
BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 

Plats och tid: 

Beslutande: 

2019-02-06 

Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 6 februari 2019 kl. 09.00-11.50. 

Johan Olsson Swanstein (M), Ordförande 
Jessica Andersson (S), tjg. ers. för Ingela Stefansson (S) 
Bo Wendt (BP), 2:e vice ordförande 
Kerstin Gustafsson (M), ledamot 
Ulf Jiewertz (M), ledamot 
Gösta Sandgren (M), ledamot 
Thomas Nerd (S), ledamot 
Birgitte Dahlin (L), ledamot 
Inge Henriksson (BP), ledamot 
Hans Grönqvist (BP), ledamot 
Stefan Olsson (C), ledamot 
Gösta Gebauer (C), ledamot 
Joakim Gräbner (SD), tjg. ers. för Carolin Gräbner (SD) 

Sida 

1av20 

Övriga 
närvarande: 

Ninni Markow (M), ej tjg. ers. Rustan Svensson (M), ej tjg. ers. Krister Lilja (KD), ej tjg. ers. 
Jonas Nilsson (MP), ej tjg. ers. Claes Sjögren (BP), ej tjg. ers. 

Utses att justera: 
Justeringens 
plats och tid: 

Sekreterare 

Ordförande 

Justerare 

ANSLAGSBEVIS 

Erik Lidberg, kommundirektör. 
Henrik Andersson, nämndsekreterare. 

Bo Wendt. Ersättare: Thomas Nerd. 

Kommunkontoret i Båstad, tisdagen den 12 februari 2019 kl. 11.00. 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Politiskt organ: 

Sammanträdesdatum: 

Anslaget är uppsatt: 

Förvaringsplats 
för protokollet: 

Underskrift 

Kommunstyrelsen 

2019-02-06 

Från och med 2019-02-13 till och med 2019-03-07 

Kommunkontoret i Båstad 

~/~-
7 

Henrik Andersson 

§§21-35 



fru BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

In nehå 1 lsförteckn i ng 

Kommunstyrelsen 2019-02-06 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-02-06 

KS § 21 Dnr KS 001177 /2018 - 900 
Val av justeringsperson 

KS § 22 Dnr KS 001178/2018 - 900 
Godkännande av dagordningen 

KS § 23 Dnr KS 001179/2018 - 900 
Informationsärenden 

KS § 24 Dnr KS 001063/2018 - 350 
Remiss - Trafikförsörjningsprogram för Skåne 2020-2030 

KS § 25 Dnr KS 001140/2018 - 500 
Renhållningsordning med tillhörande avfallsplan 

KS § 26 Dnr KS 000361/2018 - 905 
Ansvarsfrihet för Medelpunkten 

KS § 27 Dnr KS 000047 /2019 -100 

Sida 

2 av 20 

Förslag på ny finansieringsmodell för beräkning av medlemsavgift för Kommunförbundet Skåne 

KS § 28 Dnr KS 001141/2018 - 100 
Förslag om utvecklande former för dialog mellan kommunstyrelsen och nämnderna 
inom ramen för kommunstyrelsens uppsiktsplikt 

KS § 29 Dnr KS 001633/2014 - 901 
Ändring i kommunstyrelsens reglemente gällande närvaro- och yttranderätt i arbetsutskottet 

KS § 30 Dnr KS 000046/2019 - 901 
Namnändring av det kommunala handikapprådet 

KS § 31 Dnr KS 000060/2019 - 903 
Utbetalning av partistöd 2019 

KS § 32 Dnr KS 001166/2018 - 900 
Delgivningar 

KS § 33 Dnr KS 001416/2017 - 900 
Anmälan av delegations beslut 2018 

KS § 34 Dnr KS 001182/2018 - 900 
Anmälan av delegationsbeslut 2019 

KS § 35 Dnr KS 000094/2019 - 100 
Väckt ärende - Bjärehemmet 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



l,iiJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

KS § 21 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-02-06 

Dnr KS 001177 /2018 - 900 

Val av justeringsperson 

Sida 

3 av20 

Beskrivning 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". Justerings
ordningen 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. 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Till att justera dagens protokoll väljs Bo Wendt. 

2. Till ersättare för justeringspersonen väljs Thomas Nerd. 

3. Protokolljusteringen äger rum tisdagen den 12 februari 2019 kl. 11.00. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



iJl:l BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

KS § 22 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-02-06 

Dnr KS 001178/2018 - 900 

Godkännande av dagordningen 

Sida 

4av20 

Beskrivning 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. 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

Dagordningen godkänns med följande tillägg: 

Extra information - Budgetprocessen 2019. 

Väckt ärende - Bjärehemmet. 

justerandes signaturer Utdrae:sbestvrkande 

yP f>v 
V 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 23 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-02-06 

Dnr KS 001179 /2018 - 900 

lnformationsärenden 

Sida 

5 av 20 

Beskrivning av ärendet a). Vattensituationen i Båstads kommun (Andreas Jansson, Teknik och service 
och Jonas Håkansson, NSVA). 

Beslut 

b). Nytt LSS-boende (Jan Bernhardsson, Teknik och service). 

c). Leda och styra mot goda resultat (Erik Lidberg, Kommunkontoret) 

d). Information om arbetet i Familjen Helsingborg 
(Erik Lidberg, Kommunkontoret) 

e) . Information om Miljöbokslut 
(Carolina Holgersson Ivarsson, Kommunkontoret) 

f). Budgetprocessen 2019 
(Fredrik Hedesand och Elisabet Edner, Kommunkontoret). 

