
 

 

 

Kallelse till sammanträde med Kommunfullmäktige 

Datum: Onsdagen den 25 mars 2020 

Plats och tid: Sessionssalen, kl. 18:30  

 

 Ärendemening 

 Upprop 

1.  Val av justeringspersoner 

2.  Godkännande av dagordningen 

3.  Informationsärenden 

Christofer Thorén, säkerhetschef, informerar om kommunens hantering av coronavirusets smittspridning 

4.  Delgivningar 

A. Granskning av överförmyndarens ärenden i Båstads kommun 

B. Krisledningsnämndens protokoll - 2020-03-17 

C. Ekonomirapport jan-feb 2020 

D, Protokollsutdrag kommunstyrelsen - Svar på medborgarförslag - Café vid Båstads tågstation 

5.  Beslutslogg 

6.  Hantering av bidrag till ny idrottsförening med nära samarbete med befintlig förening 

7.  Politisk styrning av individ och familjeomsorgen i Båstads kommun  

8.  Handlingsplan och vägval inom individ- och familjeomsorgen i Båstads kommun 

9.  Utbetalning av partistöd 2020 

10.  Svar på motion - Tillsättande av en socialnämnd 

11.  Väckt medborgarförslag - Främja rörelse och bra kost 

 
 
Båstad den 18 mars 2020 
 
 
 

Thomas Andersson 
Ordförande 

Johan Peterson 
Sekreterare 

 

[ru BÅSTADS 
~ KOMMUN 



 Tjänsteskrivelse  
 

 

1 (1) 

 
Datum: 2020-03-18. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Johan Peterson 

Dnr: KS 000012/2020 – 900 
 
 

Val av justeringspersoner 
 
 

Förslag till beslut 
 
1. Utse Ib Nilsson (C) och Krister Lilja (KD) till justeringspersoner. 
 
2. Utse Eddie Grankvist (-) som ersättare. 
 
3. Justeringen äger rum tisdagen den 31 mars 2020 kl. 16:00 på kommunkansliet.  

 
Sammanfattning av ärendet 
 
Kommunfullmäktiges protokoll ska justeras av två personer utöver ordföranden. Enligt kom-
munfullmäktiges arbetsordning ska minst en av dessa personer tillhöra oppositionen. För 
dessa personer ska utses en ersättare. Justeringen ska ske samtidigt av ordförande och juste-
ringspersonerna på den dag och tid som fullmäktige beslutar vid varje sammanträde.  
 
 
 
Kommunledningskontoret 
Johan Peterson, Nämndsekreterare 
 
 
 
 
 

IJil BÅSTADS 
~ KOMMUN 



 Tjänsteskrivelse  
 

1 (1) 

 
Datum: : 2020-02-19. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Johan Peterson 

Dnr: KS 000013/2020 – 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.  
 
 
 
Kommunledningskontoret 
Johan Peterson, Nämndsekreterare 
 
 
 
 
Samråd har skett med: 
Kommunfullmäktiges presidium och kanslichef.  
 

IJil BÅSTADS 
~ KOMMUN 



 Tjänsteskrivelse  
 

1 (1) 

 
Datum: 2020-03-17. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Johan Peterson 

Dnr: KS 000014/2020 – 900 
 
 

Informationsärenden 
 
 

Förslag till beslut 
 
Informationen redovisas och läggs till handlingarna. 

 
Sammanfattning av ärendet 
 
Vid kommunfullmäktige 26 februari 2020 föreligger följande anmälda informationspunkter: 
 
A, Christofer Thorén, säkerhetschef, informerar om kommunens hantering av coronavirusets 
smittspridning.  
 
 
 
Kommunledningskontoret 
Johan Peterson, Nämndsekreterare 
 
Samråd har skett med: 
Kommunfullmäktiges presidium.  
 
 

IJil BÅSTADS 
~ KOMMUN 



 Tjänsteskrivelse  
 

1 (1) 

 
Datum: 2020-03-18. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Johan Peterson 

Dnr: KS 000015/2020 – 900 
 
 

Delgivningar 
 
 

Förslag till beslut 
 
Delgivningarna redovisas och läggs till handlingarna. 

 
Sammanfattning av ärendet 
 
Följande handlingar föreligger som delgivningar till kommunfullmäktige: 
 
A, Granskning av överförmyndarens ärenden i Båstads kommun 
 
B, Krisledningsnämndens protokoll - 2020-03-17 
 
C, Ekonomirapport jan-feb 2020 
 
D, Protokollsutdrag kommunstyrelsen - Svar på medborgarförslag - Café vid Båstads tågstation 
 
 
 
Kommunledningskontoret 
Johan Peterson, Nämndsekreterare 
 
 
 
 
 

IJil BÅSTADS 
~ KOMMUN 
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Slutrapport 

WJ KONSULT I LIDKÖPING AB 

den 25 februari 2020 

Skriven av: Eva och Jan ,1/allgren 

BÅSTADS KOMMUN 
Kommunstyre.Isen 
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Granskning av överförmyndarens ärenden i 
Båstads kommun 

Slutrapport 
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Bakgrund 

Halmstads, Hyltes och Laholms kommuner hade sedan tidigare en gemensam 
nämnd inom överfö1myndarverksamheten. Från och med 1 januari 2019 ingår 
även Båstads kommun i denna samverkan 

Wallgren Juridik har fått i uppdrag att gå igenom samtliga aktiva akter som 
överlämnats av Båstads kommun till det gemensamma överförmyndarkansliet i 
Halmstad. Genomgången har i första hand utförts av Eva Wallgren med Jan 
Wallgren som juridisk rådgivare. 

Syftet med genomgången var att identifiera eventuella brister i handläggningen 
och kontrollera att myndighetsutövningen utförts i enlighet med lag, praxis och 
andra rättskällor. I vaije enskilt ärende har upprättats ett PM med en systematisk 
redogörelse för brister, felaktigheter samt förslag till åtgärder. Generellt kan 
sägas att verksamheten under åren utförts med en skiftande kvalitet. Brister 
förekommer både avseende diarieföring, handläggning, beslutsfattande och 
granskning. Vissa brister är genomgående och kommer nedan att kommenteras 
särskilt. I några specifika ärenden är bristerna så stora att särskilda åtgärder 
rekommenderas för att utreda om den enskilde lidit några rättsförluster och vilka 
åtgärder som kan vidtas . 

Diarieföring 

Det noteras att det i vissa ärenden finns gott om handlingar som inte är 
diarieförda. Regler om registrering av allmänna handlingar gäller även för 
överförmyndaren. Nuvarande regler finns i offentlighets- och sekretesslagen 5 
kap 1 §. Däremot synes aktläggning enligt reglerna i 
förmynderskapsförordningen 17-18§§ har följts . 

Handläggning och beslutsfattande 

I s k ansöknings- eller tillståndsärenden (t e x avseende arvskiften, 
fastighetsaffärer eller uttag från spärrande konton) krävs överförmyndarens 
samtycke innan åtgärden kan vidtas . Av föräldrabalken 20 kap 4 § framgår att 
begäran om sådant samtycke endast får göras av ställföreträdaren. Det är bara i 
några enstaka ärenden där formellt riktiga ansökningar har föregått de 
samtycken som har lämnats. Det innebär att det inte normalt sett framgår av 
akten att det är ställföreträdaren som begärt samtycke eller vilka skäl som ligger 
bakom begäran. Många gånger får de åtgärder som omfattas av 
ansökningsförfaranden anses vara förvaltningsåtgärder av större vikt och således 
i förekommande fall enligt föräldrabalken 16 kap 9 § borde föregåtts av tillfälle 
till yttrande från den enskilde eller anhöriga. Några yttranden enligt det nyss 
sagda har dock generellt inte tagits in . Det rör sig således om brister i 
handläggningen. Det noteras också att några avslagsbeslut inte förekommer alls. 
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Det är svårt att säga om de enskilda barnen eller huvudmännen har lidit några 
rättsförluster på grund härav. 

Granskning 

Enligt föräldrabalken 16 kap 3 § skall överförmyndaren granska ställföreträdares 
i lagrummet angivna redovisningshandlingar. Överförmyndarens skall enligt 
föräldrabalken 16 kap 4 § göra en anteckning om verkställd granskning. I vissa 
ärenden saknas sådan anteckning (framgår av respektive pm) . I de fallen är det 
svårt att utgå från något annat än att granskning inte skett. Här finns givetvis risk 
för rättsförluster för den enskilde. 

I ett stort antal fall har granskningsann1ärkning enligt 16 kap 5 § givits 
(framförallt på grund av differenser i års- och sluträkningarnas balansräkning) . 
Generellt har dock inte överförmyndaren enligt reglerna i samma lagrum gett 
ställföreträdaren tillfälle till yttrande. Vad värre är har överförmyndaren 
generellt inte heller tagit ställning till om granskningsanmärkningen skulle få 
någon konsekvens i form av entledigande eller någon annan åtgärd. Sistnätm1da 
brist i handläggningen innebär en risk för rättsförlust för den enskilde. 

I många ärenden synes den i överförmyndarsammanhang vedertagna principen 
om avstämning mellan de i redovisningshandlingarna angiva posterna och 
bifogade verifikationer ha följts. Det är dock relativt sällsynt med några sparade 
verifikationer i akterna. Det gör det svårt att avgöra om granskningen härvidlag 
varit godtagbar. Det skall understrykas att det görs väldigt olika mellan olika 
överförmyndare i detta avseende. Det vanligaste torde vara att överförmyndaren 
låter andra handlingar än originalhandlingar som sänts in ligga kvar i 
redovisningen. Originalhandlingar brukar skickas tillbaka till ställföreträdaren. 

Upphörande av ställföreträdarskap och byte av ställföreträdare 

Vid ett ställföreträdarskaps upphörande skall det göras en sluträkning. Avseende 
förordnade ställföreträdare återfinns den regeln i föräldrabalken 14 kap 18 § . 
Efter det att överförmyndaren har granskat slutredovisningen skall 
överförmyndaren enligt föräldrabalken 16 kap 8 § lämna över sluträkning, 
tillgångsförteckning och årsräkningar till den som är behörig (tidigare 
huvudman vid ställföreträdarskapets upphörande, ny ställföreträdande vid byte 
av ställföreträdare eller dödsbo efter huvudmannen om denne avlidit). Det är 
viktigt att överförmyndaren får bevis på att handlingarna mottagits av den 
behörige eftersom det är per detta datum som den treåriga preskriptionstiden för 
skadeståndstalan mot den tidigare ställföreträdaren böijar löpa. Den regeln 
återfinns i föräldrabalken 12 kap 15 §. Det framgår av föräldrabalken 12 kap 14 
§ att ställföreträdare är skyldiga att ersätta skada som de orsakat uppsåtligen 
eller av vårdslöshet. Det är meningen att den som är behörig att ta emot 
handlingarna enligt ovan, genom att handlingarna överlämnas, skall få ett 
underlag att bedöma om skadeståndstalan bör väckas. Inte i något fall har 
ärendena i detta avseende handlags korrekt vilket fått till följd att någon 
bedömning av skadeståndsskyldighet inte kunnat ske. Å andra sidan har heller 
inte några preskriptionstider böijat löpa . Inte destå mindre finns här en uppenbar 

• 



risk för rättsförluster. Det finns därför flera fall där det kan finnas anledning till 
en närmare granskning. I de fall det skett byte av ställföreträdare har det sagda 
inneburit, inte bara en risk för rättsförluster, utan även att den nye 
ställföreträdaren egentligen saknat en korrekt ingående balans för sin 
redovisning. Föräldrabalken 14 kap 1 § stadgar nämligen att 
tillgångsförteckning inte skall lämnas vid byte . Det problemet har lösts genom 
att överförmyndaren i strid med nyss nämnda lagrum ändå begärt in en sådan 
förteckning. Det har inneburit att vatje ny ställföreträdare har fått bötja om från 
bötjan och inte haft någon reell insyn i sin företrädares verksamhet. 

Hävande av spärrar 

Åtgärder 

I ett flertal ärenden som gäller förmynderskap har överförmyndaren i strid med 
reglerna i föräldrabalken 13 kap 8,9 §§ hävt spärrar på barns konton. Risk för 
rättsförluster föreligger därmed. 

Med tanke på de ganska omfattande bristerna enligt det ovanstående och även 
att mycket ligger långt tillbaka i tiden, kan det knappast vara rimligt att i nuläget 
vidta åtgärder i andra fall än där risken för rättsförluster för den enskilde bedöms 
som störst. Här kan övervägas om inte en särskild ställföreträdare (med lämplig 
kompentens) bör förordnas för att göra en fullständig revision och även för att 
bedöma om skadeståndstalan bör väckas. Det kan då bli fråga om både 
skadeståndstalan enligt föräldrabalken 12 kap 14 § mot tidigare ställföreträdare 
och även mot kommunen med stöd av skadeståndslagen 3 kap 2 § på grund av 
fel eller försummelse vid myndighetsutövning. Om det bedöms att brott kan ha 
begåtts kan även en sådan ställföreträdare göra polisanmälan. En särskild god 
man med ovanstående uppdrag bör kunna förordnas med stöd av föräldrabalken 
11 kap 13 §. Innan dess bör överförmyndaren i nedan angivna fall utnyttja sin 
rättighet att begära in kontoutdrag och årsbesked från banker med stöd av 
föräldrabalken 16 kap 1 0a § för de konton som kan vara aktuella. 

Det :far anses föreligga särskilda skäl att alltid låta kommunen stå för den gode 
mannens arvode oavsett de beloppsgränser som anges i föräldrabalken 12 kap 16 
§. 

Ärenden som bör granskas särskilt 
• 2019083 
• 2019090 
• 2019160 
• 2019169 
• 2019173 
• 2019004 
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iJlJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Krisledningsnämnden 

Plats och tid: 

Beslutande: 

Övriga 
närvarande: 

Utses att justera: 
Justeringens 
plats och tid: 

Sekreterare 

Ordförande 

Justerare 

ANSLAGSBEVIS 

2020-03-17 

Astrakanen tisdag den 17 mars kl. 12:15-13:00 

Johan Olsson Swanstein (M), ordförande 
Ingela Stefansson (SJ, vice ordförande 
Kerstin Gustafsson (M) 
Bo Wendt (BP) 
Inge Henriksson (BP) 

Erik Lidberg, kommundirektör 
Olof Nilsson, kanslichef 
Christofer Thoren, säkerhetschef 

Thomas Nerd, utbildningsnämndens ordförande 
Inga-Britt Henriksson, skolchef 
Ewa Nilsson, bildningschef 

Bo Wendt (BP) 

Kommunhuset, 2020-03-17 kl. 13:15 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Politiskt organ: Krisledningsnämnden 

Sammanträdesdatum: 2020-03-17 

Anslaget är uppsatt: Från och med 2020-03-17 till och med 2020-04-08 

Förvaringsplats 
för protokollet: 

Underskrift 

Sida 

1 av 6 

§§ 1-4 



fJ1] BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Krisledningsnämnden 

Innehållsförteckning 

Krisledningsnämnden 2020-03-17 

KLN § 1 

Val av justeringsperson 

KLN § 2 
Information från kommundirektör 

KLN § 3 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-03-17 

Sida 

2 av 6 

Verksamhetsförändring i samband med följder av Coronavirus - Gymnasieskola och kulturskola 

KLN §4 
Verksamhetsförändring i samband med följder av Coronavirus - Yrkeshögskola och 
vuxenutbildning 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



fru BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Krisledningsnämnden 

KLN § 1 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-03-17 

Val av justeringsperson 

Sida 

3 av6 

Beskrivning av ärendet Krisledningsnämndens protokoll ska justeras av en person utöver ordföranden. 
För justeringspersonen ska det utses en ersättare. Justeringen ska ske samtidigt 
av ordföranden och justeringspersonen på dag och tid som nämnden beslutar 
vid varje sammanträde. 

Beslut Krisledningsnämnden beslutar: 

1. Till att justera dagens protokoll väljs Bo Wendt (BP) 

2. Protokolljusteringen äger rum tisdag denl 7 mars, kl. 13:00. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



fJil BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Krisledningsnämnden 

KLN § 2 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträd esdatu m 

2020-03-17 

Information från kommundirektör 

Sida 

4av6 

Beskrivning av ärendet Kommundirektör Erik Lid berg redogör för kommunens arbete kopplat till 
coronaviruset Covid-19. 

