
 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2016-02-24 1 av 1 

 

 

KS § 21  Dnr KS 000893/2015 - 200 

Köpeavtal avseende fastigheterna Vegalt 4:7 och Rammsjö 1:7 

 
Beskrivning av ärendet År 2000 tecknade kommunen, genom kommunfullmäktigebeslut, ett 

exploateringsavtal med exploatören Skanska Mark&Exploatering AB/ Lars 
Elofsson  angående utbyggnad av ett område i Ramsjöstrand. I avtalet 
reglerades b la att exploatören till kommunen vederlagsfritt skulle överlåta 
vägmark eller annan allmän plats (grönområden) till kommunen om 
kommunen så påfordrade. År 2003 upprättades mellan efterföljande part till 
exploatören och kommunen ett köpeavtal för väg och grönområde inom ovan 
nämnda område avseende fastigheterna Båstad Rammsjö 1:7 och Båstad Vegalt 
4:7. De båda fastigheterna omfattar totalt närmare 34,000 kvadratmeter och 
dess belägenhet redovisas i kartbilaga 1.  

 
Underlag till beslutet Bilaga 1. Karta 

Bilaga 2. Köpeavtal (2 st)  
 
Yrkanden Ordförande Bo Wendt (BP) yrkar bifall till tjänstemannaförslaget.  
 
Propositionsordningar Ordförande Bo Wendt (BP) ställer proposition på framfört yrkande och finner 

bifall för detsamma.  
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen:  

1. Båstads kommun förvärvar fastigheterna Båstad Rammsjö 1:7 samt Båstad 
Vegalt 4:7 av Skanska Mark och Exploatering Nya Hem AB respektive 
Skanska Öresund AB till ett pris av en (1) krona per fastighet och i övrigt på 
de villkor upprättade köpeavtal anger   .  
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 Tjänsteskrivelse  
 

160120\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\m 

1 (1) 

 
 

Datum: 2016-01-20 
Handläggare: Per Selldén 
Dnr: KS 000893/2015 – 200 
Till: Kommunstyrelsen 
 

Beslutet skall expedieras till: 
Per Selldén 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Bilaga 1. Karta 
Bilaga 2. Köpeavtal (2 st)  
 

 
Förvärv av fastigheterna Båstad Rammsjö 1:7 samt Båstad Vegalt 4:7. 
 
Sammanfattning av ärendet 
År 2000 tecknade kommunen, genom kommunfullmäktigebeslut, ett exploateringsavtal med 
exploatören  Skanska Mark&Exploatering AB/ Lars Elofsson  angående utbyggnad av ett om-
råde i Ramsjöstrand. I avtalet reglerades b la att exploatören till kommunen vederlagsfritt 
skulle överlåta vägmark eller annan allmän plats (grönområden) till kommunen om kommu-
nen så påfordrade. År 2003 upprättades mellan efterföljande part till exploatören och kommu-
nen ett  köpeavtal för väg och grönområde inom ovan nämnda område avseende fastigheterna 
Båstad Rammsjö 1:7 och Båstad Vegalt 4:7. De båda fastigheterna omfattar totalt närmare 
34.000 kvadratmeter och dess  belägenhet redovisas i kartbilaga 1.  
 
Aktuellt 
Exploatören förutsatte och bibringades uppfattningen att kommunen skulle fullfölja köpeavta-
let och att kommunen skulle söka lagfart på förvärvet. Så blev emellertid inte fallet och frågan 
kom att aktualiseras genom att en kommunmedborgare efterfrågade vem som ägde marken.  
Kommunens tidigare handläggare, Dennis Kerkhof,  kontaktade formella ägaren till fastighet-
erna och olika handläggningsvägar för att avgöra ärendet prövades. Det visade sig därvid att 
enda möjliga lösning var att upprätta nya köpeavtal. Sålunda har nya köpeavtal för de båda 
fastigheterna  upprättats där desamma överlåts för en krona per fastighet till kommunen. Kö-
peavtalen redovisas i bilaga 2. 
 

Förslag till beslut 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
1. Båstads kommun förvärvar fastigheterna Båstad Rammsjö 1:7 samt Båstad Vegalt 4:7 av 
Skanska Mark och Exploatering Nya Hem AB respektive Skanska Öresund AB till ett pris av en 
(1) krona per fastighet och i övrigt på de villkor upprättade köpeavtal anger.  
 
 
Båstad 2016-01-19 
 
Per Selldén 
Explotaeringsingenjör 
Kommunledningskontoret
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1 

KÖPEAVTAL 

Parter 
Båstads kommun (arg nr 212000-094), nedan kallad Köparen, samt fastighetsägaren till Båstad 
Rammsjö 1:7 nedan kallad Fastigheten, Skanska Mark och Exploatering Nya Hem AB 
(556113-1003), nedan kallad Säljaren. 

§1. Överlåtelsen 
Säljaren överlåter och försäljer Fastigheten till Köparen. 

Köpeskilling 
En (1) krona 

§2. Tillträde 
Köparen tillträder Fastigheten omgående. 

§3. Köpeskillingens erläggande 
Köpeskillingen, vilken erlagts i sin helhet, kvitteras härmed av Säljaren. 

§4. Skick 
Fastigheten överlåtes i nu befintlig skick med alla de fel och brister, även dolda sådana, som må 
vidlåda densamma. Köparen avstår därmed från alla anspråk mot Säljaren till följd av varje fel 
eller brist i Fastigheten. Denna friskrivning har beaktats vid bestämmandet av köpeskillingen. 

§5. Avtal och upplåtelser 
Överlåtelsen sker med förbehåll för beståndet av eventuella avtal och upplåtelser som belastar 
Fastigheten i enlighet med bifogade FDS utdrag (bilaga 1). 

§6. Fördelning av inkomster och utgifter, skadeslöshetsåtagande mm 
Mot bakgrund av tidigare avsikt att överlåta Fastigheten enligt kontrakt tecknat år 2003 mellan 
Köparen och Skanska Mark och Exploatering AB, som ingår i samma koncern som Säljaren, har 
parterna enats om att arrendeavgift, hyra och annan inkomst av Fastigheten, som belöper på 
tiden före den 1 juli 2003, tillkommer Säljaren; för tiden därefter Köparen samt att skatt ränta 
och annan utgift för Fastigheten, som belöper på tiden före den 1 juli 2003, bäres av Säljaren; för 
tiden därefter av Köparen. Vidare förbinder sig Köparen att hålla Säljaren skadeslös från alla 
anspråk av vad slag de vara må (exempelvis, men inte begränsat till, krav avseende 
gemensamhetsanläggning/samfällighet, krav på ersättning eller åtgärder enligt miljölagstiftning 
och naturvårds bestämmelser mm) som riktas mot Säljaren och som är hänförliga till Fastigheten 
för tiden från och med den 1 juli 2003. 

Köparen skall ensam erlägga stämpelskatt för förvärvet. 

Detta köpeavtal har upprättats och utväxlats i två likadana exemplar varav parterna tagit var 
sitt. 
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För Skanska Mark och Exploatering Nya Hem AB: 

o;-ot 2 15- ....................................... .. 

Ovanstående firmatecknares egenhändiga namnteckningar bevittnas 

[_ ? __ 
...................................................................... 

l:r ,'k (>v .\ j Cl'\ 

För Båstads kommun: 

2015- ........................................... . 