Kommunstyrelsen beslutar: 

Informationen redovisas och läggs till handlingarna. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2019-02-06 6 av20 

KS§ 24 Dnr KS 001063/2018 - 350 

Remiss -Trafikförsörjningsprogram för Skåne 2020-2030 

Beskrivning av ärendet Region Skåne har tagit fram ett förslag till nytt trafikförsörjningsprogram. 
Trafikförsörjningsprogrammet beskriver, enligt kollektivtrafiklagen 
(2010:1065), mål och inriktning för kollektivtrafikens utveckling och är 
tillsammans med Region Skånes budget det viktigaste dokumentet för 
styrningen av kollektivtrafiken i Skåne. Förslaget har arbetats fram av 
Avdelningen för regional utveckling och Skånetrafiken under 2017 och 2018. 

Tidiga samråd har genomförts och förslaget har nu skickats på remiss till 
kollektivtrafikintressenter. Det remitterade programmet (men även tidigare 
program) är övergripande i karaktär och innehåll. Familjen Helsingborg 
kommer bland annat därför under 2019 att gemensamt med Skånetrafiken 
arbeta fram en kollektivtrafikstrategi för nordvästra Skåne bland annat för att 
konkretisera trafikförsörjningsprogrammet. Detta gör att mer specifika 
frågeställningar kring olika linjers utveckling med mera istället hanteras i det 
gemensamma strategiarbetet inom Familjen Helsingborg. 

Föreliggande yttrande från Helsingborgs stad är framtaget av tjänstepersoner 
inom Helsingborgs stad i samarbete med kommunerna inom ramen för 
samarbetet i Familjen Helsingborg. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från planchef Olof Sellden och projektingenjör 
Andreas Jansson, daterad 2019-01-21, med tillhörande bilagor. 

Förvaltningens förslag Kommunstyrelsen tar det bilagda yttrandet angående 
Trafikförsörjningsprogram 2020-2030 som sitt eget och 
översänder till Region Skåne. 

Arbetsutskottets förslag 1. Kommunstyrelsen tar det bilagda yttrandet angående 
Trafikförsörjningsprogram 2020-2030 som sitt eget och 
översänder till Region Skåne. 
2. Betona betydelsen av bussförbindelse i Båstads kommun i remissvaret. 

Föredragande Projektingenjör Andreas Jansson föredrar ärendet. 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Kommunstyrelsen tar det bilagda yttrandet angående 
Trafikförsörjningsprogram 2020-2030 som sitt eget och 
översänder till Region Skåne. 

2. Betona vikten av bussar på Bjärehalvön. 

)usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2019-01-21 

Handläggare: Andreas Jansson, Olof Sellden 

Dnr: KS 001063/2018 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunstyrelsen 

Remiss - Trafikförsörjningsprogram 2020-2030 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta: 

1. Kommunstyrelsen tar det bilagda yttrandet angående Trafikförsörjningsprogram 
2020-2030 som sitt eget och översänder till Region Skåne. 

Sammanfattning av ärendet 

1 (1) 

Region Skåne har tagit fram ett förslag till nytt trafikförsörjningsprogram. 
Trafikförsörjningsprogrammet beskriver, enligt kollektivtrafiklagen (2010:1065), mål och 
inriktning för kollektivtrafikens utveckling och är tillsammans med Region Skånes budget det 
viktigaste dokumentet för styrningen av kollektivtrafiken i Skåne. Förslaget har arbetats fram 
av Avdelningen för regional utveckling och Skånetrafiken under 2017 och 2018. Tidiga samråd 
har genomförts och förslaget har nu skickats på remiss till kollektivtrafikintressenter. 

Aktuellt 
Det remitterade programmet (men även tidigare program) är övergripande i karaktär och 
innehåll. Familjen Helsingborg kommer bland annat därför under 2019 att gemensamt med 
Skånetrafiken arbeta fram en kollektivtrafikstrategi för nordvästra Skåne bland annat för att 
konkretisera trafikförsörjningsprogrammet. Detta gör att mer specifika frågeställningar kring 
olika linjers utveckling med mera istället hanteras i det gemensamma strategiarbetet inom 
Familjen Helsingborg. 

Föreliggande yttrande från Helsingborgs stad är framtaget av tjänstepersoner inom 
Helsingborgs stad i samarbete med kommunerna inom ramen för samarbetet i Familjen 
Helsingborg. 

Andreas Jansson, Projektingenjör 
Teknik och Service 

Beslutet ska expedieras till: 
Region Skåne 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Yttrande på förslag till nytt trafikförsö1jningsprogram 2020-2030 
Helsingborgs stads remissvar på förslag till nytt trafikförsö1jningsprogram 2020-2030 
Förslag till nytt trafikförsö1jningsprogram för Skåne 2020-2030 
(https ://utveckling. skane. se/publikationer/ strategier-och-p laner/forslag-till-nytt
trafikforsmj ningspro gram -for-skane-2 02 0-203 0/) 



IJlJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2019-02-06 7 av 20 

KS § 25 Dnr KS 001140/2018 - 500 

Renhållningsordning med tillhörande avfallsplan 

Beskrivning av ärendet NSR har tillsammans med Bjuvs kommun, Båstads kommun, Helsingborgs stad, 
Höganäs kommun, Åstorps kommun och Ängelholms kommun tagit fram ett 
nytt förslag till kommunspecifika renhållningsordningar med en regional 
avfallsplan enligt miljöbalkens 15 kap. 11 §. 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag 

Föredragande 

Yrkande 

Renhållningsordningen: Några av förändringarna i renhållningsordningen är: 
- Den är anpassad till demand-hämtning. 
- Tydlighet kring utrustning och framkomlighet på markbehållare. 

