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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Plats och tid:

Sessionssalen, onsdagen den 25 mars 2020 kl 18:30 - 20 :00

Beslutande:

Se bifogad närvarolista.

Övriga
närvarande:

Utses att justera:
Justeringens
plats och tid:

Olof Nilsson, kanslichef
Johan Peterson, sekreterare
Erik Lidberg, kommundirektör
Thomas Nerd (S), utbildningsnämndens ordförande
Christofer Thoren, säkerhetschef §§ 44-46
Jessica Arvidsson, utvecklingsledare §§ 44-46
lb Nilsson (C) och Krister Lilja (KD), ersättare Eddie Grankvist (-).
Kommunkansliet, 2020-03-31, kl. 16:00.

Sekreterare

Ordförande

Justerare
Ib Nilsson

Krister Lilja

ANSLAGSBEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Politiskt organ:

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:

2020-03-25

Anslaget är uppsatt:

Från och med 2020-03-31till och med 2020-04-21

Förvaringsplats
för protokollet:

Kommunkontoret i Båstad

Underskrift
Johan Peterson
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Mandat
L4
M 10
BP 9
SD 3
C6
MP2
S6
KD 1
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Närvaro- och omröstningslista
Sammanträdesdatum: 2020-03-25
Omröstningar
När- §
varo

Ledamot

Tjg ersättare

Ja

Johan Olsson Swanstein (M)

✓

Bo Wendt (BP)

✓

lb Nilsson (C)

✓

Ingela Stefansson (SJ

✓

BiFgitte Dahlia {b)
GaFelia GFähneF {SI>)
Jeaas Nilssea {MP)
Krister Lilja (KD)

✓

Ulf Jiewertz (M)

✓

Eddie Grankvist (-)

✓

KeFstiH GHstafSseH EM3
Ebba Krumlinde (C)

✓

Adem Qerimaj (S)

✓

Hans Grönqvist (BP)

✓

biHEla lvaFsseH EM3
IHge HeHFfässeH Egp3
Jens Nygren (L), ej§ 49

✓

Claes Wallin (SD)

✓

Mats SjsBeEl~ EG3
~HEias SvaHBeFg ES3
Ann Elofsson (M)

§

✓

HålrnH MernstaEl Egp3
Tony Ivarsson (M)

✓

Emma Jönsson (C)

✓
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Omröstningar
Närvaro

Ledamot

Tjg ersättare

§

§

Ja

Nej

§

Avst

§

§

Ja

Nej

§

Avst

0

IRgFia iätheF ES3

D IJ ~ D D D
r= C LJ C D D
✓

Mats Lundberg (L)
MaFiaRRe K MjEiBeFg EBP3
Jeal<'im GFäBReF ESQ3

✓

Håkan Hagström (M)
YRe JehaRsseR EG3
IRg:vaF BeRgt:sseR ES3
flaes SJEigFeR EBP3
Victor Törnqvist (M)

✓

Lina Andreasson (MP)

✓

Gest:a SaRagFeR EM3
JehaR l,rnelasseR Ef3
+hemas 1A,RaeFss0R Eb3

Louise Dock (L)

✓

Helena Stridh (BP)

✓

Jessica Andersson (S)

✓
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Innehållsförteckning
Kommunfullmäktige 2020-03-25
KF § 44

Dnr KS 000012/2020 - 900

Val av justeringspersoner
KF § 45

Dnr KS 000013/2020 - 900

Godkännande av dagordningen
KF § 46

Dnr KS 000014/2020 - 900

lnformationsärenden
KF§ 47

Dnr KS 000015/2020 - 900

Delgivningar
KF § 48

Dnr KS 000016/2020 - 900

Beslutslogg
KF § 49

Dnr KS 001081/2018 - 380

Hantering av bidrag till ny idrottsförening med nära samarbete med_befintlig förening
KF § SO

Dnr KS 000095/2020 - 903

Politisk styrning av individ- och familjeomsorgen i Båstads kommun
KF § 51

Dnr KS 000794/2019 - 600

Handlingsplan och vägval inom individ- och familjeomsorgen_i Båstads kommun
KF § 52

Dnr KS 000006/2020 - 903

Utbetalning av partistöd 2020
KF § 53

Dnr KS 000909/2019 -100

Svar på motion - Tillsättande av en socialnämnd
KF § 54

Dnr KS 000125/2020 - 100

Väckt medborgarförslag - Främja rörelse och bra kost
KF § 55

Dnr KS 000204/2020 - 903

Avsägelse av uppdrag som ledamot i styrelsen för Båstadhem AB - Hans Grönqvist (BP)
KF § 56

Dnr KS 000210/2020 - 903

Avsägelse av uppdrag som ordförande och ledamot i styrelsen för Båstadhem AB - Hans
Ekwurtzel (L)
KF § 57