Beslut Krisledningsnämnden beslutar: 

Informationen läggs till handlingarna. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



uil BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Krisledningsnämnden 2020-03-17 5 av 6 

KLN § 3 

Verksamhetsförändring i samband med följder av Coronavirus 
- Gymnasieskola och kulturskola 

Beskrivning av ärendet I samband med presskonferens den 17 mars 2020 informerade regering och 
centrala skolmyndigheter att man i och med det aktuella läget med 
Coronasmittan i Sverige rekommenderar huvudmän för gymnasieskolor att 
skolundervisning från och med nu ska ske på distans. 

Underlag till beslut 

Föredragande 

Beslut 

Krisledningsnämnden har aktiverats till följd av verksamhetsförändringar inom 
skolan, för att på så vis skapa ett helhetsperspektiv. Krisledningsnämnden 
fattar beslut baserat på rekommendation från regeringen och förvaltningen, 
men verksamheten bedrivs sedan av ansvarig nämnder. 

Ledningsgruppen för Barn och skola har i samband med presskonferensen 
sammanträtt. Även utbildningsnämndens ordförande samt kulturskolechef har 
varit delaktiga i diskussionerna. Förutom att föreslå beslutsfattarna att följa 
myndigheternas rekommendationer har man enats om att kulturskolan tills 
vidare bör upphöra med sin verksamhet. 

Ny lagstiftning inom området ger möjligheter till andra undervisningsformer 
vilket verksamheterna under rådande omständigheter bör dra nytt av. 

Protokollsutdrag från utbildningsnämndens arbetsutskott, 2020-03-17, § 28 
Tjänsteskrivelse från Inga-Britt Henriksson, 2020-03-17. 

Inga-Britt Henriksson, skolchef 
Thomas Nerd (S), utbildningsnämndens ordförande 

Krisledningsnämnden beslutar: 

1. I enlighet med centrala myndigheters rekommendationer ska undervisning 
inom gymnasieskolan från och med nu ske på distans. 

2. Kostnader i samband med Coronarelaterade åtgärder ska fortsättningsvis 
särredovisas. 

3. Ovanstående åtgärder gäller tills vidare. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum:: 2020-03-17 
Handläggare: Ida Skoglund 

Dnr: UN 000151/2020 - 600 

Tjänsteskrivelse 

Till: Utbildningsnämnden 

Verksamhetsförändring i samband med följder av Coronavirus 

Förslag till beslut 

Utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår krisledningsnämnden besluta: 

1. I enlighet med centrala myndigheters rekommendationer ska undervisning i 
gymnasieskolan från och med nu ske på distans. 

2. Kulturskolan stänger idag. 

1 (2) 

3. Kostnader i samband med Coronarelaterade åtgärder ska fortsättningsvis särredovisas. 

4. Ovanstående åtgärder gäller tills vidare. 

Sammanfattning av ärendet 
I samband med presskonferens den 17 mars 2020 informerade regering och centrala 
skolmyndigheter att man i och med det aktuella läget med Coronasmittan i Sverige 

· rekommenderar huvudmän för gymnasieskolor att skolundervisning från och med nu ska ske 
på distans. 

Ledningsgruppen för Barn och skola i Båstads kommun har i samband med presskonferensen 
sammanträtt. Även utbildningsnämndens ordförande samt kulturskolechef har varit delaktiga i 
diskussionerna. Förutom att föreslå beslutsfattarna att följa myndigheternas rekommendat
ioner har man enats om att kulturskolan tills vidare bör upphöra med sin verksamhet. 

Ny lagstiftning inom området ger möjligheter till andra undervisningsformer vilket verksam
heterna under rådande omständigheter bör dra nytta av. 

Barn och skola 
Inga-Britt Henriksson, skolchef 

Beslutet ska expedieras till: 
Barn och skolas ledningsgrupp 
Kulturskolan 

Samråd har skett med: 
Barn och skolas ledningsgrupp 

200317\fel! ta.let kan inte representeras i angivet form at.\o 



Kulturskolechef 
Utbildningsnämndens ordförande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Krisledningsnämnden 2020-03-17 6 av6 

KLN § 4 

Verksamhetsförändring i samband med följder av Coronavirus 
- Yrkeshögskola och vuxenutbildning 

Beskrivning av ärendet I samband med presskonferens den 17 mars 2020 informerade regering och 
centrala skolmyndigheter att man i och med det aktuella läget med 
Coronasmittan i Sverige rekommenderar huvudmän för gymnasieskolor att 
skolundervisning från och med nu ska ske på distans. 

Underlag till beslut 

Föredragande 

Beslut 

Krisledningsnämnden har aktiverats till följd av verksamhetsförändringar inom 
skolan, för att på så vis skapa ett helhetsperspektiv. Krisledningsnämnden 
fattar beslut baserat på rekommendation från regeringen och förvaltningen, 
men verksamheten bedrivs sedan av ansvarig nämnder. 

Bildning och arbete har hanterat frågeställningen i samband med 
presskonferensen och planerat för hur det ska genomföras, vilket framgår i 
bilagd tjänsteskrivelse. 

Tjänsteskrivelse från Ewa Nilsson, 2020-03-17. 

Ewa Nilsson, bildningschef 

Krisledningsnämnden beslutar: 

1. I enlighet med centrala myndigheters rekommendationer ska undervisning 
inom yrkeshögskola och vuxenutbildning från och med nu ske på distans. 

2. Kulturskolan stänger idag 
3. Kostnader i samband med Coronarelaterade åtgärder ska fortsättningsvis 

särredovisas. 
4. Ovanstående åtgärder gäller tills vidare 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2020-03-17 

Handläggare: Ewa Nilsson 

Tjänsteskrivelse 

Med anledning av regeringens rekommendation 

Förslag till beslut 
Tjänsteskrivelse från tf bildningschef, Ewa Nilsson 

1 (1) 

Utbildning inom yrkeshögskola och vuxenutbildning övergår till distansundervisning snarast 
möjligt under vecka 12. 

Sammanfattning av ärendet 

• Vid Akademi Båstad Yrkeshögskola sker all undervisning på distans from 16 mars 
2020. 

• From 20 mars kommer samtlig undervisning vid yrkesvux att ske på distans. 

• From med 18 mars kommer undervisning inom SFI, B, C, D-grupperna ske på distans. 
Grundläggande utbildning kommer även att ske på distans likaså gymnasiala kurser 
inom vuxenutbildningen. 

• Undervisning för särvux ställs in from 18 mars. 

• Ingen lösning för alfa-grupp och A-grupp i dagsläget. Men återkommer när ett under
visningsupplägg är klart, eventuellt att tillfälligt stängning. 

Skolan är fortfarande öppen för enskilda elevers möjlighet att skriva prov, muntlig 
framställning m.m. Lärarna jobbar på skolan och finns tillgängliga för eleverna via lär
plattform. 

Konsekvenser av beslut 
Samtliga lärare måste nu snabbutbildas inom filmning och distansupplägg. 
Inköp av fler kameror, högtalare, skärmar måste ske omedelbart. 
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Ekonomirapport januari-februari 2020 
 

Prognos årets resultat 
 

Rapporttidpunkt budget prognos avvikelse 

Februari +17,0 +25,8 +8,8 
 

Resultatet för helåret beräknas bli ett överskott på 
+25,8 mkr, en positiv avvikelse mot budget med 
8,8 mkr.  

Verksamhetsområdenas avvikelser gentemot budget 
beräknas bli sammanlagt -32 mkr. Detta är i paritet 
med avvikelsen verksamheterna uppvisat åren 2017-
2019.  

Verksamheternas negativa avvikelser finns inom bild-
ning och arbete ram med -20,2 mkr, inom vård och om-
sorg med -7,6 mkr och inom boendepeng med -4,2 mkr.  

Det prognostiserade resultatet på +25,8 mkr innebär 
att balanskravet kommer att uppfyllas. Bortser vi från 
engångsposterna exploateringsintäkter och bidrag till 
bryggor, så landar vi på ett negativt prognostiserat re-
sultat på -10,6 mkr. Senast kommunen hade ett nega-
tivt resultat var 2008. 

Prognosen innebär att båda två, av fullmäktige beslu-
tade, finansiella målen kommer att uppfyllas. Progno-
stiserat överskott når över 2,0 procent av skatteintäk-
ter och bidrag och investeringarna täcks till mer än 50 
procent av skattemedel. 

 

Prognostiserade avvikelser+8,8 
Föregående års utfall i undre stapel med ljusare färg. 
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Utbildningsnämnd -20,2 
UN – Individ och familj ram -20,2 
Individ och familjs verksamheter prognostiserar totalt 
en negativ avvikelse på -20,2 mkr. Den största anled-
ningen beror på placeringar som prognostiserar en av-
vikelse på -17,6 mkr. Avvikelsen beror främst på att an-
talet placeringar ökade kraftigt under andra halvåret 
2019. Prognosen är beräknad utifrån att de placeringar 
som är aktuella i februari månad kommer att få helår-
seffekt 2020, såvida det inte är meddelat att place-
ringen ska ändras. I prognosen har det inte tagits hän-
syn till att det kan tillkomma ytterligare placeringar. 
Den största avvikelsen finns hos vuxna med missbruk 
eller skyddsbehov och prognostiseras till -8,5 mkr. Men 
även antal familjehem, både egna men även arvode-
rade familjehem, har ökat kraftigt. 

Flera av tjänsterna på individ och familj är inte finansi-
erade under år 2020 eftersom det de senaste åren fun-
nits intäkter som tidigare finansierat verksamheten. 
Enheten har under den senaste turbulenta perioden 
haft mycket hård arbetsbelastning, fortsatt arbetsrela-
terade problem, jour med mera. Detta har gjort att det 
har varit nödvändigt med förstärkning av tidsbegrän-
sade lösningar, inhyrd personal och konsulter för att 
stötta verksamheten. Totalt visar prognosen för de här 
insatserna en negativ avvikelse motsvarande 
ca -2,6  mkr. Enheten för individ och familj har äskat 
tilläggsanslag för år 2020 för att ytterligare förstärka 
organisationen. 

Vård och omsorgsnämnd -11.8 
VN – Boendepeng -4,2 
Kostnad	för	köpta	korttidsplatser	‐2,8	
Kostnaden för köpta korttidsplatser inom äldreomsorg 
beräknas uppgå till 2,8 mkr, där budget helt saknas för 
detta. I och med öppnandet av Haga Park planerar 
verksamheten för att ta hem de boende till vår egen 
regi. Riskbedömning måste göras först i samband med 
hemtagandet innan vi säkert kan säga vilka patienter 
som går att hämta hem.  

Övrig	boendepeng	‐1,4	
Ändrad öppningsplan för Haga Park med 24 planerade 
platser från den 1 maj ger en avvikelse mot budget för 
boendepeng om ca -1,4 mkr då budgeten är beräknad 
på att öppna tolv platser i maj, tolv platser i september 
och tolv platser i december. Alternativet hade varit att 
fortsätta köpa platser externt vilket hade inneburit 

högre kostnader. Det bedöms också rimligt att de kom-
muninvånare som har ett beslut om plats ska kunna er-
bjudas plats i kommunen.  

VN – Vård och omsorg -7,6 
Centralt	+1,1	
Statsbidrag för att minska ensamhet bland äldre beräk-
nas kunna rekvireras, vilket skulle innebära +1,3 mkr 
för verksamheten. Kostnader för lokaler beräknas bli 
0,2 mkr högre än budgeterat till följd av påbörjad över-
syn av lokalerna för en av våra gruppbostäder. 

Utförare	inom	boende	‐2,4	
Utförarna inom särskilt boende inklusive korttidsvård 
beräknas få en avvikelse mot budget på -2,4 mkr för 
2020. Den största enskilda avvikelsen står öppnandet 
av Haga Park för om -1,5 mkr, där det finns uppstarts-
kostnader som inte ersätts via boendepengen. Att bo-
endet öppnar i maj 2020 ger en viss delårseffekt.  

Övriga särskilda boenden inklusive korttidsvården räk-
nar med en avvikelse mot budget på -0,9 mkr. Detta be-
ror till största del på att korttidsvården inte har gynn-
samma förutsättningar att bedriva vård kostnadseffek-
tivt i nuvarande lokaler då verksamheten är fördelad 
på två plan, vilket är en utmaning som går igen i några 
av de övriga boendena. 

Utförare	inom	hemvård	‐0,8	
Enheterna som utför hemvård beräknas sammantaget 
att ha en negativ avvikelse mot budget om -0,8 mkr. 
Mottagningsteamet står för en relativt stor andel av av-
vikelsen. En utvärdering av teamet har påbörjats för att 
se över framtida inriktning för verksamheten. Hem-
vårdsområdena på norra sidan beräknas för närva-
rande klara ett nollresultat medan hemvårdsområdena 
på södra sidan beräknas göra en negativ avvikelse mot 
budget. Ett arbete har inletts med att se över åtgärder 
för att komma tillrätta med den förväntade avvikelsen. 
För närvarande är chefstjänsten för hemvårdsområde 
Torekov - Västra Karup vakant. 

Stöd	och	omsorg	‐0,4	
Ett av gruppboendena inom stöd och omsorg har fått 
förändrade bemanningsbehov utifrån vad verksam-
heten kräver då vissa insatser gått från punktinsatser 
som har kunnat köpas av hemvården till att bli mer stå-
ende inslag i verksamheten. En dialog om framtida 
upplägg för gruppboende och eventuella möjligheter 
att förändra verksamheten har påbörjats. 
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HSL/Myndighet	‐5,1	
Köpta	platser	inom	stöd	och	omsorg	‐3,2 
Köpta platser stöd och omsorg beräknas kosta 3,2 mkr 
mer än vad vi har avsatt i budget. Köpta platser avser 
till största delen psykiska funktionsnedsättningar.  

Övrig	HSL/Myndighet	‐1,9	
I dagsläget har vi en högre bemanning av sjuksköters-
kor än vad budgeten tillåter, och verksamheten räknar 
därför med en avvikelse om -1,8 mkr mot budget. An-
svarig chef ser över bemanningen i samband med att 
en del vakanser uppstår under våren, något som dock 
är medtaget i prognosen för närvarande.  

Finansiering +40,8 
Finansförvaltning +40,8 
Den prognostiserade avvikelsen på +40,8 mkr beror till 
största del på prognostiserade exploateringsintäkter 
om +30 mkr. Dessa är för försäljning av tomter och är 
således engångsintäkter.  

Riksdagen och regering har aviserat om ökat statsbi-
drag till kommuner och regioner som för Båstads kom-
mun innebär 7,6 mkr. På grund av lägre inkomstutjäm-
ningsbidrag och på grund av lägre befolkningsökning 
än förväntat landar den prognostiserade avvikelsen för 
skatteintäkter och generella statsbidrag på +4 mkr. 
Dock har inte hänsyn tagits till effekterna av den på-
gående pandemin vilket kan komma att påverka skat-
teintäkterna.  

Bidraget för de bryggor som färdigställs under året 
kommer att tillfalla driften under 2020 vilket ger en 
positiv avvikelse om +6,4 mkr. 
Pensionskostnaderna beräknas bli något lägre än bud-
geterat vilket ger en positiv avvikelse om +2,6 mkr. 
2,4 mkr har reserverats till att fördelas ut som budget-
utökning till Individ och familj, fördelning sker efter 
beslut i KF.  

Investeringar -15,3 
Avser investeringar inklusive medfinansiering statlig 
infrastruktur och exklusive exploatering. 

Prognosen för skattefinansierade investeringar är en 
negativ avvikelse på -0,9 mkr. För medfinansiering 
statlig infrastruktur prognostiseras en negativ avvi-
kelse på -1,5 mkr. Avgiftsfinansierade investeringar 
prognostiseras ge en negativ avvikelse på -13,0 mkr. 

KS - Kommunkontor +0,1 
Lägre behov samt investeringar skjuts fram till 2021. 

KS - Teknik och service -15,7 

Skattefinansierad	verksamhet	inklusive	medfinan‐
siering	till	statlig	infrastruktur	‐2,7	
Överföring av budgetmedel 2019 och justering av inne-
varande års investeringsbudget pågår och är ej uppda-
terat i budget ännu. Dock är det medtaget i prognos vil-
ket förklarar en stor del av redovisade avvikelser.	

Exploateringskostnader för lokalgata med mera i sam-
band med byggnation av padelhall vid Båstads station 
visar en negativ avvikelse med -1,0 mkr.  	

Markförvärv i samband med planläggning i Förslöv vi-
sar en negativ avvikelse med –1,0 mkr.	