Avfallsplanen: 
Till renhållningsordningen följer alltid kommunens avfallsplan som bilaga. 
Avfallsplanen innehåller mål och åtgärder för att minska avfallets mängd och 
farlighet. De stora förändringarna i avfallsplanen är att den är regional. Detta 
möjliggör samarbeten över kommungränser. Den är även ett levande dokument 
som styrgruppen och projektgruppen för avfallsplanen kommer att arbeta med 
under hela planens period. 

Tjänsteskrivelse från projektingenjör Andreas Jansson, daterad 2019-01-09, 
med tillhörande bilagor. 

1. Godkänna att framlagd renhållningsordning för Båstads kommun med 
avfallsplan och tillhörande bilagor skickas på remiss. Remissvar ska skickas till 
NSR på remisser@nsr.se senast den 10 mars 2019. 
2. Godkänna att förslaget till renhållningsordning med tillhörande avfallsplan 
ställs ut för granskning på Biblioteket, på kommunhuset, på Båstads kommuns 
hemsida och på NSR:s hemsida under perioden 11 februari till 10 mars 2019 
enligt miljöbalkens 15 kapitel 13 §. 

NSR:s renhållnings chef Cecilia Holm blad föredrar ärendet. 

Bo Wendt (BP): Bifall till arbetsutskottets förslag. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



ITil BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Beslut 

2019-02-06 8 av20 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Godkänna att framlagd renhållningsordning för Båstads kommun med 
avfallsplan och tillhörande bilagor skickas på remiss. Remissvar ska skickas 
till NSR på remisser@nsr.se senast den 10 mars 2019. 

2. Godkänna att förslaget till renhållningsordning med tillhörande avfallsplan 
ställs ut för granskning på Biblioteket, på kommunhuset, på Båstads 
kommuns hemsida och på NSR:s hemsida under perioden 11 februari 
till 10 mars 2019 enligt miljöbalkens 15 kapitel 13 §. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2019-01-09 

Handläggare: Andreas Jansson 

Dnr: KS001140/2018 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunstyrelsen 

Förslag till ny renhållningsordning och avfallsplan 2019-2023 för 
Båstads kommun 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta: 

1 (1) 

1. att godkänna att framlagd renhållningsordning för Båstads kommun med avfallsplan 
och tillhörande bilagor skickas på remiss. Remissvar skall skickas till NSR på 
remisser@nsr.se senast den 10 mars 2019. 

2. att godkänna att förslaget till renhållningsordning med tillhörande avfallsplan ställs ut 
för granskning på Biblioteket, på kommunhuset, på Båstads kommuns hemsida och på 
NSR:s hemsida under perioden 11 februari till 10 mars 2019 enligt miljöbalkens 15 
kapitel 13§. 

Sammanfattning av ärendet 
NSR har tillsammans med Bjuvs kommun, Båstads kommun, Helsingborgs stad, Höganäs 
kommun, Åstorps kommun och Ängelholms kommun tagit fram ett nytt förslag till 
kommunspecifika renhållningsordningar med en regional avfallsplan enligt miljöbalkens 15 
kap. 11§. 

Aktuellt 
Renhållningsordningen 
Några av förändringarna i renhållningsordningen är: 

Den är anpassad till demand hämtning. 
Tydlighet kring utrustning och framkomlighet på markbehållare. 

A vfallsplan 
Till renhållningsordningen följer alltid kommunens avfallsplan som bilaga. Avfallsplanen 
innehåller mål och åtgärder för att minska avfallets mängd och farlighet. De stora 
förändringarna i avfallsplanen är att den är regional. Detta möjliggör samarbeten över 
kommungränser. Den är även ett levande dokument som styrgruppen och projektgruppen för 
avfallsplanen kommer att arbeta med under hela planens period. 

Andreas Jansson, Projektingenjör 
Teknik och Service 

Beslutet ska expedieras till: 
NSR 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Tjänsteskrivelse från NSR 
Förslag till ny renhållninsordning 2019-2023 
Förslag till ny avfallsplan 2019-2023 inklusive tillhörande bilagor 1-5 



llil BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag 

Föredragande 

Beslut 

2019-02-06 

KS § 26 Dnr KS 000361/2018 - 905 

Ansvarsfrihet för Medelpunkten 

Båstads kommun är en av medlemskommunerna i Kommunalförbundet 
Medelpunkten. Direktionen för kommunalförbundet har översänt bokslut 
och verksamhetsberättelse för år 2017 samt även revisionsberättelse. 

Tjänsteskrivelse av ekonomichef Elisabet Edner, daterad 2018-01-07, 
med tillhörande bilaga. 

9 av20 

1. Direktionen för Kommunalförbundet Medelpunkten beviljas ansvarsfrihet 
för år 2017. 
2. Årsredovisning och verksamhetsberättelse för 2017 läggs till handlingarna. 

Ekonomichef Elisabet Edner föredrar ärendet. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Direktionen för Kommunalförbundet Medelpunkten beviljas 
ansvarsfrihet för år 2017. 

