
Kallelse till sammanträde med Kommunfullmäktige 

Datum: onsdagen den 27 februari 2019 

Plats och tid: Sessionssalen, kl. 18:30 

Ärendemening Sidnummer 

Upprop 
1. Val av justeringspersoner 2 

2. Godkännande av dagordningen 3 

3. Informationsärenden

A) Sjöräddningssällskapet i Torekov

B) kommunrevisionens granskning av kommunens målstyrning

C) Bildning och arbetes verksamhet (Henrik Andersson, Bildningschef)

4 

4. Delgivningar 5-31

5. Ansvarsfrihet för Medelpunkten 32-66

6. Ändring i kommunstyrelsens reglemente gällande närvaro- och yttranderätt i kommunstyrelsens
arbetsutskott

67-69

7. Namnändring av det kommunala handikapprådet 70-71

8. Utbetalning av partistöd 2019 72-78

9. Svar på interpellation - Bjärehemmet 79-80

10. Väckt medborgarförslag - likvärdigt bidrag till vägföreningar 81-82

11. Väckt medborgarförslag - Bänkar på Malen - Strandpromenaden 83-84

12. Väckt motion - utökad samverkan med den idéburna sektorn 85-86

13. Väckt motion - "Nödig", offentlig toalett 87-88

14. Väckt motion - översyn av regler och avgifter för lån av kommunägda lokaler 89-90

Båstad den 20 februari 2019 

Thomas Andersson 
ordförande 

Philip Norrman 
Sekreterare 
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Tjänsteskrivelse

190218\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (1) 

Datum: 2019-02-18. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Philip Norrman 

Dnr: KS 000001/2019 – 900 

Val av justeringspersoner 

Förslag till beslut 

Utse Linda Bertilsson Ivarsson (M) och Inge Henriksson (BP) till justeringspersoner. 
Utse Jens Nygren (L) som ersättare.  
Justeringen äger rum den 6 mars 2019 kl. 15.00 på kommunkansliet. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktiges protokoll ska justeras av två personer utöver ordföranden. För dessa 
personer ska utses en ersättare. Justeringen ska ske samtidigt av ordförande och justerings-
personerna på den dag och tid som fullmäktige beslutar vid varje sammanträde. 

Kommunkontoret 
Philip Norrman, Nämndsekreterare 

2



 Tjänsteskrivelse  
 

190218\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (1) 

 
Datum: 2019-02-18. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Philip Norrman  

Dnr: KS 000002/2019 – 900 
 
 

Godkännande av dagordningen  
 
 

Förslag till beslut 
 
Dagordningen godkänns. 
 

 
Sammanfattning av ärendet 
Det åligger ordförande att ansvara för fullmäktiges möten och dagordningen till sammanträ-
dena. Dagordningen sätts samman av fullmäktiges sekreterare, presenteras för kommunfull-
mäktiges presidium och godkänns av ordförande före utskick. 
 
 
Kommunkontoret 
Philip Norrman, Nämndsekreterare  
 
 
 
Samråd har skett med: 
Ordförande 
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Tjänsteskrivelse

190220\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (1) 

Datum: 2019-02-20. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Philip Norrman 

Dnr: KS 000045/2019 – 900 

Informationsärenden 

Förslag till beslut 

Lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Vid kommunfullmäktige 2019-02-27 föreligger följande anmälda informationspunkter: 

-Information från Sjöräddningssällskapet i Torekov
-Information från kommunrevisionens  granskning av kommunens  målstyrning
-Information om Bildning och arbetes verksamhet (Henrik Andersson, Bildningschef)

Enligt beslut i kommunfullmäktige kan kommunstyrelsen och övriga nämnder skriftligen an-
mäla ärenden för information senast dagen innan kommunfullmäktige.  

Kommunkontoret 
Philip Norrman, Nämndsekreterare 
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Tjänsteskrivelse

190220\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (1) 

Datum: 2019-02-20. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Philip Norrman 

Dnr: KS 000004/2019 – 900 

Delgivningar 

Förslag till beslut 

Delgivningarna redovisas och läggs tillhandlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Följande handlingar föreligger som delgivningar till kommunfullmäktige: 

-Kvartalsrapport till IVO
-Protokoll från revisionens sammanträde 2019-02-06
-Protokoll från tidigare revisonens (mandatperioden 2015-2018) sammanträde 2019-02-06

Kommunkontoret 
Philip Norrman, Nämndsekreterare 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
-Kvartalsrapport till IVO
-Protokoll från revisionens sammanträde 2019-02-06
- Protokoll från tidigare revisonens (mandatperioden 2015-2018) sammanträde 2019-02-06
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Vård‐	och	omsorgsnämnden	

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 	
Sammanträdesdatum 
	

Sida 
	

2019‐02‐13 1 av	1

	

	

VN	§	24		 Dnr	VN	000063/2016	‐	700	

Kvartalsrapport till IVO - Ej verkställda beslut 
2018-10-01 - 2018-12-31 

	
Beskrivning	av	ärendet	 Antal	ej	verkställda	beslut	enligt:		

•	Socialtjänstlagen,	SoL	
Totalt	fyra	beslut	‐	gäller	insatsen	Särskilt	boende.	
Tre	av	de	personer	vars	beslut	har	inrapporterats	som	ej	verkställts	till	IVO		
har	inom	tre	månader	efter	gynnande	beslut	tackat	nej	till	aktivt	erbjudande	
om	Särskilt	boende.	En	person	har	erbjudits	och	tackat	ja	cirka	14	dagar	efter	
att	tre	månader	gått	från	det	gynnande	beslutet.	
	
•	Lagen	om	stöd	och	service	till	vissa	funktionshindrade,	LSS	
Totalt	0	beslut.		

	
Underlag	till	beslutet	 Tjänsteskrivelse	från	myndighetschef	Magnus	Ohlsson,	daterad	2019‐02‐12.		
	
Föredragande	 Vård‐	och	omsorgschef	Emma	Pihl	föredrar	ärendet.	
	
Beslut	 Vård‐	och	omsorgsnämnden	beslutar:	
	

1.		 Kvartalsrapporten	2018‐10‐01	–	2018‐12‐31	godkänns	och	
delges	kommunfullmäktige.	

2.		 Data	rapporteras	till	IVO	enligt	anvisning.		

	
	 						
	 	

	
	

	

Dnr: KS 000004/2019-900
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 Tjänsteskrivelse  
	

180813\c:\users\henand2\appdata\local\temp\dokumentarkiv\104992\kvartalsrapport	till	ivo	‐	ej	verkställda	beslut	2018‐10‐01	‐	2018‐12‐31	‐	
tjänsteskrivelse.docx\ha	

1 (1)

	
Datum:	2019‐02‐12	 Till: Vård‐	och	omsorgsnämnden	
Handläggare:	Magnus	Ohlsson	
Dnr: VN	000063/2016	–	700 
	
	

Kvartalsrapport till IVO - Ej verkställda beslut 
	
	
Förslag till beslut 
Vård‐	och	omsorgsnämnden	beslutar:	
	
1.	Kvartalsrapporten	2018‐10‐01	–	2018‐12‐31	godkänns	och	delges	kommunfullmäktige.	
	
2.	Data	rapporteras	till	IVO	enligt	anvisning.			
 
 
Sammanfattning av ärendet	
Antal	ej	verkställda	beslut	enligt:		
	

 Socialtjänstlagen,	SoL	
Totalt	fyra	beslut	‐	gäller	insatsen	Särskilt	boende.		
	
Tre	av	de	personer	vars	beslut	har	inrapporterats	som	ej	verkställts	till	IVO	har	inom	
tre	månader	efter	gynnande	beslut	tackat	nej	till	aktivt	erbjudande	om	Särskilt	boende.	
	
En	person	har	erbjudits	och	tackat	ja	cirka	14	dagar	efter	att	tre	månader	gått	från	det		
gynnande	beslutet.	

	
 Lagen	om	stöd	och	service	till	vissa	funktionshindrade,	LSS	

Totalt	0	beslut.		
	
	
	
	
Vård	och	omsorg	
Magnus	Ohlsson,	myndighetschef	
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IJ1] BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunrevisionen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-02-06 

Plats och tid: Kommunhuset i Båstad, Ingrid Marie 09.00 

Beslutande: 

Övriga 
närvarande: 

Utses att justera: 
Justeringens 
plats och tid: 

Sekreterare 

Ordförande 

Justerare 

ANSLAGSBEVIS 

Sten Wahlgren, tjänstgörande ordförande för Ingvar Andreasson 

Erik Lundvall 

Christer Linden 

Håkan Philipsson 

Nils-Börje Nilsson 

Lars Eriksson, EY 

Christer Linden 

Kommunhuset i Båstad, 2019-02-20 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Politiskt organ: Kommunrevisionen 

Sammanträdesdatum: 2019-02-06 

Anslaget är uppsatt: Från och med 2019-02-20 till och med 2019-03-13 

Förvaringsplats 
för protokollet: Kommunhuset i Båstad 

Underskrift 

Taina Virmalainen 

Sida 

1 av 14 

§§ 14-25 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunrevisionen 

In nehå I lsförteckn i ng 

Kommunrevisionen 2019-02-06 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-02-06 

REV§ 14 Dnr REV 000001/2019 - 912 
Val av justeringsperson 

REV§ 15 Dnr REV 000002/2019 - 912 
Godkännande av dagordning 

REV§ 16 Dnr REV 000003/2019 - 912 
Jäv 

REV§ 17 Dnr REV 000004/2019 - 912 
Föregående protokoll 

REV§ 18 Dnr REV 000060/2018 - 912 
Riskanalys 2019-2022 

REV§ 19 Dnr REV 000018/2019 - 912 
Revisionsplan 2019 

REV§ 20 Dnr REV 000019 /2019 - 912 
Genomgång av revisionens senaste granskningar 2018 

REV§ 21 Dnr REV 000020/2019 - 912 
Kommunrevisionens samarbete med Kommunfullmäktige 

REV§ 22 Dnr REV 000005 /2019 - 912 
Inkomna skrivelser 

REV§ 23 
Ekonomi 

Dnr REV 000006/2019 - 912 

REV§ 24 
Övriga frågor 

Dnr REV 000007 /2019 - 912 

REV§ 25 Dnr REV 000008/2019 - 912 
Nästa sammanträde 

usterandes si naturer 

Sida 

2 av14 
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iTi:l BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunrevisionen 2019-02-06 

REV§ 14 Dnr REV 000001/2019 - 912 

Val av justeringsperson 

Beskrivning av ärendet Christer Linden förslås som justeringsperson. 

Beslut Kommunrevisionen beslutar: 

Att välja Christer Linden till justeringsperson. 

usterandes si naturer 

Sida 

3 av14 

Utdra sbes rkande 
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rru BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunrevisionen 2019-02-06 

REV§ 15 Dnr REV 000002/2019 - 912 

Godkännande av dagordning 

Beskrivning av ärendet Dagordningen presenteras. 

Beslut Kommunrevisionen beslutar: 

Att godkänna förslaget till dagordning. 

usterandes si naturer 

Sida 

4av 14 

Utdra sbes rkande 
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Gl:l BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunrevisionen 

REV§ 16 

Jäv 

Beskrivning av ärendet Inget jäv föreligger. 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-02-06 

Dnr REV 000003/2019 - 912 

Justerandes si naturer 

Sida 

5 av 14 

Utdra sbes rkande 
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ui] BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunrevisionen 2019-02-06 

REV§ 17 Dnr REV 000004/2019 - 912 

Föregående protokoll 

Beskrivning av ärendet Protokoll från 2019-01-15 presenteras . 

Beslut Kommunrevisionen beslutar: 

Att lägga informationen till handlingarna. 

Justerandes si naturer 

Sida 

6 av 14 

Utdra sbes rkande 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunrevisionen 2019-02-06 

REV§ 18 Dnr REV 000060/2018 - 912 

Riskanalys 2019-2022 

Beskrivning av ärendet Lars Eriksson presenterar riskanalysen för Båstads kommun. 

Beslut Kommunrevisionen beslutar: 

Att arbeta vidare med risk- och väsentlighetsanalysen på kommande 
revisionssammanträde. 

Sida 

7 av 14 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunrevisionen 2019-02-06 8 av14 

REV§ 19 Dnr REV 000018/2019 - 912 

Revisionsplan 2019 

Beskrivning av ärendet Förslag på granskningsområden: 

Beslut 

Kommunstyrelsen 
Effektiviseringar 
Lokalförsörjningsplaner 
Kompetensförsörjning 
Digitalisering i allmänhet för kommunen som inte är nämndspecifikt 
Det finns ingen aktuell turism plan, den som finns antogs 1987 och är knappast 
styrande längre. Det finns ingen samlad plan för kommunen. 
Uppföljning av tidigare granskningar från 2017-18. 
Långsiktig ekonomisk planering med investeringsutrymme. 
Investeringsprocessen och investeringsplan. 
Lönehanteringen mellan Båstad och Helsingborg ur ett 
internkontrollperspektiv. 
Förvaltning av fastigheter. Har tidigare skett av Båstadhem AB. Idag ligger 
ansvaret på Teknik och Service men frågan har pausats. Det har gjorts en 
utredning men den belyser inte alla frågor. 
Hur sker kommunens kundundersökningar? Kvalitetsbrister i vård och omsorg 
kommer inte fram i kundundersökningar. Finns en samlad klagomåls- och 
synpunktshantering. 

Vård- och omsorg 
Ekonomiskt underskott och uppföljning; vilken information har nämnden fått 
och vilka möjligheter har funnits att påverka kostnaderna? 