Bo Wendt 
Kommunstyrelsens ordförande 

-~ ··································· 
R-tJ er .l f o) M)l/" 

Katarina Pelin 
Kommunchef 

Ovanstående firmatecknares egenhändiga namnteclmingar bevittnas 

2 

337

337



Metna .t-<astighet:Sök - tlästad .KammsJö l : I 

Metria I FastighetSök 

Fastighet 

Beteckning 
Båstad Rammsjö 1 :7 

Nyckel: 
120634840 

Församling 
Västra Karup-hov 
Socken: Västra Karup 

Läge, karta 

Senaste ändringen i 
allmänna delen 
2002-08-22 

LKF 
127804 

Område N (SWEREF 99 TM) 

6251448.8 

2 6251605.8 

3 6251667.9 

Areal 

Senaste ändringen i 
inskrivningsdelen 
2015-09-22 

E (SWEREF 99 TM) 

356029.0 

356082.1 

356094.7 

Område Totalareal 

Totalt 9 549 kvm 

Därav landareal 

9 549 kvm 

Lagfart 

Ägare 

556113-1003 

Andel 

1 /1 

Skanska Mark Och Exploatering Nya Hem AB 

112 74 Stockholm 

Fångestyp kan ej anges: 2006-11-01 
Ingen köpeskilling redovisad. 

Anmärkning: Fångestyp övriga fångeshandlingar 

Inskrivningar 

Nr 

2 

Sida 1 av 3 

Inskrivningar 

Avtalsservitut ledning 

Avtalsservitut vatten- och 
spillavloppsledning mm 

lnskrivningsdag 

1973-10-17 

2001-12-19 

lnskrivningsdag 

2006-11-01 

036 Allmän 2015-10-08 

Aktualitetsdatum i 
inskrivningsdelen 
2015-10-05 

Registerkarta 

BÅSTAD 

BÅSTAD 

BÅSTAD 

Därav vattenareal 

Akt 

40461 

Akt 

8957 

25126 

201 5-10-08 

~ 
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Metna Fastlghet.SöK - bä.stad KammsJö 1:/ 

Rättigheter 
Redovisning av rättigheter kan vara ofullständig 

Ändamål 

Se beskrivning 

Se beskrivning 

Rättsförhållande 

Last 

Beskrivning: Ledning 

Last 

Bildningsåtgärd: Uppgift saknas 

Rättighetstyp 

Avtalsservitut 

Avtalsservitut 

Utrymme 

Beskrivning: Vatten-och spillavloppsledning mm 

Last Officialservitut 

Bildningsåtgärd: Förrättning enligt lagen om enskilda vägar 

Beskrivning: Utrymme för vägar och grönområden 

Väg Last Officialservitut 

Bildningsåtgärd: Fastighetsreglering 

Planer, bestämmelser och fornlämningar 

Planer 

Byggnadsplan 

Detaljplan: Rammsjöstrand, Nordöstra delen 
Ändamål: Bostäder 

Naturvårdsbestämmelser 

Natura 2000-område: Bjärekustens naturreservat 

Anmärkning: Området redovisas inte i registerkartan 

Övriga bestämmelser och utredningar 

Datum 

1964-11-23 

2000-02-23 
Laga kraft: 
2001-02-22 
Genomf. start: 
2001-02-23 
Genomf. slut: 
2006-02-22 

Datum 

2003-04 

Datum 

Fråga väckt om förordnande: Fråga väckt om förordnande enl 113 § 1961-11-15 
byggnadslagen 

Sida 2 av 3 

Rättighetsbeteckning 

1 HM5-73/8957.1 

12781M-01 /25126.1 

11-VKA-2381.1 

1278-1274.1 

Akt 

11-VKA-1133 
1278 

797 

1278-P02/37 
1278 

1537 

Akt 

1278-P06/98 
12NE 

SE0420232 

Akt 

1 HM5-61/3352 

2015-10-08 

~ 
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Metna t<ast1g11et~ ök - Hastad KammsJö l : I 

Taxeringsuppgifter 

Taxeringsenhet 

Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr (498) 

267786-1 

Utgör taxeringsenhet och omfattar hel registerfastighet. 

Industritillbehör saknas 

Taxerad Ägare Andel 

556113-1003 1/1 
Skanska Mark Och Exploatering Nya 
Hem AB 
C/O Skanska Mark och Exploatering 
N 
112 7 4 Stockholm 

Juridisk form 

Aktiebolag 

Andel i gemensamhetsanläggningar och samfälligheter 

Uppgiftsår 

2014 

Taxeringsår 

2013 

Ägandetyp 

Lagfart eller Tomträtt 

Samfällighetsutredning ej verkställd, redovisningen av fastighets andel i samfällighet kan vara ofullständig 

Åtgärd 

Fastighetsrättsliga åtgärder 

Ägoutbyte På samfälld mark 

Avstyckning 

Fastighetsreglering 

Fastighetsreglering 

Anläggningsåtgärd 

Avskild mark 

Båstad Rammsjö 1:10,1 :22, 1 :29, 1 :31 

Ursprung 

Båstad Rammsjö 1 :3 

Tidigare Beteckning 

Beteckning 

L-Västra Karup Ramsjö 1 :7 

L-Västra Karup Rammsjö 1 :7 

Ajourforande inskrivningsmyndighet 

Adress 
Hässleholm 

Copyright © 2015 Metria 

Sida 3 av 3 

Datum 

1937-03-13 

1976-05-21 

2001-10-12 

2002-08-22 

Omregistreringsdatum 

1969-09-03 

1991-09-25 

Kontorbeteckning: Ml63 
Telefon : 0771-636363 

Akt 

11-VKA-978 

11-VKA-503 

11-VKA-2293 

1278-1274 

1278-1332 

Akt 

11-DIV-235 

1183-927 

Källa: Lantmäteriet 

2015-10-08 
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1 

KÖPEAVTAL 

Parter 
Båstads kommun (org nr 212000-094), nedan kallad Köparen, samt fastighetsägaren till Båstad 
Vegalt 4:7 nedan kallad Fastigheten, Skanska Öresund AB (org nr 556050-9308), nedan 
kallad Säljaren. 

§1. Överlåtelsen 
Säljaren överlåter och försäljer Fastigheten till Köparen. 

Köpeskilling 
En (1) krona 

§2. Tillträde 
Köparen tillträder Fastigheten omgående. 

§3. Köpeskillingens erläggande 
Köpeskillingen, vilken erlagts i sin helhet, kvitteras härmed av Säljaren. 

§4. Skick 
Fastigheten överlåtes i nu befintlig skick med alla de fel och brister, även dolda sådana, som må 
vidlåda densamma. Köparen avstår därmed från alla anspråk mot Säljaren till följd av varje fel 
eller brist i Fastigheten. Denna friskrivning har beaktats vid bestämmandet av köpeskillingen. 

§5. Avtal och upplåtelser 
Överlåtelsen sker med förbehåll för beståndet av eventuella avtal och upplåtelser som belastar 
Fastigheten i enlighet med bifogade FDS utdrag (bilaga 1). 

§6. Fördelning av inkomster och utgifter, skadeslöshetsåtagande mm 
Mot bakgrund av tidigare avsikt att överlåta Fastigheten enligt kontrakt tecknat år 2003 mellan 
Köparen och Skanska Mark och Exploatering AB, som ingår i samma koncern som Säljaren, har 
parterna enats om att arrendeavgift, hyra och annan inkomst av Fastigheten, som belöper på 
tiden före den 1 juli 2003, tillkommer Säljaren; för tiden därefter Köparen samt att skatt ränta 
och annan utgift för Fastigheten, som belöper på tiden före den 1 juli 2003, bäres av Säljaren; för 
tiden därefter av Köparen. Vidare förbinder sig Köparen att hålla Säljaren skadeslös från alla 
anspråk av vad slag de vara må (exempelvis, men inte begränsat till, krav avseende 
gemensamhetsanläggning/samfällighet, krav på ersättning eller åtgärder enligt miljölagstiftning 
och naturvårdsbestämmelser mm) som riktas mot Säljaren och som är hänförliga till Fastigheten 
för tiden från och med den 1 juli 2003. 