2. Årsredovisning och verksamhetsberättelse för 2017 läggs till handlingarna. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag 

Föredragande 

Beslut 

2019-02-06 

KS § 27 Dnr KS 000047 /2019 -100 

Förslag på ny finansieringsmodell för beräkning av 
medlemsavgift för Kommunförbundet Skåne 

10 av 20 

I dagsläget betalar medlemskommunerna in en avgift till Kommunförbundet 
Skåne (KFSK) baseras på kommunernas skatteintäkter och generella 
statsbidrag, för 2019 är avgiften beslutad till 0,4 promille. Förslaget till ny 
finansieringsmodell utgår från att alla kommuner betalar samma avgift per 
invånare, vilket för 2019 är 21,25 kr/invånare. Den föreslagna finansierings
modellen utgår från den avgift man tar ut året innan det år då förändringen 
genomförs och sedan görs en årlig justering av detta grundbelopp för pris- och 
lönekompensation. Här ska SKL:s årliga prisindex för kommunal verksamhet 
användas. Om kommunförbundets uppdrag till kommunerna förändras kan 
behov uppstå att justera grundbeloppet till nästkommande år, vilket föreslås 
beslutas av KFSK styrelse i samband med beslut om nästkommande års 
medlemsavgift, inom av förbundsmötet angiven ram. Finansieringsmodellen 
innebär inte ökade medlemsavgifter till KFSK till följd utav ett ökat 
invånarantal, det är enbart grundbeloppet och förändringar av pris och 
lönekompensation som ligger till grund för den totala medlemsavgiften 
för efterföljande år. För att förslaget till ny finansieringsmodell för KFSK 
ska antas krävs att samtliga medlemskommuner är eniga om detta. 

Tjänsteskrivelse från ekonomichef Elisabet Edner, daterad 2018-01-16, 
med tillhörande bilaga. 

Anta kommunförbundet Skånes förslag om ny finansieringsmodell 
för beräkning av medlemsavgiften. 

Ekonomichef Elisabet Edner föredrar ärendet. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

Anta kommunförbundet Skånes förslag om ny finansieringsmodell 
för beräkning av medlemsavgiften. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2019-01-16 

Handläggare: Elisabet Edner 

Dnr: KS 00004 7 /2019-100 

Tjänsteskrivelse 1 (2) 

Till: Kommunstyrelsen 

Ny finansieringsmodell för medlemsavgift till kommunförbundet Skåne 

Förslag till beslut 

Anta kommunförbundet Skånes förslag om ny finansieringsmodell för beräkning av medlems
avgiften. 

Sammanfattning av ärendet 
I dagsläget betalar medlemskommunerna in en avgift till Kommunförbundet Skåne (KFSK) 
baseras på kommunernas skatteintäkter och generella statsbidrag, för 2019 är avgiften beslu
tad till 0,4 promille. 

Förslaget till ny finansieringsmodell utgår från att alla kommuner betalar samma avgift per 
invånare, vilket för 2019 är 21,25 kr /invånare. Den föreslagna finansieringsmodellen utgår 
från den avgift man tar ut året innan det år då förändringen genomförs och sedan görs en årlig 
justering av detta grundbelopp för pris- och lönekompensation. Här ska SKL:s årliga prisindex 
för kommunal verksamhet användas. Om kommunförbundets uppdrag till kommunerna för
ändras kan behov uppstå att justera grundbeloppet till nästkommande år, vilket föreslås beslu
tas av KFSK styrelse i samband med beslut om nästkommande års medlemsavgift, inom av 
förbundsmötet angiven ram. Finansieringsmodellen innebär inte ökade medlemsavgifter till 
KFSK till följd utav ett ökat invånarantal, det är enbart grundbeloppet och förändringar av pris 
och lönekompensation som ligger till grund för den totala medlemsavgiften för efterföljande år. 

För att förslaget till ny finansieringsmodell för KFSK ska antas krävs att samtliga medlems
kommuner är eniga om detta. 

Bakgrund 
Kommunförbundets styrelse beslutade i september 2017 att ge KFSK kansli i uppdrag att ta 
fram ett nytt förslag på ny finansieringsmodell avseende medlemsavgiften från och med bud
getåret 2020. Skälet till att man valde att se över finansieringslösningen var det fanns med
lemskommuner som upplevde att modellen gjorde bedömningen av avgiften oförutsägbar. 

Nuvarande modell baseras på en promillesats av skatteintäkter och generella statsbidrag. Det 
innebär att förbundets intäkter har kopplats till utvecklingen av medlemmarnas skatteintäkter 
och generella statsbidrag. Dessa beror inte enbart på inkomstutveckling och befolkningsför
ändringar utan också på riksdags beslut om statsbidrag och beslut om taxeringsregler som kan 
förändra kommunernas skatteunderlag. 

Konsekvenser av beslut 

Ekonomi 
Detta förslag gör beräkningen av avgiften mer förutsägbar. KFSK kan fortfarande Skulle den 
nya finansieringsmodellen införts redan under 2019 hade kommunen fått en något högre 
avgift, ca 7 tkr, vilket gör en mindre skillnad då dagens avgift är 307 tkr. För år 2020 skulle den 



2 (2) 

nya finansieringsmodellen sannolikt bli ca 8 tkr dyrare för Båstads kommun än med dagens 
beräkningsmodell. 

Elisabet Edner 
2019-01-16 

Beslutet ska expedieras till: 
Ekonomienheten, Kommunförbundet Skåne 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Viktig information kring förslag på ny finansieringsmodell för beräkning av medlemsavgifter 
för Kommunförbundet Skåne 

Samråd har skett med: 
Olof Nilsson, Kanslichef och Kommunförbundet Skåne 



IJlJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag 

Beslut 

2019-02-06 

KS § 28 Dnr KS 001141/2018 - 100 

Förslag om utvecklande former för dialog mellan 
kommunstyrelsen och nämnderna inom ramen 
för kommunstyrelsens uppsiktsplikt 

11av20 

Ärendet behandlar utveckling av kommunstyrelsens uppsiktsplikt genom 
införande av dialogträffar med nämndspresidierna. Dialogträffarna syftar till 
att skapa möjligheter för fördjupad dialog mellan de politiska organen och för 
kommunstyrelsen att sända styrsignaler i enlighet med sin roll och i den 
riktning som kommunfullmäktige beslutat. Förslaget är att dialogträffarna äger 
rum två gånger om året och synkroniseras med kommunens mål- och 
budgetprocess. 