Utbildning 
Vad beror låga betyg i årskurs 6 på? Varför låg motivation i skolan? 
Näringslivsfrågor, en uppföljning av vissa särskilt viktiga granskningar. 
Ny skolchef på en hearing. 

Myndigheten för bygg, miljö och säkerhet 
Hearing kring säkerhetsfrågan. 

Kommunrevisionen beslutar: 

Att på nästa revisonssammanträde arbeta vidare med att prioritera bland 
förslagen och att det till nästa sammanträde finns utrymme att komma med fler 
förslag. 

Justerandes si aturer Utdra sbes rkande 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunrevisionen 

REV§ 20 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-02-06 

Dnr REV 000019/2019 - 912 

Sida 

9 av 14 

Genomgång av revisionens senaste granskningar 2018 

Beskrivning av ärendet Lars Eriksson r edogör kort för genomförda granskningar under 2017-2018. 

Beslut Kommunrevisionen beslutar: 

Att lägga informationen till handlingarna. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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ITil BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunrevisionen 2019-02-06 10 av 14 

REV§ 21 Dnr REV 000020/2019 - 912 

Kommunrevisionens samarbete med Kommunfullmäktige 

Beskrivning av ärendet Sten Wahlgren informerar om tidigare samverkan med kommunfullmäktige. 

Beslut 

Önskemål framfördes från kommunfullmäktiges ordförande om att: 

Granskningen av målstyrningen presenteras under 30 min på 
kommunfullmäktigemöte den 27 februari. 
Presentation av revisonens arbetssätt och planer samt en kort presentation 
av revisonens nya ledamöter på kommunfullmäktigemöte den 27 mars. 
Att granskningar presenteras på fullmäktigemöte först när svar inkommit 
på revisionens iakttagelser och rekommendationer. 

Kommunrevisionen beslutar: 

1. Att presentera målstyrnings granskningen för kommunfullmäktige den 27 
februari. 

2. Att revisorerna presenterar sig för kommunfullmäktige den 27 mars. 

3. Att presentera revisionens granskningar först när svar inkommit på 
revisionens iakttagelser och rekommendationer. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunrevisionen 

REV§ 22 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-02-06 

Dnr REV 000005/2019 - 912 

Inkomna skrivelser 

Beskrivning av ärendet Inkommen internkontrollplan 2019 för kommunstyrelsen. 
Inkommen internkontrollplan 2019 för myndighetsnämnden. 

Sida 

11 av 14 

Inkommen uppföljning av intern kontrollplan 2018 för myndighetsnämnden. 

Beslut Kommunrevisionen beslutar: 

Att lägga informationen till handlingarna. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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fru BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunrevisionen 

REV§ 23 

Ekonomi 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-02-06 

Dnr REV 000006/2019 - 912 

Sida 

12 av 14 

Beskrivning av ärendet För närvarande finns ingen budget fastställd för revisionen men utfallssiffror 
finns till och med januari 2019 som visar på 18 tkr. 

Beslut Kommunrevisionen beslutar: 

Att lägga informationen till handlingarna. 

Justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunrevisionen 

REV§ 24 

Övriga frågor 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-02-06 

Dnr REV 000007 /2019 - 912 

Sida 

13 av 14 

Beskrivning av ärendet Erik Lundvall menar att protokollen är otydliga och det är svårt att förstå 
vidden av en fråga genom att ta del av protokollen. Kan revisionen bidra till 
ökad tydlighet? 

Lars Eriksson redogör för AV Media. 

Beslut Kommunrevisionen beslutar: 

Att tillföra frågan om protokollens utformning till revisionens riskanalys. 

Justerandes si aturer Utdra sbes rkande 
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iTi:l BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunrevisionen 2019-02-06 

REV§ 25 Dnr REV 000008/2019 - 912 

Nästa sammanträde 

Beskrivning av ärendet Nästa sammanträde hålls torsdagen den 7 mars kl. 09.00. 

Beslut Kommunrevisionen beslutar: 

·Att arbeta enligt plan. 

usterandes si naturer 

Sida 

14 av 14 

Utdra sbes rkande 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunrevision för mandatperioden 
2015-2018 

2019-02-06 

Plats och tid: 

Beslutande: 

Övriga 
närvarande: 

Utses att justera: 
Justeringens 
plats och tid: 

Sekreterare 

Ordförande 

Justerare 

ANSLAGSBEVIS 

Kommunhuset i Båstad, Sessionssalen, kl. 13:00 

Sten Wahlgren, Ordförande 

Roar Onsö 

Gert-Håkan Ericsson 

Erik Lundvall 

Torsten Hanstål 

Lars Eriksson, EY 
Christer Linden 
Håkan Philipsson 
Nils-Börje Nilsson 
Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare §15 

Torsten Hanstål 

Kommunhuset i Båstad 2019-02-20 

Lars Eriksson 

jh_u_)~ = 

Torsten Hanstål 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Politiskt organ: Kommunrevision för mandatperioden 2015-2018 

Sammanträdesdatum: 2019-02-06 

Anslaget är uppsatt: Från och med 2019-02-20 till och med 2019-03-13 

Förvaringsplats 
för protokollet: Kommunhuset i Båstad 

Underskrift 

Taina Virmalainen 

Sida 

1 av 10 

§§ 11-18 
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[nJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunrevision för mandatperioden 
2015-2018 

Innehållsförteckning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-02-06 

Kommunrevision för mandatperioden 2015-2018: 2019-02-06 

REV§ 11 Dnr REV 000001/2019 - 912 
Val av justeringsperson 

REV§ 12 Dnr REV 000002/2019 - 912 
Godkännande av dagordning 

REV§ 13 Dnr REV 000003/2019 - 912 
Jäv 

REV§ 14 Dnr REV 000004/2019 - 912 
Föregående protokoll 

REV§ 15 Dnr REV 000043/2018 - 912 

Sida 

2 av 10 

Granskning om arbetsmiljöenkät och hantering beträffande avsättning av kommundirektör 

REV§ 16 Dnr REV 000017 /2019 - 912 
Redogörelse för bygglov Apelrydsskolan. 

REV§ 17 Dnr REV 000007 /2019 - 912 
Övriga frågor 

REV§ 18 Dnr REV 000008/2019 - 912 
Nästa sammanträde 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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fru BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunrevision för mandatperioden 
2015-2018 

REV§ 11 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-02-06 

Dnr REV 000001/2019 - 912 

Val av justeringsperson 

Beskrivning av ärendet Torsten Hanstål föreslås som justeringsperson. 

Beslut Kommunrevisionen beslutar: 

Att välja Torsten Hanstål till justeringsperson. 

Justerandes signaturer 

Sida 

3 av 10 

Utdragsbestvrkande 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunrevision för mandatperioden 
2015-2018 

2019-02-06 

REV§ 12 Dnr REV 000002/2019 - 912 

Godkännande av dagordning 

Beskrivning av ärendet Dagordningen presenteras. 

Beslut Kommunrevisionen beslutar: 

Att godkänna förslaget till dagordning. 

Justerandes signaturer 

rJ <Il/ 
l 

Sida 

4av10 

Utdrags bestyrkande 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunrevision för mandatperioden 
2015-2018 

REV§ 13 

Jäv 

Beskrivning av ärendet Inget jäv föreligger. 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-02-06 

Dnr REV 000003/2019 - 912 

Justerandes signaturer 

~ f!I 
I 

Sida 

5 av 10 

Utdrags bestyrkande 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunrevision för mandatperioden 
2015-2018 

REV§ 14 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-02-06 

Dnr REV 000004/2019 - 912 

Föregående protokoll 

Beskrivning av ärendet Protokoll från sammanträdet 2019-01-15 presenteras. 

Beslut Kommunrevisionen beslutar: 

Att lägga informationen till handlingarna. 

Justerandes si naturer 

Sida 

6 av 10 

Utdra sbes rkande 
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fru BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunrevision för mandatperioden 
2015-2018 

REV§ 15 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-02-06 

Dnr REV 000043/2018 - 912 

Sida 

7 av 10 

Granskning om arbetsmiljöenkät och hantering beträffande 
avsättning av kommundirektör 

Beskrivning av ärendet Lars Eriksson redogör för granskningens slutsatser och rekommendationer. 

Beslut Kommunrevisionen beslutar: 

Att komplettera analysen och missivet med dagens synpunkter från 
revisorerna. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunrevision för mandatperioden 
2015-2018 

2019-02-06 8av10 

REV§ 16 Dnr REV 000017 /2019 - 912 

Redogörelse för bygglov Apelrydsskolan. 

Beskrivning av ärendet Roar Onsö informerar om att en viktig frågeställning i granskningen avsåg om 
Länsstyrelsen skulle ha gett muntlig dispens gällande landskaps bilden. 

Beslut 

;VV</// 
{ 

Bygglovssökande hade fått nej på ett motsvarande bygglov från Länsstyrelsen 
tidigare men i en efterföljande diskussion med Länsstyrelsen trott att de 
korrigeringar som då diskuterades skulle innebära ett framtida godkännande. 

Roar Onsö konstaterar därmed att beslutet i myndighetsnämnden inte stått i 
strid med översiktsplanen och att det inte förekommit något uppsåt om att 
vilseleda nämnden inför beslutet. 

Kommunrevisionen beslutar: 

Att avsluta granskningen av bygglov för Apelrydsskolan. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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[i1J BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunrevision för mandatperioden 
2015-2018 

REV§ 17 

Övriga frågor 

Beskrivning av ärendet Inga övriga frågor. 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-02-06 

Dnr REV 000007 /2019 - 912 

usterandes si naturer 

Sida 

9 avlO 

Utdra sbes rkande 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunrevision för mandatperioden 
2015-2018 

REV§ 18 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-02-06 

Dnr REV 000008/2019 - 912 

Nästa sammanträde 

Beskrivning av ärendet Nästa sammanträde hålls 2019-04-04 i samband med genomgången av 
årsbokslutet. 

Beslut Kommunrevisionen beslutar: 

Att arbeta enligt tidplanen. 

Sida 

10 av 10 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2019-02-06 1 av 1 

 

 

KS § 26  Dnr KS 000361/2018 - 905 

Ansvarsfrihet för Medelpunkten  

 
Beskrivning av ärendet Båstads kommun är en av medlemskommunerna i Kommunalförbundet 

Medelpunkten. Direktionen för kommunalförbundet har översänt bokslut 
och verksamhetsberättelse för år 2017 samt även revisionsberättelse. 

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse av ekonomichef Elisabet Edner, daterad 2018-01-07,  

med tillhörande bilaga. 
 
Förvaltningens och  
arbetsutskottets förslag 1. Direktionen för Kommunalförbundet Medelpunkten beviljas ansvarsfrihet 

för år 2017. 
2. Årsredovisning och verksamhetsberättelse för 2017 läggs till handlingarna.  

 
Föredragande Ekonomichef Elisabet Edner föredrar ärendet. 
 
Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

 

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

2.  Årsredovisning och verksamhetsberättelse för 2017 läggs till handlingarna.  
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Tjänsteskrivelse 
 

1 (1) 

 
 

 

Datum: 2019-01-07 

Handläggare: Elisabet Edner 

Dnr: 000361/2018-905 

Till:  Kommunstyrelsen 

 

 
Ansvarsfrihet, Kommunalförbundet Medelpunkten 

 
 

Förslag till beslut 
 
 
1. Direktionen för Kommunalförbundet Medelpunkten beviljas ansvarsfrihet för år 2017. 
2. Årsredovisning och verksamhetsberättelse för 2017 läggs till handlingarna. 
 
 
 
Bakgrund 
 
Båstads kommun ar en av medlemskommunerna i Kommunalförbundet Medelpunkten. 
 
Direktionen för kommunalförbundet har översänt bokslut och verksamhetsberättelse för år 2017 
samt även revisionsberättelse. 
 
 
 
 
Båstad 2019-01-07 

 
Elisabet Edner 
Ekonomichef 
 
 

Beslutet skall expedieras till: 
 

Kommunalförbundet Medelpunkten, Viktoriagatan 4, 252 29 Helsingborg     
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Årsredovisning 2017 för kommunalförbundet Medelpunkten 
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torsdag den 29 mars 2018 

Medelpunkten   vxl 042-19 85 50 
Makadamgatan 15   direkt 042-19 85 60 
254 64  HELSINGBORG  kundtjanst@medelpunkten.se 
 

  
 
 
 

Kommunfullmäktige i Bjuv, Båstad, 
Helsingborg, Höganäs, Klippan, 
Landskrona, Perstorp, Svalöv, 
Åstorp, Ängelholm och Örkelljunga  

 

 
 
 
Årsredovisning 2017 för Kommunalförbundet Medelpunkten 
 
Härmed överlämnas enligt förbundsdirektionens beslut 2018-03-28 § 15 
Årsredovisning för 2017 avseende Kommunalförbundet Medelpunktens verksamhet. 
Tillsammans med Årsredovisningen översänds Granskning av årsredovisning med 
revisionsberättelsen, PwC:s rapport  
 
Fullmäktiges ställningstagande om ansvarsfrihet skall avse kommunalförbundets direktion i 
sin helhet. Om fullmäktigeförsamlingarna fattar olika beslut beträffande ansvarsfrihet anses 
sådan inte vara beviljad. Vilka konsekvenser detta får för ledamöterna bestämmer det 
fullmäktige som utsett dem 
 
Årsredovisningen kommer att kompletteras med de underskrifter som saknas vid direktionens 
sammanträde 2018-04-24.  
 