Avgiftsfinansierad	verksamhet	‐13,0	
Avvikelserna är hänförlig till utbyggnad av Heden 
etapp III med kvarstående arbeten i Norra vägen 
med -1,0 mkr.	

Utbyggnad av VA i samband med exploatering av Förs-
löv 2:4 visar en positiv avvikelse på 3,0 mkr.	

Avvikelser avseende investeringar i samband med an-
slutning av Sydvatten –26,9 mkr är överflyttat från 
2019 då tidsplanen för genomförandet är förskjuten. 	

Sydvattens anslutningskostnad prognostiseras en posi-
tiv avvikelse med +12,0 mkr. Den är osäker då tidspla-
nen för genomförandet är förskjuten. 

KS - Samhällsbyggnad +0,2 
Minskas för att kompensera för begärda överföringar 
från 2019. 

Befolkning 
Den 29 februari uppgick antalet invånare till 15 142 
vilket är en ökning med 14 personer sedan årsskiftet 
(15 128). Motsvarande uppgift för januari-februari 
2019 är en minskning med 4 personer till 14 944. 

Ökningen innevarande år beror på ett positivt inflytt-
ningsnetto på +24 samt ett negativt födelsenetto 
på -10. Det flyttade ut 159 personer och 183 flyttade in 
och det föddes 20 barn och 30 personer avled. Uppgif-
terna är hämtade från Tekis Kid. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-03-11 

Dnr KS 000597 /2019 - 900 

Sida 

22 av 36 

Svar på medborgarförslag - Cafe vid Båstads tågstation 

Beskrivning av ärendet 2019-07-19 inkom ett medborgarförslag där förslagsställaren föreslår att 
Båstads kommun åter öppnar cafeet på järnvägsstationen i Båstad, antingen i 
egen regi eller via någon extern utförare. Kommunfullmäktige beslutade 
delegera beslutsrätten till kommunstyrelsen i denna fråga och att beslutet 
delges kommunstyrelsen. Förvaltningen anser att förslaget är en god ide och 
ser också detta behov av ett cafe på denna plats. Båstads kommun har från och 
med den 1 februari 2020 tecknat ett kontrakt med en extern utförare som ska 
driva cafe i nya stationshuset i Båstad. Mot bakgrund av detta föreslår 
förvaltningen att medborgarförslaget ska anses besvarad. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från arbetsmarknadschef Ritva Veeborn och tf bildningschef 
Ewa Nilsson 2020-01-14. 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag Medborgarförslaget anses besvarat. 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

Medborgarförslaget anses besvarat. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: : 2020-01-14. 
Handläggare: Ritva Veeborn & Ewa Nilsson 

Dnr: KS 000597 /2019 - 900 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunstyrelsen 

Svar på medborgarförslag- Cafe vid Båstads tågstation 

Förslag till beslut 

Medborgarförslaget anses besvarat. 

Sammanfattning av ärendet 

1 (1) 

2019-07-19 inkom ett medborgarförslag där förslagsställaren föreslår att Båstads kommun 
åter öppnar cafeet på järnvägsstationen i Båstad, antingen i egen regi eller via någon extern 
utförare. Kommunfullmäktige beslutade delegera beslutsrätten till kommunstyrelsen i denna 
fråga och att beslutet delges kommunstyrelsen. 

Förvaltningen anser att förslaget är en god ide och ser också detta behov av ett cafe på denna 
plats. Båstads kommun har från och med den 1 februari 2020 tecknat ett kontrakt med en ex
tern utförare som ska driva cafe i nya stationshuset i Båstad. Mot bakgrund av detta föreslår 
fö rvaltningen att medborgarförslaget ska anses besvarad. 

Bildning och arbete 
Ritva Veeborn, Arbetsmarknadschef 

Beslutet ska expedieras t ill: 
Förslagsställaren. 
Kommunfullmäktige. 

Bilagor t ill tjänsteskrivelsen: 
Motion, 2019-07-19. 

Bildning och arbete 
Ewa Nilsson, tf Bildningschef 
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Datum: 2020-03-18. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Johan Peterson 

Dnr: KS 000016/2020 – 900 
 
 

Beslutslogg  
 
 

Förslag till beslut 
 
Bilagd redovisning daterad den 18 mars 2020 godkänns. 

 
Sammanfattning av ärendet 
 
Till stöd för kommunfullmäktiges beslutsfattande och uppföljning finns en beslutslogg. Loggen 
innehåller uppgifter om väckta ärenden och ärenden som bordlagts eller återremitterats. 
Kommunfullmäktiges presidium ansvarar för beslutsloggen och samråd sker med förvaltning-
en innan den skickas ut till sammanträdet. 
 
 
 
Kommunledningskontoret 
Johan Peterson, Nämndsekreterare 
 
 
 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Beslutslogg. 
 
Samråd har skett med: 
Kommunfullmäktiges presidium.  
 
 

IJil BÅSTADS 
~ KOMMUN 



 

 

   Uppdaterad: 2020-03-18 
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Beslutslogg för kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktiges beslutslogg innehåller övergripande information om inlämnade motioner/medborgarförslag, beredningsuppdrag och övriga ärenden som 
återremitterats/bordlagts av kommunfullmäktige.  

 

Motioner 

Inkommen Dnr Beskrivning av uppdraget Ansvarig Status Till KF 

2020-02-04 77/20 Mer ängsmarker (C) Kommunstyrelsen Motion redovisad och handläggning pågår. Maj 2020 

2019-12-13 910/19 Ersätta skolpengen med en rambudget (BP) Kommunstyrelsen Motion redovisad och handläggning pågår. Apr 2020 

2019-12-13 909/19 Tillsättande av en socialnämnd (BP) Kommunstyrelsen Motion redovisad och handläggning pågår. Mar 2020 

2019-11-29 877/19 Äldre hälsovårdsprogram (C) Kommunstyrelsen Motion redovisad och handläggning pågår. Maj 2020 

2019-06-10 472/19 Ta fram en ny resepolicy (MP) Kommunstyrelsen Motion redovisad och handläggning pågår. Apr 2020 

2019-06-10 471/19 Uppdatering av fordonspolicy (MP) Kommunstyrelsen Motion redovisad och handläggning pågår. Apr 2020 

2019-05-09 403/19 Vattenmätare till alla hushåll i kommunen (MP) Kommunstyrelsen Motion redovisad och handläggning pågår. Maj 2020 

2019-04-17 351/19 Alternativ återvinningscentral (C) Kommunstyrelsen Motion redovisad och handläggning pågår. Apr 2020 

2019-04-02 303/19 Bättre företagsklimat (C)  Kommunstyrelsen Motion redovisad och handläggning pågår. Apr 2020 

2018-04-30 451/18 Inför giftfri policy för kommunens skolor (C)  Kommunstyrelsen Motion redovisad och handläggning pågår. Apr 2020 

2018-04-30 449/18 Inrätta familjecentral (C)  Kommunstyrelsen Motion redovisad och handläggning pågår. Apr 2020 

2018-01-16 59/18 Nya vägar in på arbetsmarknaden för de funktionsnedsatta 

(L) 

Kommunstyrelsen Motion redovisad och handläggning pågår. Maj 2020 

2018-01-16 58/18 Fler praktikplatser för daglig verksamhet i kommunens regi Kommunstyrelsen Motion redovisad och handläggning pågår. Maj 2020 

2017-12-14 1402/17 Arkitekturprogram för Båstads kommun (L) Kommunstyrelsen Motion redovisad och handläggning pågår. Apr 2020 

2017-12-06 1354/17 Temalekplatser (S)  Kommunstyrelsen Motion redovisad och handläggning pågår. Apr 2020 

2017-11-16 1307/17 Kommunens roll för att driva övergången till elbilsamhället 

och uppbyggnaden av laddinfrastruktur för elbilar (L) 
Kommunstyrelsen Motion redovisad och handläggning pågår. Apr 2020 

2017-10-18 1120/17 Alkolås i kommunala fordon (C)  Kommunstyrelsen Motion redovisad och handläggning pågår.  Apr 2020 
 

2017-09-01 915/17 Utomhusisbana (L) 
 

Kommunstyrelsen Motion redovisad och handläggning pågår. Apr 2020 
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Medborgarförslag 

Inkommen Dnr Beskrivning av uppdraget Ansvarig Status Till KF 

      

 

Bordläggningar/återremisser  

Upprättat Dnr Beskrivning av uppdraget Ansvarig Status Till KF 

      

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2020-03-11 1 av 1 

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 

 

 

KS § 51  Dnr KS 001081/2018 - 380 

Hantering av bidrag till ny idrottsförening med nära samarbete med 
befintlig förening 

 
Beskrivning av ärendet Västra Karups IF ska starta en ny förening, Västra Karups FF, för att främja 

övergång mellan junior- och seniorverksamhet genom att då kunna skapa ett 
representationslag i lägre division samt ett samarbetslag mellan ungdomslag i 
andra föreningar. Vi föreslår att startbidrag betalas ut till den nya föreningen, 
men att föreningarna därefter behandlas som en gemensam förening i all 
fortsatt bidragshantering.  

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från fastighets- och fritidschef Hans Paganus 2020-02-13. 
 
Förvaltningens och  
arbetsutskottets förslag 1. Förening med avsikt att samverka med andra föreningar för att skapa 

samarbetslag och/eller representationslag i lägre division har rätt till 
startbidrag vid skapande av den nya föreningen.  
2. Förening skapad med avsikt att samverka med andra föreningar för att skapa 
samarbetslag och/eller representationslag i lägre division ska behandlas som 
en del av den närmaste moderföreningen.  
3. Startbidrag finansieras inom befintlig ram för föreningsbidrag.  

 
Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 
 

1.  Förening med avsikt att samverka med andra föreningar för att skapa 
samarbetslag och/eller representationslag i lägre division har rätt till 
startbidrag vid skapande av den nya föreningen.  

2.  Förening skapad med avsikt att samverka med andra föreningar för att 
skapa samarbetslag och/eller representationslag i lägre division ska 
behandlas som en del av den närmaste moderföreningen.  

3.  Startbidrag finansieras inom befintlig ram för föreningsbidrag.  
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Datum: 2020-02-13 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Hans Paganus 

Dnr: KS001081/2018 

 
 

Hantering av bidrag till ny idrottsförening med nära samarbete med befintlig 
förening 
 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 

1. Förening med avsikt att samverka med andra föreningar för att skapa samarbetslag 
och/eller representationslag i lägre division har rätt till startbidrag vid skapande av 
den nya föreningen.  
 

2. Förening skapad med avsikt att samverka med andra föreningar för att skapa samar-
betslag och/eller representationslag i lägre division skall behandlas som en del av den 
närmaste moderföreningen.  
 

3. Startbidrag finansieras inom befintlig ram för föreningsbidrag. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Västra Karups IF ska starta en ny förening, Västra Karups FF, för att främja övergång mellan 
junior- och seniorverksamhet genom att då kunna skapa ett representationslag i lägre division 
samt ett samarbetslag mellan ungdomslag i andra föreningar. Vi föreslår att startbidrag betalas 
ut till den nya föreningen, men att föreningarna därefter behandlas som en gemensam förening 
i all fortsatt bidragshantering.  
 
Aktuellt 
Båstads kommun stöder det lokala föreningslivet främst genom att bevilja olika ekonomiska 
bidrag. Gällande Bidragsbestämmelser för barn- och ungdomsföreningar antogs av kommun-
styrelsen 2016-04-13 § 81 och reviderades 2019-01-30 § 9.  
 
Föreningar och idrottsrörelsen utvecklas ständigt, för att anpassa sig till samhällets utveckling 
på olika plan. En stor svårigheter är att få främst flickor att fortsätta vara aktiva i föreningarna 
i övergången mellan ungdoms- och seniorverksamhet. För att ge fler flickor möjlighet att fort-
sätta vara aktiva behöver fler lag skapas för denna åldersgrupp. I vissa idrotter och regioner, 
bland annat fotbollen i Skåne, är det inte tillåtet med fler än ett lag i seriespel per förening. 
Genom att skapa en ny förening med nära samarbete med en moderförening kan fler lag skap-
as. Även samarbetslag mellan ungdomslag i andra föreningar kan skapas i den nya föreningen. 
 
I Kristianstad finns ett liknande fall, Vanneberga IF och Vanneberga FF, där föreningarna be-
handlas som en gemensam förening vilket fungerar mycket bra. 
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Ekonomi 
Startbidrag för denna typ av föreningar ryms inom budgeten för föreningsbidrag inom Teknik 
och service. 
 
Hans Paganus 
Fastighets- och fritidschef 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Teknik och service 
Berörda barn- och ungdomsföreningar 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2020-03-11 1 av 2 

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 

 

 

KS § 55  Dnr KS 000095/2020 - 903 

Politisk styrning av individ- och familjeomsorgen  
i Båstads kommun 

 
Beskrivning av ärendet Kommunstyrelsens ordförande, Johan Olsson Swanstein (M), fick i december 

2019 uppdrag av kommunstyrelsen att utreda frågan om den framtida politiska 
styrningen av individ och familjeomsorgen i Båstads kommun. Ärendet har sin 
upprinnelse i händelser som inträffat inom verksamheten under 
hösten/vintern 2019. Det framarbetade förslaget tar sikte mot en kortsiktig och 
en långsiktig lösning. Den långsiktiga innebär ett utredningsuppdrag för att se 
över hela den politiska organisationen, för att på bästa vis skapa rätt 
förutsättningar för den politiska styrningen. Det kortsiktiga förslaget innebär 
att kommunstyrelsen, under utredningsperioden, övertar 
utbildningsnämndens ansvar och inrättar ett socialutskott. Att 
kommunstyrelsen övertar ansvaret innebär att en rad politiska beslut behöver 
fattas av kommunstyrelsen, för att säkerställa att övergång som inte påverkar 
brukarna på ett negativt vis.  

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från kanslichef Olof Nilsson 2020-02-13, med tillhörande 

bilaga. 
 
Förvaltningens och  
arbetsutskottets förslag 1. Kommunstyrelsen övertar utbildningsnämndens uppgift som socialnämnd 

med ansvar för socialtjänsten avseende individ- och familjeverksamheten. 
Ansvaret överförs från och med 2020-04-01. 
2. Kommunstyrelsen inrättar ett nytt utskott – Socialutskott – bestående av tre 
ledamöter och lika många ersättare. Av ledamöterna väljer kommunstyrelsen 
en ordförande och en vice ordförande. 
3. Kommunstyrelsens respektive utbildningsnämndens reglemente uppdateras 
i enlighet med bilaga 1. 
4. Förvaltningen får i uppdrag att, tillsammans med partiernas gruppledare, 
arbeta fram förslag på förändringar av den politiska organisationen. 
Organisationsförändringen bereds i kommunstyrelsen och beslutas av 
kommunfullmäktige innan utgången av 2020. 

 
Yrkanden Thomas Nerd (S), Birgitte Dahlin (L), Ebba Krumlinde (C), Kerstin  

Gustafsson (M) och Ingela Stefansson (S). Bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Claes Sjögren (BP): Bifall med ett förtydligande i punkt 2 att det är 
kommunstyrelsen som utser det nya utskottet. 

 
      Forts. på nästa sida. 
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Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2020-03-11 2 av 2 

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 

 

 

 
Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandena ovan och finner att 

kommunstyrelsen bifallit dessa yrkanden.  
 
Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 
 

1.  Kommunstyrelsen övertar utbildningsnämndens uppgift som socialnämnd 
med ansvar för socialtjänsten avseende individ- och familjeverksamheten. 
Ansvaret överförs från och med 2020-04-01. 

2.  Kommunstyrelsen inrättar ett nytt utskott - Socialutskott - bestående av tre 
ledamöter och lika många ersättare som utses av kommunstyrelsen. Bland 
ledamöterna väljer kommunstyrelsen en ordförande och en vice 
ordförande. 

3.  Kommunstyrelsens respektive utbildningsnämndens reglemente 
uppdateras i enlighet med bilaga 1. 

4.  Förvaltningen får i uppdrag att, tillsammans med partiernas gruppledare, 
arbeta fram förslag på förändringar av den politiska organisationen. 
Organisationsförändringen bereds i kommunstyrelsen och beslutas av 
kommunfullmäktige innan utgången av 2020.  
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Datum: 2020-02-13. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr: KS 000095/2020 – 903 
 
 

Politisk styrning av individ och familjeomsorgen i Båstads kommun  
 
 

Förslag till beslut 
 
1. Kommunstyrelsen övertar utbildningsnämndens uppgift som socialnämnd med ansvar för 

socialtjänsten avseende individ- och familjeverksamheten. Ansvaret överförs från och med 
2020-04-01. 