Tjänsteskrivelse från kommundirektör Erik Lidberg, daterad 2018-12-03, 
med tillhörande bilaga. 

Godkänna förslag till utvecklade former för kommunstyrelsens uppsiktsplikt 
genom införande av regelbundna dialogträffar med respektive nämnd med 
start under 2019. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

Godkänna förslag till utvecklade former för kommunstyrelsens uppsiktsplikt 
genom införande av regelbundna dialogträffar med respektive nämnd 
med start under 2019. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2018-12-03 

Handläggare: Erik Lidberg 

Dnr: KS 001141/2018 -100 

Tjänsteskrivelse 1 (3) 

Till: Kommunstyrelsen 

Förslag om utvecklade former för dialog mellan kommunstyrelsen och 
nämnderna inom ramen för kommunstyrelsens uppsiktsplikt 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar: 

Godkänna förslag till utvecklade former för kommunstyrelsens uppsiktsplikt genom införande 
av regelbundna dialogträffar med respektive nämnd med start under 2019. 

Sammanfattning av ärendet 
Ärendet behandlar utveckling av kommunstyrelsens uppsiktsplikt genom införande av dialog
träffar med nämndspresidierna. Dialogträffarna syftar till att skapa möjligheter för fördjupad 
dialog mellan de politiska organen och för kommunstyrelsen att sända styrsignaler i enlighet 
med sin roll och i den riktning som kommunfullmäktige beslutat. 

Förslaget är att dialogträffarna äger rum två gånger om året och synkroniseras med kommu
nens mål- och budgetprocess. 

Bakgrund 
Enligt kommunallagen 6 kap 1 §ska kommunstyrelsen leda och samordna förvaltningen av 
kommunens angelägenheter och dessutom ha uppsikt över såväl övriga nämnders verksamhet 
som verksamheten i kommunala bolag (10 kap 2-6 §§) och de kommunalförbund där kommu
nen är medlem. 

Av kommunstyrelsens reglemente framgår att styrelsen ska, som en del av sin styrningsfunkt
ion, leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över öv
riga nämnder (§ 2). Kommunstyrelsens arbetsutskott har därvid en särskild roll, då de äger 
rätt att närvara på samtliga nämndssammanträden (§ 19). 

Skyldigheten omfattar en löpande tillsyn, även om det inte föreligger någon konkret anledning 
till granskning. Den är begränsad till allmänna råd och anvisningar, påpekanden, och får inte 
innebära beslut i annan nämnds ställe. Kommunstyrelsen bestämmer själv formerna för utö
vandet av uppsiktsplikten. 

Aktuellt 

Nuvarande former under vilken uppsiktplikten utövas 

Kommunallagen är en ramlag och anger därmed inte detaljerade anvisningar för kommunsty
relsens uppsiktsplikt. Det innebär att kommunen själv har möjlighet att utforma på vilket sätt 
uppsikten ska utformas. Kommunstyrelsen i Båstads kommun har hittills framförallt utövat 
uppsikt genom löpande uppföljning av mål och ekonomi under året. Det har till exempel inbe
gripit att nämndernas verksamhet rapporteras till kommunfullmäktige genom delårsrapport, 



2 (3) 

årsredovisning och intern kontroll. 

Förslag om utvecklade former för kommunstyrelsens uppsiktsplikt genom införande av 
nämndsträffar 

Det är angeläget att skapa ändamålsenliga former för att säkerställa kommunstyrelsens upp
sikt över nämndernas verksamhet. Uppsiktsplikten är central i kommunstyrelsens ledande och 
samordnande roll varför det kan finnas anledning att utveckla formerna under vilken den ut
övas. Kommunstyrelsen avgör själv hur uppsiktsplikten ska tillämpas och nuvarande former i 
Båstads kommun föreslås kompletteras genom införandet av särskilda dialogträffar mellan 
kommunstyrelsen och respektive nämnd. 

Nämndsträffarna skulle vara ett sätt att stärka, fördjupa och systematisera dialogen mellan 
kommunstyrelsen och nämnderna kring deras verksamhet. Särskilt fokus bör läggas på analys 
av verksamhetens resultat i relation till de mål som fastställts på olika nivåer och varför resul
tatet ser ut som det gör. Därtill bör uppmärksamhet ägnas åt nämndens möjligheter och utma
ningar utifrån dess uppdrag och förutsättningar. Det finns också möjlighet att stämma av olika 
nämndsspecifika frågeställningar som är aktuella då mötet äger rum. Förslagsvis anordnas 
dialogträffar mellan kommunstyrelsens arbetsutskott och nämndspresidierna två gånger om 
året. 

Genom att kommunstyrelsen representeras av sitt arbetsutskott och nämnderna av sina presi
dier främjas möjligheten till dialog och samverkan i ett mindre sammanhang. Med tanke på att 
arbetsutskottet sammanträder frekvent underlättas dessutom det praktiska genomförandet av 
dialogträffarna och att de äger rum med viss regelbundenhet. Från förvaltningsorganisationen 
deltar kommundirektören, verksamhetsområdeschefen och vid behov övriga tjänstemän. 