 
Kommunalförbundet  
Medelpunkten 
 
 
 
     
 
Jessica Alfredson 
Förbundschef 
 
 
Bilagor: 
Årsredovisning 2017 med 
Granskning av årsredovisning med revisionsberättelse 
____ 

Dnr: KS 000361/2018-905
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0 

Arsredovisning 
2017 
För räkenskapsåret 

1 januari 2017- 31 december 2017 

Kommunalförbundet Medelpunkten 222000- 1594 

Fastställd av direktionen 
2018-03-28 
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Förvaltningsberättelse för Medelpunkten 

Om Medelpunkten och vårt uppdrag 

Kommunalförbundet Medelpunkten bildades 2004, 
efter att tidigare varit ett aktiebolag, med syfte att 
ha en gemensam hjälpmedelsverksamhet för 
kommuner i Nordvästra Skåne. 
Under 2017 ställde Höganäs kommun förfrågan om 
att från årsskiftet 2017/ 2018 bli medlemmar i 
förbundet. Detta innebär att Medelpunkten från 
den 1 januari 2018 ger service åt de 11 
kommunerna i Nordvästra Skåne som också är 
samarbetskommunerna inom Familjen Helsingborg. 

Verksamhetens mål är att kommunerna skall till-
försäkras en effektiv hjälprnedelsförsörjning såväl 
professionellt som ekonomiskt. 

Detta kan sammanfattas i de fyra områdena 
Samordning, Inköp, Service och Utveckling. 

Service 

Utveckl ing 

• att effektivt nyttja varor och produkter 
och optimera recirkulation 

• att effektivt upphandla och kontinuerligt 
bevaka marknaden 

• att med h6g kompetens och professionellt 
bemötande garantera snabba leveranser, 

reparationer och relrDnditionering 

• att medverka och bevaka utvecklingen inom 
h)llpmedelsomrAdet och sprida kunskape n till 

lrDmmunema 

Förbundets ändamål är att invånare i medlemskommunerna på lika villkor ska få funktionellt fullgoda 
hjälpmedel och god service oavsett bostadsort. Ansvaret för förskrivning av personliga hjälpmedel är 
knutet till hälso- och sjukvårdsansvaret enligt hälso- och sjukvårdslagen. I Skåne regleras ansvars
förhållandet mellan kommunerna och Region Skåne i särskilt avtal. Med hjälpmedel avses i detta 
sammanhang medicintekniska hjälpmedel som fordrar särskild kompetens för bedömning och 
utprovning, anpassning eller träning och som inte är normala konsumtionsvaror. Kommunerna kan 
hyra eller köpa av ett utvalt sortiment hjälpmedel samt få hjälpmedel kontrollerade, 
rekonditionerade och reparerade. Hyrsystemet utgår från funktionsbegreppet vilket ger möjlighet till 
återanvändning av använda hjälpmedel så länge som det bedöms vara säkert och med full funktion. 

Medelpunkten köper in, lagerför, hyr ut och säljer hjälpmedel efter ordination från förskrivare i 
medlernskommunerna. Hjälpmedelskonsulenterna är behjälpliga vid utprovning samt vid övrig 
konsultation i hjälpmedelsfrågor. Hjälpmedelsteknikerna utför förebyggande underhåll, reparationer 
samt rekondit ioneringar och anpassningar av hjälpmedel. 

Ar!>r edovis111ng 20 l 7 Sida 2 i!v 24 
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Vår organisation 

' 

Dlcekt!o"en 
J lcdomö!Jiån varje medlemtl:ommun med 

.Jll"r,ool/g rrstittarc 

- ' 

I 

rört>undsCMf I 

OJIMITII, 1-!R. kundljAnst. IT, 
~Od 

4,Gh 

Lager och logistik Teknik och service I 

7 åa 10.s åa I 

lager och inköp Tekni!.k service 

Retur och tvätt Rekondilionerhie 

Medarbetare 

Konsultation octt 
sortiment 

4,0 åa 

L Hj.ilpmedul~lr.on.sulcnter 

Under året har vi arbetat vidare med att utveckla Medelpunkten till en god arbetsplats. Det 
systematiska arbetsmiljöarbetet har fortsatt enligt den modell som är framtagen sedan tidigare. 
Sjukfrånvaron är förhållandevis låg och den frånvaro som finns är ej direkt arbetsrelaterad. Vid 
rekryteringar ser vi fortsatt att det kommer in gott om ansökningar vilket visar på ett gott rykte och 
att det är en intressant arbetsplats. 

• Flextidsavtalet är reviderat med tydligare riktlinjer och begrepp. Bland annat är det gjort en 
anpassning av normalarbetstid beroende på verksamhetens behov. 

• Det tidigare HINK-avtalet har diskuterats och har ersatts av ett tydligare avtal om 
arbetstidsförkortning. 

• Ett större friskvårdsprojekt startade under hösten -17 och fortgår under ett år med stöd av 
Previa. Projektet fokuserar på att motivera och stödja till bättre hälsa och inspirera till olika 
förändringar som ökar välmåendet och upplevelsen av god hälsa. 

• Medarbetarundersökningar har från 2017 genomförts digitalt med pulsande, tätare 
mätningar som ger en direkt återkoppling och svar som sen kan ligga till grund för samtal och 
olika åtgärder. 

Ar sredov1s11i11g 20 17 Stda 3 av 2'1 
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• LÖF 17 har avslutats och de nya lönerna som gäller från 1/4-2017 har betalats ut. 
Löneöversynen har skett genom direktlönesättning och utifrån de lönekriterier som 
överenskommits med arbetstagarparterna. Gällande kriterier har varit bidraget till en god 
arbetsmiljö och bidraget till verksamhetens produktivitet och resultat. Detta både kvalitativt 
som kvantitativt. 

• I samband med att teknisk chef kommer att gå i pension under 2018 har rekrytering gjorts av 
chef för teknik och service som tillträder tjänsten 1 februari 2018. 

• För att möta det ökade trycket på lager och med leveranser har gruppen utökats med en 
tjänst från september 2017. 

Generellt: 

Den 31 december 2017 hade Kommunalförbundet Medelpunkten 31 medarbetare. Av dessa var 30 
personer tillsvidareanställda och en var anställd på vikariat. Antalet tillsvidareanställda i förhållande 
till det totala antalet anställda uppgick till 97 %. Då vi utökar verksamheten under 2018 kommer 
vikariatet under 2018 övergå till en tillsvidareanställning. 

Medeltal aMtlllda 
med fördelnlnc pi Antal Kvinnor Antal mi n 
kvinnor och min 

2016 2017 2016 

Direktion och 
14 15 6 

förbundschef 

Verksamheten exkl 
8 9 20 

förbundschef 

Totalt Medelpunkten 

2017 

6 

18 

Sjukfrinvaro kort 
<14 dagar 

2016 2017 

2,3% 2,7% 

Sjukfrinvaro lin1 

2016 2017 

3,3% 3,5% 

ledningsgrupp samt direktion och förbundschef anger antal faktiska individer vid årsskiftet. Övriga 
grupper har beräknats genom att betalda närvarotimmar under perioden har ställts i relation till en 
inom verksamheten normal årsarbetstid (2080 h). I närvarotimmar ingår betald semester, 
sjukfrånvaro (betald) och kompledighet men ej övertidstimmar. 

Medelåldern för tillsvidareanställda vid årets slut var 49,5 år. Medelåldern för kvinnor var 49 år och 
för män 50 år. 

Tabellen nedan visar hur många anställda som troligen går i pension under de närmaste 10 åren. 
Anställda som uppnår 65 års ålder: 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

1 0 0 0 1 3 0 3 1 0 

Personalkostnader 

Den totala personalkostnaden för 2016 uppgick till 16,2 mkr vilket är 26,6 % av Medelpunktens totala 
kostnader för 2016. 

Medellön 

Medellönen beräknat på alla anställda inkl förbundschef är för 2017 (december) 31 889 kr. Kvinnors 
medellön är 34 730 kr och för män 29 598 kr. 
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Sjukfrånvaro 

Sjukfrånvaron för 2017 var totalt 6,2 % för hela verksamheten. För män var det 5,4 % och för kvinnor 
8,1 %. Den korta sjukfrånvaron ligger på 2, 7 % och icke arbetsrelaterad långtidssjukskrivning är 3,5 %. 
Total sjukfrånvaro fördelat per åldersgrupp visas i tabellen nedan. 

Arbetsskador 

Ålder 

-29 

30- 49 

50 -

Procent 

3,99% 

4,01 % 

6,27% 

Under 2017 rapporterades en arbetsskada till Arbetsmiljöverket och Försäkringskassan. 
Arbetsskadan var en trafikolycka utan personskador. 

Personalomsättning 

Vid ingången av 2017 hade vi fyra pågående vikariat i verksamheten på grund av tjänstledigheter och 
annan frånvaro. I takt med att tjänstledigheterna har gått har vi rekryterat och kunnat erbjuda 
tillsvidareanställningar. 
Under sommaren 2017 påbörjades också rekrytering av chef för teknik och service som till viss del 
ersätter då teknisk chef går i pension under 2018. 
Den positiva trenden med att få in gott om ansökningar har fortsatt och vi har på alla tjänster haft 
bra kandidater och ett gott urval och vi ser att det finns intresse av att arbeta på Medelpunkten. 

Den politiska ledningen 

Under året har direktionen haft sammanträde vid fem tillfällen, däremellan har presidiet 
beredningsmöten varje månad med undantag av juli, då verksamheten följs upp och diskuteras. 
I maj månad hölls ett samråd då representanter för kommunerna bjöds in för att få information och 
genomgång av förslaget till reviderad förbundsordning med tillhörande reglemente. Detta sändes 
därefter ut till kommunerna för godkännande. 
I samband med detta har också ett medlemsdirektiv tagits fram som bland annat anger vilken 
inriktning och utveckling verksamheten i förbundet ska ha, hur målen ska följas upp samt former för 
hur medlemmarna ska samverka. Medlemsdirektivet ska revideras i samband med ny 
mandatperioden då företrädare för kommunerna bjuds in. 
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Andra förhållanden som är av betydelse för styrning av Medelpunktens verksamhet 

När förbundsordningen skickades ut för revidering under 2016 framkom synpunkter på innehållet 
varför ärendet återremitterades. Förbundsordningen reviderades därefter på nytt och förtydligades 
på en del punkter. 

• översyn av språket och vilka begrepp som används 
• Vissa förtydligande för att undvika utrymme för tolkningar 
• Tagit bort hänvisning till lagar och paragrafer och istället skrivit ut texten 

• Kompletterat med reglemente för revisorerna och kompletterat reglementet för direktionen 

Förutom dessa revideringar ändrades innehållet avseende: 

• Budget, eget kapital 
• Ansvar 
• Resultatfördelning 
• Medlemskommunernas styrning och insyn 
• Inträde av ny medlem 
• Likvidation och upplösning 
• Ekonomisk reglering vid utträde 

Genomgång av de gjorda förändringarna har gjorts vid möten tillsammans med företrädare för 
medlemskommunerna, såväl tjänstemän som politiskt. Senast i samband med vårens samråd som 
hölls den 19 maj 2017 då företrädare för samtliga kommuner deltog. 
Till årsskiftet hade alla medlemskommunerna godkänt förslaget om ny förbundsordning, 
medlemsdirektiv samt reglemente för direktionen och revisonen. Dokumenten kommer att 
fastställas av direktionen vid sammanträdet i februari 2018. 

Under våren 2017 påbörjades diskussioner med Höganäs kommun om att tillträda som ny medlem i 
förbundet från årsskiftet. 
På tjänstemannanivå förbereddes de praktiska och ekonomiska konsekvenserna vilket senare låg till 
grund för de politiska beslut som fattades i både direktionen som i övriga medlemskommuner. 

Medelpunktens förväntade utveckling 

Under de kommande åren förväntas produktsortimentet utökas med fler hjälpmedel, bland annat 
kopplade till utvecklingen av välfärdsteknologin. Medelpunkten förväntas också ta ett större ansvar 
för att bevaka den tekniska utvecklingen inom hjälpmedelsområdet samt kunna erbjuda fler typer av 
hjälpmedel. I förlängningen av det nya Hälso- och sjukvårdsavtalet som tecknats mellan region Skåne 
och kommunerna kommer också ett ökat behov och efterfrågan av snabbare och ökat antal 
leveranser av hjälpmedel för att underlätta tidig hemgång från sjukhusen. Ett sätt att möta behovet 
är att Medelpunkten från halvårsskiftet 2018 tar över och hanterar sänghanteringen i egen regi. Det 
finns flera fördelar med detta både ekonomiskt och verksamhetsmässigt och ger oss en flexibilitet 
och beredskap som kan krävas i takt med att behoven ökar. 
Även antalet invånare med behov av hjälpmedel förväntas fortsätta att öka. Sammantaget innebär 
detta ökade krav på Medelpunktens sätt att fungera. Behovet av att kunna tillhandahålla fler 
produktområden ställer krav på mer utrymme och lagerplatser och de förändrade leveransbehoven 
ställer krav både på förändrade interna arbetssätt och krav på smidiga logistik och 
transportlösningar. 
Detta är utmaningar som till viss del kan lösas i och med flytten till nya lokaler men också utmaningar 
som på sikt behöver hanteras. 

