180325 

Organisation: 

Undemivåer: 

Handläggare: 

Delegeringslista 

Utskriftsdatum: 2018-03-26 

Beslutsfattare· 

Personnummer: * 

Beslutsfattare 

Arbetslös - Ingen ersättning 
Anna Berg 

Madelene Colliander 

Bidrar ej till sin försörjning 
Madelene Colliander 

Bidrar ej till sin försörjning 
Madelene Colliander 

Maria Ivarsson 

Urvalsdatum = Beslutsdatum 

Avslags belopp 

12 222,00 

Sida 18 I 18 
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Besluts datum 

2018-02-23 

2018-02-23 

2018-02-26 

2018-02-26 

2018-02-26 

2018-02-27 

2018-02-28 

2018-02-28 

Urvalsparametrar: 

Delegeringslista 

Utskriftsdatum: 

BoU Beslut enl 11 kap §§ 1,2 SoL inleda utredning 

Gem Kostnader i samband med insats bifall 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

BoU Beslut enl 11 kap§§ 1,2 SoL inleda utredning . 

BoU Kontaktp/-familj 4 kap § 1 bifall 

BoU Beslut enl 11 kap § 1 SoL inleda utredning yttrande 

Ek bistånd beslut inleda utredning 

Ek Inleda försörjningsinsats 

Organisation· 

Undemiyäer 

Handläggare· 

20180223 - 20180325 Beslutsfattare: 

Personnummer: * 

2018-03-26 

Beslutsfattare 

Anna Laurell 

Gilla Törhagen Sköld 

Arbetshinder, sociala skäl 
Anna Berg 

Helen Johansson 

Nicolina Carlsson 

Ivona Widen 

Annelie Zerman 

Annelie Zerman 

Urvalsdatum = Beslutsdatum 

A vslagsbelopp 

2 539,00 

1 154,00 

Sida 1I11 
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Beslutsdatum 

Avser 

2018-02-28 

2018-02-28 

2018-03-01 

2018-03-01 

2018-03-01 

2018-03-01 

2018-03-01 

2018-03-02 

2018-03-02 

Uryalsparametrar: 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 

Gem Kostnader i samband med insats bifall 

Gem Kostnader i samband med insats bifall. 

BoU Beslut enl 11 kap§§ 1,2 SoL inleda utredning 

BoU Beslut enl 11 kap§§ 1,2 SoL inleda utredning 

BoU Beslut enl 11 kap § 1 SoL inleda utredning yttrande 

FR Beslut inleda faderskapsutredning FB 2: 1 

BoU Beslut enl 11 kap§§ 1,2 SoL inleda utredning 

FR Beslut inleda utredning FB 6:19 

FRBeslutinleda utredning FE 6:19 

Organisation

Qnderniyåer: 

Handläggare: 

20180223 - 20180325 Beslutsfattare: 

Personnummer- * 

2018-03-26 

Orsak 

Beslutsfattare 

Linda Hedman 

Linda Hedman 

Anna Laurell 

Anna Laurell 

Helen Johansson 

J osephin Brecht 

Linda Hedman 

Cecilia Svensson 

Cecilia Svensson 

Urvalsdahun = Beslutsdatum 

A vslagsbelopp 

126 000,00 

89 460,00 

Sida2I11 
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Delegeringslista 

Utskrifts datum: 2018-03-26 

Beslutsdatum 

2018-03-02 FR Beslut inleda utredning FB 6: 19 

2018-03-02 FR Beslut inleda utredning FB 6:19 

2018-03-02 FRBeslut inleda utredning FB 6:19 

2018-03-02 FR Beslut inleda utredning FB 6:19 

2018-03-02 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2018-03-04 BoU Vård med placering utom egna hemmet enl 4 kap 1 § SoL avslutas 

2018-03-05 FR Faderskapsbekräftelse FB 1 :4 S-protokoll 

2018-03-05 BoU Beslut Intematboende e.dyl kostnad 

2018-03-05 Gem Kostnader i samband med insats bifall 

Urvalsparametrar: 20180223 - 20180325 BesluMåttare: 

Organisation: 

Undernivåer: 

Handläggare· Personnummer- * 

Beslutsfattare 

Cecilia Svensson 

Cecilia Svensson 

Cecilia Svensson 

Cecilia Svensson 

Behovet bedöms vara tillgodose 
Maria Ivarsson 

Linda Hedman 

Cecilia Svensson 

Linda Hedman 

Linda Hedman 

Urva]sdatum = Beslutsdatum 

Avslags belopp 

3 290,00 

3 100,00 

Sida 3I11 
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Beslutsdatum 

Avser 

2018-03-05 

2018-03-05 

2018-03-05 

2018-03-06 

2018-03-06 

2018-03-06 

2018-03-06 

2018-03-06 

2018-03-06 

Urvalsparametrar: 

Delegeringslista 

Utskriftsdatum: 