Dialogträffarna integreras i mål- och budgetprocessen och bör därmed äga rum i april och sep
tember. Då finns en möjlighet att stämma av till exempel framtagandet av nämndernas mål och 
budget samt vad den senaste delårsuppföljningen visade. Kommunledningskontoret samord
nar dialogträffarna och tar fram förslag på konkreta frågeställningar till respektive nämnd uti
från den inriktning som anges i föreliggande ärende. Nämnderna ges därmed möjlighet att ta 
del av agendan och förbereda sig i god tid. Dialogträffarna anordnas med start under 2019 som 
del av årsplaneringen för kommunstyrelsens arbetsutskott och formerna utvecklas samt följs 
upp efter hand. 

När det gäller kommunstyrelsens uppsiktsplikt i relation till Båstadshem, kommunalförbund 
samt andra styrelser där kommunen ingår föreslås träffar med arbetsutskottet en gång om året 
där så anses lämpligt. 

Syfte med dialogträffarna mellan kommunstyrelsens arbetsutskott och nämndernas 
presidier 

Genom dialogträffar skapas en möjlighet till en ömsesidigt fördjupad dialog kring verksamhet
ens resultat och vad som kan behöva utvecklas framöver. Kommunstyrelsen ges en möjlighet 
att fånga upp hur det går med resultatet i nämnden och sända styrsignaler i enlighet med sin 
roll samt den riktning och de beslut som kommunfullmäktige fattar. 

Genom de regelbundna mötena med samtliga nämnder skapas förutsättningar för styrelsen att 
anlägga ett helhetsperspektiv på kommunens verksamhet och den önskvärda utvecklingen av 
kommunen som helhet. Därtill kan kännedomen om respektive nämnds verksamhet öka och 
samverkansmöjligheter på tvärs över nämndsgränser - men också eventuella målkonflikter -
identifieras. 
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På samma gång får nämnden en möjlighet att på ett fördjupat sätt berätta om sin verksamhet 
och vilka avväganden kring verksamhetens inriktning och genomförande som den står inför. 
Nämnden kan lyfta fram särskilt angelägna frågor som till exempel rör omvärldsförändringar 
vilka påverkar nämndens förutsättningar att genomföra sitt uppdrag. Viktigt är att skicka ti
diga signaler till kommunstyrelsen om det finns delar i verksamheten som inte fungerar på ett 
önskvärt sätt, vilka åtgärder nämnden därmed planerar att vidtaga och vilket stöd som eventu
ellt behövs från övriga nämnds- och förvaltningsorganisationen. 

Införande av nämndsträffar ligger väl i linje med ambitionen att utveckla kommunens sätt att 
styra, leda och följa upp verksamheten genom mål. I det kommande nya styrsystemet betonas 
att styrningen av kommunen ska ske under former präglade av dialog och tillit i ett ömsesidigt 
samspel mellan olika nivåer av organisationen. Nämndsträffarna bör därmed utformas i en väl 
avvägd balans mellan dels behovet att ha uppsikt över verksamheten och dels behovet av att 
föra en ömsesidig dialog kring densamma. 

Förslagen i föreliggande ärende innebär att formerna för kommunstyrelsens uppsiktsplikt ut
vecklas mellan kommunstyrelsens arbetsutskott och nämndernas presidier. De dialogträffar 
som nu föreslås i detta ärende utgör dels ett sätt att fördjupa dialogen och ta fasta på det som 
är relevant och aktuellt för den specifika nämnden men även ett sätt att få en samlad bild av 
kommunens verksamhet och vilka förändringar som planeras framöver. 

Erik Lidberg 
Kommun direktör 

Beslutet ska expedieras till: 
Klicka här för att ange text. 

Samråd har skett med: 
Klicka här för att ange text. 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 29 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-02-06 

Dnr KS 001633/2014- 901 

Ändring i kommunstyrelsens reglemente gällande 
närvaro- och yttranderätt i arbetsutskottet 

Sida 

12 av 20 

Beskrivning av ärendet Under mandatperioden 2015-2018 har kommunstyrelsens arbetsutskott 
beslutat vid vardera tillfälle om ersättarnas rätt att närvara. Det har utvecklats 
en praxis att ersättarna närvarar, vilket då bör återspeglas i kommunstyrelsens 
reglemente. Därav föreslås att ersättarna får närvaro- och yttranderätt vid 
sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott. Det innebär att 26 § 
tredje stycket i kommunstyrelsens reglemente stryks och ersätts med: 
Ej tjänstgörande ersättare har rätt att närvara vid arbetsutskottets 
sammanträde och delta i överläggningarna (yttranderätt). Närvarorätten 
gäller ej i sekretessärenden. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från kanslichef Olof Nilsson, daterad 2018-01-16, 
med tillhörande bilaga. 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag Anta förslag till ändring av 26 §kommunstyrelsens reglemente angående 

ersättares närvaro- och yttranderätt vid sammanträde med kommunstyrelsens 
arbetsutskott. 

Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

Anta förslag till ändring av 26 §kommunstyrelsens reglemente angående 
ersättares närvaro- och yttranderätt vid sammanträde med kommunstyrelsens 
arbetsutskott. 

justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 

/)111 bh! 
Il 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag 

Beslut 

2019-02-06 13 av 20 

KS § 30 Dnr KS 000046/2019 - 901 

Namnändring av det kommunala handikapprådet 

Det kommunala handikapprådet (KHR) är ett rådgivande organ under 
kommunstyrelsen. Rådet har varit aktivt i kommunen sedan 1980-talet och har 
belyst olika tillgänglighetsfrågor. Översyn av rådets ansvarsområde har skett 
genom åren, men namnet har inte tidigare varit föremål för förändring. 
Rekommendationen är att rådet ändrar namn från det kommunala 
handikapprådet (KHR) till det kommunala tillgänglighetsrådet (KTR). 
Detta för att korrekt återspegla rådets roll - att verka för tillgängliga 
miljöer för personer med funktionsnedsättningar. 