Dnr KS 000217 /2020 - 901

Sammanträden på distans för 2020

usterandes si naturer

Utdra sbes rkande
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KF §44

Dnr KS 000012/2020 - 900

Val av justeringspersoner
Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktiges protokoll ska justeras av två personer utöver
ordföranden. Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska minst en av dessa
personer tillhöra oppositionen. För dessa personer ska utses en ersättare.
Justeringen ska ske samtidigt av ordförande och justeringspersonerna på den
dag och tid som fullmäktige beslutar vid varje sammanträde.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:
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.

usterandes si naturer

Utdra sbes rkande
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Dnr KS 000013/2020 - 900

Godkännande av dagordningen
Beskrivning av ärendet

Det åligger ordförande att ansvara för fullmäktiges möten och dagordningen till
sammanträdena. Dagordningen sätts samman av fullmäktiges sekreterare,
presenteras för kommunfullmäktiges presidium och godkänns av ordförande
före utskick.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:
Dagordningen godkänns med följande tillägg:
§ 55 - Avsägelse av uppdrag som ledamot i styrelsen för Båstadhem AB - Hans
Grönqvist (BP).

56 - Avsägelse av uppdrag som ordförande och ledamot i styrelsen för
Båstadhem AB - Hans Ekwurtzel (L).

§

§

57 - Sammanträden på distans för 2020.

Justerandes si naturer

Utdra sbes rkande
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DnrKS000014/2020-900

I nformationsärenden
Beskrivning av ärendet

Vid kommunfullmäktige 26 februari 2020 föreligger följande anmälda
informationspunkter:
Johan Olsson Swanstein (M), Christofer Thoren, Erik Lidberg och Jessica
Arvidsson, informerar om kommunens hantering av coronavirusets
smittspridning.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:
Informationen redovisas och läggs till handlingarna.

usterandes si naturer

Utdra sbes rkande
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Dnr KS 000015/2020 - 900

Delgivningar
Beskrivning 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 - Cafe vid
Båstads tågstation
E, Kommunrevisionens granskning av Individ och familj
Yttranden

Bo Wendt (BP), Helena Strid (BP) och Thomas Nerd (S) yttrar sig i ärendet.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:
Delgivningarna redovisas och läggs till handlingarna.

Utdragsbestvrkande

Justerandes signaturer
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KF§ 48

Dnr KS 000016/2020 - 900

Beslutslogg
Beskrivning 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 förvaltningen innan den skickas ut till sammanträdet.

Underlag till beslutet

Beslutslogg.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:
Bilagd redovisning daterad den 18 mars 2020 godkänns.

usterandes si naturer

Utdra sbes rkande
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KF § 49

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 fri tidschef Hans Paganus 2020-02-13.

Jäv

Jens Nygren (L) anmäler jäv.

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
samarbetslag och/eller representationslag i lägre division ska behandlas som
en del av den närmaste moderföreningen.
3. Startbidrag finansieras inom befintlig ram för föreningsbidrag.

Justerandes signaturer

I( l

~

Utdrags bestyrkande

,;fA
(/

BÅSTADS
KOMMUN
Datum: 2020-02-13
Handläggare: Hans Paganus

Tjänsteskrivelse

1 (2)

Till: Kommunfullmäktige

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 samarbetslag och/eller representationslag i lägre division skall behandlas som en del av den
närmaste moderföreningen.
3. Startbidrag finansieras inom befintlig ram för förenings bidrag.
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 Bidrags bestämmelser för barn- och ungdomsföreningar antogs av kommunstyrelsen 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 fortsätta 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 skapas. 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 behandlas som en gemensam förening vilket fungerar mycket bra.

2 (2)

Ekonomi
Startbidrag för denna typ av föreningar ryms inom budgeten för förenings bidrag inom Teknik
och service.
Hans Paganus
Fastighets- och fritidschef
Beslutet ska expedieras till:

Teknik och service
Berörda barn- och ungdomsföreningar
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KF § 50

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL

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.

Yttranden

Johan Olsson Swanstein (M), Ingela Stefansson (S) och Bo Wendt (BP) yttrar sig
i ärendet.

Yrkanden

Johan Olsson Swanstein (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till
beslut med ändringen att datumet i punkt 1 ändras till den 2020-05-04.
Ingela Stefansson (S) och Bo Wendt (BP) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag till beslut.

Propositionsordningar

Ordförande ställer proposition på yrkandena ovan och finner att
kommunfullmäktige bifaller Johan Olsson Swansteins (M) ändringsyrkande.

Justerandes signaturer

I!_ l..