Viktiga förhållanden - icke finansiella upplysningar 
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Upphandlingar 

En stor del av Medelpunktens uppdrag är att tillsammans med Kommunförbundet Skåne göra 
upphandlingar av hjälpmedel. Arbetet med upphandlingarna innebär arbete med att inventera 
marknaden inför upphandling för att kunna ställa tydliga och rimliga krav i förfrågningsunderlaget, 
arbete med att gå igenom inkomna anbud och sen göra en utvärdering. När upphandlingen är klar 
påbörjas sen arbetet med utbildning och visning av de upphandlade produkterna. 
Under 2017 har upphandling gjorts av: 

• Positioneringshjälpmedel (tex kuddar, stöd i sittande och liggande ställning) 
• Rullstolar 
• Kognition 

• Ramper 
• Rollatorer 
• Överflyttningshjälpmedel 

Händelser av väsentlig betydelse under eller efter räkenskapsåret 

I januari 2018 genomfördes flytten till nya lokaler på Makadamgatan 15. Detta var ett stort projekt 
som genom god planering och framförhållning gick förhållandevis smidigt och snabbt. 
Trots en hel del förberedelser är det ett stort projekt att flytta en verksamhet, det är en hel del som 
ska fungera och vi har krav på oss att så snart som möjligt kunna upprätthålla servicenivån. 
Verksamheten stod i samband med flytten helt stilla i tre vardagar vilket i sammanhanget får anses 
som en kort och godkänd tid. 
Av den respons som vi har fått från företrädare från kommunerna upplevdes inte flytten som ett 
stort problem utan med hjälp av de förberedelser och planering gick det hela bra. 

De nya lokalerna upplevs som väldigt funktionella och praktiska för våra behov samtidigt som de ger 
en bra arbetsmiljö. De större ytorna och fler antal rum ger också ytterligare möjligheter till att 
arrangera visningar, utbildningar och utprovningar av olika slag. 
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Uppföljning av mål 

Kund 

Förskrivarna känner förtroende för Medelpunkten och är trygga med den service och det stöd vi 

ger 

Vår ambition är att hålla en hög grad av service och att det ska vara enkelt att få service och stöd från 
Medelpunkten. Genom regelbundna möten med förskrivarna i verksamhetsgruppen, vid 
upphandlingsarbete, utprovningar, utbildningar och samtal via telefon och mail har vi en bra dialog 
med förskrivarna i kommunerna och lyssnar av de behov och synpunkter som framkommer. 
Under året har vi också sett över våra rutiner, manualer och system för att underlätta arbetet. 
Den enkät som sändes ut gav en väldigt låg svarsfrekvens jämfört med tidigare år. Då endast 29 
förskrivare svarade på enkäten är utfallet inte riktigt tillförlitligt jämfört med tidigare år. Utifrån de 
svar som kom in finns det ett par områden som vi behöver arbeta vidare. Bland annat behöver vi ta 
till oss erfarenheterna kring den nya hemsidan och hur den uppfattas och vissa fall förklara hur vi 
arbetar på ett tydligare sätt. Den nya hemsidan lanserades i slutet av hösten och en utvärdering 
planeras under våren. 

Mot bakgrund av den låga svarsfrekvensen finns det också skäl att se över kommande enkäter och 
hur vi tar emot synpunkter. 

Enhetens mål Mätetal Utfall Målvl rde 

Vi ska utveckla våra rutiner och processer 
för att underlätta och ge stöd åt Nöjd-kund-index extern verksamhet 69 72 
förskrivare 

Hemsidan är tydlig, relevant och - Nöjd-kund hemsidan 
lättanvänd 

Vi har ett gott bemötande mot dem vi möter i arbetet 

Det är glädjande att så många av de brukare som besvarar vår enkät upplever ett gott bemötande, 
god information och känsla av delaktighet vid en utprovning. Trots detta goda resultat kommer vi att 
arbeta vidare med frågan om ett gott bemötande och på vilket sätt vi kan bli ännu bättre. 
Vi kommer att arbeta vidare med frågor om bemötande och hur vi på bästa sätt ska arbeta för att ge 
en god service i alla olika sammanhang. 

Enhetens mål Mltetal Utfall Mllvlrde 

Vi ska uppmuntra till delaktighet i • Brukarens upplevelse av kontakten, 
informationen och känsla av 97% 90 % 

samband med utprovningar 
delaktighet 
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E~····., 
Omvärld 

Vår kunskap och omvärldsbevakning sprids till kommunerna 

Under året har vi arrangerat både utbildningar och visningar av hjälpmedel. I samband med nya 
upphandlingar och förändringar i sortimentet arrangeras också produktvisningar tillsammans med 
leverantörer. 
Under året har också medarbetare från Medelpunkten deltagit på olika konferenser och 
användarmöten vilket är ett väldigt bra sätt att ta del av omvärldsbevakning och förstärka 
kompetensen i verksamheten. Den omvärldsbevakning och den kompetensen sprids sen till 
representanter för kommunerna i de olika mötesforum som vi har. 

Enhetens mål Mätetal Utfall Målvärde 

Vi ska sprida vår kunskap genom att 
Antal arrangerade utbildningar och 
produktvisningar av konsulenter 

13 12 

arrangera utbildningar och kurser för olika 
E1 målgrupper Antal arrangerade utbildningar av 

0 2 
tekniker 

Vi bidrar till att möjliggöra ett gemensamt synsätt i förskrivning och hjälpmedelsfrågor 

Utifrån den omvärlds- och kunskapsbevakning som finns dagligen i verksamheten har vi ett särskilt 
ansvar att sprida kunskapen vidare till kommunerna. Även om ansvaret för förskrivning och lokala 
riktlinjer ligger hos respektive kommun finns ett ansvar och en ambition på Medelpunkten att 
uppmuntra och stimulera gemensamma diskussioner för att om möjligt uppnå ett gemensamt syn
och arbetssätt. 
Via Kommunförbundets samverkansorganisation för hjälpmedelsfrågor hanteras strategiska frågor 
för att på ett Skåneperspektiv möjliggöra gemensamt synsätt. För att ytterligare kunna diskutera och 
förankra frågorna avrapporteras och diskuteras frågorna numera också i den lokala samrådsgruppen 
där ledningsansvariga från medlemskommunerna bjuds in vid fyra tillfällen per år. 

Under året har också konsulenterna träffat representanter för kommunerna i verksamhetsgruppen 
varje månad. Mötena har varit givande för både förskrivare och Medelpunkten och är en viktig plats 
för att hålla oss alla uppdaterade på hur rutiner, websesam, sortiment, utbildningar fungerar och om 
något behöver förändras eller förtydligas. 
Dessa olika mötesformer ökar möjligheterna till ett gemensamt synsätt i förskrivning och 
hjälpmedelsfrågor. 

Enhetens mål Mätetal Utfall 

Vi ger förutsättningar och bidrar till • Antal möten med olika 
konstruktiva diskussioner och verksamhetsföreträdare från 15 
kunskapsspridning mellan kommunerna kommunerna 

Årsredovisning 2017 

Målvärde 

15 
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Medarbetare 

Medelpunkten är en bra arbetsplats där medarbetare trivs och är delaktiga 

Under 2017 har vi fortsatt arbeta för att Medelpunkten ska vara en god arbetsplats där 
medarbetarna trivs. Vi har under året tydliggjort vars och ens ansvar för den goda arbetsmiljön vilket 
också varit ett av lönekriterierna. I det systematiska arbetsmiljöarbetet är frågan om arbetsmiljö och 
klimatet uppe regelbundet och vi kan konstatera att det är en god stämning med en positiv 
inställning. Under hösten har ett friskvårdsprojekt startat upp med fokus på de hälsofaktorer som 
påverkar vårt mående. Utifrån kartläggning, individuella samtal och tester görs en planering för hela 
verksamheten med fortsatta åtgärder och mål. Tillsammans med detta har vi också börjat arbeta 
med pulserande mätningar för att mäta olika faktorer som påverkar arbetslivet. 

Enhetens mål Mätetal Utfall Målvärde 

Vi arbetar för att ha en god arbetsplats 
Medarbetarindex 77 75 

där medarbetare trivs 

• Kort sjukfrånvaro 2,7 % 3% 

Lång sjukfrånvaro 3,5 % 3 % 
Vi arbetar systematiskt med arbetsmiljön 
för att förebygga ohälsa och olycksfall Antal arbetsskador och tillbud 1. 0 

~ Uttagen semester i förhållande till 
88 % 90 % 

semesterrätt 

Process 

Medelpunkten har effektiva arbetssätt 

Arbetet med att se över processer och arbetssätt är ständigt pågående i alla delar av verksamheten. 
Det finns en strävan att förenkla och underlätta arbetet både internt för att effektivisera men också 
externt för att "göra det lätt att göra rätt." 
Som en fortsatt utveckling av mål och verksamhetsuppföljningen har vi arbetat med att kartlägga 
processerna för verksamheten i ett processverktyg (2C8) som efterhand kommer att vara kopplat till 
vårt mål- och uppföljningsverktyg. Genom detta får vi en visuell bild över alla processer samtidigt 
som mallar, checklistor och rutinbeskrivningar samlas på ett ställe. Processkartläggningen kommer 
att fortgå och kompletteras med ytterligare processer och de processer som är gjorda ska förvaltas 
och utvecklas ytterligare. 

Enhetens mål Mltetal Utfall Målvärde 

Vi har säkra processer och minimerar 
Antal beskrivna processer 12 13 

risker för verksamheten 

Vi har ett effektivt arbetssätt för att • Andel reparationer och monteringar 
80 % 75% 

snabbt åtgärda reparationer som avhjälps inom 10 arbetsdagar 

Andel beställningar ur 
hyressortimentet som levereras t ill 96% 99 % 

Vi optimerar recirkulation av varor och 
har en hög lageromsättning 

kund inom 10 arbetsdagar 

Andel utleveranser som är 
74 % 75% 

recirkulerade hjälpmedel 
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E .. ,,re, 

Ekonomi 

Vi uppfyller kraven på en god ekonomisk hushållning 

År 2017 har Medelpunkten uppvisat en god ekonomisk hushållning i form av ett redovisat 
ekonomiskt överskott. 

Onödiga kostnader i form av förseningsavgifter uppgår till 9 tkr. Dessa har två externa orsaker; Dels 
har av leverantören postade fakturor levererats kraftigt försenade (efter deras förfallodag) eller inte 
alls. Dels har den utdragna hanteringen av upplåningsärendet inneburit en fortsatt likviditetsbrist 
som stundtals inte medgett leverantörsbetalningar i tid. 

Kassalikviditeten vid årets slut är 48,0%, beräknat som kvoten mellan dels summan av fordringar och 
likvida medel (11866 tkr) och samtliga kortfristiga skulder (24 693 tkr). 

Enhetens mål Mätetal Utfall Målvärde 

Verksamheten uppfyller resultatmålet • Awikelse från budget (Tkr) 359 290 

Vi undviker onödiga kostnader i form av 
förseningsavgifter, straffavgifter och Summa onödiga kostnader (Tkr) 9 tkr 0 tkr 
checkräkningsränta 

Vi har en god likviditetsplanering • Kassalikviditet 48% 100% 

Kapitalbindningen blir inte större än budgeterad 

Medelpunktens bundna kapital uppgick vid årsslutet till 42 762 tkr. Av dessa avser 4 148 tkr lager 
{tillbehör och reservdelar) och resten, 38 614 tkr, anläggningstillgångar. Vi bedömer att 
kapitalbindningen är rimlig i relation till verksamhetens omfattning. 

Under året har värdet på lagerförda artiklar minskat med 20% (1071 tkr) genom ett målmedvetet 
arbete av lagerpersonalen. 

Värdet på anläggningstillgångarna har däremot ökat med 3 381 tkr, vilket i huvudsak förklaras av den 
fortskridande volymökningen (5%) och av det nya hjälpmedelssortiment som kommunerna 
efterfrågar. I ökningen ingår även en mindre andel anläggningstillgångar för eget bruk, införskaffat 
inför den flytt som äger rum 2018. 

Under året genomfördes 2 inventeringar, en inför delårsbokslutet och en inför årsbokslutet. 
Inventeringen vid delåret gav differensen -2,6% (-176 tkr) medan inventeringen inför årsslutet gav 
differensen -0,1% (-3 tkr). Den stora skillnaden tillskrivs ett intensivt förbättringsarbete under årets 
sista tertial. 

Enhetens rml Mätetal Utfall Målvärde 

Vi har en god lagerhållning med ordning 
lnventeringsdifferens 2,7% 1% 

och reda 
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Miljö 

Inköpta och upphandlade produkter är av god kvalitet 

Att så många som 94% av rullstolar uppnår förväntad livslängd är ett gott resultat och visar på att det 
tekniska underhållet och skötseln av rullstolarna fungerar väl. 
Däremot har vi ett lägre utfall för rollatorer där 81% av alla rollatorer uppnår sin förväntade livslängd. 
Anledningen till detta är det utbyte som är gjort av en viss modell utifrån kvalitetsbristerna med 
konsekvensen att flera rollatorer skrotades i förtid. 

Enhetens mil Mätetal Utfall Milvärde 

Andel rollatorer som uppnår 
81 % 90% 

Hjälpmedel uppnår i hög grad sin förväntad livslängd 

förväntade livslängd Andel rullstolar som uppnår 
förväntad livslängd 

94% 95% 

Ett hjälpmedel ska under sin livstid vara i bruk hos mottagare mer än 90% av tiden 

Vi har under året sett över våra arbetssätt och den interna organisationen för att snabba på och 
effektivisera rekonditioneringskedjan och på så vis minska tiden som hjälpmedel står på vårt lager. Vi 
ser att rollatorer i väldigt hög grad är ute i användning medan rullstolar är i bruk en lägre andel av sin 
livstid. Fortsatta analyser av hur olika hjälpmedel används och hur vi kan öka användningstiden 
kommer att göras. 