Tjänsteskrivelse från kanslichef Olof Nilsson, daterad 2018-01-16. 

1. Det kommunala handikapprådet (KHR) ändrar namn till det kommunala 
tillgänglighetsrådet (KTR). 
2. Kommunens författningssamling uppdateras i enlighet med beslutet. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Det kommunala handikapprådet (KHR) ändrar namn till det kommunala 
tillgänglighetsrådet (KTR). 

2. Kommunens författningssamling uppdateras i enlighet med beslutet. 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

!/r f)I 

V 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2019-02-06 14 av 20 

KS § 31 Dnr KS 000060/2019 - 903 

Utbetalning av partistöd 2019 

Beskrivning av ärendet Det kommunala partistödet regleras i 4 kap.§§ 29-32 kommunallagen. Där 
framgår det att kommunen får lämna sådana bidrag till de partier som finns 
representerade i fullmäktige, men att det inte får utformas på så att det 
otillbörligt gynnar eller missgynnar ett parti. 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens förslag 

Parti 
Moderaterna 
Bjärepartiet 
Centerpartiet 
Socialdemokraterna 
Liberalerna 
Sverigedemokraterna 
Miljöpartiet 
Kristdemokraterna 
Totalt2019 

Kommunfullmäktige i Båstads kommun antog den 21 maj 2014, § 72, regler för 
partistöd. De reviderades och uppdaterades i samband med fullmäktiges 
sammanträde den 19 december 2018, § 246. I reglerna framgår det att 
fullmäktige årligen ska fatta beslut om utbetalning av partistöd för innevarande 
år, samt även fatta beslut om hur mycket partistöd respektive parti ska erhålla. 

Enligt kommunfullmäktiges beslut den 24 januari 2018, § 11, erhåller varje 
parti representerat i fullmäktige ett grundstöd om 20 000 kr. Därutöver 
erhåller partierna 10 000 kr /mandat (som är tillsatt) i kommunfullmäktige. 

Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Henrik Andersson, daterad 
2018-01-18, med tillhörande bilagor. 

Partistöd 2019 betalas ut enligt följande: 

Grundstöd Antal mandat i KF Stöd/mandat Totalt 
20 000 kr 10 10 000 kr 120 000 kr 
20 000 kr 9 10 000 kr 110 000 kr 
20 000 kr 6 10 000 kr 80 000 kr 
20 000 kr 6 10 000 kr 80 000 kr 
20 000 kr 4 10 000 kr 60 000 kr 
20 000 kr 3 10 000 kr 50 000 kr 
20 000 kr 2 10 000 kr 40 000 kr 
20 000 kr 1 10 000 kr 30 000 kr 

41 570 000 kr 

justerandes signaturer Utdrags bestyrkande 

~ 13w 
V 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-02-06 

Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

Partistöd 2019 betalas ut enligt följande: 

Parti Grundstöd Antal mandat i KF Stöd/mandat Totalt 
Moderaterna 20 000 kr 10 10 000 kr 120 000 kr 
Biärepartiet 20 000 kr 9 10 000 kr 110 000 kr 
Centerpartiet 20 000 kr 6 10 000 kr 80 000 kr 
Socialdemokraterna 20 000 kr 6 10 000 kr 80 000 kr 
Liberalerna 20 000 kr 4 10 000 kr 60 000 kr 
Sverigedemokraterna 20 000 kr 3 10 000 kr 50 000 kr 
Mil i öpartiet 20 000 kr 2 10 000 kr 40 000 kr 
Kristdemokraterna 20 000 kr 1 10 000 kr 30 000 kr 
Totalt 2019 41 570 000 kr 

Sida 

15 av 20 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2019-02-06 16 av 20 

KS § 32 Dnr KS 001166/2018 - 900 

Delgivningar 

Beskrivning av ärendet Delgivningar: 

Beslut 

a). Protokoll från NSVA 2018-03-15. 

b). Protokoll Båstadhem. nr 9, 2018-12-11. 

c). Protokoll Styrelsemöte 7 /2018 med styrelsen i NSR AB. 

d). Protokoll Nr 6/2018 Ekonomiska och Tekniska delegationen i NSR AB. 

e) . Lokal överenskommelse om nyanländas etablering framtagen i samarbete 
mellan Arbetsförmedlingen, Migrationsverket och Båstads kommun. 

f). Protokoll 1 2019 Styrelsen för Båstadhem AB. 

g). Svar till Arbetsmiljöverket 2019-01-24. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

Delgivningarna redovisas och läggs till handlingarna. 

j usterandes signaturer Utdragsbestvrkande 

:;r 'blv 
V 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 33 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-02-06 

Dnr KS 001416/2017 - 900 

Anmälan av delegationsbeslut 2018 

Beskrivning av ärendet Delegations beslut: 

a). Delegationsbeslut- Trafikingenjören tom 2018-12-04. 

Sida 

17 av 20 

b ). Delegationsbeslut - Individ och familj 2018-12-01 - 2018-12-31. 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

Delegations besluten redovisas och läggs till handlingarna. 

)usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Samma nträdesdatu m 

Kommunstyrelsen 2019-02-06 

KS § 34 Dnr KS 001182/2018 - 900 

Anmälan av delegationsbeslut 2019 

Beskrivning av ärendet Delegationsbeslut: 

a). Delegationsbeslut - Ekonomichefen 2019-01-09. 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

Delegationsbesluten redovisas och läggs till handlingarna. 

justerandes signaturer 

~ 6W' 
-~ 

Sida 

18 av 20 

Utdragsbestyrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2019-02-06 19 av 20 

KS § 35 DnrKS000094/2019-100 

Väckt ärende - Bjärehemmet 

Beskrivning av ärendet Centerpartiet väckte inför kommunstyrelsen den 6 februari 2019 genom 
Gösta Gebauer ett ärende kring en tidigarelagd avveckling av Bjärehemmet. 
I Budget 2019 beslutades om avveckling av Bjärehemmet genom att det angavs 
en besparing som omfattar halva budget-beloppet för 2019. På Bjärehemmet 
bor nio personer som beviljats särskilt boende. Dessa personer kommer att 
beredas lägenhet på något av kommunens andra särskilda boenden. 