Köparen skall ensam erlägga stämpelskatt för förvärvet. 

Detta köpeavtal har upprättats och utväxlats i två likadana exemplar varav parterna tagit var 
sitt. 

341

341



För Skanska Öresund AB: 

201s- . .lq .7:'" .. 0.~ ........ ... ........... ... . 

~~~ 
Camilla Wislander 

Ovanstående firmatecknares egenhändiga namnteckningar bevittnas 

För Båstads kommun: 

2015- ................. . .. ... .................... . 

Bo Wendt 
Kommunstyrelsens ordförande 

Katarina Pelin 
Kommunchef 

Ovanstående firmatecknares egenhändiga namnteckningar bevittnas 

2 
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Metna .bastlghet~ök - .tlästad V egalt 4: I 

Metria I FastighetSök 

Fastighet 

Beteckning 
Båstad Vegalt 4:7 

Nyckel: 
120638739 

Församling 

Senaste ändringen i 
allmänna delen 
2002-08-22 

Västra Karup-hov 
Socken: Västra Karup 

LKF 
127804 

Läge, karta 

Område 

2 

Areal 

N (SWEREF 99 TM) 

6251477.4 

6251668.7 

Senaste ändringen i 
inskrivningsdelen 
2015-09-22 

E (SWEREF 99 TM) 

355956.5 

356018.7 

Område Totalareal 

Totalt 2 4329 kvm 

Därav landareal 

2 4329 kvm 

Lagfart 

Ägare 

556050-9308 

Skanska Öresund AB 

205 33 Malmö 

Andel 

1 /1 

Inskrivet ägarnamn: Skanska Fastigheter Syd AB 

Köp (även transportköp): 197 4-11-06 
Ingen köpeskilling redovisad. 

Anmärkning : Id-nummer kompletterat 95/1814 
Anmärkning : Namn 95/1814 

Inskrivningar 

Nr Inskrivningar lnskrivningsdag 

Avtalsservitut ledning 1973-10-17 

lnskrivningsdag 

1974-11-20 

036 Allmän 2015-10-08 

Aktualitetsdatum i 
inskrivningsdelen 
2015-10-05 

Registerkarta 

BÅSTAD 

BÅSTAD 

Därav vattenareal 

Akt 

2492 

Akt 

8957 

Sida 1 av 3 2015-10-08 
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Metna Fast1gl1et~ ök - Hastad Vegalt 4 :'/ 

Rättigheter 
Redovisning av rättigheter kan vara ofullständig 

Ändamål 

Se beskrivning 

Utrymme 

Rättsförhållande 

Last 

Beskrivning : Ledning 

Last 

Rättighetstyp 

Avtalsservitut 

Officialservitut 

Rätti g hetsbeteckni ng 

11-IM5-73/8957.1 

11-VKA-2381.1 

Bildningsåtgärd: Förrättning enligt lagen om enskilda vägar 

Beskrivning: Utrymme för vägar och grönområden 

Planer, bestämmelser och fornlämningar 

Planer 

Byggnadsplan 

Naturvårdsbestämmelser 

Natura 2000-område: Bjärekustens naturreservat 

Anmärkning: Området redovisas inte i registerkartan 

Övriga bestämmelser och utredningar 

Datum 

1964-11-23 

Datum 

2003-04 

Datum 

Fråga väckt om förordnande : Fråga väckt om förordnande enl 113 § 1961-11 -15 
byggnadslagen 

Fornlämningar 

Fornlämning 

Taxeringsuppgifter 

Taxeringsenhet 

Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark) , tax.värde O kr (498) 

255062-1 Uppgiftsår 

Utgör taxeringsenhet och omfattar hel registerfastighet. 2014 

Industritillbehör saknas 

Taxerad Ägare 

556050-9308 
Skanska Öresund AB 
205 33 Malmö 

Andel 

1 /1 

Juridisk form 

Aktiebolag 

Andel i gemensamhetsanläggningar och samfälligheter 

Akt 

11-VKA-1 133 
1278 

797 

Akt 

1278-P06/98 
12NE 

SE0420232 

Akt 

11-IM5-61 /3352 

Akt 

1148:0109:0001 

10114801090001 

Taxeri ngsår 

2013 

Ägandetyp 

Lagfart eller Tomträtt 

Samfällighetsutredning ej verkställd , redovisningen av fastighets andel i samfällighet kan vara ofullständig 

Sida 2 av 3 201 5-10-08 
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Metn a Fastighet~ ölc - Hä.stad Yegalt 4:/ 

Åtgärd 

Fastighetsrättsliga åtgärder 

Avstyckning 

An läggningsåtgärd 

Avskild mark 

Båstad Vegalt 4:8-16 

Ursprung 

Båstad Vegalt 4:1 

Tidigare Beteckning 

Beteckning 

L-Västra Karup Vegalt 4:7 

Ajourforande inskrivningsmyndighet 

Adress 
Hässleholm 

Copyright © 2015 Metria 

Datum 

1968-12-20 

2002-08-22 

Omregistreringsdatum 

1991-09-25 

Kontorbeteckning: Ml63 
Telefon : 0771-636363 

Akt 

11 -VKA-2061 

1278-1332 

Akt 

1183-927 

Källa: Lantmäteriet 

Sida 3 av 3 2015-10-08 
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 Tjänsteskrivelse  
 

160229\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (1) 

 
 

Datum: 2016-02-29 
Handläggare: Daniel Kling 
Dnr: KS 001357/2015 – 700 
Till: Kommunfullmäktige 
 

Beslutet skall expedieras till: 
-- 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Bilaga 1. Protokollsutdrag från VN 2016-01-18 
Bilaga 2. Tjänsteskrivelse från Ingrid Pettersson, daterad 2015-12-03 
Bilaga 3. Bilagor dnr: KS 000460/2009-730    
 

Samråd har skett med: 
-- 
 

 
Avveckling av LOV (lagen om valfrihet) i Båstads kommun 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ett nytt ärende väcktes på kommunstyrelsens sammanträde 2015-10-14 gällande avveckling 
av LOV i Båstads kommun. Kommunstyrelsen beslutade då att ge förvaltningen i uppdrag att 
utreda förutsättningarna för avveckling av LOV.     
 

Aktuellt 
Ärendet var uppe på vård- och omsorgsnämndens sammanträde 2016-01-18 (se bilaga 1). Där 
beslutade nämnden att föreslå kommunfullmäktige besluta att verksamhet enligt LOV avveck-
las i kommunen 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
 
1. Verksamhet enligt LOV avvecklas i Båstads kommun.   
 
 
 
Båstad 2016-02-29 
 
 
Daniel Kling  
Registrator 
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Vård‐	och	omsorgsnämnden	

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 	
Sammanträdesdatum 
	

Sida 
	

2016‐01‐18 10 av	13

	

Justerandes	signaturer	 Utdragsbestyrkande	
	
	
	
	

	

	

VN	§	7	 	 Dnr	VN	000132/2015	‐	900	

Avveckling av LOV (Lagen om valfrihetssystem) i Båstads 
kommun 

	
Beskrivning	av	ärendet	 Kommunstyrelsen	har	gett	Förvaltningen	i	uppdrag	att	utreda	

förutsättningarna	för	avveckling	av	LOV.		
	
Underlag	till	beslutet	 Tjänsteskrivelse	från	Ingrid	Pettersson	
	 Bilagor	dnr:	KS	000460/2009‐730	
	
Yrkanden	 Iréne	Ebbesson	(S):	Verksamhet	enligt	LOV	avvecklas	i	Båstads	kommun	med	

motivering	enligt	bilaga.	
	
	 Tony	Ivarsson	(M),	Ulf	Jiewertz	(M)	och	Carina	Ekwurtzel	(MP):	Att	nämnden,	

till	KS,	uttalar	sitt	stöd	för	att	ha	LOV	kvar.		
	
Proposition	 Ordförande	ställer	proposition	på	framlagda	yrkanden	om	avveckling	av	LOV	

och	bibehållande	av	LOV.	Efter	framställda	propositioner	finner	ordförande	att	
Iréne	Ebbessons	yrkande	har	bifallits.	Omröstning	begärs.		

	
Omröstning	 Ledamot	som	vill	bifalla	Iréne	Ebbessons	(S)	yrkande	röstar	JA;	
	 Ledamot	som	vill	bifalla	Tony	Ivarssons	(M)	mfl.	yrkande	röstar	NEJ.	
	
	 Omröstningen	faller	ut	med	5	JA‐röster,	3	NEJ‐röst	och	1	AVSTÅR‐röst	enligt	

följande:	
	

Ledamot	 JA NEJ AVSTÅR	
Marianne	E.	Mjöberg	(BP) X 	
Ingrid	Edgarsdotter	(KD) X 	
Iréne	Ebbesson	(S) X 	
Ingegerd	Nilsson	(SD) X 	