~

Utdragsbestvrkande
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KF§ 50

Dnr KS 000095/2020 - 903

Politisk styrning av individ- och familjeomsorgen i Båstads
kommun, forts.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:
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.

usterandes si naturer

Utdra sbes rkande

BÅSTADS
KOMMUN
Datum: 2020-02-13.
Handläggare: Olof Nilsson

Tjänsteskrivelse

1 (4)

Till: Kommunfullmäktige

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 förslag 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 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.
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 händelseutveckling som skett inom individ- och familjeomsorgen under hösten 2019, för vilken utbildningsnämnden 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 socialnämnd avvecklas och ansvaret flyttas till facknämnderna vård- och omsorgsnämnden (20092010) och bildningsnämnden (2009-2010). Förändringen ägde rum till följd av kritik från
kommunrevisionen om bristande styrning och ekonomisk kontroll.

200213\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\)

2 (4)
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 omsorgsnämnden får då ansvaret som socialnämnd avseende äldre och funktionsnedsatta, emedan utbildningsnämnden får ansvaret för socialtjänsten med individ- och familjeverksamheten.

Aktuellt
Kommunstyrelsens ordförande fick i uppdrag att ta fram förslag på hur den politiska styrningen av individ- och familjeomsorgen kan förändras. Vid kommunfullmäktige i januari 2020 informerade kommunalrådet att vägen framåt sker genom två steg - långsiktigt genom översyn
av den politiska organisationen, och kortsiktigt genom att utbildningsnämndens ansvar överförs 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. Socialtjänstverksamheten 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.]uförr desto bättre - vägar till en förebyggande socialtjänst).
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 organisationen, 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 beslutas i kommunfullmäktige innan utgången av innevarande år.

Kortsiktigt - Kommunstyrelsen blir socialnämnd
Utmaningarna för utbildningsnämnden har varit många under perioden sedan händelseutvecklingen i oktober. Utbildningsnämndens utskott har löpande haft extrainkallade sammanträden, ordförande har kontinuerligt informerat både kommunstyrelsen och kommunfullmäktige om händelseutvecklingen och nämnden har föreslagit kommunfullmäktige en handlingssplan 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 skolutvecklingen 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

3 (4)

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 myndighetsutövningen 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 kompletterande 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 delegationsordningen 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 ledamöter som tidigare haft kompletterande beslutanderätt används.

e) Arvodering
Kommunfullmäktige bör i förlängningen ta ställning till om posten såsom ordförande i socialutskottet 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 beslutsunderlag, 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 kommunstyrelsen.

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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KF§ 51

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.

Yttranden

Johan Olsson Swanstein (M), Ingela Stefansson (S), Bo Wendt (BP), Ebba
Krumlinde (C), Mats Lundberg (L) och Helena Strid (BP) yttrar sig i ärendet.

Yrkanden

Johan Olsson Swanstein (M), Ingela Stefansson (S) och Mats Lundberg (L) yrkar
bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Bo Wendt (BP) och Helena Strid (BP) 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.

Propositionsordningar

Ordföranden ställer proposition på yrkandena ovan och finner att
kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut.

usterandes si naturer

Utdra sbes rkande
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KF§ 51

Dnr KS 000794/2019 - 600

Handlingsplan och vägval inom individ- och familjeomsorgen i
Båstads kommun, forts.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:
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 2021samt4700 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.

Justerandes si naturer

Utdra sbes rkande

BÅSTADS
KOMMUN
Datum: 2020-01-17
Handläggare: Lena Täringskog tf chef IoF
Dnr: UN 000420/2019-600

Tjänsteskrivelse

1 (1)

Till: Kommunfullmäktige

Handlingsplan för åtgärder och vägval inom Individ och familj
Förslag til I 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 förhindra 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 perspektiv.

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 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.

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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KF§ 52

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.

Yttrande

Ebba Krumlinde (C) yttrar sig i ärendet.

Notering

För att erhålla utbetalningen ska respektive parti senast den 13 april 2020
skicka in kontaktperson samt postgiro/bankgironummer för utbetalningen

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:
Partistöd 2020 betalas ut enligt följande:

Parti

Grundstöd

Moderaterna
Bjärepartiet
Centerpartiet
Socialdemokraterna
Liberalerna
Sverigedemokraterna
Miljöpartiet
Kristdemokraterna
Totalt 2019

20
20
20
20
20
20
20
20

000 kr
000 kr
000 kr
000 kr
000 kr
000 kr
000 kr
000 kr

Antal mandat i KF

Stöd/mandat

Totalt

10
9
6
6
4
3
2
1
41

10 000 kr
10 000 kr
10 000 kr
10 000 kr
10 000 kr
10 000 kr
10 000 kr
10 000 kr

120 000 kr
110 000 kr
80 000 kr
80 000 kr
60 000 kr
SO 000 kr
40 000 kr
30 000 kr
570 000 kr