2. Kommunstyrelsen inrättar ett nytt utskott – Socialutskott – bestående av tre ledamöter och 
lika många ersättare. Av ledamöterna väljer kommunstyrelsen en ordförande och en vice 
ordförande. 

3. Kommunstyrelsens respektive utbildningsnämndens reglemente uppdateras i enlighet 
med bilaga 1. 

4. Förvaltningen får i uppdrag att, tillsammans med partiernas gruppledare, arbeta fram för-
slag på förändringar av den politiska organisationen. Organisationsförändringen bereds i 
kommunstyrelsen och beslutas av kommunfullmäktige innan utgången av 2020. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens ordförande, Johan Olsson Swanstein (M), fick i december 2019 uppdrag av 
kommunstyrelsen att utreda frågan om den framtida politiska styrningen av individ och famil-
jeomsorgen i Båstads kommun. Ärendet har sin upprinnelse i händelser som inträffat inom 
verksamheten under hösten/vintern 2019. 
 
Det framarbetade förslaget tar sikte mot en kortsiktig och en långsiktig lösning. Den långsiktiga 
innebär ett utredningsuppdrag för att se över hela den politiska organisationen, för att på 
bästa vis skapa rätt förutsättningar för den politiska styrningen. Det kortsiktiga förslaget inne-
bär att kommunstyrelsen, under utredningsperioden, övertar utbildningsnämndens ansvar och 
inrättar ett socialutskott. 
 
Att kommunstyrelsen övertar ansvaret innebär att en rad politiska beslut behöver fattas av 
kommunstyrelsen, för att säkerställa att övergång som inte påverkar brukarna på ett negativt 
vis. 
 

Bakgrund 
Ärendet om politisk styrning av individ- och familjeomsorgen i Båstads kommun initierades 
vid kommunstyrelsen sammanträde den 4 december 2019. Det skedde till följd av den händel-
seutveckling som skett inom individ- och familjeomsorgen under hösten 2019, för vilken ut-
bildningsnämnden har ansvar såsom socialnämnd. 
 
Organisationshistorik 
Det politiska ansvaret för socialtjänsten i Båstads kommun har under 2000-talet varit föremål 
för en rad omorganiseringar. Den största förändringen ägde rum 2009 när dåvarande social-
nämnd avvecklas och ansvaret flyttas till facknämnderna vård- och omsorgsnämnden (2009-
2010) och bildningsnämnden (2009-2010). Förändringen ägde rum till följd av kritik från 
kommunrevisionen om bristande styrning och ekonomisk kontroll.  
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Perioden 2011-2014 organiseras hela socialnämndsansvaret under kommunstyrelsen. Vid 
ingången av nästa mandatperiod (2015-) ändras organisationen tillbaka till ett delat ansvar 
mellan facknämnderna vård- och omsorgsnämnden och utbildningsnämnden. Vård- och om-
sorgsnämnden får då ansvaret som socialnämnd avseende äldre och funktionsnedsatta, eme-
dan utbildningsnämnden får ansvaret för socialtjänsten med individ- och familjeverksamheten. 
 

Aktuellt 
Kommunstyrelsens ordförande fick i uppdrag att ta fram förslag på hur den politiska styrning-
en av individ- och familjeomsorgen kan förändras. Vid kommunfullmäktige i januari 2020 in-
formerade kommunalrådet att vägen framåt sker genom två steg – långsiktigt genom översyn 
av den politiska organisationen, och kortsiktigt genom att utbildningsnämndens ansvar över-
förs till kommunstyrelsen. 
 
Långsiktigt – Översyn av den politiska organisationen 

Det politiska ansvaret för individ- och familjeomsorgsverksamhet har varit föremål för en rad 
organisationsförändringar i Båstads kommun under stora delar av 2000-talet. Socialtjänst-
verksamheten har också genomgått en rad förändringar nationellt under samma period. Bland 
annat pågår arbete inom, den av regeringen tillsatta, utredningen Framtidens socialtjänst som 
lämnat sitt delbetänkande (SOU 2018:32. Ju förr desto bättre – vägar till en förebyggande social-
tjänst).  
 
Den samlade bedömning är att för att nå fram till en långsiktigt hållbar politisk styrning av 
socialnämndens ansvarsområde krävs det ett helhetstänk för hela den politiska organisation-
en, och ej endast inom socialnämndssektorn. För att uppnå det föreslås kommunfullmäktige att 
ge förvaltningen får i uppdrag att, tillsammans med gruppledarna, ta fram ett förslag om hur 
den politiska organisationen på bästa sätt ska möta 2020-talets utmaningar. Förslaget ska bes-
lutas i kommunfullmäktige innan utgången av innevarande år.  
 
Kortsiktigt – Kommunstyrelsen blir socialnämnd 

Utmaningarna för utbildningsnämnden har varit många under perioden sedan händelseut-
vecklingen i oktober. Utbildningsnämndens utskott har löpande haft extrainkallade samman-
träden, ordförande har kontinuerligt informerat både kommunstyrelsen och kommunfullmäk-
tige om händelseutvecklingen och nämnden har föreslagit kommunfullmäktige en handlings-
splan för vägen framåt. 
 
Att både ha ansvar för hela kommunens skolväsende och utmaningarna inom socialnämndens 
ansvarsområde framöver är en väldigt omfattande uppgift. Därför föreslås kommunfullmäktige 
att, under organisationsutredningen, flytta utbildningsnämndens ansvar såsom socialnämnd 
till kommunstyrelsen. Detta i syfte att ge utbildningsnämnden möjlighet att fokusera på skol-
utvecklingen i kommunen och samtidigt möjliggöra för kommunstyrelsen att arbeta vidare 
med utbildningsnämndens framtagna handlingsplan. 
 
Överföringen av ansvaret är endast tillfälligt under tiden som organisationsutredningen pågår. 
Intentionen är att översynen är klar under 2020 med ny organisering av ansvaret från och med 
2021.  
 
Genomförande 

Vid överföringen av ansvarsområdet krävs det insatser som är ren verkställighet – exempelvis 
ekonomi, brevmallar och diarium – men det behöver också fattas centrala beslut. 

a) Inrättande av socialutskott 
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När kommunstyrelsen hade ansvar som socialnämnd under perioden 2011-2014 hanterades 
myndighetsutövningen genom ett utskott (välfärdsutskottet). Kommunfullmäktige föreslår 
därav att kommunstyrelsen får inrätta ett nytt utskott – socialutskott – för hantering av myn-
dighetsutövningen och bereda frågor inom socialnämndens ansvarsområde. 
 
Utskottet föreslås bestå av tre ledamöter med ersättare som väljs av kommunstyrelsen efter 
beslut om omorganisering. Från ledamöterna väljs en ordförande och en vice ordförande. 
 
Utöver ovanstående ska kommunstyrelsen besluta om sammanträdesdagar för utskottet. 

b) Kompletterande beslutanderätt 

Efter beslut i kommunfullmäktige behöver kommunstyrelsen besluta om så kallad komplette-
rande beslutanderätt. Den möjliggör för särskilt utsedda personer att fatta beslut inom ramen 
för det som anges i 10 kap. 4 § SoL. 

c) Delegationsordning 

Efter beslut i kommunfullmäktige behöver kommunstyrelsen besluta om uppdatering av dele-
gationsordningen i enlighet med bestämmelser som finns i nuvarande delegeringsordning för 
utbildningsnämnden. 

d) Utbildning och erfarenhet 

Särskilt riktade utbildningsinsatser inom socialtjänstens område behöver genomföras för 
kommunstyrelsen och socialutskottet. Det är av vikt att den samlade erfarenheten från leda-
möter som tidigare haft kompletterande beslutanderätt används. 

e) Arvodering 

Kommunfullmäktige bör i förlängningen ta ställning till om posten såsom ordförande i soci-
alutskottet ska vara arvoderad. I beredningen av ärendet har inte framskrivit något förslag om 
årsarvode, men kommunstyrelsen eller kommunfullmäktiges presidium bör överväga att ta 
fram förslag på årsarvode. 
 
Konsekvenser av beslut 
 
Verksamhet 
Omorganiseringen förväntas inte leda till ökad arbetsbelastning för verksamheten i ett längre 
perspektiv. Initialt krävs det insatser av verkställande karaktär samt framtagande av besluts-
underlag, men det bedöms kunna hanteras inom ramen för den ordinarie verksamheten. 
 

Ekonomi 
Organisationsförändringen medför inte några ökade kostnader i den politiska organisationen. 
Medel som är avsedda för utbildningsnämndens myndighetsutövning ramväxlas till kommun-
styrelsen. 
 
 
 
Kommunledningskontoret 
Olof Nilsson, Kanslichef 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Författningssamlingen 
Kommunstyrelsen 
Utbildningsnämnden 
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Individ och familj 
Kommundirektör 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Sammanställning av förändringar i kommunstyrelsens och utbildningsnämndens reglementen  
 
Samråd har skett med: 
Kommunstyrelsens ordförande 
Utbildningsnämndens ordförande 
Kommundirektör 
Muntlig redogörelse till kommunens ledningsgrupp 
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Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-17, § 212, reviderad 2015-12-16, § 264. 
Dnr: KS 1635/14-901 
Gäller fr.o.m. den 1 januari 2016 

Reglemente för Utbildningsnämnden 

Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. 

Ansvarsområden och arbetsuppgifter 

1 § 

Utbildningsnämnden fullgör kommunens uppgifter och ansvarar för det allmänna skolvä-
sendet enligt skollagstiftningen såvitt avser skolformerna förskolan, förskoleklassen, 
grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, gymnasieskolan samt gymnasiesärskolan. 
Nämnden svarar vidare för fritidshemmen.   

Utbildningsnämnden fullgör kommunens uppgifter och ansvarar dels för annan pedago-
gisk verksamhet i form av pedagogisk omsorg, öppen förskola och kulturskolan.  

Utbildningsnämnden fullgör och ansvarar för de uppgifter som enligt lag eller annan för-
fattning ankommer på den nämnd som ska fullgöra kommunens uppgifter enligt skollag-
stiftningen och som inte anförtrotts annan nämnd.    

Utbildningsnämnden är socialnämnd och ansvarar för socialtjänsten avseende individ- och 
familjeverksamheten förutom försörjningsstöd för vuxna Nämnden fullgör därvid kom-
munens uppgifter enligt bland annat socialtjänstlagen, lagen med särskilda bestämmelser 
om vård av unga, lagen om vård av missbrukare i vissa fall, lagen med särskilda bestäm-
melser om unga lagöverträdare, föräldrabalken och äktenskapsbalken. 

Utbildningsnämnden ansvarar för verksamhet, ekonomi och uppföljning samt myndig-
hetsutövning inom utbildningsnämndens ansvarsområden. 

2 § 

Vid utövandet av de befogenheter samt fullgörandet av de uppgifter som följer av 1 § i 
detta reglemente, ankommer det på nämnden särskilt att:  

1. Planera, utveckla, samordna och följa upp verksamheterna inom nämndens ansvars-
områden.

2. Verka för att samråd sker med dem som nyttjar nämndens tjänster.
3. Verka för samarbete med andra kommunala organ, myndigheter, organisationer och

enskilda samt medverka i arbete när nämndens verksamhet berörs.
4. Informera om socialnämndens verksamhet i kommunen.
5. Göra sig väl förtrogen med levnadsförhållanden i kommunen.

Stycket flyttas till
§ 5 i KS-reglemente

Punkterna 4-5 flyttas
till § 5 i
KS-reglemente

u1] BÅSTADS 
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Ordföranden 

8 § 

Det åligger nämndens ordföranden att: 

1. Planera nämndens arbete och ansvara för nämndens möten och dagordningar. I detta
ingår att se till att nämndens ärenden tas upp till behandling utan onödigt dröjsmål.
Planeringen sker i samråd med förvaltningen.

2. Planera och förebereda nämndens strategiska och långsiktiga arbete i samråd med
förvaltningen.

3. Följa frågor av betydelse för kommunens utveckling inom nämndens ansvarsområden
samt ta initiativ i dessa frågor.

4. Representera och företräda nämnden vid uppvaktningar hos myndigheter, konferen-
ser och sammanträden om inte nämnden bestämt annat i ett särskilt fall.

5. Främja samverkan mellan nämnden och kommunens övriga nämnder och styrelser.
6. I övrigt se till att nämndens uppgifter fullgörs.
7. Vara tillgänglig för att fatta akuta beslut enligt lagstiftning inom området för barn,

unga och familj.
8. Vara tillgänglig för att fatta akuta beslut enligt lagstiftning inom individ- och familje-

frågor avseende vuxna.

Ersättare för ordföranden 

9 § 

Om varken ordföranden eller vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde eller i en 
del av ett sammanträde fullgör den till åldern äldste ledamoten ordförandens uppgifter. 

Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget 
för en längre tid får nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. 
Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter. 

Inkallande av ersättare 

10 § 

En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett samman-
träde, ska kalla in sin personliga ersättare och meddela nämndsekreteraren vem som 
kommer att tjänstgöra. Om den personlige ersättaren ej kan tjänstgöra ska nämndsekrete-
raren kontaktas som i sin tur kallar in nästa ersättare för tjänstgöring.   

Punkterna 7 och 8
stryks
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Övrig förvaltning 

5 § 

Uppgifter enligt speciallagstiftning 

1. Kommunstyrelsen är socialnämnd med ansvar för försörjningsstöd till vuxna.
2. Kommunstyrelsen fullgör kommunens uppgifter enligt skuldsaneringslagen.
3. Kommunstyrelsen fullgör kommunens uppgifter och ansvarar för det allmänna

skol‐ väsendet enligt skollagstiftningen såvitt avser skolformerna kommunal
vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna samt utbildning i svenska för
invandrare. Styrelsen ansvarar vidare för yrkeshögskolan samt
uppdragsutbildningar.

4. Kommunstyrelsen fullgör kommunens uppgifter som byggnadsnämnd inom 
planväsendet.

5. Kommunstyrelsen är trafiknämnd, arbetslöshetsnämnd och lotterinämnd.
6. Kommunstyrelsen är krisledningsnämnd.
7. Kommunstyrelsen är räddningsnämnd utom i ärenden avseende

myndighets‐ utövning.
8. Kommunstyrelsen är arkivmyndighet. Närmare föreskrifter om arkivvården

finns i arkivreglemente.
9. Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig enligt EU:s dataskydds-

förordning, GDPR (General Data Protection Regulation), för de register
och andra behandlingar av personuppgifter som sker inom styrelsens
verksamhetsområde.

10. Kommunstyrelsen är socialnämnd och ansvarar för socialtjänsten avseende
individ- och familjeverksamheten förutom försörjningsstöd för vuxna Nämnden
fullgör därvid kommunens uppgifter enligt bland annat socialtjänstlagen, lagen
med särskilda bestämmelser om vård av unga, lagen om vård av missbrukare i
vissa fall, lagen med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare,
föräldrabalken och äktenskapsbalken.

Som socialnämnd ska kommunstyrelsen särskilt informera om verksamheten i
kommunen och göra sig förtrogen med levnadsförhållandena i kommunen.

KS-reglemente

Ny punkt 10 från 
UN-reglemente
§§ 1-2
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Förhandlingsutskott 

29 § 

Inom kommunstyrelsen ska det finnas ett förhandlingsutskott. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott är förhandlingsutskott och har ansvar för kommunens 
lönerevision och andra delegerade uppgifter. 

Budgetberedning 

30 § 

Arbetsutskottet utgör kommunens budgetberedning. Budgetberedningen kan 
utökas med fler personer om styrelsen så beslutar. 

Budgetberedningen har ingen självständig beslutanderätt utan är ett beredande 
organ till kommunstyrelsen. 

Socialutskott 

31 § 

Inom kommunstyrelsen ska det finnas ett socialutskott. 

Utskottet består av 3 ledamöter och 3 ersättare som väljs av nämnden. 

Utskottet ska ha en ordförande och en vice ordförande som väljs av nämnden för den tid 
nämnden bestämmer. 

32 § 

Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra sitt 
uppdrag för en längre tid får nämnden utse en annan ledamot i utskottet att som ersättare 
för ordföranden fullgöra dennes uppgifter. 

33 § 

Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den av nämnden vid valet bestämda ordningen. 

Avgår en ledamot eller en ersättare i utskottet, som inte utsetts vid proportionellt val, ska 
fyllnadsval snarast förättas. 