BoU Beslut enl 11 kap §§ 1,2 SoL inleda utredning 

BoU Beslut enl 11 kap§§ 1,2 SoL inleda utredning 

BoU Beslut om drogtest 

BoU Beslut enl 11 kap§§ 1,2 SoL inleda utredning 

Bo U L VU Särskilda kostnader 

BoU Beslut enl 11 kap §§ 1,2 SoL inleda utredning 

Bo U L VU Särskilda kostnader 

BoU Övervägande om fortsatt vård enl 6 kap 8 § SoL 

BoU Övervägande om fortsatt vård enl 6 kap 8 § SoL 

Organisation· 

Undernivåer 

Handläggare· 

20180223 - 20180325 Beslutsfattare· 

Personnummer· * 

2018-03-26 

Orsak 

Beslutsfattare 

Linda Hedman 

Linda Hedman 

Linda Hedman 

Linda Hedman 

Linda Hedman 

Linda Hedman 

Linda Hedman 

Socialnämnd 

Socialnämnd 

Uryalsdatum = Beslutsdatum 

A vslagsbelopp 

65 800,00 

47 275,00 

Sida 4 I 11 
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Beslutsdatum 

Avser 

2018-03-06 

2018-03-06 

2018-03-06 

2018-03-06 

2018-03-06 

2018-03-06 

2018-03-06 

2018-03-06 

2018-03-08 

Urvalsparametrar: 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 

BoU Övervägande om fortsatt vård enl 6 kap 8 § SoL 

BoU LVU Omprövning om fortsatt vård enl 13 § 

BoU L VU Hemlig vistelseort enl 14 § 2 p 

BoU LVU Umgängesbegränsning enl 14 § 1 p 

BoU L VU Vård enl 2 §miljö avslutas 

BoU Vård med placering utom egna hemmet enl 4 kap 1 § SoL bifall 

BoU Vård med placering utom egna hemmet enl 4 kap 1 § SoL bifall 

BoU LVU Vård enl 2 §miljö avslutas 

FR Faderskaps bekräftelse FB 1 :4 S-protokoll 

Organisatioff 

Undernivåer: 

Handläggare: 

20180223 - 20180325 Beslutsfattare

Orsak: 

Beslut· 

Personnummer· * 

2018-03-26 

Orsak 

Beslutsfattare 

Socialnämnd 

Socialnämnd 

Socialnämnd 

Socialnämnd 

Socialnämnd 

Socialnämnd 

Socialnämnd 

Socialnämnd 

Cecilia Svensson 

Urvalsdatum = Beslutsdatum 

Avslags belopp 

Sida 5 I 11 
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Beslutsdatum 

2018-03-08 

2018-03-08 

2018-03-08 

2018-03-08 

2018-03-09 

2018-03-12 

2018-03-13 

2018-03-14 

2018-03-14 

Urvalsparametrar: 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 2018-03-26 

BoU Beslut enl 11 kap§§ 1,2 SoL inleda utredning 

Gem Kostnader i samband med insats bifall 

BoU L VU Särskilda kostnader 

Bo U L VU Särskilda kostnader 

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

BoU Råd o stöd 4 kap 1 §bifall 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 §avslag 

Organisation-

Underniyäer 

Handläggare· 

20180223 - 20180325 Beslutsfattare· 

Personnummer * 

Beslutsfattare 

Linda Hedman 

Linda Hedman 

Linda Hedman 

Linda Hedman 

Maria Ivarsson 

Linda Hedman 

Arbetshinder, sociala skäl 
Anna Berg 

Anna Berg 

Ingår ej i skälig levandsnivå 
Anna Berg 

Urvalsdatum = Beslutsdatum 

A vslagsbelopp 

57 470,00 

59 030,00 

59 030,00 

6 550,00 

Sida 6 I 11 
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Besluts datum 

Avser 

2018-03-14 

2018-03-14 

2018-03-14 

2018-03-14 

2018-03-14 

2018-03-14 

2018-03-14 

2018-03-14 

2018-03-14 

U rva lspa ram etra r: 

Delegeringslista 

Utskriftsdaturn: 2018-03-26 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

BoU Beslut enl 11 kap § § 1,2 SoL inleda utredning 

Vux Beslut inleda utredning enl 11 kap 1 § 

Gem Kostnader i samband med insats bifall 

Gem Kostnader i samband med insats bifall 

Gem Kostnader i samband med insats bifall 

Gem Kostnader i samband med insats bifall 

Gem Kostnader i samband med insats bifall 

Organisation

Undernivåer 

Handläggare· 

20180223 - 20180325 Beslutsfattare· 

Personnummer * 

Beslutsfattare 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Anna Berg 

Gymnasiestuderande ensamkom 
Anna Berg 

Anna Laurell 

Linda Hedman 

Linda Hedman 

Linda Hedman 

Linda Hedman 

Linda Hedman 

Linda Hedman 

Urvalsdatum = Bes!utsdatum 

A vslagsbelopp 

2310,00 

6 650,00 

42 700,00 

42 700,00 

52 400,00 

45 489,00 

45 489,00 

Sida 7/11 
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Besluts datum 

Avser 

2018-03-14 

2018-03-14 

2018-03-14 

2018-03-14 

2018-03-14 

2018-03-14 

2018-03-15 

2018-03-15 

2018-03-15 

Urvalspammetrar: 