Enhetens m" Mätetal Utfall Målvärde 

• Andel tid som rollator varit i bruk 
92% 90% 

Vi arbetar snabbt och effektivt med att hos mottagare 

recirkulera och rekonditionera Andel tid som rullstolar varit i bruk 
hos mottagare 

80% 90% 
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Medelpunktens ekonomi 

Femårsutveckling 

Resultatutveckling 

Ekonomiska mått, (tkr där annat ej anges) 

Intäkter 

Varav f örsäljning 

Varav hyror 

Verksamhets kostnader 

Avskrivningar 

Finansiellt netto 

Redovisat resultat 

Balansutveckling 

Ekonomiska mått, (tkr där annat ej anges) 

Balansomslutning 

Eget kapital 

Soliditet% 

Kommentarer till resultaträkning 

Intäkter 

2017 

66 759 

21 056 

38656 

-54 902 

-11 286 

-211 

359 

2017 

54 628 

13 934 

25 

2016 

66 747 

21169 

38928 

-52 787 

-10 811 

-205 

2 944 

2016 

51477 

16 520 

32 

2015 

65 079 

18 947 

39491 

-49 006 

-10 632 

-163 

5 278 

2015 

51610 

18 853 

37 

2014 

59 269 

15 617 

37139 

-44 472 

-9 655 

-169 

4 973 

2014 

53 386 

18 548 

35 

2013 

56 023 

13834 

35 964 

-40 737 

-12 534 

-256 

2 496 

2013 

49 493 

16 371 

33 

Årets totala intäkter blev 66 759 tkr, varav 66 137 tkr härrör från verksamheten. Utfallet är alltså 
bara marginellt över årsbudgetens 66 050 tkr. Den största intäktsposten, hyresintäkter, slutade på 
38 656 tkr, vilket är nästan i nivå med utfallet 2016 (38 928 tkr) trots att hyrespriserna hade sänkts 
med5% 

Av medlemskommunerna dominerar Helsingborg med 29 254 tkr av de totala 
verksamhetsintäkterna, motsvarande 44,2% andel. Även Ängelholm (8 857 tkr) och Landskrona (8 
288 tkr) har betydande andelar; 13,4% respektive 12,5%. Övriga 7 medlemskommuner svarar för 
tillsammans 28,6%, medan Region Skåne utgör 1,3%. 

Den produktgrupp som även detta år har gett störst intäkter är Manuella rullstolar med 13 250 tkr, 
varav uthyrningsintäkterna utgör 12 376 tkr. Andra betydande produktgrupper är 
Madrasser/sittdynor (10 317 tkr) och Sängar/sänglyftar (8 431 tkr). 
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Kostnader och resultat 

Årets totala verksamhetskostnader blev 66 189 tkr, med tillägg för finansiella kostnader 247 tkr. 
Jämfört med årsbudgeten motsvarar detta 101% (Budget 65 650 tkr) respektive 80% (310 tkr) . På 
kostnadssidan kan nämnas att flertalet kostnadsgrupper har underskridit årsbudgeten (56-98%). 
Kostnaderna för Övrigt material hamnade på 11 580 tkr, alltså 131% av årsbudgeten 8 870 tkr. 
Främst är det värdet på uthyrda tillbehör som har blivit betydligt högre än värdet på återlämnade 
tillbehör. Kostnaderna för avskrivningar, 10 646 tkr, blev marginellt högre än årsbudget (10 400 tkr). 
Årets kostnader blev som väntat särskilt stora under december månad, bland annat beroende på 
2018 års flytt till nya lokaler. 

Årets redovisade resultat blev, med ovanstående belopp, ett överskott på 359 tkr. Jämfört med 
årsbudgeten +290 tkr motsvarar detta 123%. Att Medelpunkten detta kostnadsfyllda år ändå kan 
uppvisa ett överskott beror på en kombination av icke-budgeterade intäkter (främst viten) samt 
inbesparingar på kostnadssidan. 

Kommentarer till balansräkning 

Tillgångar 

Vid årets slut uppgick Medelpunktens totala tillgångar till 54 627 tkr, fördelade på 38 614 tkr i 
anläggningstillgångar och 16 013 tkr i omsättningstillgångar. De totala tillgångarna har därmed ökat 
med 3 150 tkr från värdet vid årets början (51 477 tkr). 

Den största tillgångsökningen avser hjälpmedel för uthyrningsändamål, som under året har ökat med 
3 351 tkr till 38 614 tkr. Även anläggningstillgångarna för eget bruk har ökat något; med 30 tkr till 
1 978 tkr, Omsättningstillgångarna har däremot minskat med 231 tkr till 16 013 tkr. En viktig 
förklaring till detta är att varulagret har minskat med 1 071 tkr till 4 148 tkr. 

Skulder och eget kapital 

Vid årets slut är skulderna totalt 40 693 tkr. Av dessa är 16 000 tkr en långsiktig bankskuld. 14 000 tkr 
är ett 12-månaders banklån som förfaller sommaren 2018. Övriga skulder, 10 693 tkr, är 
leverantörsskulder och upplupna skulder. Att bankupplåningen har ökat är betingat av att 
Medelpunkten inte längre fakturerar medlemskommunerna några förskott. 

Det bokförda egna kapitalet är vid årsslutet 13 934 tkr, varav 359 tkr är årets bokförda överskott. Vid 
årets början var det egna kapitalet 16 520 tkr, varav 2 945 tkr under året återbetalades till 
medlemskommunerna. 

Soliditet 

Vid 2017 års slut är soliditeten 25,5%, beräknat som %-andelen eget kapital (13 934 tkr) i relation till 
de totala tillgångarna (54 627 tkr). 
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Balanskravsutredning · 

Balanskravet innebär enligt kommunallagen att kommunal verksamhet måste budgeteras med ett 
resultat överstigande noll samt att det sammanlagda, justerade, resultatet under varje treårsperiod 
måste överstiga noll. Med justerat resultat menas här årets resultat efter borträkning av eventuell 
realisationsvinst. 

För Medelpunkten har de senaste tre årens bokförda resultat, realisationsvinster borträknade, varit: 
5 278 tkr (2015), 2 945 tkr (2016), 359 tkr (2017). 

Resultaten innebär att Medelpunkten under den gångna 3-årsperioden varje år, och sammanräknat, 
har uppvisat ett positivt resultat. För vart och ett av de tre närmaste åren (2018-2010) är det 
budgeterade resultatet över noll. 

Därmed är kravet på resultatmässig balans uppfyllt. 

God ekonomisk hushållning 

För Medelpunkten är målet att tillhandahålla funktionshjälpmedel med tillhörande service till 
medlemskommunernas brukare på ett mer priseffektivt sätt än vad kommunerna hade gjort i egen 
regi. Det innebär att begreppet god ekonomisk hushållning här tolkas som att anskaffade resurser 
utnyttjas effektivt och att verksamhetens intäkter överstiger kostnaderna. En ökad effektivitet kan 
medföra att Medelpunkten kan sänka medlemskommunernas prisnivå. 

I Medelpunktens gällande förbundsordning, antagen år 2017, anges att det egna kapitalet ska ökas 
från nuvarande nivå till exakt 16 000 tkr. Till dess detta mål uppnås ska verksamheten således 
generera verksamhetsöverskott. 2017 års överskott, 359 tkr, kommer därför inte att återbetalas till 
medlemskommunerna. För år 2018 förutses ökade kostnader och någon prissänkning kommer inte 
att genomföras. 
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E~ ...... 
Resultaträkning 

Not Utfall 2017 Utfall 2016 Budget 2017 Utfall i%av 
budget 

Verksamhetens intäkter 

Verksamhetsintäkter 1 66136 66 370 66 050 100 % 

Övriga intäkter 2 622 377 200 311 % 

Summa verksamhetsintäkter 66 758 66 747 66 250 

Verksamhetens kostnader 

Materialkostnader 3 -30 319 -28 795 -27 960 103% 

Övriga externa kostnader -7 840 -7 253 -8 680 84% 

Personalkostnader -16198 -16 225 -16 900 96% 

Avskrivningar 4 -11286 -10 811 -11140 101 % 

Utrangeringar -545 -513 -970 56% 

Summa verksamhetskostnader -66188 -63 597 -65 650 

Resultat före finansnetto 570 3150 600 95% 

Finansiella poster 

Finansiella intäkter 6 

Finansiella kostnader -211 -211 -310 68% 

Finansnetto -211 -205 -310 

Årets resultat 359 2 945 290 123% 
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Balansräkning 

Anläggningstillgångar 

Egna materiella anläggningstillgångar 

Hjälpmedel 

Summa anläggningstillgångar 

Omsättningstillgångar 

Varu lager 

Fordringar 

Kassa och Bank 

Summa omsättningstillgångar 

Summa tillgångar 

Skulder och eget kapital 

Eget kapital 

Årets resu ltat 

Eget kapital vid årets slut 

Långfrist iga skulder 

Kortfrist iga skulder 

Summa skulder 

Summa eget kapital och skulder 

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 

Ställda säkerheter 

För egna skulder och avsättningar 

Företagsinteckningar 

Ansvarsförbindelser 

A1 ~r edov1s111ng 2017 

Not 2017-12-31 2016-12-31 

5 1978 1 948 

6 36636 33 285 

38614 35 233 

7 4148 5 219 

8 9731 10 582 

9 2134 443 

16013 16 244 

54627 51477 

10 13 575 13 575 

359 2 945 

13 934 16 520 

11 16000 16 000 

12 24693 18 957 

40693 34957 

54627 51477 

2017-12-31 2016-12-31 

inga inga 

inga inga 
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E~., ... , 
Kassaflödesanalys 

Den löpande verksamheten 

Rörelseresultat 

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 

Av- och nedskrivningar(+) 

Reavinst H / Reaförlust (+) 

Erhållen ränta(+) 

Erlagd ränta(-) 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital 

Minskning(+)/ Ökning(-) av lager 

Minskning(+)/ Ökning(-) av kortfristiga fordringar 

Ökning(+)/ Minskning(-) av kortfristiga skulder 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 

lnvesteringsverksamheten 

Förvärv av materiella anläggningstillgångar 

Avyttring av materiella anläggningstillgångar 

Kassaflöde från investeringsverksamheten 

Finansieringsverksamheten 

Ökning(+)/ Minskning(-) av långfristiga skulder 

Återbetalt överskott 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 

Årets kassaflöde (beräknat) 

Likvida medel vid årets slut 

Likvida medel vid årets början 

År~redov1~11111g 2017 

2017 

570 

11286 

0 

11856 

-211 

11645 

+l 071 

+851 

+5 736 

19 303 

-20 359 

5 692 

-14 667 

0 

-2 945 

-2 945 

1691 

2134 

443 

2016 

3150 

11324 

-58 

14 416 

6 

-211 

14 211 

-382 

-320 

2 201 

15 710 

-19 508 

6101 

-13407 

0 

-5 277 

-s 277 

-2974 

443 

3 417 

Sida 18 av 24 

53



Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer 

Redovisningsprinciper 

Årsredovisningen är upprättad enligt Kommunallagen (KL), Lagen om kommunal redovisning (KRL) 
och i enlighet med rekommendationer från Rådet för Kommunal Redovisning (RKR). Tillämpade 
principer är i huvudsak desamma som för år 2016. 

Under året har Medelpunkten bedrivit inköp och försäljning endast i svenska kronor. 

Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna kommer att 
tillgodogöras kommunalförbundet och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. 

Utgifter avseende tjänster har periodiserats om beloppet överstiger 10 tkr och nyttan har bedömts 
vara under en period överstigande 3 år. 

Lagerförda artiklar värderas till nyanskaffningspris. De utgörs av huvudhjälpmedel (avsedda för 
försäljning) samt tillbehör och reservdelar. Tillbehör som medföljer uthyrda huvudhjälpmedel 
debiteras som materialkostnader vid utleverans och krediteras lagret. Tillbehör som återlämnas 
debiteras lagret först efter genomförd rekonditionering till nyskick, med motsvarande kreditering av 
materialkostnader. 

Skulder anges till deras fulla värde. 

Materiella anläggningstillgångar 

Medelpunktens har två kategorier av anläggningstillgångar; de för eget bruk samt de för 
uthyrningsändamål. De förra består av maskiner, inventarier, dator- och IT-utrustning samt fordon 
och förbättringar i hyrd fastighet. De senare utgörs av olika funktionshjälpmedel. 