Sonia	Larsson	(C) X	
Mona	Källbäck	(M) X 	
Ulf	Jiewertz	(M) X 	
Carina	Ekwurtzel	(MP) X 	
Eddie	Grankvist	(BP) X 	
SUMMA	 5 3 1	

	
	 Vård‐	och	omsorgsnämnden	har	således	beslutat	att	bifalla	Iréne	Ebbessons	

yrkande.	
	
	 	 	 	 	 	 	 Forts.	på	nästa	sida	
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Vård‐	och	omsorgsnämnden	

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 	
Sammanträdesdatum 
	

Sida 
	

2016‐01‐18 11 av	13

	

Justerandes	signaturer	 Utdragsbestyrkande	
	
	
	
	

	

	

VN	§	7	 	 Dnr	VN	000132/2015	‐	900	

Fots. Avveckling av LOV (Lagen om valfrihetssystem) i Båstads 
kommun 

	
Beslut	 Vård‐	och	omsorgsnämnden	föreslår	att	kommunfullmäktige	beslutar:	

1. Verksamhet	enligt	LOV	avvecklas	i	Båstads	kommun	

	

Reservation	 Moderaterna	lämnar	skriftlig	reservation.	

	 _____	
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2015-12-03 

Handläggare: Ingrid Pettersson 

Dnr: KS 001357 /2015-700 

Till: vård och omsorgsnämnden 

Beslutet ska expedieras till: 
Kommunstyrelsen 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Bilaga Dnr: KS 460/09-730 

Tjänsteskrivelse 
1 (1) 

Avveckling av LOV (lagen om valfrihet) i Båstads kommun 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen har gett Förvaltningen i uppdrag att utreda förutsättningarna för avveckling 
av LOV. 

Bakgrund 
Genom beslut i kommunstyrelsen 2015-10-14 (§ 268) beslutades att förvaltningen ska utreda 
förutsättningarna för att avveckla LOV. Båstads kommun antog år 2007 "Policy för konkur
rensutsättning av kommunal verksamhet" där de huvudsakliga motiven var en strävan efter 
långsiktiga ekonomiska fördelar och högre effektivitet men också en förhoppning om att kon
kurrensutsättningen skulle kunna innebära en ökad kvalitet och ett växande näringsliv. Med 
anledning av det ansökte Båstads kommun under hösten 2008 om stimulansmedel för införan
det av LOV i kommunen och fick 1,1 miljon. Medlen var avsedda till genomförandet av valfri
hetssystemet LOV. Kommunfullmäktige i Båstads kommun beslutade 2009-06-17 att införa 
LOV (lagen om valfrihet) och Vård- och omsorgsnämnden fick i uppdrag att genomföra de ut
redningar och fatta de beslut som behövdes så att adekvat underlag fanns för att införa LOV. 
Se bilaga med Dnr: KS 460/09-730 

Aktuellt 
I dags läget har inte Båstads kommun några godkända LOV företag. Kommunstyrelsen har gett 
i uppdrag att utreda förutsättningarna för avveckling av LOV och baserat på nuvarande förhål
landen innebär en förändring inga större konsekvenser - vare sig personella eller ekonomiska 
för vård- och omsorgsnämnden. För vård- och omsorgstagarna innebär det inga förändringar i 
dagsläget. Om Båstads kommun bestämmer sig för att ha kvar LOV bör förfrågningsunderlaget 
gås igenom och uppdateras. 

Övervägande/framtid 
Ett kundvalssystem som LOV ger ökad valfrihet och inflytande för den enskilde att välja vem 
som ska utföra beviljade vård- och omsorgsinsatser och ges möjlighet att byta utförare om 
detta önskas. LOV kan även medföra att det lokala näringslivet utvecklas då fler entreprenörer 
ges möjlighet att verka i kommunen. 

Båstad 2015-12-03 

J~,e ?ateri JfJu 
Ingrid Pettersson 
Sas 

Marg~~ 
Tf Vå d och omsorgschef 
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111 BÅSTADS KOMMUN 

Datum: 2011-09-06 

Handläggare: Susanne Hertting 

Dnr: 

Till: Kommunstyrelsen 

Beslutet skall expedieras till: 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: (glöm inte ange diarienummer) 

Förfrågningsunderlag 

BÅSTADS KQr(4fy1UN 
Kommunstyrelsen 

2011 .. 39 .. 0 7 
Dnr .... ~§. ... ~.~ .. ~,,..'?. .. ~ ..... 

-~6() 
11111111n11111t11t1c1111u1lJU1U.J11t11111A11111a 

Kommunfullmäktige beslutade 2009-06-17 att införa lagen om valfrihet och att uppdra 
åt Vård- och omsorgsnämnden att genomföra de uh·edningar och fatta de beslut som 
behövs så att adekvat underlag finns för att införa LOV. 

Båstads kommun, inbjuder härmed intresserade sökanden att löpande ansöka om 
tillstånd att utföra hemvård som innehåller service, service- och omsorgsinsatser med 
delegerad hemsjukvård enligt socialtjänstlagen och Hälso- och sjukvårdslagen ( SoL 
HSL) i enlighet med Lagen om valfrihet (LOV). 
Alla leverantörer som önskar delta i valfrihetssystemet har rätt att ansöka om 
godkännande som leverantör. Samtliga sökande som uppfyller kraven i 
förfrågansunderlaget och som inte uteslutits med stöd av bestämmelserna i 7 kap. 1 § 
LOV, kommer att godkännas av kommunen. 

Omfattning 
Leverantören ska åta sig att för kommunens räkning utföra biståndsbedömda insatser 
inom hemvården i ordinärt boende. I hemvård ingår 

• Service 
• Omsorgsinsatser inklusive delegerade hemsjukvårdsinsatser 
• Service och om~orgsinsatser inklusive delegerad hemsjukvård 
Hemsjukvård avses hälso- och sjukvård i kundens hem. Delegation/instruktion ges 
av distriktssköterskor, sjukgymnaster och arbetsterapeuter till enskild personal 
med erforderlig kompetens. 

Kunds rätt att välja och byta leverantör 
En av grundpelarna i ett valfrihetssystem är den enskildes rätt att byta leverantör 
av tjänst om han eller hon så önskar. En kund har alltid rätt, men ingen 
skyldighet, att välja och byta leverantör. Valfriheten gäller endast för kunder 
som har biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen för omsorgsinsatser eller service. 

Ickevalsalterna tiv 
Föt kund som inte önskar välja leverantör tillhandahåller kommunen ett 
ickevalsaltemativ. Ickevalsalternativet ska vara ett kvalitativt fullgott 
alternativ. Ickevalsalternativet i Båstads kommun är komnmnens egenregi. 

110906'.dobnnenll\c 
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2(4) 

Tjänster som ingår i det fria valet 

Serviceinsatser omfattar: 
• Städning 
• Tvätt 
• Inköp 

Serviceinsatser ska kunna erbjudas vardagar året om mellan klockan 07.00 - 20.00. 
Tidpunkten för utförandet kommer leverantören överens med kunden om. 

Omsorgsinsatser omfattar: 
• Personlig hygien 
• Dusch/bad . 
• På/avklädning 
• Toalettbesök 
• Förflyttning 
• Social omsorg/stöd 
• Bäddning 
• Tillsyn 
• Måltidsstöd 
• Avlösning 
• Ledsagning 
• Utevistelse 
Hemsjukvård avses hälso- och sjukvård i kundens hem. Delegation/instruktion ges 
av distriktssköterskor, sjukgymnaster och arbetsterapeuter till enskild personal 
med eiforderlig kompetens. 

Omsorgsinsatser ska kunna erbjudas samtliga dagar året om mellan klockan 
07.00-22.00. Tidpunkten för utförandet kommer leverantören överens med kunden 
om. 

Uppd1·agsvolym 
Kommunen kan inte garantera någon uppdragsvolym eftersom kunden själv väljer 
leverantör. 

Tilläggstjänster 