Ersättare, som inte tjänstgör för ordinarie ledamot, har inte rätt att närvara vid utskottets 
sammanträden. 

34 § 

Kallelse till sammanträdet med utskottet ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och 
plats för sammanträdet. 

Utskott får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är närvarande. 

§§ 31-34 nya med
reglering för
socialutskottet -

-
-

-



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2020-03-11 1 av 2 

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 

 

 

KS § 56  Dnr KS 000794/2019 - 600 

Handlingsplan och vägval inom individ- och familjeomsorgen  
i Båstads kommun 

 
Beskrivning av ärendet Utbildningsnämnden har 2020-01-28 beslutat godkänna handlingsplanen som 

tagits fram med anledning av de brister som kommit till nämndens kännedom. 
Handlingsplanen innehåller en yrkan på utökning av budget med 4 700 tkr. 
Ekonomiavdelningen har tillsammans med Avdelningen för hållbar utveckling 
analyserat verksamhetens ekonomi och kvalitet och gör bedömningen att ett 
tilläggsanslag behövs.  

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från utvecklingsstrateg Sari Bengtsson och ekonomichef 

Elisabet Edner 2020-03-03, med tillhörande bilagor. 
 
Förvaltningens förslag Fastställa utbildningsnämndens förslag till handlingsplan för åtgärder och 

vägval inom individ- och familjeomsorgen med följande ändringar/tillägg: 
• Individ och familj får en tillfällig utökning av budget med 2 350 tkr under 
2020, 4 700 tkr under 2021 samt 4 700 tkr under 2022.  Finansiering ska ske 
genom det aviserade extra anslaget från staten som inryms i regeringens 
vårändringsbudget. 
• Uppföljning av verksamheten, både kvalitet och ekonomi, ska ske månadsvis 
under 2020 med fördjupade analyser tre gånger per år. 
• Inför 2023 års budget genomför kommunstyrelsen en utvärdering av 
handlingsplanen inklusive analys av det ekonomiska utfallet. 

 
Föredragande Tf. chef för individ och familj Lena Täringskog och kommundirektör  

Erik Lidberg föredrar ärendet. 
 
Yrkanden Ingela Stefansson (S) och Birgitte Dahlin (L): Bifall till förvaltningens förslag. 

 
Bo Wendt (BP): Bjärepartiet yrkar avslag för den del som rör nya befattningar 
för 4,7 miljoner kronor med följande motivering: Bjärepartiet anser att det är 
för tidigt att anslå 4,7 miljoner kronor med tanke på den kaosartade situation 
som förelegat inom Individ och familj. Vi anser att organisationen efter alla 
nyrekryteringar behöver sätta sig. 
 
Thomas Nerd (S): Bifall med följande tillägg: Ett uppföljningsdokument bör tas 
fram för att kunna följa handlingsplanen. Detta ska sedan följas upp månadsvis 
vid nämndens sammanträden. Utöver detta bör en extern uppföljning göras, 
exempelvis en gång i halvåret. 

 
      Forts. på nästa sida. 
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Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2020-03-11 2 av 2 

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 

 

 

 
Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandena ovan och finner att 

kommunstyrelsen bifallit förvaltningens förslag och därmed avslagit Bo Wendts 
yrkande.  
 
Därefter frågar ordföranden huruvida kommunstyrelsen kan bifalla Thomas 
Nerds tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen bifallit yrkandet. 

 
Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 
 

1.  Utbildningsnämndens förslag till handlingsplan för åtgärder och vägval 
inom individ- och familjeomsorgen fastställs, med följande 
ändringar/tillägg: 
 
• Individ och familj får en tillfällig utökning av budget med 2 350 tkr under 
2020, 4 700 tkr  under 2021 samt 4 700 tkr under 2022.  Finansiering ska 
ske genom det aviserade extra anslaget från staten som inryms i 
regeringens vårändringsbudget 
 
• Uppföljning av verksamheten, både kvalitet och ekonomi, ska ske 
månadsvis under 2020 med fördjupade analyser tre gånger per år. 
 
• Inför 2023 års budget genomför kommunstyrelsen en utvärdering av 
handlingsplanen inklusive analys av det ekonomiska utfallet. 

 

2.  Ett uppföljningsdokument bör tas fram för att kunna följa handlingsplanen. 
Detta ska sedan följas upp månadsvis vid nämndens sammanträden. Utöver 
detta bör en extern uppföljning göras, exempelvis en gång i halvåret.  

 
Reservation Mot beslutet reserverar sig Bjärepartiet.  
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Datum: 2020-03-03 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Sari Bengtsson/Elisabet Edner 

Dnr: KS 000794/2019-600 

 
 
Handlingsplan och vägval inom Individ och familj 
 
 

Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:  
 
Fastställa utbildningsnämndens förslag till handlingsplan för åtgärder och vägval inom  
individ- och familjeomsorgen med följande ändringar/tillägg: 
 

 Individ och familj får en tillfällig utökning av budget med 2 350 tkr under 2020, 
4 700 tkr  under 2021 samt 4 700 tkr under 2022.  Finansiering ska ske genom det  
aviserade extra anslaget från staten som inryms i regeringens vårändringsbudget 

 Uppföljning av verksamheten, både kvalitet och ekonomi, ska ske månadsvis under 
2020 med fördjupade analyser tre gånger per år. 

 Inför 2023 års budget genomför kommunstyrelsen en utvärdering av handlingsplanen 
inklusive analys av det ekonomiska utfallet. 

 
 
Sammanfattning av ärendet 
Utbildningsnämnden har beslutat godkänna handlingsplanen som tagits fram med anledning 
av de brister som kommit till nämndens kännedom. Handlingsplanen innehåller en yrkan på 
utökning av budget med 4 700 tkr.  
Ekonomiavdelningen har tillsammans med Avdelningen för hållbar utveckling analyserat verk-
samhetens ekonomi och kvalitet och gör bedömningen att ett tilläggsanslag behövs. 

 
Bakgrund 
Under 2019 har missförhållanden inom individ- och familjeomsorgen uppdagats, vilket har fått 
följden att ett stort antal Lex Sarah –rapporter inkom till nämnden. En extern utredare har 
utrett rapporterna och utredningen har efter beslut i Utbildningsnämnden anmälts till IVO – 
Inspektionen för vård och omsorg. IVO har valt att öppna ett tillsynsärende och förvaltningen 
har ombetts att redovisa såväl akuta som planerade åtgärder för att komma tillrätta med miss-
förhållande och brister som uppmärksammats.  
 

Under 2020 har utbildningsnämnden kostnader för avveckling av Skutans stödboende, vilket 
beror på att avvecklingsbeslutet kom i ett sent skede under 2019. Dessa kostnader hanteras 
separat och täcks av till det ändamålet reserverade balansmedel. 
 
Det totala antalet tjänster inom individ- och familjeomsorgen beräknas inte öka, men eftersom 
den statliga finansieringen har minskat och vissa tjänster inte varit finansierade fullt ut, krävs 
en utökad budget för att kunna bygga en långsiktigt hållbar organisation. 
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Aktuellt 

För att komplettera de övriga utredningarna av verksamheten har ekonomiavdelningen till-

sammans med avdelningen för hållbar utveckling analyserat verksamheten avseende eko-

nomi och kvalitet. Jämförelser har gjorts både över tid (trend) och i förhållande till andra 

kommuner (både kommuner med liknande struktur och kommuner i Skåne och i Sverige). 

 

Av analysen framgår att den totala kostnaden för Individ- och familj, kr per invånare, är 

bland de 25 % lägsta i Sverige. Samtidigt är det just så det förväntas vara, eftersom Båstads 

referenskvot är låg, 59,9 % under 2018, vilket innebär att Båstads kostnader för Individ- och 

familjeomsorg beräknas vara 59,9% av normalkostnaden. Detta innebär att kostnadsläget 

inom individ och familj var 6,3 % högre än statistiskt förväntat under 2018. 

Vad gäller kvalitetsaspekter utöver individärenden som utreds av IVO, system för diariefö-

ring mm., finns det uppenbara brister. Ett exempel på detta är att enligt nyckeltalen i 

KOLADA är handläggnings- och utredningstiderna bland de längsta i landet. Nyckeltalen 

visar också att det saknas helhetssyn och samordning mellan olika insatser. 

 

För att komma till rätta med bristerna, krävs det personal med rätt kompetens, struktur och 

verksamhetssystem för kvalitetsledning. Nära samarbete med kommungemensamma stöd-

funktioner såsom ekonomi- och HR-funktionerna är också nödvändigt. Bedömningen är att 

det behövs en tillfälligt utökad budget för att arbeta i kapp och upprätta en välfungerande 

organisation med tydliga roller och rutiner. Finansieringen föreslås ske genom det extra stat-

liga bidraget till kommunerna som inryms i regeringens vårändringsbudget. 

 
Det är inte uteslutet att verksamheten inom Individ- och familjeomsorgen kommer att  
återkomma med ytterligare resurskrav. Detta beror dels på att den samlade bilden av IVO:s,  
företagshälsovårdens och kommunrevisionens utredningar ännu inte är klar, dels på att  
placeringskostnaderna under början av 2020 varit fortsatt höga. 
 
 
Konsekvenser av beslut 

 
Personal 
Enligt medarbetarundersökningen från våren 2019 uppgick HME –index (hållbart 
medarbetarengagemang) till 63 inom Individ- och familjeomsorg, vilket är det lägsta betyget 
bland Skånska kommuner som deltagit i undersökningen under 2018 och 2019. 
Undersökningen har genomförts under våren 2019 innan missförhållanden uppdagats.  
Personalomsättningen har varit hög och arbetsmiljön pressad.  
Att inte bevilja utökning av budgetmedel kan leda till negativa konsekvenser genom att 
handlingsplanen måste revideras, vilket i sin tur kan leda till oro och försämrad arbetsmiljö. 

 
Ekonomi 
Nettokostnadsavvikelsen, dvs. avvikelsen  från referenskostnaden var 6,3 % under 2018 
(senast tillgängliga uppgift), vilket indikerar att det kan finnas utrymme för effektivisering 
inom verksamheten. Man måste dock beakta att detta är endast en statistisk beräkning och att 
verkligheten kan se annorlunda ut.  
 
Såsom läget inom individ och familj är förnärvarande är en utökad budget motiverad. 
Viktigt är att budgetmedlen används på rätt sätt, att kontering och redovisning är korrekta och 
att man effektiviserar verksamheten där det är möjligt. Eventuella synergimöjligheter i 
samband med förflyttningen till Vård och omsorg ska undersökas. 
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Det aviserade extra anslaget från staten som inryms i regeringens vårändringsbudget innebär 
att kommunen kommer att få ett tillskott på skatteintäkterna. Individ och familjs äskande om 
utökad budget ryms inom tillskottet till kommunen. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnperspektivet är en viktig del av individ- och familjeomsorgens handlingsplan, där fokus 
läggs på tidiga insatser och samordning mellan olika aktörer. 
 
 
Sari Bengtsson   Elisabet Edner 
Utvecklingsstrateg   Ekonomichef 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Utbildningsnämnden 
Lena Täringskog 
Erik Lidberg 
Elisabet Edner 
Sari Bengtsson 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Protokollsutdrag från UN 2020-01-28  
Tjänsteskrivelse från UN 2020-01-28  
Handlingsplan för planerade åtgärder inom Individ- och familjeomsorgen i Båstads kommun 
Handlingsplan Individ och familj - PPT 
 
Samråd har skett med: 
Elisabet Edner 
Erik Lidberg 
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Kostnad I o F, kr/inv – Båstad jämfört med 
kommuner i Sverige

Flen

Vellinge

Båstad

v K01S tnad individ - och familjeomsorg, kr/inv 3 473 

Jämförelse per kommun Alla kommune r (ovägt medel) 

Urva l: Alla kommuner (ovägt me del.) / 2018 
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Bruttokostnad minus in terna intäkte r och försäljning till andra kommune r och landsting för indi\od- och familjeomsorgen, inkl. familjerätt oc h fa miljerådgivning dividerad med antale t invå nare i 
komm une n den 31 / 12, Avser vård för vuxna med missbruksprob le m, ba rn- och ungdomsvå rd, övrig vuxe nvård, ekonomiskt bilstand samt familjerätt och familje råd givni ng. V-älla: SCB:s 
Rä ke nskapssa m mandrag , 
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Referenskostnadskvot individ- och 
familjeomsorg, index

onsdag den 4 mars 2020

Båstad

v Referenskostnadskvot indivi d- och familjeomsorg, index 62.9 60.8 60.7 59.9 

Jämförelse per kommun Alla komm une r (ovägt medel ) 2018 -. 

Urval!: Alla kommuner (ovägt mede l)/2018 

200 

175 

150 

125 

100 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------,~n,nHHHliH>IHHIHHH> 

75 

50 

25 

0 

Referensk.ostnadskvot individ- och familjeomsorg, index (N30003) 
Referenskostnad individ- och fa milj eomsorg, divi dera t med referenskost nad individ - oc h fämiljeom5<lrg riket, kr/ inv. Refe renskost naden bygger på nett okost naden fö r individ- och familjeom,org i riket, 
andel a rbetslösa utan e rsät tning, a nde l lågutbildade 20-40-å ri nga r födda i Sve rige, tä tort.sgrad, andel boende i fle rfamilj shus byggda 1'965-75 samt andel i befolkningen med ekonomiskt bistånd längre 
än 6 månader. Uppgifte r fö r ekonomiskt bistånd bygger på föregåen de års utfall. Därutöver tillkommer de l av sta ndardkosbnadema från delmodellerna löne r, bebyggelsestruktur och 
befolkningsutveckling. Värde n över 100 visar på en högre refe re nskostnad än riket oc h värden mindre än 100 på en lägre . Källa: SKR . 
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Referenskostnadskvot I o F, jämfört med 
liknande kommuner

onsdag den 4 mars 2020

KrokomÖckerö
Vaggeryd

Olofström Hammarö Vaxholm Båstad Tjörn

v Referenskost nadskvot individ- och familjeomsorg, index 62.9 60.8 60.7 59.9 

Jämförelse per kommun Liknande kommuner IFO, Båstad, 2018 2018 -. 

Urva l: Uknande kommuner IFO, Båstad, 2018/2018 
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Referens kostnad individ- och familjeomsorg, dividera t med referenskostnad individ- oc h familjeomsorg ri ket, kr/ inv. Referenskostnaden bygger på nettokostnaden för indtvicl- och famil jeomsorg i riket , 
andel arbetslösa utan ersättning, ande l lågu tbildade 20-40-å ri nga r födda i Sverige, tätortsgrad, andel boende i fle rfamiljshus byggda 1'965-75 samt andel i befolkningen med ekonomiskt bistånd längre 
än 6 månader. Uppgifter för ekonomiskt bistånd bygger på föregående års utfall , Därutöver tillkommer del av staadardkostnadema från de lmodelle rna löner, bebyggelsestruktur och 
befolkningsutveckling. Värden öve r 100 visar på en högre refe renskostnad än riket oc h värden mindre än 100 på e n lägre. Känla: SKR. 
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Kostnad I o F, kr/inv – Båstad jämfört med 
liknande kommuner 

onsdag den 4 mars 2020

Båstad

Vaxholm

Hammarö

TjörnKrokomVaggeryg

Öckerö

Olofström

v Kostnad individ - och familjeomsocg, kr/ inv 2 119 2 903 3 47'.> 3 072 

Jämförelse per kommun Li knande kommuner IFO, B;stad, 2018 .. 2018 -. 