Samtliga anläggningstillgångar värderas till ursprungligt anskaffningspris efter avdrag för månatliga 
avskrivningar enligt plan. Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. Dessa 
är följande: 

Dator- och IT-utrustning samt Kognitionshjälpmedel 3 år 

Rollatorer samt madrasser och sittdynor 4 år 

Maskiner, inventarier, verktyg, installationer och fordon 5 år 

Hygienhjälpmedel och övriga hjälpmedel 5 år 

Manuella rullstolar 7 år 

Arbetsstolar och lyftar 8 år 

Sängar och sänglyftar 9 år 

Förbättringar i hyrd fastighet - under som längst den tid som återstår av kontraktstiden 
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Noter 

Noter till resultaträkning 

20170101· 20160101· 
20171231 20161231 

Not 1 Verksamhetsintäkter 

Försäljning av hjälpmedel för enskilda brukare 16950 16 796 

Försäljning av hjälpmedel för vårdboende 3 830 4 018 

Fakturerat material 275 355 

Hyresintäkter från medlemskommuner 38 244 38 537 

Hyresintäkter från övriga kunder 412 391 

Intäkter från service och t illsyn 3483 3 598 

Intäkter från frakter 1 151 1131 

Intäkter från t ransporter 1 791 1544 

Summa Verksamhetsintäkter 66136 66370 

Not 2 Övriga intäkter 

Leverantörsviten 122 10 

Bidrag och avgifter 376 304 

övrigt 124 63 

Summa övriga intäkter 622 377 

Not 3 Materialkostnader 

Kost nad för sålda varor ·18 739 -19 094 

Övriga materialkostnader -11580 -9 701 

Summa materialkostnader ·30 319 -28 795 

Not 4 Avskrivning 

Avskrivningar av maskiner och inventarier 

Avseende maskiner och andra tekniska anläggningar -277 -280 

Avseende inventarier och verktyg -88 -83 

Avseende datorer -43 -137 

Avseende fordon -189 -172 

Avseende förbättringar i hyrd fastighet -43 -60 

Summa avskrivningar maskiner och inventarier -640 -732 
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Avskrivning av hjälpmedel 

20170101- 20160101-
20171231 20161231 

Rollatorer -1985 -1948 

Manuella rullstolar -3 188 -2 765 

Sängar och sänglyftar -848 -890 

Arbetsstolar -658 -586 

Hygienhjälpmedel -688 -580 

Kognitionshjä lpmedel -185 -125 

Lyftar -278 -257 

Madrasser och sittdynor -1656 -1886 

Övrigt -1160 -1059 

Summa avskrivning av hjälpmedel -10 646 -10096 

Summa avskrivningar -11286 -10 828 

Noter till balansräkning 

2017-12-31 2016-12-31 

Not 5 Egna materiella anläggningstillgångar 

Ackumulerade anskaffningsvärden 

Vid årets början 5 716 5 515 

Nyanskaffningar 671 306 

Avyttringar 0 -67 

Utrangeringar 0 -38 

Utgående anskaffningsvärden 6387 5 716 

Ackumulerade avskrivningar enligt plan 

Vid årets början -3 769 -3147 

Nyanskaffningar 

Avyttringar 0 56 

Utrangeringar 0 38 

Periodens avskrivningar enligt plan -640 -716 

Utgående ackumulerade avskrivningar -4409 -3 769 

Redovisat värde vid årets slut 1978 1947 
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Not 6 Materiella anläggningstillgångar hjälpmedel 

Ackumulerade onskoffningsvärden 

Vid årets början 

Nyanskaffningar 

Avyttringar 

Utrangeringar 

Utgående anskaffningsvärden 

Ackumulerade avskrivningar enligt pion 

Vid årets början 

Nyanskaffningar 

Avyttringar 

Utrangeringar 

Periodens avskrivn ingar enligt plan 

Utgående ackumulerade avskrivningar 

Nedskrivning 

Redovisat värde vid periodens slut 

Not 7 Varulager 

Huvudhjälpmedel 

TIiibehör 

Reservdelar 

Summa varulager 

Not 8 Fordringar 

Kundfordringar 

Fordringar på medlemskommuner, förskott 

Skattekonto 

Förutbetalda kostnader 

Övriga fordringar 

Summa fordringar 

Arsredovisning 2017 

2017-12-31 

94 248 

19 688 

-5 831 

-9 981 

98124 

-60 632 

5 

-230 

10021 

-10 646 

-61482 

36642 

4148 

4148 

8966 

17 

731 

18 

9 732 

2016-12-31 

92 509 

19 202 

-6 259 

-11204 

94248 

-61343 

1 

139 

10 667 

-10 096 

-60 632 

-331 

33 285 

5 219 

5 219 

9 616 

36 

917 

13 

10 582 
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E l~uokteo 
Not 9 Kassa, bank och checkkredit 

2017-12-31 2016-12-31 

Kassa 0 3 

Bankmedel 2134 440 

Beviljat kreditbe lopp 

Outnyttjat kreditbelopp 

Summa Kassa och bank 2134 443 

Not 10 Eget kapital 

Vid årets början 16 520 18 852 

Återbetalt till medlemskommunerna -2 945 -5 277 

Periodens resultat 359 2 945 

Periodens utgående kapital 13934 16 520 

Not 11 Långfristiga skulder 

Banklån 16000 16000 

Summa Långfristiga skulder 16000 16000 

Not 12 Kortfristiga skulder och interimsskulder 

Kortfristiga skulder 

Leverantörsskulder 7 011 5 085 

Momsskuld -95 1412 

Personalens källskatt 241 247 

Kortfristigt banklån 14000 5 000 

Interimsskulder 

Upplupna löner och semesterlöner 1 029 1076 

Sociala avgifter 617 623 

Beräknad pensionskostnad inkl löneskatt 967 800 

Upplupna hjälpmedelskostnader 825 -19 

Betalda förskott från medlemskommunerna 0 686 

Fakturerade, ej inbetalda kommunförskott 0 3 616 

Övriga poster 98 431 

Summa Kortfristiga skulder och interimsskulder 24693 18957 
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Ordförande, Helsingborg 
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Revisorerna 

Revisionsberättelse år 2017 

Till 

Direktionen samt 

Kommunfullmäktige i Bjuv, Båstad, 
Helsingborg, Klippan, Landskrona, 
Perstorp, Svalöv, Åstorp, Ängelholm, 
Örkelljunga och Höganäs 

Vi har granskat Kommunalförbundet medelpunktens (222000-1594) verksamhet under år 
2017. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att 
ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning. 

Direktionen ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande mål, beslut och 
riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Den ansvarar också för att det 
finns en tillräcklig intern kontroll. Utifrån vår granskning gör vi följande bedömningar: 

• Vi bedömer sammantaget att direktionen har bedrivit verksamheten på ett ändamåls
enligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Räkenskaperna bedöms i 
allt väsentligt vara rättvisande. 

• Vi bedömer att årets resultat är förenligt med direktionens mål för god ekonomisk 
hushållning i det finansiella perspektivet. Det viktigaste finansiella målet för år 2017 

är uppfyllt. 

• Vi bedömer, utifrån årsredovisningens återrapportering, att verksamhetens utfall 
delvis är förenligt med direktionens övergripande mål för verksamheten. 

Ansvarsfrihet 
Vi tillstyrker att direktionen för Kommunalförbundet medelpunkten beviljas ansvarsfrihet. 

Vi tillstyrker att årsredovisningen för år 2017 godkänns. 

Vi åberopar följande för vår bedömning: 

Vi har genomfört övergripande granskningar, som innebär läsning av protokoll och 
sammanträffanden med representanter för förbundets ledning. 
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Följande rapporter har avlämnats under året: 

• Granskning av delårsrapport 
• Granskning av årsredovisning 

Helsingborg den 28 mars 20 

Birgitta Alm 
utsedd förtroendeva ld revisor 
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certifierad kommunal 
revisor 
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revisionskonsult 

Mimmi Praks, 
Revisionskonsult 

Alice Nilsson 
Revisionskonsult 

mars2018 
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Granskning av årsredovisning 

1. Sammanfathting 

PwC har på uppdrag av Kommunalförbundets förtroendevalda revisorer granskat Kom
munalförbundets årsredovisning för 2017. 

Syftet med granskningen är att ge revisorerna ett underlag för sin bedömning av om års
redovisningen är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed samt om 
resultatet är förenligt med de mål fullmäktige beslutat. Med utgångspunkt från ställda 
revisionsfrågor lämnas följande sammanfattande revisionella bedömning: 

• Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens finan
siering och ekonomiska ställning? 

Vi bedömer att årsredovisningen allt väsentligt redogör för utfallet av verksamheten, 
verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen. Kommunalförbundet le
ver upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans. Vi bedömer att förvalt
nings berättelsen innehåller den information som ska ingå enligt lag om kommunal re
dovisning och god redovisningssed. 

• Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål direktionen beslutat avseende god 
ekonomisk hushållning? 

Årets resultat är förenligt med god ekonomisk hushållning. Målet avseende kapital
bindningen anser vi svårt att bedöma huruvida det är uppfyllt eller ej utifrån den in
formation som ges i årsredovisningen. Detta eftersom kapitalbindningen inte kan be
dömas utifrån storleken på inventeringsdifferenserna och att det inte görs någon ana
lys avseende om kapitalbindningen är större än budgeterat. 

Direktionen lämnar en bedömning avseende måluppfyllelsen för verksamhetsmålen 
för god ekonomisk hushållning. 

• Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande? 

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande, dock finns ett antal för
bättringsåtgärder i kommunalförbundets processer, se avsnitt 3.3.1. 

mars 2018 
Kommunalförbundet medelpunkten 
PwC 
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Granskning av årsredovisning 

Granskningen har introducerats genom kontakter och sam planering med kommunalför
bundets ekonomikontor. Granskningen har utförts enligt god revisionssed med utgångs
punkt i SKYREV:s utkast "Vägledning för redovisningsrevision i kommuner och lands
ting". Vägledningen baseras på ISA (International Standards on Auditing). Som framgår 
av vägledningen kan implementeringen ske successivt varför tillämpliga ISA helt eller 
delvis har följts beroende på om vägledningen har beaktas i årets revisionsplan. Gransk
ningen har skett genom intervjuer, dokumentgranskning, granskning av räkenskaps
material och i förekommande fall registeranalys. 

Rapportens innehåll har sakgranskats av förbundsekonom och förbundschef. 

2.2. Revisions kriterier 
Granskningen av årsredovisningen innebär en bedömning av om rapporten följer: 

• Kommunallagen (KL) 

• Lag om kommunal redovisning (KRL) 

• Rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR) 

• Direktionens beslutade mål om god ekonomisk hushållning 

mars 2018 
Kommunalförbundet medelpunkten 
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Granskning av årsredovisning 

Enhetens mål Mätetal utfall Målvärde 

Verksamheten uppfyller resultabnålet • Awikelse från budget (Tkr) 359 290 

Vi undviker onödiga kostnader i form av 
förseningsavgifter, straffavgifter och Summa onödiga kostnader (Tkr) 9tkr Otkr 
d1eckräkningsränta 

Vi har en god likviditetsplanering • Kassalikviditet 48% 100% 

Kommunalförbundet uppfyller resultatmålet. Målet avseende onödiga kostnader anses 
uppfyllas till viss del (se vår iakttagelse avseende skatter och avgifter under avsnitt 3.3.1). 
Mål avseende kassalikviditet om 100% är inte uppfyllt. 

2) Att kapitalbildningen inte blir större än budgeterat 

Medelpunkten binder kapital i form av anläggningstillgångar, hjälpmedel för uthyrning, 
lagervaror, kundfordringar och förbetalda hyror/andra kostnader. Kommunalförbundet 
har en "framgångsfaktor" för att mäta om målet är uppnått. Se nedan (bild från årsredo
visningen); 

Enhetens mål Mätetal utfall Målvirde 

Vi har en god lagerhållning med ordning 
lnventertngsdifferens 2,7% 1% 

och reda 

Målet avseende inventeringsdifferens anses uppfyllas till viss del. Vi ser en klar förbättring 
jämfört mot föregående år avseende inventeringsdifferenserna. Dock anser vi likt föregå
ende år målet inte bör mätas utifrån storleken på inventeringsdifferensen. 

3.2.2. Målför verksamheten 

I årsredovisningen görs en avstämning avseende kommunalförbundets verksamhetsmål. 
Direktionen har fastställt 8 övergripande mål för verksamheten utifrån områdena: miljö, 
kund, omvärld, medarbetare och process. Under dessa finns totalt 19 framgångsfaktorer 
för att mäta om målen uppfyllts. 8 av framgångsfaktorerna bedöms som helt uppfyllda, 9 
som delvis uppfyllda, 1 som ej uppfyllt och 1 där det ej gjorts någon bedömning avseende 
måluppfyllelsen. 

Bedömning 

Årets resultat är förenligt med god ekonomisk hushållning. Målet avseende kapitalbind
ningen anser vi svårt att bedöma huruvida det är uppfyllt eller ej utifrån den information 
som ges i årsredovisningen. Detta eftersom kapitalbindningen inte kan bedömas utifrån 
storleken på inventeringsdifferenserna och att det inte görs någon analys avseende om 
kapitalbindningen är större än budgeterat. 

Direktionen lämnar en bedömning avseende måluppfyllelsen för verksamhetsmålen för 
god ekonomisk hushållning. 
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Granskning av årsredovisning 

Tilläggsupplysningar och redovisningsprinciper 
Årsredovisningen lämnar tillräckliga tilläggsupplysningar och redogör för tillämpade re
dovisningsprinciper i tillräcklig omfattning, dock finns ett antal brister i underliggande 
processer vilka redogörs för under avsnitt ovan för resultat- och balansräkning. 

3.3.2. Revisionell bedömning 
Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande, dock finns ett antal förbätt
ringsåtgärder i kommunalförbundets processer, se avsnitt 3.3.1. 

2018-03-28 
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Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2019-02-06 1 av 1 

 

 

KS § 29  Dnr KS 001633/2014 - 901 

Ändring i kommunstyrelsens reglemente gällande  
närvaro- och yttranderätt i arbetsutskottet 

 
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.  
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 Tjänsteskrivelse  
 

190116\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (1) 

 
Datum: 2019-01-16. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr: KS 001633/2014 – 901 
 
 

Ändring i kommunstyrelsens reglemente gällande närvaro- och yttranderätt 
i arbetsutskottet 
 
 
Förslag till beslut 
 
Anta förslag till ändring av 26 § kommunstyrelsens reglemente angående ersättares närvaro- 
och yttranderätt vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott.  

 
Sammanfattning 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 kommunsty-
relsens 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. 
 
Konsekvenser av beslut 
 

Ekonomi 
Ej tjänstgörande ersättare har rätt till körersättning och ersättning för förlorad arbetsinkomst. 
Det kan leda till ökade kostnader för kommunstyrelsen, men eftersom praxis under mandatpe-
rioden 2015-2018 har varit att ge ersättarna rätt att närvara bör kostnaderna inte öka nämn-
värt för 2019. 
  