Utöver de biståndsbeslutade insatserna har en leverantör, som tecknat avtal med 
kommunen, rätt att erbjuda så kallade tilläggstjänster till kund. Med tilläggstjänster 
avses dels sådana tjänster som ingår i biståndsbeslutet men där den enskilde vill utöka 
volymen eller antalet tillfällen som insatsen utförs jämfört med biståndsbeslutet och dels 
sådana tjänster som inte ingår i biståndsbeslutet. Tilläggstjänsterna betalas inte av 
kommunen, utan av kund som beställer dem Qch kunden betalar direkt till leverantören. 
Tilläggstjänster får inte vara obligatoriska för kund för att denne ska kunna välja en 
leverantör. 

Information och marknadsföring 
Kommunen kommer att informera om leverantörens verksamhet på kommunens 
hemsida www.bastad.se, samt i pappersform. Biståndshandläggarna kommer 
också att informera om vilka leverantörer som finns att välja i samband med 
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kundens val. Leverantören har rätt att marknadsföra sin verksamhet. 
Kommunen förutsätter att leverantören utformar sin marknadsföring på ett sådant 
sätt att den enskilde inte uppfattar det som påträngande och som i övrigt är etiskt 
försvarbart. 

Geografiska områden 
Leverantör skall el'bjuda tjänster inom hela Båstads kommun. Krav på specifikt 
geografiskt område godkänns ej. 
Aktuell volymuppgift för respektive insats framgår av bilaga. 

Kapacitetstak 
Så länge kapacitetstaket inte är uppnått får inga uppdrag avvisas. Leverantören 
ska.utöver angivet kapacitetstak kunna ta emot mindre utökningar av insatser, 
om detta behövs för att upprätthålla kontinuiteten för kunden. 

Huvudmannaskap 

3 (4) 

Båstads kommun är huvudman och ytterst ansvarig för verksamheten och beslutar om 
bistånd enligt Socialtjänstlagen, SoL och andra frågor som innefattar 
myndighetsutövning. Kommunen är skyldig att kontrollera och följa upp verksamheten. 
Det är biståndshandläggare i kommunen som beslutar om bistånden/insatserna. 

Tjänster som inte ingår i det fria valet 
Följande tjänster kommer att finna kvar i Båstads kommuns regi: 

• Trygghetsjour kvarstår inom kommunen som mottagare och fö1medlare av 
trygghetslarm . Patienter inskrivna i ASIH, palliativ primärvårdsansluten 
hemsjukvård. 

• Anställning av kontaktperson kvarstår i kommunal regi. 

• Övergripande anhörigstöd kvarstår i kommunal verksamhet. 

• Uppsökande verksamhet kvarstår i kommunal verksamhet. 

• Matdistribution samt ordinerad specialkost. 

Lokaler 
Leverantören står för lokaler för sin verksamhet. 

Pris 
Leverantören erhåller en fast ersättning för vmje kund. Ersättningen för respektive kund 
framgår utav biståndsbeslutet. Ersättningen är lika med den sammanlagda schablontid 
som beräknats per beviljad insats. I ersättningen ingår kostnader för utförandet inklusive 
personalkostnader samt kostnader för administration, lokaler, material, kringtid (resor, 
utbildning och möten) och momskompensation. Någon skillnad i ersättningsnivå mellan 
utförda serviceinsatser och utförda omsorgsinsatser finns ej, se bilaga. 

Prisjustering 
Ersättningen kommer årligen att räknas om från och med den första april vaije år. 
Kommunstyrelsen kommer årligen att ta beslut om den nya el'sättningsnivån. 
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Förslag till beslut: 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. Anta bilagda underlag för att införa Lov. 

2. Ersättningen tor 2011 fastställs i enlighet med bilaga 

1I~ I. 1t_f> .. / I I 

VJJv~WR-(JC(1JJV\ 
Susanne Hertting ·. ·····,·-~ 
Vård- och omsorgschef 

4 (4) 
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Ersätt111ingsnivåeir LOV, 2011 

Nivå Timmar per månad Intern ersättning Extern ersättning 
Frän Till Tim median i nivå Tim pris Ersättnin!:l per nivå och månad Tim Pris Ersättning per nivå och månad 

1 0 8 4 297 1188 364 1 456 
2 9 19 14 294 · 4 =r11 · ,-,. ·360 5 039 
3 20 33 27 284 7 678 348 9409 
4 34 49 42 282 11 829 .. 

.. .. ··.·345· 14498 .... 

5 50 70 60 280 16 780 343 20 565 
6 71 95· . . 83 . 274. .. ·22 704 ... . .. 335 . .. 27 826 
7 96 127 112 266 29736 325 36444 
8 128 166 147 258' 37926 ·. .. 316:. 46482 
9 167 214 191 246 46983 301 57 582 

10 215 275 245 '. 235 ·57 51·1 - 2s3· 70485 
11 276 00 314 222 69 700 272 85 423 
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/il BÅSTADS KOMMUN 

Förfrågningsunderlag avseende hemvård 
innehållande serviceinsatser, service- och 
omsorgsinsatser med delegerad hemsjuk .. 
vård i ordinärt boende inom hemvården, 
Båstads kommun enligt Lagen om valfrihet 
(LOV) 

Båstads kommun, genom vård- och omsorgsnämnden inbjuder härmed intresserade sö
kanden att löpande ansöka om tillstånd att utföra hemvård som innehåller service,(SOL) 
service- och 
omsorgsinsatser med delegerad hemsjukvård (SoL, HSL) i enlighet med Lagen om val
frihet (LOV). 

Med vänliga hälsningar 

Susanne Hertting 
Vård- och omsorgschef 

Bilagor: Enligt förteckning 

110127\c:\documents and settings\chrsodl \skrivbord \brevpapper konunun.doc\c 
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1 ALLMÅN INFORMATION 

1.1 Information Båstads kommun inför valfrihet enligt LOV 2011-10-01, vilket innebär att 
den enskilde själv väljer utförare av sina biståndsbedömda insatser inom hemvården i ordinält 
boende. 

Båstads kommun, genom vård- och omsorgsnämnden inbjuder härmed intresserade sökanden 
att löpande ansöka om tillstånd att utföra hemvård som innehåller service, service- och 
omsorgsinsatser med delegerad hemsjukvård enligt socialtjänstlagen och Hälso- och 
sjukvårdslagen ( SoL HSL) i enlighet med Lagen om valfrihet (LOV). 
Alla leverantörer som önskar delta i valfrihetssystemet har rätt att ansöka om godkännande 
som leverantör. Samtliga sökande som uppfyller kraven i förfrågansunderlaget och som inte 
uteslutits med stöd av bestämmelserna i 7 kap. 1 § LOV, kommer att godkännas av 
kommunen. 

Kommunen skall lämna information till kunden om samtliga leverantörel' som godkänts enligt 
LOV. 

Enligt 1 kap. 2 § LOV ska den upphandlande myndigheten behandla leverantörer 
på ett likvärdigt och icke-diskriminerande sätt. Den upphandlande myndigheten 
ska också ta hänsyn till principerna om öppenhet, ömsesidigt erkännande och 
proportionalitet när den tillämpar valfrihetssystem. 

1.2 Upphandlande myndighet 
Båstads kommun är upphandlande myndighet. 
Upplysningar under upphandlingen: 
Vård och omsorgschef Susanne Hertting 
Tel: 0431 77000 
e-post: bastads.komrnun@bastad.se 

1.3 Omfattning 
Leverantören ska åta sig att för kommunens räkning utföra biståndsbedömda insatser inom 
hemvården i ordinärt boende. I hemvård ingår 