Urval!: Likn ande kommuner IFO, Bastad , 2018/ 201 B 
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Bruttokostnad minus interna intäkter och fö rsäl jning ti ll andra kommuner och la ndsting fö r indi,sd- och familjeomsorgea, inkl. famil je ratt och familjerådgivning dividerad med antalet invå nare i 
komm une n den 31 / 12. Avser vård för vuxna med missbruksproble m, ba rn- och ungdo msvård, övrig vuxenvå rd , e konomiskt bistånd samt familjerätt och familje råd givning. Källa : 5CB:s 
Räkenskap,sammandrag . 
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Nettokostnadsavvikelse individ- och 
familjeomsorg 2018 (Skåne)

onsdag den 4 mars 2020

Båstad

Vellinge

Skurup

Höör

Perstorp

Bjuv

Landskrona

Lomma

Lund

Burlöv

Höganäs

Svedala

S:torp

Ä:holm

Svalöv

S:hamn

T:borg

Ö.Göinge

Kävlinge

Hbg

Sjöbo

Ystad

Eslöv

H-holm Åstorp

T-lilla

Ö-ljunga

K-stad

B-mölla

Malmö

Hörby

Osby

Klippan

~ Nettokostnadsawi kelse individ- och familjoomso rg, (%) .11 ~ ·- 15.3 20.1 6.3 

Jämförelse per kommun Skåne läm kommune r (ovägt medel) 201 8 -. ] 

Urva l: 5kane läns kommuner (ovägt medel)/2018 

40 

20 

0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------_ __1_ ll 
-20 

I I I I I I I I I I I 

-40 

-60 

N'ettokostnadsc1vvikelse individ- och familjeomsorg, (%) (N30001) 

Avvi kelse i procent mellan nettokostnad och referenskostnad för individ- och familjeomsorg, kr / inv. 1-lettokostnad är bruttokostnad minus bmttointäkt. Refere11Skostnaden bygger på nettokostnaden för 
individ- och familjeomsorg i riket, andel arbetslösa utan ersättning, andel lågutbildade 20-40-åringar födda i Sverige, tätortsgrad, andel boende i flerfamiljshus byggda 1%5-75 samt andel i 
befolkningen med ekonomiskt bistånd längre än 6 månader. Uppgifter för ekonomiskt bi5tand bygger på föregående års utfall. Därutöver tillkommer del av standa,-dkostnadema fran delmodellerna 
löner, bebyggelsestruktur och befolkriingsutvedding. Positiva värden indikerar högre kostnadsläge än statistiskt förväntat och negativa värden ett lägre kostnads läge än statistiskt fö rväntat. Källa : SKR. 

IJ l ,-,I tsA::, I AU::, 
~ KOMMUN 
Besök oss på bastad.se 



Kostnad I o F, kr/invånare – Båstad jämfört 
med Skåne läns kommuner

onsdag den 4 mars 2020
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Kostnad I o F, trend

onsdag den 4 mars 2020

v Kostnad indhsd- och familjeomsorg, kr/inv 

Trend 
Urval.: Liknande kommuner IFO, Båstad , 2018 
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HME- Båstad jämfört med kommuner i 
Skåne 2018/2019

onsdag den 4 mars 2020
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Sammanfattning

• Relativt låg kostnad per invånare jämfört med 
genomsnittet bland Sveriges kommuner

• Den 10:e lägsta kostnaden per invånare jämfört 
med Kommuner i Skåne

• Båstads referenskostnadskvot låg (59,9). Kvot 
under 100 innebär låg referenskostnad och kvot 
över 100 hög referenskostnad. Låg kvot indikerar 
att kostnadsnivån bör vara låg i jämförelse med 
andra kommuner. 

onsdag den 4 mars 2020
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• Kostnadsläget under 2018 var 6,3 % dyrare än 
referenskostnaden

• Trend: Fram till 2015 har kostnadsläget varit lågt. 
Mellan åren 2015 – 2017 en kraftig uppgång, från 
2018 en tillfälligt minskning och uppåt igen under 
2019.

• Svårt att jämföra kostnaderna på ansvarsnivå, 
eftersom det funnits brister i konteringen

• Det har även varit brister i rapporteringen av data 
till KKiK och övriga kvalitetsundersökningar.

onsdag den 4 mars 2020
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• Personalomsättningen har varit hög och 
arbetsmiljön mindre bra. HME (hållbart 
medarbetarengagemang) 63, sämst bland 
kommuner i Skåne (av kommuner som deltagit i undersökningen)

• För att komma till rätta med bristerna, krävs det 
kontinuitet  samt chefer och personal med rätt 
kompetens . Även om verksamheten har en 
positiv nettokostnadsavvikelse, behövs det en 
tillfälligt utökad budget för att arbeta ”ikapp” och 
upprätta en välfungerande organisation med 
tydliga roller och rutiner.

onsdag den 4 mars 2020
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• Det behövs en kontinuerlig och systematisk 
uppföljning vad gäller både ekonomi och kvalitet. 

Vid uppföljningen behövs det relevanta nyckeltal 
avseende verksamheten,  ekonomi och personal 
kombinerat med dialog. Hela styrkedjan behöver 
engageras.

OBS! Det senast tillgängliga resultatet för många nyckeltal i Kolada är 2018.

onsdag den 4 mars 2020
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Individ och familj

onsdag den 4 mars 2020

Kvali t et och resultat X: 

Eko nomiskt bistånd 

Vuxna bi,t/md,moUagare med långvarigt ekonomiskt bistånd , andel (Is) 

Ej! återaktualiserade vuxna persone r med fö rsörjningsstöd ett år efter avslutat försörj ningsstöd , andel (%) 

Väntetid i antal dagar från ansökan till beslut om försörjningsstöd , medelvä rde 

Väntetid i antal dagar från ansäkantill beslut inom försörj niagsstöd , väntat längre än 14 dagar (%). 

v Bruka rbedöm ning ekonomiskt bistånd IFO • helhetssyn, andel (%) 

Social barn- och ungdomsvård 

Ej återaktualiserade barn 0-12 å r ett år efter avslutad utredning el le r imats, andel (% ) 

Ej återaktualiserade ungdomar 13-20 år ett år eft er avslutad utredning e ller insats, andel (% ) 

Utredningstid i antal dagar från påbörj,ad utredning till avslutad utredning inom barn och ungdom 0-20 år, medelvärde 

Behörighet tm na tionellt program på gymnasiet (placerade heta åk 9, födda i Sverige 1988-1996 ), andel(%) (-2014) 

v Brukarbedömoing barn- och ungdom5vård IFO - helhet,syn, andel (%) 

v Brukarbedömoing barn- och ungdommård IFO vårdnadshavare - he lhetssyn, andel (% ) 

v Bruka rbedömning barn- och ungdomsvård IFO ensamkommande· helhetssyn, andel (%) 

Missbruk oc h beroendevård 

Ej återaktuatiserade vuxna med missbruksproblem 21+ e t t år efter avslutad ut rednin!l eller imat,, andel (% ) 

Utredningstid i antal dagar från påbörjad utrednin!l till avstutad utredning förvuxna med missbruksproble m 21+, medelvärde 

v Bruka rbedömoing missbruksvård IFO · helhetssyn, andel(%) 

IFO överjlripande 

Nöjd Medborgar-Index · Stöd för utsatta personer 

v Bruka rbedömoing ;nd ivid- och famil jeomsor~ totalt • helhetssyn, andel (~) 
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Individ och familj forts.

onsdag den 4 mars 2020

Volym mm. Xi. 

Ekonomiskt bistånd 

lr1vånare som någon gång 1U nder å ret erhå lli t ekonomiskt bistånd, andel (% ) av bef. .11 y:(, 

Unga vuxna med ekonomi~kt bist ånd, a ridel (%) .11 y:(, 

Genomsnit tlig biståndsperiod, månader per år (-2011',J .11 y:(, 

Ut bet alt ekonomiskt bistånd per hushå ll (exkl flyktinghushåll ), kr/ hushå ll .11 y:(, 

Social barn- och ungdomsvård 

v Invånare 0-20 år placerade på HVB-hem e lle r i familje hem, antal/ 1000 inv 0-20 år .11 y:(, 

Vårddygri i familje hem per ba rn och unga Invånare (0-20 år) i kommunen, ,antal/ person .11 y:(, 

Antal barn och unga 0-20 å r som har varit place rade på familjehem någon gång ui1de r året .11 y:(, 

Genomsnittligt tid (dygn ) i famil jehe m per bam/ ung (0-20 år} som har van t placerade i familjehem någon gång unde r åre t ,Il y:(, 

Vårddygri i HVB-hem per barn och 1.mga Invåna re (0-20 å r) i kommunen, antal/ person .11 y:(, 

Antal barn och unga 0-20 å r som har varit placerade på I-IVB-he m någon gårng unde r å ret ,Il y:(, 

Genomsnitt ligt tid (dygn) på HVB-hem per ba rn / ung (0-20 å r) som ha r varit placerade på HVB-he m någon gång urider året .11 y:(, 

Invånare Q,-20 år som va r föremål för indivi duellt biståndsbedömda öppna insatser, a rn del (% ) ,Il y:(, 

Köp av ve rksamhet 

v Köp av individ och fa miljeomsorg totalt , andel C ) ,Il y:(, 

Individ- och familjeomsorge n som utförs i e nskild regi, ande l (%), av tota l kostnad (-2016) .11 y:(, 
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UN § 9  Dnr UN 000420/2019 - 600 

Handlingsplan Individ och familj 

 
Beskrivning av ärendet På uppdrag Utbildningsnämnden har individ- och familjeomsorgen tagit fram 

en handlingsplan som beskriver åtgärder som vidtas och kommer att vidtas 
med anledning av de brister som kommit till nämndens kännedom. 
Handlingsplanen anger även vägval i ett strategiskt perspektiv.  

 
 Under 2019 har missförhållanden inom individ- och familjeomsorgen 

uppdagats, vilket har fått följden att ett stort antal Lex Sarah –rapporter inkom 
till nämnden. En extern utredare har utrett rapporterna och utredningen har 
efter beslut i Utbildningsnämnden anmälts till IVO – Inspektionen för vård och 
omsorg. IVO har valt att öppna ett tillsynsärende och förvaltningen har ombetts 
att redovisa såväl akuta som planerade åtgärder för att komma tillrätta med 
missförhållande och brister som uppmärksammats. 

 
 Beslutet att avveckla Skutans stödboende har tagits i ett sent skede under ¨året, 

vilket har lett till att kostnaderna för avvecklingen överförs till 2020. Fyra av 
medarbetarna kommer i första hand beredas anställning i annan verksamhet, 
då de inte har den kompetens som krävs inom myndighetsutövning.  

 
 Handlingsplanen visar på vägval som innebär att det förebyggande 

perspektivet stärks i förhållande till nuläget, för att med tidiga insatser på 
hemmaplan förhindra onödiga institutionsplaceringar. Handlingsplanen utgår 
från individ- och familjeomsorgens olika områden och hänvisar också till de 
behov som finns för att möjliggöra åtgärderna.  

 Det totala antalet tjänster ökar inte men kräver en kommunal finansiering i 
form av budget, för att möjliggöra byggandet av en långsiktig organisation. 

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från Lena Täringskog, tf. IoF-chef, daterad 2020-01-17 med 

tillhörande bilagor.  
 
Föredragande Lena Täringskog, tf. IoF-chef, föredrar ärendet.  
 
Yrkanden Marie-Louise Nilsson (BP): Bjärepartiet yrkar avslag för den del som rör nya 

befattningar för 4,7 miljoner kronor med följande motivering: Bjärepartiet 
anser att det är för tidigt att anslå 4,7 miljoner med tanke på den kaosartade 
situation som förelegat inom Individ och familj. Vi anser att organisationen 
efter alla nyrekryteringar behöver sätta sig.  

 
 Thomas Nerd (S), Susanne Jung (M), Ninni Markow (M), Ingrid Zäther (S) och 

Mats Lundblad (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag.  
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Utbildningsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
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Sida 
 

2020-01-28 2 av 2 

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 

 

 

 
Propositionsordningar Ordförande förklarar att han först avser ställa proposition på förvaltningens 

förslag gällande handlingsplanen och organisationsskissen för att därefter 
ställa proposition förvaltningens förslag gällande nya befattningar. Denna 
propositionsordning godkänns.  

 
 Efter framställd proposition gällande handlingsplan och organisationsskiss 

finner ordförande att dessa har bifallits enligt förvaltningens förslag.  
 
 Därefter ställer ordförande proposition på Thomas Nerds mfl bifallsyrkande till 

förvaltningens förslag gällande nya befattningar för 4,7 miljoner kronor samt 
på Marie-Louise Nilssons (BP) avslagsyrkande gällande denna del. Efter 
framställd proposition finner ordförande att förvaltningens förslag bifallits.  

 
Beslut Utbildningsnämnden  beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 

1. Fastställa förslaget till handlingsplan för åtgärder och vägval inom individ 
och familjeomsorgen, inklusive organisation och dimensionering och 
resurssättning av densamma 

2. Avvecklingen av Skutans personal finansieras med resurser från tidigare års 
överskott 

3. Anslå 4,7 mkr för att stärka det förebyggande arbetet i förhållande till 
nuläget och därmed förhindra onödiga institutionsplaceringar. 

 
Protokollsanteckning Protokollsanteckning från Samverkan för Bjäre: Ett uppföljningsdokument bör 

tas fram för att kunna följa handlingsplanen. Detta ska sedan följas upp 
månadsvis vid nämndens sammanträden. Utöver detta bör en extern 
uppföljning göras, exempelvis en gång i halvåret. 

 
Reservation Bjärepartiet reserverar sig mot beslutet.  
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 Tjänsteskrivelse  
 

180813\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (1) 

 
Datum: 2020-01-17 Till: Kommunfullmäktige 
Handläggare: Lena Täringskog tf chef IoF 

Dnr: UN 000420/2019-600  
 
 

Handlingsplan för åtgärder och vägval inom Individ och familj 
 
Förslag till beslut 
Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
Fastställa förslaget till handlingsplan för åtgärder och vägval inom individ och familjeomsorgen, 
inklusive organisation och dimensionering och resurssättning av densamma, 
 
Avvecklingen av Skutans personal finansieras med resurser från tidigare års överskott, 
 
Anslå 4,7 mkr för att stärka det förebyggande arbetet i förhållande till nuläget och därmed för-
hindra onödiga institutionsplaceringar. 
 

Sammanfattning av ärendet 
På uppdrag Utbildningsnämnden har individ- och familjeomsorgen tagit fram en handlingsplan 
som beskriver åtgärder som vidtas och kommer att vidtas med anledning av de brister som 
kommit till nämndens kännedom. Handlingsplanen anger även vägval i ett strategiskt perspek-
tiv.  

 
Bakgrund 
Under 2019 har missförhållanden inom individ- och familjeomsorgen uppdagats, vilket har fått 
följden att ett stort antal Lex Sarah –rapporter inkom till nämnden. En extern utredare har utrett 
rapporterna och utredningen har efter beslut i Utbildningsnämnden anmälts till IVO – Inspekt-
ionen för vård och omsorg. IVO har valt att öppna ett tillsynsärende och förvaltningen har om-
betts att redovisa såväl akuta som planerade åtgärder för att komma tillrätta med missförhål-
lande och brister som uppmärksammats. 
 
Beslutet att avveckla Skutans stödboende har tagits i ett sent skede under ¨året, vilket har lett till 
att kostnaderna för avvecklingen överförs till 2020. Fyra av medarbetarna kommer i första hand 
beredas anställning i annan verksamhet, då de inte har den kompetens som krävs inom myndig-
hetsutövning.  
 
Handlingsplanen visar på vägval som innebär att det förebyggande perspektivet stärks i förhål-
lande till nuläget, för att med tidiga insatser på hemmaplan förhindra onödiga institutionsplace-
ringar. Handlingsplanen utgår från individ- och familjeomsorgens olika områden och hänvisar 
också till de behov som finns för att möjliggöra åtgärderna.  
Det totala antalet tjänster ökar inte men kräver en kommunal finansiering i form av budget, för 
att möjliggöra byggandet av en långsiktig organisation. 

 
Barnperspektiv 
Barnperspektivet finns med som en aktiv del i handlingsplanen inte minst genom tankar kring 
delaktighet, möjlighet till information samt med hänvisning till hur den nya barnkonventionen 
implementeras i utredningsarbetet. 
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Individ och familjeomsorg 

2020-01-13 

Handlingsplan för planerade åtgärder inom Individ- och familjeomsorgen i Båstads 

kommun 

Under 2017- 2019 har ett antal missförhållanden uppmärksammats inom individ- och 

familjeomsorgen, missförhållanden som fått konsekvenser för såväl medborgare, verksamhet, 

medarbetare och inte minst ekonomi. Bristerna har uppmärksammats av IVO genom tillsyn av 

myndighetsutövning 2017 och stödboende 2019, samt av organisationen genom Lex Sarah 

anmälningar vilket föranlett att vi är i en pågående tillsyn av IVO. Det pågår även en granskning 

av kommunrevisionen, med anledning av detta. På uppdrag av utbildningsnämnden har en 

handlingsplan tagits fram, som berör alla ovanstående perspektiv. Handlingsplanen utgår från 

verksamhetens olika delar och har ett tydligt förebyggande perspektiv.  