 
Kommunkontor 
Olof Nilsson, Kanslichef 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 

Ersättare i arbetsutskottet och författningssamlingen.  
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Förslag till ändring i kommunstyrelsens reglemente. 
 
Samråd har skett med: 
Kommunstyrelsens ordförande och 1:e vice ordförande. 
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Kommunstyrelsens utskott och budgetberedning 
 

Arbetsutskott 
 
24 §  
 
Inom kommunstyrelsen ska finnas ett arbetsutskott.   
 
Arbetsutskottet består av 5 ledamöter och 5 ersättare som väljs av styrelsen. 
 
Arbetsutskottet ska ha en ordförande och en vice ordförande som väljs av styrelsen för 
den tid som styrelsen bestämmer. 
 
25 § 
 
Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra sitt 
uppdrag för en längre tid får styrelsen utse en annan ledamot i utskottet att som ersättare 
för ordföranden fullgöra dennes uppgifter. 
 
26 § 
 
Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den av kommunstyrelsen vid valet bestämda 
ordningen. 
 
Avgår en ledamot eller en ersättare i utskottet, som inte utsetts vid proportionellt val, ska 
fyllnadsval snarast förrättas. 
 
Ersättare, som inte tjänstgör för ordinarie ledamot, har inte rätt att närvara vid utskottets 
sammanträden. Utskottet kan dock vid varje enskilt sammanträde  
besluta att ersättare som ej tjänstgör får närvara. 
 

Tillägg Ej tjänstgörande ersättare har rätt att närvara vid arbetsutskottets sammanträde och delta 
i överläggningarna (yttranderätt). Närvarorätten gäller ej i sekretessärenden.  
 
 
27 § 
 
Kallelse till sammanträdet med utskottet ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och 
plats för sammanträdet. 
 
Sammanträdena ska också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst två 
ledamöter begär det. 
 
Utskott får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är närvarande. 
 
28 § 
 
De ärenden som ska avgöras av kommunstyrelsen ska beredas av utskottet om beredning 
behövs. Ordföranden eller de anställda som har ansvar för kommunstyrelsens ärende-
beredning överlämnar sådana ärenden till utskottet. 
 
När ärendet beretts ska utskottet lägga fram förslag till beslut. 
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Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2019-02-06 1 av 1 

 

 

KS § 30  Dnr KS 000046/2019 - 901 

Namnändring av det kommunala handikapprådet 

 
Beskrivning av ärendet 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. 

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från kanslichef Olof Nilsson, daterad 2018-01-16.  
 
Förvaltningens och  
arbetsutskottets förslag 1. Det kommunala handikapprådet (KHR) ändrar namn till det kommunala 

tillgänglighetsrådet (KTR). 
2. Kommunens författningssamling uppdateras i enlighet med beslutet.  

 
Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 

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

2.  Kommunens författningssamling uppdateras i enlighet med beslutet.  
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 Tjänsteskrivelse  
 

190116\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (1) 

 
Datum: 2019-01-16. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr: KS 000046/2019 – 901 
 
 

Namnändring av det kommunala handikapprådet 
 
 

Förslag till beslut 
 
1. Det kommunala handikapprådet (KHR) ändrar namn till det kommunala tillgänglighetsrå-

det (KTR). 
2. Kommunens författningssamling uppdateras i enlighet med beslutet. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Det kommunala handikapprådet (KHR) är ett rådgivande organ under kommunstyrelsen. Rå-
det 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. 
 
 
 
Kommunkontor 
Olof Nilsson, Kanslichef 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Rådet och författningssamlingen. 
 
Samråd har skett med: 
Vård och omsorg, kommunstyrelsens ordförande och 1:e vice ordförande. 
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Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2019-02-06 1 av 2 

 

 

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.  

 
 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.  

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Henrik Andersson, daterad  

2018-01-18, med tillhörande bilagor. 
 
Förvaltningens förslag 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 
Bjärepartiet 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 
Miljöpartiet 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 
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Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2019-02-06 2 av 2 

 

 

 
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 
Bjärepartiet 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 
Miljöpartiet 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 
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 Tjänsteskrivelse  
 

190118\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (2) 

 
Datum: 2019-01-18 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Henrik Andersson 

Dnr: KS 000060/2019 – 903 
 
 

Utbetalning av partistöd 2019 
 
 

Förslag till 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 
Bjärepartiet 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 
Miljöpartiet 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  
    
 

Sammanfattning 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.       
 

Aktuellt 
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. 
 
Utbetalning 
För att erhålla utbetalningen ska respektive parti, senast den 15 mars 2019 skicka in kontakt-
person samt postgiro/bankgironummer för utbetalningen. Om utbetalningen ska ske till bank-
konto ska kontobevis bifogas som visar att partiets kontaktperson är innehavarare 
av kontot som partistödet ska sättas in på. 
 
Uppgifterna ska skickas med e-post till bastads.kommun@bastad.se och märkas 
med ”Partistöd 2019”. 
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2 (2) 

 

 
Redovisning av partistödet 
Partierna påminns härmed om att komma in med en skriftlig redovisning som visar att parti-
stödet har använts i enlighet med det ändamål som anges i 4 kap. § 29 kommunallagen samt 
partistödets syfte i enlighet med kommunens regler för partistöd. Redovisningen ska avse 
2018-01-31 – 2018-12-31 och skickas in till kommunfullmäktige (via kommunkansliet) senast 
sex månader efter redovisningsperiodens utgång, dvs. senast 2019-06-30. 
 
 
 
Henrik Andersson   Olof Nilsson 
Nämndsekreterare   Kanslichef 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Samtliga partier representerade i kommunfullmäktige 
Ekonomiavdelningen 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Regler för partistöd samt partistödets storlek 
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Antagen	av	kommunfullmäktige	den	21	maj	2014,	§	72.	Dnr:	KS	604/14‐903.	
Reviderad	av	kommunfullmäktige	den	19	december	2018,	§	246.		Dnr:	KS	000604/2014‐903.	
Gäller	fr	o	m	2019‐01‐01.	
	

Regler för partistöd 
	
Lagstöd 
Partistödet	regleras	i	4	kap	29‐32	§§	kommunallagen	där	det	framgår	att	kommunerna	får	
lämna	sådana	bidrag,	men	att	stödet	inte	får	utformas	så	att	det	otillbörligt	gynnar	eller	
missgynnar	ett	parti.		
	
Valresultatet 
Valresultatet	utgör	beräkningsgrund	vid	fastställande	av	partistöd	och	andra	liknande		
situationer	då	mandatfördelningen	ligger	till	grund	för	en	fördelning.		
	
Ett	parti	är	representerat	om	det	har	fått	mandat	i	kommunfullmäktige	för	vilket	en	vald	
ledamot	är	fastställd	enligt	14	kapitlet	vallagen	(2005:837).	Det	är	Länsstyrelsen	som	
fastställer	detta.	
	
Skulle	en	situation	uppstå	i	kommunfullmäktige	att	en	ledamot	byter	parti	eller	inte	
representerar	något	parti,	tillfaller	det	mandatbundna	stödet	för	just	det	mandatet	
det	parti	för	vilket	ledamoten	ursprungligen	valdes	in	i	kommunfullmäktige.	
	
Partistödets syfte 
Partistöd	ges	till	de	politiska	partier	som	är	representerade	i	kommunfullmäktige.	Parti‐
stödet	ska	användas	för	att	stärka	de	politiska	partiernas	ställning	i	den	kommunala	
demokratin	och	stödet	ska	användas	för	politisk	verksamhet	med	anknytning	till	Båstads	
kommun.	Partistödet	ska	användas	till	ett	långsiktigt	och	kontinuerligt	arbete	för	att	öka	
medborgligt	inflytande	och	valdeltagande	i	kommunen.	
	
Grundstöd och mandatbundet stöd samt krav på representation 
Partistödet	ges	som	ett	grundstöd	och	ett	mandatbundet	stöd.	
	
Komunfullmäktige	fattar	årligen	i	januari	månad	beslut	om	utbetalning	av	partistödet	
samt	hur	mycket	partistöd	respektive	parti	ska	erhålla.	Det	mandatbundna	stödet	betalas	
endast	för	mandat	som	är	tillsatta	i	kommunfullmäktige,	det	vill	säga	det	betalas	inte	ut		
för	tomma	platser	i	kommunfullmäktige.	
	
Partistöd	får	bara	ges	till	ett	parti	som	är	en	juridisk	person.	
	
I det fall representationen i fullmäktige helt upphör 
Till	parti	som	upphör	att	vara	representerat	i	kommunfullmäktige	ges	partistöd	för	
återstoden	av	det	innevarande	året.	Detta	gäller	under	förutsättning	att	partiet	varit	
representerat	i	de	sex	månader	som	närmast	följer	efter	mandatperiodens	början.		
 
Redovisning av partistödet 
Mottagarna	av	kommunalt	partistöd	(de	politiska	partierna)	ska	årligen	till	kommun‐
fullmäktige	ge	in	en	skriftlig	redovisning	som	visar	att	partistödet	har	använts	i	enlighet	
med	det	ändamål	som	anges	i	4	kap	29	§	kommunallagen	samt	partistödets	syfte	enligt	
detta	dokument.	
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Redovisningen	ska	avse	perioden	1	januari	‐	31	december	varje	år	och	ges	in	till	
kommunfullmäktige	(kommunkansliet)	senast	sex	månader	efter	redovisningsperiodens	
(kalenderårets)	utgång.		
	
Av	redovisningen	ska	framgå:	
	
•	 Organisationsnummer	för	partiet.	
•	 Partiföreningens	stadgar.	
•	 Uppgift	om	partiföreningens	styrelseledamöter	samt	revisorer	för	innevarande	år.	
•	 Årsredovisning	från	föregående	år	samt	protokoll	från	årsmöte	som	visar	att	ansvars‐

frihet	beviljats.	Av	årsredovisningen	ska	det	framgå	hur	partistödet	har	använts.	
•	 Uppgift	om	partiföreningens	bankgiro,	plusgiro	eller	bankkonto.	Bankontouppgiften	

ska	styrkas	med	bankkontobevis.	
•	 Protokoll	från	partiföreningen	som	visar	vem	som	tecknar	föreningens	firma.	
	
En	av	mottagaren	(de	politiska	partierna)	utsedd	särskild	granskare	ska	granska	om	
redovisningen	ger	en	rättvisande	bild	av	hur	mottagaren	har	använt	partistödet.	
Granskarens	rapport	över	granskningen	ska	bifogas	redovisningen.	
	
Kommunfullmäktige	får	besluta	att	partistöd	inte	ska	betalas	till	parti	som	inte	lämnar	
redovisning	och	granskningsrapport	enligt	4	kap	31	§	kommunallagen.	
	
Utbetalning av partistöd, antal utbetalningar  
Kommunkansliet	ansvarar	för	att	förse	ekonomiavdelningen	med	underlag	för	utbetalning	
av	partistödet	i	februari	månad	årligen.		
	
Tolkning och tillämpning av reglerna om partistöd  
Kommunstyrelsen	tolkar	och	tillämpar	bestämmelserna	för	partistöd.		
	
Kommunstyrelsen	får	dock	inte	besluta	om	utbetalning	av	partistöd,	då	denna	rätt	enligt	
lag	är	förbehållen	kommunfullmäktige.	
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Antagen	av	kommunfullmäktige	den	21	maj	2014,	§	71.	Dnr:	KS	603/14‐903.		
Reviderad	av	kommunfullmäktige	den	24	januari	2018,	§	11.	Dnr:	KS	000267/2017‐903.		
	

	
Partistöd 

	
Följande	beräkningsgrund	för	partistödet	ska	gälla	från	och	med	
den	1	januari	2019:	

	
Grundstöd:	20.000:‐/parti	i	kommunfullmäktige	
Mandatstöd:	10.000:‐/ledamot	i	kommunfullmäktige	
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Båstads kommun 
 
Kommunkontor 
269 80 Båstad 
Telefon: 0431-770 00 vx  
Plusgiro: 11 11 11 -1 
Org.nummer: 212000-0944 
bastads.kommun@bastad.se 
www.bastad.se 
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Datum  

2019-02-15       

Handläggare       

Johan Olsson Swanstein Centerpartiet 
KSO  
Vårt dnr  
KS 000088/2019-100 

 
 
 
 

Svar på interpellation till kommunstyrelsens ordförande 2019-01-29  
- Bjärehemmet 
 

Ur Samverkan för Bjäres budget framkommer att Bjärehemmets 3:4 läggs ned innan 
Haga Park i Förslöv är färdigställt och kan ta emot boende och bedriva vård. Denna 
avveckling av Bjärehemmet innefattar nio vård- och omsorgsplatser.  
 
Centerpartiet ser att avvecklingen kommer att drabba de boende på Bjärehemmet 
hårt och även alla äldre i Båstad kommun som behöver en vård- och omsorgsplats, en 
plats på korttidsboende eller en plats för avlastning.  
 
I dagsläget har Båstad Kommun stora svårigheter att fylla det samlade behovet av 
kommunala vårdplatser. Det ska nämnas att det inte är ovanligt att den som fått  
bistånd till avlastningsplats fått flytta denna i tid eftersom platserna inte räcker till.  
 
Centerpartiets anser att kommunen inte har råd att avvara vårdboendeplatser  
eftersom en avveckling lägger ytterligare börda på de som vårdar sina anhöriga som 
inte får den avlastning som beviljats bistånd för, och därmed inte den vila som är en 
förutsättning för återhämtning.  
 