Justerandes si naturer

Utdra sbes rkande

BÅSTADS
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Tjänsteskrivelse

KOMMUN
Datum: 2020-01-02.
Handläggare: Olof Nilsson

Till: Kommunfullmäktige

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
Bjärepartiet
Centerpartiet
Socialdemokraterna
Liberalerna
Sverigedemokraterna
Miljöpartiet
Kristdemokraterna
Totalt 2019

20
20
20
20
20
20
20
20

10
9
6
6
4
3
2
1
41

10
10
10
10
10
10
10
10

120 000 kr
110 000 kr
80 000 kr
80 000 kr
60 000 kr
50 000 kr
40 000 kr
30 000 kr
570 000 kr

000 kr
000 kr
000 kr
000 kr
000 kr
000 kr
000 kr
000 kr

000
000
000
000
000
000
000
000

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
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 kontaktperson samt postgiro/bankgironummer för utbetalningen. Om utbetalningen ska ske till bankkonto 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".

2 (2)

Redovisning av partistödet
Partierna påminns härmed om att komma in med en skriftlig redovisning som visar att partistödet 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
Olof Nilsson, Kanslichef

Beslutet ska expedieras till:
Samtliga partier representerade i kommunfullmäktige
Ekonomiavdelningen
Bilagor till tjänsteskrivelsen:
Regler för partistöd samt partistödets storlek

Kommunledningskontoret
Johan Peterson, Nämndsekreterare
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KF§ 53

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 kanslichefOlof Nilsson 2020-02-14.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:
1. Motionen anses besvarad.

2. Motionen beaktas i arbetet med framtida organisationsutredning.

usterandes si naturer

Utdra sbes rkande

BÅSTADS
KOMMUN
Datum: 2020-02-14.
Handläggare: Olof Nilsson

Tjänsteskrivelse
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Till: Kommunfullmäktige

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 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.

Kommunledningskontoret
Olof Nilsson, Kanslichef

Kommunledningskontoret
Johan Peterson, Nämndsekreterare

Beslutet ska expedieras till:

Kommunkansliet
Bilagor till tjänsteskrivelsen:

Motion
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Dnr KS 000125/2020 - 100

Väckt medborgarförslag- Främja rörelse och bra kost
Beskrivning av ärendet

Medborgarförslaget ska godkännas och skickas för beredning.

Underlag till beslutet

Medborgarförslag, 2020-02-21.

Beslut

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

justerandes si naturer

Utdra sbes rkande
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KF§ 55

Dnr KS 000204/2020 - 903

Avsägelse av uppdrag som ledamot i styrelsen för Båstad hem
AB - Hans Grönqvist (BP)
Beskrivning av ärendet

Inkommen avsägelse från Hans Grönqvist (BP).

Underlag till beslutet

Avsägelse, 2020-03-19.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:
Avsägelsen godkänns.

Utdra sbes rkande
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Dnr KS 000210/2020 - 903

Avsägelse av uppdrag som ordförande och ledamot i styrelsen
för Båstad hem AB - Hans Ekwurtzel (L)
Beskrivning av ärendet

I Hans Ekwurtzels avsägelse önskar han avsäga sitt uppdrag som ordförande
och ledamot i Båstadhems styrelse i samband med Båstadhems nästa
bolagsstämma.

Underlag till beslutet

Avsägelse, 2020-03-24.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:
Avsägelsen godkänns och verkställs efter Båstadhems nästa bolagsstämma.

usterandes si naturer
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KF§ 57

Dnr KS 000217 /2020 - 901

Sammanträden på distans för 2020
Beskrivning av ärendet

Mot bakgrund av coronapandemin, covid-19, har ärendet om deltagande på
distans aktualiserats. Kommunfullmäktige föreslås, mot bakgrund av
myndighetsrekommendationer om begränsade sociala kontakter, att tillfälligt
medge ledamöters deltagande på distans för kommunfullmäktige,
kommunstyrelsen och samtliga nämnder. Beslutet möjliggör för respektive
ordförande att ändra arbetsformer för att möta pandemins utmaningar.

Underlag till beslutet

Tjänsteskrivelse från kanslichef Olof Nilsson, 2020-03-24.

Yttranden

Johan Olsson Swanstein (M), Helena Strid (BP) och Ingela Stefansson (S) yttrar
sig i ärendet.

Yrkanden

Johan Olsson Swanstein (M), Helena Strid (BP) och Ingela Stefansson (S) yrkar
bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:
1. Ledamöter i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunens
nämnder medges delta vid respektive organs sammanträden på distans när
deltagandet kan ske genom ljud- och bildöverföring i realtid. Samtliga deltagare
ska kunna se och höra varandra och delta på lika villkor.
2. Ordförande avgör om närvaro på distans tillåts vid respektive
sammanträdestillfälle.
3. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utforma tillämpningsanvisningar för
sammanträden på distans.
4. Beslut om medgivande att delta på distans gäller till och med 31 december
2020.

usterandes si naturer

Utdra sbes rkande