I det väckta ärendet ställs tre yrkanden: 

Att arbetet med stängning av Bjärehemmet vid halvårsskiftet omedelbart 
avbryts. 

Att förvaltningen får i uppdrag att utreda var motsvarande besparing, netto, 
kan skapas inom förvaltningen. 

Att om inget sparalternativ kan finnas ta nettobesparingen ur årets resultat. 

Underlag till beslutet Väckt ärende från Gösta Gebauer (C) 2019-01-31 samt svar från 
vård- och omsorgschef Emma Pihl 2019-02-05. 

Förvaltningens förslag Samtliga tre yrkanden i det väckta ärendet från Centerpartiet angående 
Bjärehemmet avslås. 

Föredragande Vård- och omsorgschef Emma Pihl föredrar ärendet. 

Yrkanden Johan Olsson Swanstein (M) och Thomas Nerd (S): Bifall till förvaltningens 
förslag. 

Propositionsordning 

Gösta Gebauer (C): Bifall till de tre yrkandena i Centerpartiets skrivelse. 

Ärendet får väckas. Ordföranden ställer proposition på yrkandena ovan och 
finner att kommunstyrelsen bifallit förvaltningens förslag. Omröstning begärs. 

Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 

JA - Bifall till förvaltningens förslag. 
NEJ - Bifall till Gösta Gebauers yrkande. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 

Omröstningsresultat 

Beslut 

2019-02-06 

Omröstningen utfaller med 7 JA-röster, 5 NEJ-röster samt 1 som avstår. 

Ledamot Ja- Nej- Avstår från 
röst röst att rösta 

Kerstin Gustafsson (M) X 

UlfJiewertz (M) X 

Gösta Sandgren (M) X 

Jessica Andersson (S) X 

Thomas N erd (S) X 

Birgitte Dahlin [L) X 

Bo Wendt (BP) X 

Inge Henriksson (BP) X 

Hans Grönqvist (BP) X 

Stefan Olsson (C) X 

Gösta Gebauer f C) X 

Joakim Gräbner (SD) X 

Ordf. Johan Olsson Swanstein (M) X 

Summa: 7 5 1 

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla förvaltningens 
förslag. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

Samtliga tre yrkanden i det väckta ärendet från Centerpartiet angående 
Bjärehemmet avslås. 

Sida 

20 av 20 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2019-02-05 
Handläggare: Emma Pihl 

Dnr: KS 000094/2019 -100 

Väckt ärende - Bjärehemmet 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

Tjänsteskrivelse 
1 (1) 

Till: Kommunstyrelsen 

Samtliga tre yrkanden i det väckta ärendet från Centerpartiet angående Bjärehemmet avslås. 

Sammanfattning av ärendet 
Centerpartiet väckte inför kommunstyrelsen den 6 februari 2019 genom Gösta Gebauer 
ett ärende kring en tidigarelagd avveckling av Bjärehemmet. I Budget 2019 beslutades om 
avveckling av Bjärehemmet genom att det angavs en besparing som omfattar halva budget
beloppet för 2019. På Bjärehemmet bor nio personer som beviljats särskilt boende. Dessa 
personer kommer att beredas lägenhet på något av kommunens andra särskilda boenden. 

I det väckta ärendet ställs tre yrkanden. 
Att arbetet med stängning av Bjärehemmet vid halvårsskiftet omedelbart avbryts. 
Att förvaltningen får i uppdrag att utreda var motsvarande besparing, netto, kan skapas 
inom förvaltningen. 
Att om inget sparalternativ kan finnas ta nettobesparingen ur årets resultat. 

Aktuellt 
Beslut om Budget 2019 fattades av Kommunfullmäktige i december 2018. Vård- och 
omsorgstagare och närstående har informerats om Bjärehemmets tidigarelagda avveckling 
och processen pågår. Den absoluta majoriteten av vård- och omsorgstagarna har lämnat in 
önskemål om annat boende och några närstående/gode män har varit på besök på kommunens 
andra boende. 

Förvaltningen hade i uppdrag att inför budgetbeslutet som avser 2019 identifiera besparings
områden. Det fanns ingen möjlighet att spara in på den nivå som krävdes och i budgetbeslutet 
för 2019 beslöt därför Kommunfullmäktige att en besparing skulle göras genom tidigarelagd 
avveckling av Bjärehemmet. 

En ombudgetering där del av resultatet flyttas till budget för Bjärehemmet innebär att 
kommunen inte budgeterar för att nå de finansiella målen som kommunfullmäktige beslutat 
om. Enligt kommunallagen ska varje kommun ange finansiella mål som definierar vad som 
anses vara god ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv. Båstads kommun har 
valt att definiera ett av sina två finansiella som "Överskottet ska uppgå till 2 procent av 
skatteintäkter och generella statsbidrag". Sänks det budgeterade resultatet sänks budgeten 
till en nivå under det finansiella målet. 

Vård och omsorg 
Emma Pihl, vård- och omsorgschef 

Beslutet ska expedieras till: 
Vård- och omsorgschefen 
Gösta Gebauer (C) 