 
1. Hur tänker ni lösa platsfrågan för våra äldre om ytterligare nio platser tas 
bort innan Haga Park kan ta emot boende?  
2016 fanns det 119 lägenheter för särskilt boende i Båstads kommun och i slutet av 
2016 ökades dessa till 123 lägenheter genom avvecklingen av korttidsplatser på  
Bjärehemmet till förmån för särskilt boende. Den nu planlagda förändringen ger 114 
lägenheter, det vill säga fem färre än 2016. Det finns kontinuerligt personer som har 
beviljat bistånd i for av boende på särskilt boende. Denna nivå ligger i medeltal runt 
15. Frågan kring att ombesörja lediga lägenheter kommer framgent att hanteras på 
samma sätt som tidigare genom att verksamheten är snabb vid in- och utflyttning för 
att minimera tiden lägenheterna står tomma. 
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2. Är tanken att ännu mer vård ska ske i hemmet eller avser kommunen köpa 
platser utanför kommunen till en hög kostnad?  
Kommunen kommer inte att köpa platser för särskilt boende utanför kommunen. Den 
invånare i kommunen, med eller utan hemvård, som önskar särskilt boende ansöker 
om det. Då beslut om särskilt boende fattats verkställer kommunen det beslutet.  
Genom att vård och omsorgstagaren har rätt att tacka nej till erbjudna lägenheter kan 
det ibland ta längre tid men i de allra flesta fall verkställs besluten inom en snar fram-
tid.  
 
3. Tror ni att det blir en ekonomisk besparing att stänga Bjärehemmet?  
Budget 2019 innebär 1710 boendedygn färre på årsbasis. Det innebär att Kommun-
fullmäktige ersätter utförarna, vård och omsorgsverksamheten, med knappt 2,6 mkr 
mindre i 2018 års nivå. För vård och omsorg möts den minskade intäkten genom att 
antalet arbetade timmar, totalt sett kommer att minska genom reduktion av antalet 
vård och omsorgsplatser.  
 
4. Anser ni att den eventuella besparing som görs är viktigare än att ta hänsyn 
till välbefinnande och god omsorg? 
Nej. God omsorg bedrivs vid samtliga vård- och omsorgsverksamheter i kommunen 
och är inte avhängigt av geografisk placering. Välbefinnande är subjektivt men ett gott 
välbefinnande eftersträvas i alla verksamheter och är ett av medarbetarnas viktigaste 
uppdrag i varje enskilt ärende. Verksamheten inom vård och omsorg har i uppdrag att 
underlätta och tillgodose god omsorg genom hela flyttprocessen genom en individuellt 
anpassad process för varje vård och omsorgstagare.  
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 Tjänsteskrivelse  
 

190220\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (1) 

 
Datum: 2019-02-20. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Philip Norrman  

Dnr: KS 000065/2019 – 350 
 
 

Medborgarförslag - likvärdigt bidrag till vägföreningar 
 
 

Förslag till beslut 
 
1. Medborgarförslaget godkänns och skickas till förvaltningen för beredning. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Medborgarförslag inkommen 2019-01-18, angående likvärdigt bidrag till vägföreningar ska 
redovisas och skickas för beredning.   
 
 
 
Kommunkontor 
Philip Norrman, Nämndsekreterare  
 
 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Medborgarförslag 
 
Samråd har skett med: 
Kommunfullmäktiges presidium 
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Medborgarförslag Båstad kommun 

A 
Enskilda vägar ej inom byggnadsplaneområde får i dag 2,5 kr/m 

B 
Enskilda vägar inom byggnadsplaneområde får 5.0 kr/m 
Samt bidrag 18 kr / medlem 

Jag tror att var medlem har längre sträcker i grupp A 

2019 -01- 1 8 
Dnr .. KS ... Q~.9.Qf~ 
. .tO.~i .. .-~ .. ?:> 5'0 

• • o o ~ o o o • • I • o • • 0 0 

Snöröjningen är nog större uppe på åsarna vidare tillkommer höjdrensning siktröjning som inte 
är mycket för grupp B. 
Ned blåsta träd etc. rensning efter storm 
Dagvattenhantering och diken med rensning etc är nog mer i grupp A 

Vad beträffar administration är den nog samma för båda grupperna. 

Båstad kommun satsar nu stort på verksamheter som ska nyttja enskilda vägar och då utanför 
byggnadsplaneområde , 
Då kans det väl vara bra att stödja vägföreningarna. 

Att man kan söka punkt ersättning är inte relevant att skriva då vi blir upplysta om att ni inte har 
sådana pengar när vi frågar (Gäller för grupp A). 

Därför tycker jag att ersättningen ska vara lika för båda grupperna. 
( Mer rimligt med omvända ersättningar) 

~ I] e-) ~.L---1 -

~$~ 

-6"B 
26:9.96"~ 

t'/l't'/.9 21121'511 
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Datum: 2019-02-20. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Philip Norrman  

Dnr: KS 000082/2019 – 350 
 
 

Medborgarförslag - Bänkar på Malen - Strandpromenaden  
 
 

Förslag till beslut 
 
1. Medborgarförslaget godkänns och skickas till förvaltningen för beredning. 
2. Beslut om medborgarförslaget delegeras till kommunstyrelsen. 
3. Beslutet delges kommunfullmäktige. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Medborgarförslag inkommen, 2019-01-24, angående bänkar på Strandpromenaden på Malen 
ska redovisas och skickas för beredning.   
 
 
 
 
 
 
Kommunkontor 
Philip Norrman, Nämndsekreterare  
 
 
 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Medborgarförslag  
 
Samråd har skett med: 
Kommunfullmäktiges presidium. 
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BÅSTADS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

2019 -01- 2 4 rJAlO. Båstad den 25 januari 2019 
~ ooooe2- ~ -1 Dnr ..... .... ..... ...... :.:::3 ·· · ................................. · Medborgarförslag 

Då vi ju har en gågata här på Malen har gågatan Strandpromenaden, med 
vad allt det betyder enligt gällande regler hos Trafikverket och kommuner, så 
föreslår jag att denna gågata förses med ett antal fasta bänkar utformade så att 
gamla trötta pensionärer och även yngre utan trötta ben där kan slå sig ner en 
stund. Bänkarna bör vara fasta så att de kan användas året om. De bör även 
vara vända så att vi promenörer kan njuta av utsikten mot det aldrig orörliga 
havet. Det är som utomhus-TV för dem som kanske annars inte kommer ut så 

lätt. Det är svårt till i det närmaste omöjligt att sätta sig och vila på en rollator. 

Dessa fasta bänkar måste ha ett ryggstöd. En bra förebild är bänken vid 
"Österrike". En dålig förebild är bänken halvvägs från "Österrike" mot den 
strida bäcken hitom barnparken Gulstad. Den bänken blir hal så fort som SMHI 
varnar för nederbörd och den är väl låg. 

Jag hoppas att herrar och damer i kommunfullmäktige tycker att detta är ett 
bra förslag och att förslaget minnes när budgeten skall klubbas. 

Kristoffer Huldt 
Tel: 070 626 72 07 

Malenvägen 8 
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Datum: 2019-02-18. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Philip Norrman  

Dnr: KS 000089/2019 – 100 
 
 

Väckt motion - utökad samverkan med den idéburna sektorn 
 
 

Förslag till beslut 
 
Motionen redovisas och skickas till förvaltningen för beredning. 
 

 
Sammanfattning av ärendet 
Väckt motion redovisas muntligen av förslagställaren (Centerpartiet, Uno Johansson) och 
skicks därefter för beredning.  
 
 
 
Kommunkontor 
Philip Norrman, Nämndsekreterare  
 
 
 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Motion. 
 
Samråd har skett med: 
Kommunfullmäktiges presidium. 
 
 

85



.; : . 
i.'' 

·\ I l " I l I J ·. 1 . . ! ' 
.) . 

•' \ 

i l ' 

Motion- utökad samverkan med den ideburna sektorn 
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J I . I ' \ . 
.!;STADS koMMUN 

Komr "_'~<' tyrelsen 

2019 -01- 2 9 
Dnr.K~ .... CXX?Q.~~ " 
(1 /"\ - ) • • ••••• • ••• -~ ··· ······ · 

Båstad kommun som andra kommuner har en mångfald av intresseorganisationer som aktivt 
bidrar till social sammanhållning och som är en förutsättning för ett öppet, demokratiskt och 
hållbart samhälle. 

Vi menar dock att det är både angeläget och nödvändigt att utveckla samarbetet med denna 
sektor och att det finns bra exempel från Skåne och andra delar av landet hur ett mer 
utvecklat samarbete kan gå till. 

Sveriges kommuner och landsting (SKL) driver exempelvis ett utvecklingsarbete i denna 
riktning och har i en rapport, Utveckla ideburet offentligt partnerskap i kommuner, 
landsting och regioner, utvecklat vad som är viktigt för de offentliga aktörerna att tänka på. 

I vårt län finns Nätverket ideburen sektor Skåne som har funnits i över 10 år och som har 
slutit överenskommelser med såväl kommuner som Region kring hur samarbetet mellan 
sektorerna ska utformas. Parterna ser att samverkan är nödvändig utifrån de komplexa 
samhällsutmaningar vi står inför, i Båstad såväl som i hela landet. Samverkan kan hjälpa till 
att hitta lösningar som nya utmaningar ställer oss inför. 

Mot bakgrund av detta yrkar Centerpartiet på att 

• Kommunen verkar för en utveckling av samarbetet med den ideburna sektorn 

• Kommunen tar ett initiativ för att skapa en överenskommelse mellan den idebuma 
sektorn och Kommunen 

Bästad 2019-01-28 

Un ohansson 
Gruppledare 
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 Tjänsteskrivelse  
 

190218\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (1) 

 
Datum: 2019-02-18. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Philip Norrman  

Dnr: KS 000090/2019 – 100 
 
 

Motion - "Nödig", offentlig toalett  
 
 

Förslag till beslut 
 
Motionen redovisas och skickas till förvaltningen för beredning. 
 

 
Sammanfattning av ärendet 
Väckt motion redovisas muntligen av förslagsställaren (Centerpartiet, Uno Johansson) och 
skickas därefter för beredning. 
 
 
Kommunkontoret 
Philip Norrman, Nämndsekreterare  
 
 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Motion 
 
Samråd har skett med: 
Kommunfullmäktiges presidium. 
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Motion "Nödig'', offentlig toalett. 
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~DS KOMMUN 
~mun,::tyrelsen 

Båstads kommun och tätorten Båstad har många besökare, mest sommar men också resten 

av året. Vi upplever det svårt att på kommunens hemsida finna offentliga toaletter, men vet 

att det finns någon i närheten av Båstad torg, hamnen och parkeringen i början på 

Ängelholmsvägen. Kartan på hemsidan där toaletter finns utmärkta är svår att hantera i t ex 

en mobil. Det borde gå att söka på toaletter, skapa en app. eller att man kan ladda ner 

information på ett lätt sätt. Som vi ser det är det svagt att det inte finns någon offentlig 

toalett öppen dygnet runt på eller i närheten av Lyckantorget. Vi har förstått att det var 

problem med den som fanns, bl a skadegörelse. Men de borde gå att hitta lösningar på detta 

från andra håll. Naturligtvis måste en offentlig toalett hållas i ordning och vara fräsch. 

Centerpartiet 

yrkar att förvaltningen får i uppdrag att ta fram underlag för en offentlig, dygnet runt öppen 

toalet t på eller i närheten av Lyckantorget. 

yrkar att det på hemsidan finns sökfunktion eller på annat sätt lätt går att hitta offentliga 

öppna toaletter i kommunen. 

ansson, gruppledare Rune Pålsson 
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 Tjänsteskrivelse  
 

190218\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (1) 

 
Datum: 2019-02-18. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Philip Norrman  

Dnr: KS 000091/2019 – 100 
 
 

Väckt motion - översyn av regler och avgifter för lån av kommunägda lokaler 
 
 

Förslag till beslut 
 
Motionen redovisas och skickas till förvaltningen för beredning. 
 

 
Sammanfattning av ärendet 
Väckt motion redovisas muntligen av förslagsställaren (Centerpartiet, Uno Johansson) och 
skickas därefter för beredning.  
 
 
Kommunkontoret 
Philip Norrman, Nämndsekreterare  
 
 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Motion 
 
Samråd har skett med: 
Kommunfullmäktiges presidium 
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Motion angående översyn av regler och avgifter för lån av kommunägda lokaler 

Centerpartiet önskar en översyn av regler och avgifter för lån av kommunägda lokaler. Bakgrunden är 

att många av civilsamhällets organisationer saknar egna lokaler för sina aktiviteter och att hyra 

lokaler för olika ändamål oftast är för dyrt. 

Att stödja civilsamhällsorganisationer är självklart om man som kommun vill stärka det demokratiska 

samtalet och ger förutsättningar för delaktighet och inflytande över hur viktiga delar av livet gestaltar 

sig för enskilda och grupper. 

Idag upplever vi att det finns många lokaler inom kommunen i skolor, vård boenden, bibliotek mm 

som skulle kunna användas på tider där de idag står tomma. Till glädje för pensionärsorganisationer, 

socialt inriktade organisationer, politiska organisationer, barn och ungdomsorganisationer mm. 

Organisationerna måste självklart ha sitt säte i Båstad kommun och företräda demokrati som 

samhällsystem och inte bedriva verksamhet som skapar positiva attityder till våld, hot, rasism eller 

bruk av alkohol och andra droger. 

Centerpartiet yrkar därför att 

• Kommunen genomför en översyn av regler och avgifter för lån av kommunägda lokaler 

• Utgångspunkten ska vara att ingen hyra ska utgå 

Båstad 2019-01-28 

Kjell Jonsson 
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