• Service 
• omsorgsinsatser inklusive delegerade hemsjukvårdsinsatser 
• Service och omsorgsinsatser inklusive delegerad hemsjukvård 
Hemsjukvård avses hälso- och sjukvård i kundens hem. Delegation/instrnktion ges av 

distriktssköterskor, sjukgymnaster och arbetsterapeuter till enskild personal 
med erforderlig kompetens. 

1.4 Kunds rätt att välja och byta leverantör 
En av grundpelarna i ett valfrihetssystem är den enskildes rätt att byta leverantör 
av tjänst om han eller hon så önskar. En kund har alltid rätt, men ingen 
skyldighet, att välja och byta leverantör. Valfriheten gäller endast för kunder 
som har biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen för omsorgsinsatser eller service. 
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1.5 Ickevalsalternativ 
För kund som inte önskar välja leverantör tillhandahåller kommunen ett 
ickevalsalternativ. Ickevalsalternativet ska vara ett kvalitativt fullgott 
alternativ. Ickevalsalternativet i Båstads kommun är kommunens egenregi. 

1.6 Tjänster som ingår i det fria valet 

Serviceinsatser omfattar: 
• Städning 
• Tvätt 
• Inköp 

Serviceinsatser ska kunna erbjudas vardagar året om mellan klockan 07.00 - 20.00. 
Tidpunkten för utförandet kommer leverantören överens med kunden om. 

Omsorgsinsatser omfattar: 
• Personlig hygien 
• Dusch/bad 
• På/avklädning 
• Toalettbesök 
• Förflyttning 
• Social omsorg/stöd 
• Bäddning 
• Tillsyn 
• Måltidsstöd 
• Avlösning 
• Ledsagning 
• Utevistelse 
Hemsjukvård avses hälso- och sjukvård i kundens hem. Delegation/instruktion ges av 
disttiktssköterskor, sjukgymnaster och arbetsterapeuter till enskild personal 
med erforderligkompetens. 

Omvårdnadsinsatser ska kunna erbjudas samtliga dagar året om mellan klockan 
07.00 - 22.00. Tidpunkten för utförandet kommer leverantören överens med kunden om. 

1.7 Uppdragsvolym 
Kommunen kan inte garantera någon uppdragsvolym eftersom kunden själv väljer leverantör. 

1.8 Tilläggstjäuster 
Utöver de bistånds beslutade insatserna har en leverantör, som tecknat avtal med kommunen, 
rätt att erbjuda så kallade tilläggstjänster till kund. Med tilläggstjänster avses dels sådana 
tjänster som ingår i biståndsbeslutet men där den enskilde vill utöka volymen eller antalet 
tillfällen som insatsen utförs jämfö1t med biståndsbeslutet och dels sådana tjänster som inte 
ingår i biståndsbeslutet. Tilläggstjänsterna betalas inte av kommunen, utan av kund som 
beställer dem och kunden betalar direkt till leverantören. Tilläggstjänster får inte vara 
obligatoriska för kund för att denne ska kunna välja en leverantör. 
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1.9 Information och marknadsföring 
Kommunen kommer att informera om leverantörens verksamhet på kommunens 
hemsida www.bastad.se, samt i pappersfann. Biståndshandläggarna kommer 
också att informera om vilka leverantörer som finns att välja i samband med 
kundens val. Leverantören har rätt att marknadsföra sin verksamhet. 
Kommunen förutsätter att leverantören utformar sin marknadsföring på ett sådant 
sätt att den enskilde inte uppfattar det som påträngande och som i övrigt är etiskt 
försvarbart. 

1.10 Geografiska områden 
Leverantör skall erbjuda tjänster inom hela Båstads kommun. Krav på specifikt geografiskt 
område godkänns ej. 
Aktuell volymuppgift för respektive insats framgår av bilaga. 

1.11 Kapacitetstak 
Så länge kapacitetstaket inte är uppnått får inga uppdrag avvisas. Leverantören 
ska utöver angivet kapacitetstak kunna ta emot mindre utökningar av insatser, 
om detta behövs för att upprätthålla kontinuiteten fö1· kunden. 
Leverantör som angivit kapacitetstak ska omedelbart informera kommunens 
kontaktperson när kapacitetstaket är uppnått. Så snart leverantören åter har 
utrymme ska detta meddelas kommunens kontaktperson. 

1.12 Huvudmannaskap 
Båstads kommun är huvudman och ytterst ansvadg för verksamheten och beslutar om bistånd 
enligt Socialtjänstlagen, SoL och andra frågor som innefattar myndighetsutövning. 
Kommunen är skyldig att kontrollera och följa upp verksamheten. 

Det är biståndshandläggare i kommunen som beslutar om bistånden/insatserna. 

1.13 Tjänster som inte ingå1· i det fria valet 

Följande tjänster kommer att finna kvar i Båstads kommuns regi: 

• Trygghetsjour kvarstår inom kommunen som mottagare och fö1medlare av 
trygghetslarm . Patienter inskrivna i ASIH, palliativ primärvårdsansluten hemsjukvård. 

• Anställning av kontaktperson kvarstår i kommunal regi. 

• Övergripande anhörigstöd kvarstår i kommunal verksamhet. 

• Uppsökande verksamhet kvarstår i kommunal verksamhet. 

• Matdistribution samt ordinerad specialkost. 

1.14 Lokaler 
Leverantören står för lokaler för sin verksamhet. 
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2 UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER 

2.1 Upphandlingens form 
Båstads kom1mm tillämpar Lag om valfrihetssystem, LOV, för upphandling av hemvård. I 
hemvården ingår: 

• Serviceinsatser 
• Omsvårdnadsinsatser med delegerad hem.sjukvård 
• Service- och omvårdnadsinsatser med delegerad hem.sjukvård 

2.2 Upplysningar under upphandlingen 
Lämnas av Vård och omsorgschef Susanne Hertting 
Tel: 0431 77000 
e-post: bastads.kommun@bastad.se 

2,3 Ansökan 
Annons och förfrågningsunderlag finns tillgänglig i den nationella databasen, 
www.kammarkollegiet.se samt på Båstads kommuns hemsida www.bastad.se. 
Ansökan ska vara på svenska och märkt "LOV" ska sändas per post till: 
Båstads kommun 
Vård och omsorg 
269 80 Båstad 

Ansökan kan även lämnas i receptionen i Kommunhusets entre, Vångavägen 2, Båstad. 
Receptionens öppettider är kl: 8.00-16.30, fredag 08.00-15.00. 
(Ändringar i öppettide1· kan tex. förekomma i nära anslutning till helger) 
Brevinkast finns vid huvudentrens döff för normalstora kuvert. 

Ansökan kan lämnas i såväl pappersform som i elektronisk fo1m, USB eller CD. 

2.4 Ansökans utformning 
Sökande ska använda sig av kommunens ansökningsblankett för LOV, bilaga. 

2.5 Behandling och godkännancle av ansökan 
Ansökningstiden pågår fortlöpande. Inko1mnen ansökan kommer att öppnas och registreras 
snarast möjligt. Därefter kommer kontroll att göras att sökanden uppfyller samtliga ställda 
krav för det sökta 01mådet. Sökanden som uppfyller samtliga ställda krav för sökt område 
kommer att godkännas som leverantör. Handläggningstiden är beräknad till ca en månad. 
Detta under förutsättning att ansökan är komplett i annat fall kan handläggningen ta längre tid. 

2.6 A vtalstid 
Avtalstiden är löpande med 3 månaders uppsägning från leverantören och en till sex månaders 