I nuläget har vi en situation som kräver extra åtgärder för att vända verksamheten till en mer 

framåtsyftande organisation. Vi försöker bygga strukturer i bemanning, system och 

administration samt ekonomi, samtidigt som vi aktivt är i en nedmontering av boende och ska 

hantera omplaceringar/avveckling av såväl klienter, personal och lokaler.   

En försvårande omständighet är osäkerheten kring de ekonomiska resurserna – att vända en 

verksamhet förutsätter medvetna satsningar på personal, kunskapsutveckling och system.  

Avsaknad av ledningssystem, rutiner och riktlinjer påverkar handläggarnas arbetssituation i 

hög grad – arbetet med att skapa detta påbörjas nu med stöd av konsult. Detta är ett 

långsiktigt arbete som sedan ska underhållas löpande i takt med förändringar i lagstiftning, 

reglementen mm. Samtidigt ska ett nytt verksamhetssystem implementeras, som kommer att 

påverka handläggningen och kommunikationen med de vi är till för på ett mycket positivt sätt. 

Medarbetare och ledarskap 

En central del i socialsekreterarens introduktion och fortsatta arbete, är betydelsen av det nära 

ledarskapet. Vi vill vara en kunskapsbaserad organisation som vilar på socialtjänstlagens grund 

och därför ska enhetschefer i en ny organisation ha socionomutbildning och egen erfarenhet 

av  myndighetsutövning och ledarskap.  Detta stärker organisationen vid eventuell frånvaro 

och ger en tydlig roll för ledaren. Kompetens hos socialtjänstens personal är en nyckelfråga i 

myndighetsutövning, efter avslutad socionomutbildning som är en generalistutbildning har 

man inte de färdigheter som behövs vilket i sin tur ställer krav på en bra introduktion. 

Socialstyrelsen har via Kunskapsguiden skapat ett bra introduktionsprogram, som kommer att 

U1] BÅSTADS 
~ KOMMUN 

... ett b~ttre sitt 11tt f ev<i 



 
 

 
 

 

 

 

 

praktiseras för nya socialsekreterare som rekryterats. Utöver detta ska vi under 2020 i en 

kompetensutvecklingsplan analysera behov av kompetenshöjande åtgärder. 

Socialsekreterarna har fortlöpande behov av kompetensutveckling, för att möta klienter med 

en bredd av komplexitet. Att erbjuda detta inom ramen för anställningen är också ett  

verktyg för att bibehålla de medarbetare enheten har. Vi behöver därutöver utveckla 

kravställande och introduktion av nya handläggare.  

Planerad åtgärd: 

Upprätta en kompetensutvecklingsplan där grundutbildning i BBIC ingår samt även utbildning 

för 

BBIC-utbildare. 

Mottagningsenheten 

Mottagningsenhetens syfte är att ta emot alla nyansökningar och orosanmälningar som 

inkommer, även av akut karaktär. En väg in ska stå för tillgänglighet och service och förenkla 

för medborgaren att ganska omgående få stöd. Enheten har också en viktig roll i att göra 

skyddsbedömningar och förhandsbedömningar och ska vara bemannat utifrån möjlighet till att 

agera snabbt då det finns risk för att barn far illa exempelvis. Det är viktigt att kunskapen kring 

såväl barn/unga, vuxna samt ekonomiskt bistånd finns i gruppen, samt att det finns möjlighet 

till handledning i svåra ställningstagande.  

Enhetschef för enheten är rekryterad med uppdrag att vidareutveckla metod för samverkan 

med öppenvård, så att serviceinsatser snabbt kan sättas in utan fördröjning. 

Planerad åtgärd: 

För att säkerställa en rättssäker handläggning av inkomna ärenden så finns behov av utökning 

av socialsekreterare med barn och unga kompetens. 

Barn och ungdomsvård 

Barn och ungdomsvården är den enhet som har haft de största förändringarna under det 

gångna året. En hel arbetsgrupp har bytts ut och ”gamla brister” har uppdagats som fordrat 

kartläggning för att analysera vad som behöver åtgärdas. Ett eftersatt område är 

familjehemssekreterarens och barnsekreterarens roller – för att komma tillrätta med tidigare 

brister och en stor arbetstyngd måste enheten stärkas upp med en socialsekreterare 

omgående för att undvika sjukskrivningar. 
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Planerad åtgärd:  

Förstärkning av 1,0 tjänst tillsätts omgående. Eftersom det finns en strategisk plan att ingå i en 

gemensam familje- och jourhemsenhet som ska startas inom ramen för Familjen Helsingborg 

görs satsningen i form av en tidsbegränsad anställning. 

Behovsprövade insatser som kan beviljas för barn och unga är kontaktperson/kontaktfamilj 

och behandlingsinsatser, vilka är viktiga redskap och stödjande framgångsfaktorer i tidiga 

insatser för barn och unga som har en social utsatthet. Dessa behöver utvecklas i nära 

samverkan med skolan, för att främja skolnärvaron. 

Barnets delaktighet och barns tillgång till information ska förbättras, så att det motsvarar 

barnkonventionens artiklar. 

Planerad åtgärd: 

 ”Koll på soc” är en webbplats för barn om socialtjänsten och vad den kan erbjuda barn som 

behöver stöd och skydd, denna information ska vi ge barn och unga som får insatser. 

Uppdatering av individ- och familjeomsorgens hemsida ska göras och där ska länk till 

ovanstående publiceras. 

Rutin för myndighetsutövning med fokus på barns delaktighet framarbetas under 2020. 

Öppenvårdsinsatser 

Öppenvårdsinsatser kan innebära allt från stöd i ett tidigt skede för att minimera risk för 

framtida svårigheter, till insatser som riktar sig till en viss målgrupp som redan har påtagliga 

problem. Insatsen är oftast frivillig och kan ges till barnet och/eller till vårdnadshavare så att 

det indirekt kommer barnet tillgodo. Vissa insatser kan barn få utan vårdnadshavares samtycke 

t.ex. samtalskontakt enligt Socialtjänstlagen.  

Det finns också möjlighet att ge öppna insatser till barn och familjer som en service utan 

utredning och beslut, vilket har prövats i många kommuner med mycket goda resultat. Individ 

och familjeomsorgen behöver utveckla det förebyggande arbetet, för att möta barns och 

ungas behov i ett tidigt skede och därmed skapa förutsättningar för att de frivilliga insatserna 

kan användas i högre omfattning. Detta inbegriper även föräldrastöd/föräldrautbildning. 

 

 

Planerad åtgärd: 
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Att aktivt planera för en utbyggd öppenvård i samverkan med skola, elevhälsa och 

fritidsverksamhet.  Ökad samverkan kring barn och unga med funktionsnedsättning, för att 

skapa goda förutsättningar för barnets utveckling enligt Socialstyrelsens modell. Utveckla 

föräldrautbildningarna.  

Placeringar i heldygnsvård 

Under de senaste åren har en ökning av placeringar skett med undantag för 2018, då det var 

en markant minskning. Det finns med all säkerhet en koppling mellan den minskningen och de 

brister som senare uppdagades inom verksamheten. Med ett ökat förebyggande arbete så är 

målet att successivt minska placeringarna över tid. 

Vi kommer att följa utvecklingen över tid, genom den statistik som tas fram i samverkan med 

ekonomienheten. 

Planerad och pågående åtgärd: 

Stödboendet Skutan avvecklas i början av 2020, vilket föranleder omplacering av en alternativt 

två boende. För att tillgodose behovet av stöd till de barn som flyttat ut i egen lägenhet i 

Båstad, bibehålls 2 medarbetare från Skutan att utföra detta stöd. Övrig personal har i 

dagsläget inte den kompetens som krävs inom individ och familjeomsorg, men kommer att 

omplaceras till annan verksamhet. 

Placeringar kommer alltid ske i upphandlad verksamhet, med ytterst få undantag pga specifikt  

dokumenterade behov som kräver särskild kompetens. Uppföljning ska genomföras enligt 

lagkrav. 

 

Verksamheten har svårigheter och saknar tid för att rekrytera kvalitativa familjehem/jourhem, 

och har svårt att hinna med uppföljningen av insatsen. I den lilla kommunen blir det en ensam 

roll som ställer stora krav på den enskilde handläggaren. 

Planerad åtgärd:   

Att medverka i samverkan kring en gemensam familjehems- och jourhemsverksamhet, som 

planeras tillsammans med övriga kommuner i Nordvästra Skåne. Verksamheten kommer att 

erbjuda stöd till familjehem även under helger. Planerad start 2020.  

Att köpa Familjerätt från Helsingborgs stad där även stöd till barn erbjuds. Möjligt att göra 

under 2020, insats är motsvarande den resurs vi har idag för funktionen. 
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Samverkan 

Samverkan med andra aktörer är en central uppgift för socialtjänsten, då barns och ungas 

situation berörs av våldsutsatthet, hemlöshet, ekonomiskt bistånd och missbruk. När det gäller 

barn med funktionsnedsättning och eller psykisk ohälsa är samverkan med LSS och 

socialpsykiatri ovärderlig.  

Planerad åtgärd: 

Under 2020 ska samverkan mellan skola, fritid, LSS och socialpsykiatri samt  BUP öka - 

utgångspunkten är individens behov. Arbetet som gäller samverkan med polis, utbildning, fritid 

och socialtjänst kompletteras med att  representant från socialpsykiatri/LSS bjuds in. 

Vuxenenhet/missbruks- och beroendevård 

Nationell statistik visar att frivilliga vård- och behandlingsinsatser enligt socialtjänstlagen till 

vuxna personer med missbruksproblematik minskar. Samtidigt ökar andelen som vårdas enligt 

LVM kraftigt. Psykisk ohälsa är vanligt bland personer med beroendeproblematik vilket kan 

kräva vård, stöd och behandling från flera myndigheter och verksamheter. Detta innebär att 

vissa personer med beroende behöver hjälp med att samordna dessa åtgärder.  

Pågående åtgärd: 

Genom statliga medel för psykisk hälsa har en psykiatrisamordnare anställts from 1 januari 

2020, placerad inom socialpsykiatrin/vård och omsorg med uppdraget att samordna aktiviteter 

från såväl skola, socialtjänst och hälso- och sjukvård. Inom ramen för dessa medel finansieras 

även en nätverksutbildning för en person inom vårt Förebyggande arbete. 

Planerad åtgärd: 

För att ha möjlighet att erbjuda vård och stöd till personer med missbruksproblem förstärks 

öppenvården med en behandlare, med huvuduppdrag våldsutsatta samt missbruk. Avtalet 

avseende stödsamtal med Helsingborgs stad sägs upp och kan i framtiden finansiera del av 

utökningen. Lång uppsägningstid gör dock att detta inte är möjligt under 2020. 
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Stöd till våldsutsatta och våldsutövare 

En viktig del i socialtjänstens arbete med våldsutsatta handla om att ställa rätt frågor, för att 

upptäcka våldsutsatthet.  

Planerad åtgärd: 

Under 2020 ska vi introducera/vidmakthålla en standardiserad bedömningsmetod, för att 

dessa frågor inte ska glömmas bort i utredningsarbetet. Gäller  frågor till såväl vuxna som till 

barn och unga. 

Ekonomiskt bistånd 

Enligt nationell statistik har vi en låg kostnad för ekonomiskt bistånd i Båstad. Av erfarenhet 

vet vi att denna insats är konjunkturkänslig och påverkas av ökad arbetslöshet och av att 

exempelvis Arbetsförmedlingens uppdrag förändras. Ett utökat samarbete med 

Arbetsmarknadsenheten kan skapa förutsättningar för att flödet mellan enheterna går 

snabbare och därmed kan ledtiden till självförsörjning bli kortare. Detta är inte minst viktigt ur 

ett klientperspektiv, för en ökad självkänsla och meningsfull tillvaro. Det motverkar också att 

barnen i familjen ser ekonomiskt bistånd som ett normaltillstånd i sitt framtida vuxenliv. 

Planerad åtgärd: 

Samverkan med AME för en förbättrad process från ansökan till åtgärd.  

Vi har en intention att i samband med införande av Life care – Procapitas nya modul, ha 

möjlighet att digitalisera ansökningsprocessen i samverkan med IT-enheten. Det kan förkorta 

handläggningstiden samt ge en bättre arbetsmiljö för socialsekreteraren. En handläggartjänst 

kopplad till nyanlända tas bort from årsskiftet men behöver ersättas med ny medarbetare som 

kan arbeta såväl med vuxen som ekonomiskt bistånd, för en minskad sårbarhet vid enheten. 

Här finns också en plan att tillsammans med AME ingå i en ESF-ansökan för att öka 

socialsekreterarnas kunskap kring digitalisering och vilken nytta den kan göra i vår verksamhet. 

Det är Familjen Helsingborg som står för ansökan och egeninsatsen är tid. 

Hemlöshet 

Arbetet med hemlöshet ska bli mer proaktivt, för att förhindra vräkning och mer omfattande 

åtgärder.  

Planerad åtgärd: 
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Hemlösa med missbruk och samtidig psykisk ohälsa är en särskilt utsatt grupp, där vi 

tillsammans med socialpsykiatrin inom vård och omsorg har ett intresse av att titta på metoder 

som används av andra kommuner tex. Bostad först eller boendeinsatsen Vårdkedja.  

Samverkan med Båstadhem ska vara förstahandslösningen gällande lägenheter, för att slippa 

onödigt dyra bostadslösningar. Regelbundna möten där vi framställer de behov som finns, ska 

skapa förutsättningar för nya lösningar som t.ex. genomgångsboenden. 

 

Verksamhetsfrågor 

Verksamheten saknar ledningssystem och ett systematiskt kvalitetsarbete, det saknas rutiner 

och de rutiner som finns är inte längre aktuella samt saknas processbeskrivningar på alla de 

flöden som ingår i verksamhetens uppdrag. Särskilt uppmärksammade är brister vad gäller 

rutin för klagomål, orosanmälan samt skyddsbedömningar. 

Påbörjad åtgärd: 

Konsult/processledare kommer tillsammans med respektive personalgrupp arbeta  fram rutiner 

och processer som ett stöd i arbetet. Utvecklingsarbetet påbörjas i januari enligt upprättad 

plan. 

Brister i dokumentation och i hantering av inkomna och upprättade handlingar påverkas i hög 

grad av ett verksamhetssystem som inte stödjer handläggningsprocessen, vilket försvårar 

utredningsarbetet och medverkar till långa utredningstider och felaktigheter. 

Genomförd samt pågående åtgärd: 

Inköp av ny version av verksamhetssystemet, som utvecklats till att ett verktyg   i  

utredningsarbetet som minimerar risk för fel och skapar nya möjligheter till digitala kontakter 

med klienter och samarbetspartners på ett enklare sätt. Plan för implementering kommer att 

upprättas inom kort. 

Verksamheten har i dagsläget få kontrollpunkter, vilket gör att brister inte upptäcks i tid. Detta 

gäller till exempel utredningstider. 

Planerad åtgärd: 

Egenkontroller genomförs varje månad genom slumpvis urval av ärenden genomgår kontroll. 

Verksamhetsplanen kompletteras med mätbara mått och aktiviteter som kan följas upp 

systematiskt och redovisas fortlöpande för politisk nämnd. 
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 Ekonomi 

Tillsammans med ekonomienheten har ett antal brister kartlagts varav vissa redan har 

åtgärdats, medan andra förbättringar kommer att ske successivt. Kostnader har inte förts där 

de hör hemma, vilket innebär att det finns vissa felkällor i det material som har redovisats. 

Detta kommer att åtgärdas inför 2020. 

 

Planerad åtgärd: 

Ett antal nya rutiner kommer att tillskapas som tex.: 

- Rutin för återsökning från Migrationsverket 
- Rutin för bokföring av placeringar SoL, LVU, LVM etc. 
- Rutin utbetalningar ekonomiskt bistånd – två ledskontroll 
- Rutin försäkringsersättning 
- Rutin för kontroll av att placeringar är upphandlade 
- Rutin för placeringskostnader där moms 6 % kan återsökas 
- Rutin för föräldrars underhållsskyldighet vid placering 

 

Bevakning av statsbidrag kommer att ske året runt, liksom utlysta medel från Länsstyrelsen, 

Boverket eller genom kommunalförbundet som hanterar vissa statsbidrag. 

Det totala antalet tjänster inom verksamheten ökar inte, men kräver en budgetfinansiering för 

att en långsiktigt stabil organisation ska vara möjlig. 