Delegeringslista 

Utskriftsdatum: 

Gem Kostnader i samband med insats bifall 

BoU Förlängning av utredningstid enl 11 kap §§ 1,2 SoL 

BoU Förlängning av utredningstid enl 11 kap §§ 1,2 SoL 

BoU Förlängning av utredningstid enl 11 kap §§ 1,2 SoL 

BoU Förlängning av utredningstid enl 11 kap §§ 1,2 SoL 

BoU Förlängning av utredningstid enl 11 kap §§ 1,2 SoL 

FR Faderskaps bekräftelse FB 1 :4 S-protokoll 

BoU Utredning avslutas enl 11 kap §§ 1,2 SoL med åtgärd 

Vu:x Beslut Andrahandskontrakt 

Organisation· 

Undernivåer 

Handläggaw 

20180223 - 20180325 Beslutsfattare: 

Orsak: 

~ 

Personnummer * 

2018-03-26 

A vslagsbelopp 

Beslutsfattare 

53 860,00 
Linda Hedman 

Linda Hedman 

Linda Hedman 

Linda Hedman 

Linda Hedman 

Linda Hedman 

Cecilia Svensson 

Helen Johansson 

Linda Hedman 

Urvalsdatum = Beslutsdatum Sida 8I11 
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Beslutsdatum 

2018-03-16 

2018-03-16 

2018-03-16 

2018-03-19 

2018-03-19 

2018-03-19 

2018-03-19 

2018-03-19 

2018-03-19 

Urvalspa ram etra r: 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 

BoU Övrigt yttrande avges 

BoUBeslut enl 11 kap§§ 1,2 SoL inleda utredning 

BoU Beslut enl 11 kap §§ 1,2 SoL inleda utredning 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 §Bifall 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

BoU Beslut Intematboende e.dyl kostnad 

BoU Utredningskostnad 

Organisation· 

llnderniyåer 

Handläggare: 

20180223 - 20180325 Beslutsfattare: 

Personnummer· * 

2018-03-26 

Beslutsfattare 

Helen Johansson 

PiaÅstrand 

PiaÅstrand 

Ingår ej i skälig levandsnivå 
Anna Berg 

Arbetshinder, sociala skäl 
Anna Berg 

Arbetshinder, sociala skäl 
Anna Berg 

Arbetshinder, sociala skäl 
Anna Berg 

Linda Heclman 

Linda Heclman 

Urvalsdatum = Beslutsdatum 

Avslags belopp 

4 950,00 

6 650,00 

4 732,00 

68 610,00 

55 650,00 

Sida 9 I 11 
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Beslutsdatum 

Avser 

2018-03-19 

2018-03-19 

2018-03-19 

2018-03-20 

2018-03-20 

2018-03-20 

2018-03-20 

2018-03-20 

2018-03-20 

Urvalsparametrar: 

Gem Kostnader i samband med insats bifall 

Vux Utredningskostnad mm 

Vux Kostnader i utredning 

Gem Kostnader i samband med insats bifall 

Gem Kostnader i samband med insats bifall 

Gem Kostnader i samband med insats bifall 

Gem Kostnader i samband med insats bifall 

Gem Kostnader i samband med insats bifall 

Gem Kostnader i samband med insats bifall 

Organisation· 

Underniväer 

Handläggare: 

20180223 - 20180325 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 2018-03-26 

Beslutsfattare· 

Personnummer: * 

A vslagsbelopp 

Beslutsfattare 

1 800,00 
Linda Hedman 

Linda Hedman 

850,00 
Linda Hedman 

3 147,00 
Camilla Moritz 

3 147,00 
Camilla Moritz 

3 147,00 
Camilla Moritz 

2 947,00 
Camilla Moritz 

3 147,00 
Camilla Moritz 

3 147,00 
Camilla Moritz 

Urvalsdatum = Beslutsdatum Sida 10/ 11 
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Beslutsdatum 

2018-03-20 

2018-03-20 

2018-03-20 

2018-03-21 

2018-03-21 

2018-03-21 

2018-03-21 

2018-03-23 

Urvalsparametrar: 

Gem Kostnader i samband med insats bifall 

Gem Kostnader i samband med insats bifall 

Gem Kostnader i samband med insats bifall 

Vux Beslut inleda utredning enl 11 kap 1 § 

Gem Kostnader i samband med insats bifall 

Vux Övr Inst.plac särskild kostn 4 kap 1 § bifall 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

OrganisatioP" 

Undernivåer· 

Handläggare: 

20180223 - 20180325 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 2018-03-26 

Beslutsfattare; 

Personnummer· * 

Beslutsfattare 

Camilla Moritz 

Camilla Moritz 

Camilla Moritz 

Ivona Widen 

Linda Hedman 

Linda Hedman 

Arbetshinder, sociala skäl 
Maria Ivarsson 

Maria Ivarsson 

Urvalsdatum ~ Beslutsdatum 

A vslagsbelopp 

3 147,00 

3 147,00 

3 147,00 

99 045,00 

33 320,00 

5 125,00 

Sida 11/ 11 
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