uppsägning från kommunen. Se avtalsuppsägning, punkt 5.6 

2.7 Ändring av krav 
Om kommunen ändrar förutsättningar i gällande förfrågningsunderlaget är uppsägningstiden 3 
mån. Detta innebär att alla avtal upphöl' vid samma tidpunkt. Om avtal tecknas under en 
uppsägningsperiod skall avtal tecknas där de nya förutsättningarna framgår. 
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2.8 Besked 
Besked om godkännande kommer att lämnas via e-post. Ange därför e-postadress dit detta 
kan skickas. Observera att adress ska anges till behörig och i ätendet väl insatt person, ej till 
någon allmän adress. Det är leverantörens ansvar att lämnad e-post adress är bevakad. 

Kontaktperson: Telefonnummer: 

E-postadress: 

3 KRAVPÅLEVERANTÖREN 

3.1 Uteslutningsgrunder 
Den upphandlande myndigheten kommer enligt LOV 7 kap 1 §, utesluta en 
sökande/leverantör som: 

1. är i konkurs eller likvidation, är under tvångsförvaltning ellet är föremål för 
ackord eller tills vidare har inställt sina betalningar eller är underkastad 
näringsförbud, 

2. är föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, tvångsförvaltning, 
ackord eller annat liknande förfarande, 

3. genom laga.kraftvunnen dom är dömd för brott avseende yrkesutövningen, 

4. har gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen och den upphandlande 
myndigheten kan visa detta, 

5. inte har fullgjort sina åligganden avseende socialförsäkringsavgifter eller skatt i 
hemlandet eller annan stat inom ESS- området eller 

6. i något väsentligt hänseende har låtit bli att lämna begärda upplysningar eller 
lämnat felaktiga upplysningar som begälts med stöd av denna paragraf 

Om leverantören är en juridisk person, får sökanden uteslutas om en företrädare för 
den juridiska personen har dömts för sådant brott som avses i punkt 3 eller gjort 
sig skyldig till sådant fel som avses i punkt 4. 

Myndigheten begär att en sökande visar att det inte finns någon grund för att 
utesluta denne med stöd av ovanstående punkter. 

Kommunen kommer att inhämta hos skattemyndigheten ifylld blankett, SKV 4820, "Begäran 
om upplysningar upphandling". Uppgifterna får, vid anbudstidens utgång, inte vara äldre än 
två månader. Motsvarande utländska bevis godtas. 

I Svar: I Bilaga nr: 
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3.2 F-skatt 
Leverantör skall inneha F-skattsedel eller F A-skattsedel. Vidare skall även leverantörens 
organisationsnummer klart framgå. 

Kontroll sker mot SKV4820. 
Utländska leverantörer kan verifiera detta på annat sätt. 

'Svar: I Ev Bilaga nr: 

3.3 Ekonomisk kapacitet 
Kommunen ställer ej särskilda krav på ekonomisk kapacitet. 

3.4. Kvalitetsregister 
Entreprenör skall medverka i de nationella kvalitetsregister som kommunen deltar i. 

Svar: 

3.5. Kompetens och erfarenhet hos personal 
Leverantören ska utföra sina åtaganden med den personalstyrka som är erforderlig 
och med de kvalifikationer som krävs för att uppfylla kraven på god hemvård med helhetssyn 
som grund. Den personal som ska utföra arbetsuppgifterna ska ha tillräcklig kompetens och 
dokumenterad erfarenhet för arbetet. 
Leverantör av omsorgsinsatser ska ha minst 85% utbildad personal, det vill säga med godkänd 
examen från gymnasiets treåriga omvårdnadsutbildning, omvårdnadsutbildning för vuxna 
(PO-vux) omfattande tre terminer med lägst 1350 godkända poäng, :friskvårdsprogrammet 
inklusive sjunde tenninen, eller annan utbildning som bedöms likvärdig. Vidare krävs goda 
kunskaper i svenska när det gäller både att tala, läsa och skriva eftersom personalen måste 
kunna ta emot instruktioner, samtala med kunderna och dokumentera insatserna. 

Leverantören bekräftar att kravet uppfylls 
Svar: 

3.6. Kunskaps- och erfarenhetsbakgrund 

Kompetenskrav för serviceinsatser 
• Leverantören och dennes personal ska ha för arbetsuppgifterna och verksamhetens 

imiktning adekvat kunskaps- och erfarenhetsbakgrund. Med detta menas att tjänsterna 
ska kunna utföras på ett fackmannamässigt sätt. 

• Leverantören ska ha kunskap om tillämpliga lagar, förordningar, författningar och 
allmänna råd. 

• Leverantören ska ha datavana, det vill säga självständigt kunna arbeta med en dator 
och kunna hantera Internet och e-post och annan administrativ kompetens för att driva 
verksamheten. 
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• Leverantören ska ha goda kunskaper i svenska när det gäller både att tala, läsa och 
skriva. 

3. 7 Kompetenskrav för service och omsorg 
• Verksamhetsansvarig ska ha lägst godkänd examen från gymnasiets treåriga 

omvårdnadsutbildning, omvårdnadsutbildning för vuxna ( PO-vux ) omfattande tre 
terminer med lägst 1350 godkända poäng, friskvårdsprogrammet inklusive sjunde 
terminen, eller annan utbildning som bedöms likvärdig. Utöver detta ska 
ve1ksamhetsansvarig ha minst två års erfarenhet under de senaste tio åren av arbete 
inom vård och omsorg. Med erfarenhet av vård och omsorg avses arbete inom 
äldreomsorg, omsorg om personer med funktionsnedsättning och/eller sjukvård 
exempelvis som omsorgspersonal eller arbetsledare. 

• Personal som arbetar med omsorgsarbete skall ha sådan utbildning och/eller erfarenhet 
som gör det möjligt för sjuksköterska , sjukgymnast och arbetsterapeut att 
delegera/instruera hemsjukvårdsuppgifter. 

• Leverantören ska ha kunskap om tillämpliga lagar, förordningar, författningar och 
allmänna råd. 

• Leverantören ska ha datavana, det vill säga självständigt kunna atbeta med en dator 
och kunna hantera Internet och e-post och annan administrativ kompetens för att driva 
verksamheten. 

• Leverantören ska ha goda kunskaper i svenska när det gäller både att tala, läsa och 
skriva. 

Leverantören skall styrka sin erfarenhet och kompetens med adekvata utbildningsbevis 

Leverantören bekräftar att kravet uppfylls 

I Svar: I Bilagor nr: 

4 KRAV PÅ TJÄNSTEN SERVICE OCH OMSORG 

Vid vissa av nedanstående krav skall leverantören bifoga rutiner/dokument, vilket framgår vid 
de aktuella kraven. En leverantör kan riskera att inte bli godkänd om dessa rutiner/dokument 
innehåller allvarliga sakfel. Det är kommtmen som gör den bedömningen. 

4.1 Mål och kvalitetskrav 
Verksamheten skall bedrivas enligt allmänna mål och riktlinjer som följer av Socialtjänstlagen 
samt övriga lagar och författningar som gäller inom verksamhetsområdet samt 
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd. Verksamheten ska bedrivas med beaktande av 
allas likhet inför lagen, saklighet och opartiskhet. Verksamheten ska vara av god kvalitet. 
Stor vikt läggs på samarbete med närstående, god man/förvaltare samt andra vårdgivare. 