Omvärldsbevakning 

IoF kommer att delta aktivt i de nätverk som finns mellan kommuner i Skåne, i första hand i 

Familjen Helsingborg. I dessa nätverk arbetar man gemensamt fram förslag till utvecklings- och 

förbättringsområden, där den lilla kommunen har stor nytta av andra kommuners resurser och 

möjligheter.  
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Handlingsplan Individ‐ och familj

• Framtagen på uppdrag av UN och en del av svar till IVO
• Beskriver nödvändiga åtgärder för att komma tillrätta 
med missförhållanden ‐ fortfarande allvarligt läge där 
tidigare brister påverkar arbetet och där vi fortfarande 
inte klarar lagstadgade utredningstider fullt ut

• Nuläge – planering för implementering av nytt 
verksamhetssystem samt processarbete för 
ledningssystem enligt socialstyrelsens föreskrifter

• Handlingsplanen har ett tydligt fokus på förebyggande 
åtgärder, för att minska institutionsvård och öka 
hemmaplanslösningarna



Organisationsskiss IoF

TF IoF‐chef

Utvecklings
ledare/bitr 
IoF‐chef

MOTTAGNINGSENHET

Enhetschef

Kvalificerad administratör 
50%
Assistent 
Assistent 

Socialsekreterare
Socialsekreterare
Socialsekreterare

BEHOV
Socialsekreterare 1,0

BARN OCH UNGA ENHET
Enhetschef
1:e socialsekreterare
Socialsekreterare
Socialsekreterare
Socialsekreterare
Socialsekreterare
Familjehemssekreterare
Barnsekreteraremiljehem
Familjerätt
BEHOV
Socialsekreterare 1,0

EKONOMISKT 
BISTÅND/VUXEN

Enhetschef

Socialsekreterare ekb
Socialsekreterare ekb
Socialsekreterare ekb
Socialsekreterare ekb
Budget & skuldrådgivare
Socialsekreterare vuxen
Socialsekreterare vuxen
BEHOV
Socialsekreterare 1,0

FÖREBYGGANDE ENHET

Enhetschef

Öppenvård behandlare
Öppenvård Behandlare
Öppenvård Behandlare
Boendehandläggare 
Boendestödjare 
Boendestödjare 
Brobyggare 
Kurator 25% 
familjecentral
BEHOV
Behandlare våld/missbruk 
1,0
Boendestödjare 2,0



Nuvarande organisation 2020
Tf IOF‐chef  ‐ 1 årsarbetare
Utvecklingsledare/bitr IOF‐chef ‐ 1 årsarbetare
Mottagningsenhet  ‐ 6,5 årsarbetare
Barn och unga   ‐ 9 årsarbetare
Vuxenenhet/ekonomiskt bistånd   ‐ 8 årsarbetare
Förebyggande enhet  ‐ 8,25 årsarbetare 

Sammanlagt exklusive Skutan ‐ 33,75 årsarbetare

Skutan – 6 årsarbetare
Sammanlagt 39,75 årsarbetare



Behov 

IoF‐chef  ‐ 1 årsarbetare 
Utvecklingsledare ‐ 1 årsarbetare
Mottagningsenhet  ‐ 6,5 + 1 årsarbetare 
Barn och unga   ‐ 9 + 1 årsarbetare
Vuxenenhet/ekonomiskt bistånd   ‐ 8 + 1
årsarbetare
Förebyggande enhet  ‐ 8,25 + 3 årsarbetare
Skutan ‐ 6 ‐ 6 årsarbetare

Sammanlagt 39,75 årsarbetare 



2020 års extern finansiering av IoF organisation
• 1.100 tkr, balansresurs

UPPHÖR 2020‐12‐31

Ca 2,25 tjänst Brobyggare
Boendekoordinator
ca 50 % Socialsekreterare försörjningsstöd t.o.m. juni

• 2.039 tkr, Migrationsverket schablonersättning
beräknas uppgå motsvarande 50% av 2019 års bidrag

Ca  4,5 tjänst Barnsekreterare
Socialsekreterare försörjningsstöd
Boendestödjare
Boendestödjare
ca 50 % Socialsekreterare försörjningsstöd t.o.m. juni

• 365 tkr, Socialstyrelsen bidrag 
beräknas beviljas ca 50% av 2019 års bidrag

Ca  0,5 tjänst  50% 1:e socialsekreterare

• Kurator familjecentral 25 % finansieras under 2020 med statliga medel 
psykiatriprojekt



Personalresurser som inte är 
finansierade år 2020 

• SKUTANS personal (4 tjänster av 6), äskar finansiera 
avveckling med resurs från tidigare års överskott

• Ca 1.700 tkr (ca 3 tjänster) intäkter sjunker

• BEHOV av nya tjänster ca 3  mkr (6 tjänster)
Socialsekreterare, mottagningsenhet
Socialsekreterare familjehemssekreterare/barnsekreterare
Socialsekreterare vuxen
Behandlare, våld och missbruk
Boendestöd 2 personer (förslag att omplaceras från Skutan)



Beslutade besparingar

Nedläggning av Skutan beslut skulle fattats innan 
1/9, men detta verkställdes inte. Beslut om 
nedläggning fattas i slutet av november, förhandling 
avslutas i mitten av december.
• 1 personal avslutad 191231
• 4 personal omplaceras/avvecklas
• 2 personal kvar i boendestöd – uttalat behov
• 1 socialsekreterare ekonomiskt bistånd avvecklas
• 1 Brobyggare vilande – tjänst inom skolan



Strategiska val

• Beslut att gå in i Familjen Helsingborgs planerade 
samverkan kring familje‐ och jourhem – oklart 
tidsperspektiv. Innebär även stöd till familjehem och 
jourhem under obekväm tid och helger. Start ännu 
oklart.

• Beslut att köpa tjänsten Familjerätt från Helsingborgs 
stad ‐ ingången är att överföra resurs motsvarande 
anställning idag. Finns redan etablerad och innebär 
även stöd till barnen. Möjlig att genomföra i år.

• Ingår som tidigare i den gemensamma jouren för 
Nordvästra Skåne, med Helsingborgs stad som ansvar



Frågeställningar

Hur vänder vi verksamheten från akut till 
förebyggande?
Besvärlig ekonomisk situation 2020 – blir än värre 
till 2021, då buffertpengarna försvinner.
IVO:s pågående tillsyn – vad kommer den att 
innebära? De har begärt komplettering och ska fatta 
beslut om hur de fortsätter sin tillsyn efter mötet 
den 21/1. Konsekvenser? 
Viktigt att visa att vi tar tillsynen på allvar!
Är den bristande ekonomin en fråga för KS och 
budgetberedningen? Hur gör vi i år?
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KS § 58  Dnr KS 000006/2020 - 903 

Utbetalning av partistöd 2020 

 
Beskrivning av ärendet Det kommunala partistödet regleras i 4 kap. §§ 29-32 kommunallagen. Där 

framgår det att kommunen får lämna sådana bidrag till de partier som finns 
representerade i fullmäktige, men att det inte får utformas på så att det 
otillbörligt gynnar eller missgynnar ett parti.  

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från kanslichef Olof Nilsson 2020-01-02, med tillhörande 

bilaga. 
 
 
Förvaltningens och  
arbetsutskottets förslag Partistöd 2020 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  
 
 
      Forts. på nästa sida. 
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Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 

 

 

 
Notering För att erhålla utbetalningen ska respektive parti senast den 13 april 2020 

skicka in kontaktperson samt postgiro/bankgironummer för utbetalningen.  
 
Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 
 

Partistöd 2020 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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Datum: 2020-01-02. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr: KS 000006/2020 – 903 
 
 

Utbetalning av partistöd 2020 
 
 

Förslag till beslut 
 
Partistöd 2020 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 13 mars 2020 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 2020”. 
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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 
2019-01-01 – 2019-12-31 och skickas in till kommunfullmäktige (via kommunkansliet) senast 
sex månader efter redovisningsperiodens utgång, dvs. senast 2020-06-30. 
 
 
Kommunledningskontoret   Kommunledningskontoret 
Olof Nilsson, Kanslichef   Johan Peterson, Nämndsekreterare 
 
 
 
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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Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2020-03-11 1 av 1 

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 

 

 

KS § 67  Dnr KS 000909/2019 - 100 

Svar på motion - Tillsättande av en socialnämnd 

 
Beskrivning av ärendet Håkan Mörnstad (BP) motionerade den 11 december 2019 att 

kommunfullmäktige tillsätter en socialnämnd som ett led i att stärka den 
politiska styrningen och kontrollen. Vid kommunstyrelsens sammanträde den 2 
december 2019 uppdrogs åt kommunstyrelsens ordförande, Johan Olsson 
Swanstein (M), att föreslå förändringar för att stärka den politiska styrningen 
inom socialtjänsten. Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 29 januari 
2020 redogör kommunalrådet att en översyn av den politiska organisationen 
för att skapa en långsiktig lösning. I det sammanhanget nämns en socialnämnd 
som ett exempel på tänkbar framtid. Håkan Mörnstads (BP) motion tangerar 
kommunstyrelsens väckta ärende i december 2019. Det ärendet kommer att 
behandlas i kommunfullmäktige i mars, med förslag om att påbörja en 
organisationsutredning som ska vara klar under året. Förvaltningens förslag är 
att Håkan Mörnstads (BP) motion beaktas i det arbetet och att den därmed ska 
anses vara besvarad.  

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från kanslichef Olof Nilsson 2020-02-14. 
 
Förvaltningens och  
arbetsutskottets förslag 1. Motionen anses besvarad. 

2. Motionen beaktas i arbetet med framtida organisationsutredning.  
 
Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 
 

1.  Motionen anses besvarad. 

2.  Motionen beaktas i arbetet med framtida organisationsutredning.  
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Datum: 2020-02-14. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr: KS 000909/2019 – 100 
 
 

Svar på motion - Tillsättande av en socialnämnd 
 
 

Förslag till beslut 
 
1. Motionen anses besvarad. 
 
2. Motionen beaktas i arbetet med framtida organisationsutredning.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Håkan Mörnstad (BP) motionerade den 11 december 2019 att kommunfullmäktige tillsätter en 
socialnämnd som ett led i att stärka den politiska styrningen och kontrollen. 
 
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 2 december 2019 uppdrogs åt kommunstyrelsens 
ordförande, Johan Olsson Swanstein (M), att föreslå förändringar för att stärka den politiska 
styrningen inom socialtjänsten. Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 29 januari 2020 
redogör kommunalrådet att en översyn av den politiska organisationen för att skapa en lång-
siktig lösning. I det sammanhanget nämns en socialnämnd som ett exempel på tänkbar framtid. 
 
Håkan Mörnstads (BP) motion tangerar kommunstyrelsens väckta ärende i december 2019. 
Det ärendet kommer att behandlas i kommunfullmäktige i mars, med förslag om att påbörja en 
organisationsutredning som ska vara klar under året. Förvaltningens förslag är att Håkan 
Mörnstads (BP) motion beaktas i det arbetet och att den därmed ska anses vara besvarad. 
 
 
Kommunledningskontoret   Kommunledningskontoret  
Olof Nilsson, Kanslichef   Johan Peterson, Nämndsekreterare 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Kommunkansliet 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Motion 
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MOTION 
Undertecknad yrkar härmed att fullmäktige 

• tillsätter en Socialnämnd 

l• ~ -~ r: ns KOMMUN 
1-: ,. w,:1 J'lstyrelsen 

2019 -12- 11 
Dnr. \<S.QQ.Q.~.Q8/ .. 
........ 1...0. l .':l .::.l.00 ...... 

Undertecknad motionär har sedan ett par år tillbaka diskuterat behovet av en särskild socialnämnd i 

kommunen. Gehöret har dock varit måttllgt. Som motiv att Utbildningsnämnden även skall handha 

sociala frågor som rör yngre Individer har varit att en gemensam nämnd tillåter diskussion av 

ärenden utan att bryta den sekretess som normalt råder mellan olika nämnder. 

Motivet att sekretessen inte skall hindrar samarbete mellan två olika nämnder är anmärkningsvärt 

då sekretessens uppgift är att hålla ett känsligt ärende inom så få individer som möjligt. Om ett 

barn i skolan upptäcks fara illa skall socialnämnden meddelas, men därefter skall endast 

socialnämnden och dess tjänstemän hantera ärendet. 

Utbildningsnämnden har nog med uppgifter att styra skolan, alldeles speciellt som nu även 

gymnasieskolan ligger under dennas domän. 

Den senare tidens oredligheter visar också tydligt att en sammanslagen nämnd inte klarar att 

hantera de svåra ärenden det gäller. En speciell socialnämnd, som endast handhar sociala ärenden 

medför även att den politiska styrningen och kontrollen stärks. 

Båstad 2019-12-06 

fi.1&-~-
Håkan Mörnstad 

Ledamot av kommunfullmäktige (Bp). 



 Tjänsteskrivelse  
 

 

1 (1) 

 
Datum: 2020-03-18. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Johan Peterson 

Dnr: KS 000125/2020 – 100 
 
 

Väckt medborgarförslag - Främja rörelse och bra kost 
 
 

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 
 
Medborgarförslaget ska godkännas och skickas för beredning. 
 
 
 
Kommunledningskontoret 
Johan Peterson, Nämndsekreterare 
 
 
 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Medborgarförslag, 2020-02-21. 
 
Samråd har skett med: 
Kommunfullmäktiges presidium.  
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Medborgarförslag Dnr. kS. 0.0. 0. .1 .. 15,L 

..... ... . l.0.2.0.:.-..l. .Q,Q"" 
Min önskan är att man tar ett beslut i kommunen som syftar på att främja rörelse 
och en bra kost. Generation Pep är en av många organisationer som hjälper till 
med detta. Ansluter man sig som kommun där så :får man mycket tips på hur 
man kan förbättra hälsan för barnen i vår k01mnun. Alla skolor kan sedan 
ansluta sig för att få löpande information om kost och rörelse. Det viktiga är 
bara att det är kommunen som står bakom och har detta som ett mål för alla 
skolor och övriga verksamheter. 
Min önskan är att Båstad Kommun gör ett statement och lyfter denna frågan och 
tar sitt ansvar som kommun! Det satsas mycket på aktiv livsstil och vi 
marknadsför kommunen med alla fina vandrings och cykelleder. Men vi måste 
också nå ut till våra kommuninvånare och visa vägen för ett hälsosamt liv. Alla 
enheter behöver hjälp med detta med utbildning och resurser. Våra bam är vår 
framtid och vi måste ge dem rätt förutsättningar. Men även på äldreboenden 
behöver man satsa på bra kost och rörelse. Nedan är information från ett urval 
av kommuner som satsar på detta. 

"Kalix kommun tog beslutet att satsa på mer rörelse i skolan i slutet av 2017 och 
anställde med hjälp av projektpengar i Januari 2018 en Hälsoinspiratör för att 
driva arbetet. Satsningen gjordes över hela grundskolan men med extra fokus på 
högstadiet." 

"Haninge kommun storsatsar på barn och ungas hälsa - med hjälp av 
Hälsofrämjandets koncept Fredagsfys Sverige. Satsningen ska få skolbrun i 
kommunen att röra på sig och äta lite sundare." 

"Ett annat exempel är Vallentuna där skolorna sedan i höstas tillsammans med 
flera olika idrottsföreningar i kommunen jobbat med projektet Like - lek, idrott, 
kultur ger energi. Här har eleve1na i årskurs två och sju :fått testa på flera olika 
sporter och kulturaktiviteter på skoltid utöver idrottslektionerna/' 

Även våra grannkommuner har kommit längre med detta arbetet, Höganäs är ett 
väldigt bra exempel på en kommun som förstått vikten av att satsa på barn i 
rörelse. VARJE skola har en multiarena som verkligen bidrar till att alla kan ha 
något att göra på rasterna även när man kommit upp i lite högre ålder då det 
oftast inte finns så mycket att göra på rasterna. Multiarenorna lyfter också 
spontanidrotten som är extremt viktig. Barnen måste :få samlingsplatser där man 
kan träffas och spela fotboll, basket etc. Det måste finnas på fler platser runt om 
i hela kommunen. 

Så snälla lyft denna viktiga fråga och bestäm er!! 

Båstad ska vara en kommun som främjar en aktiv livsstil både för våra invånare 
och besökare!! Jag hade blivit en ännu mer stolt Båstadbo om man valde att 
satsa på detta och visar att man bryr sig. ; -;{} /·,, i' 11 

Vänliga hälsningar, Lotta Olmarker Dahlberg_, . '\_ ~ a .Y fl ), l_
1
~i /~--. , ·- , , A / , /~ /} 
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