Samtliga leverantörer ska se till att verksamheten bedrivs religiöst och politiskt obundet, 
Den enskilde ska bemötas lika oavsett kön, sexuell läggning, religion och etnisk tillhörighet. 

Leverantören bekräftar att kravet uppfylls 
Svar: 
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4.2 Åtagande 
Leverantörens åtagande är att uppnå de mål och täcka de behov som framgår av kunds 
bistånds beslut. 
Utgångspunkten för service och omsorg ska vara att upprätthålla den enskildes funktioner 
samt att motverka social isolering. Leverantören ska ha ett rehabiliterande och aktiverande 
förhållningssätt och ge hjälp till självhjälp. 

Verksamheten ska vara av god kvalitet, vilket bl.a. innebär att, 
• Den enskilde ska känna trygghet och säkerhet i det egna hemmet 
• Alla insatser ska ges på ett respektfullt sätt och med ambition att stimulera de enskilde 

att nyttja sin egen förmåga för att uppleva god livskvalitet, 
• Den enskilde och dennes närstående alltid får ett gott bemötande. 
• Den enskilde ska alltid veta när och vem som kommer. 
• Insatsema ska ges med stor tillgänglighet och flexibilitet. 

Leverantören bekräftar att kravet uppfylls 

/Svar: 

4.3 God man/förvaltare 
En god man/förvaltare är utsedd att företräda en viss person som på grnnd av 
sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande, 
behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sälja för sin 
person, utan att dennes rättshandlingsförmåga begränsas. God man och förvaltare utses av 
överförmyndare/tingsrätten genom en ansökan .. Leverantören ska snarast meddela 
biståndshandläggare om behov av god man bedöms föreligga. Leverantörens anställda får inte 
ha uppdrag som god man/fö1valtare för leverantörens kunder. 

Leverantören bekräftar att kravet uppfylls 
Svar: 

4.4 Tolk 
Leverantören ska se till att kund får tolkhjälp 01n så behövs. Biståndshandläggare anvisat tolk. 
Leverantör ansvarar för uppkomna kostnader 
Leverantören bekräftar att kravet uppfylls 
Svar: 

4.5 Biståndsbeslut/ beslut om insats och genomförandeplan 
Biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen fattas av biståndshandläggare i kommunen. 

Utifrån biståndsbeslutet upprättar leverantören en genomförandeplan inom 7 dagar från det att 
insatsen påböijats. Planen ska ge en samlad beskrivning av hur kundens behov av insatser i 
fotm av setVice och personlig omsorg ska genomföras. Planen ska göras tillsammans med 
kunden och/eller dennes företrädare för att stärka kundens inflytande och delaktighet. 
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Leverantören bekräftar att kravet uppfylls l Svar: 

När en kund efter sjukhusvistelsen är utskrivnings klar, utan stora förändringar av behoven, 
ska kommunen och landstinget i samförstånd med kunden gemensamt planera fortsatta 
service- och omsorgsinsatser. Vid förändrat behov görs ett nytt biståndsbeslut. 
Biståndshandläggaren info1merar leverantören omgående om det finns behov av en ny 
genomförandeplan. Leverantören kontaktar sjukhuset för att förbereda hemkomst. 
Vid stora förändringar skall kommunens hemteam överta ansvaret i högst tre veckor. 
Myndighetsenheten avgör vad som är stö1w förändringar. Någon ersättning utgår ej till 
leverantör under period som kommunens hemteam ansvarar. Betalningsansvar för 
utskrivningsklar kund öveitas av leverantören när biståndshandläggaren bedömer att kunden 
kangåhem. 

Leverantören bekräftar att kravet uppfylls 
Svar: 

4.6 IT-system 
Leverantören skall använda kommuns datasystem som för närvarande är SAFE-DOC. 
Leverantören ska hyra datorer av kommunen i den omfattning som krävs. Kostnaden framgår 
av bilaga. Ny-/återanskaffning sker i samråd med IT-ansvarig hos kommunen. Prisjustedng 
äger rnm årligen enligt konsumentprisindex med oktober månad som basmånad. Kommun 
står för utbildningen av det kommunala datasystemet till en nyckelperson hos leverantören 
som sedan i sin tur utbildar sina medarbetare. 

Leverantören bekräftar att kravet uppfylls 
Svar: 

4. 7 Beställning och belffäftelse 
När kunden fått ett biståndsbeslut och valt leverantör, kontaktar den ansvarige 
biståndshandläggaren den leverantör som kunden valt och gör en formell 
beställning. Beställningen skall påbörjas inom 14 dagar från det att leverantören erhållit 
beställningen. I de fall ett nytt ärende aktualiserats i kommunen via vårdplanering från 
sjukhus skall insatserna detre första veckorna utföras av kommunens hemteam. Under denna 
period fastställs vilka behov kunden har. I de fall kunden valt annan utförare än kommunen 
övergår ärendet till leverantören efter tre veckor som längst via en beställning. 

Leverantören bekräftar att kravet uppfylls 
Svar: 

4.8 Omval 
Om en kund önskar göra ett omval och byta leverantör har kunden 14 dagars uppsägningstid. 
Den tillträdande leverantör ska 14 dagar från aviserandet böija utföra sitt uppdrag. 
Avlämnande leverantör ska i god tid 

10 

364

364



dessförinnan överlämna nödvändig inf01mation/dokumentation efter medgivande från 
kunden. 

Leverantören bekräftar att kravet uppfylls 
Svar: 

4.9 Beredskapsplan 
Leverantören ska inordna sin verksamhet i den komm1mala organisationen 
för vård" och omsorg vid extraordinära händelser enligt lag 2006:544( Lagom 
kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser) och vid andra 
allvarliga händelser där kommunens samverkande resurser behöver tas i anspråk. Exempel på 
allvarliga händelser är långvariga elavbrott, omfattande epidemier/pandemier och akuta behov 
av evakueringsbostäder. Leverantören ska också ha en egen beredskapsplanering för liknande 
situationer. 

Leverantören bekräftar att kravet uppfylls 
j Svar: 

4.10 Försäkring 
Leverantören ansvarar för skada på sak och person samt ekonomisk skada som han, eller 
annan för vilken han ansvarar, orsakar genom fel eller försummelse. Leverantör ska teckna 
och under hela avtalstiden vidmakthålla ansvarsförsäkring och andra eiforderliga försäkringar 
för sitt åtagande som håller kommunen och kunden skadelös vid skada vållad av leverantören 
och anställda av leverantören. Giltigt försäkringscertifikat ska insändas till kommunen senast i 
samband med att leverantör erhåller sitt första uppdrag. Vid förnyad försäkring under 
avtalstiden lämnas nytt försäkringscertifikat in till ko:mnlunen senast en vecka före 
försäkringen gått ut Ansvarsförsäkringen skall ha ett försäkringsbelopp om lägst 5 Mkr per 
skada. 

Leverantören bekräftar att kravet uppfylls. Kopia på försäkringscertifikat bifogas. 

I Svar: I 

4.11 Förändring av kundens behov 
Om kundens behov förändras i sådan grad att biståndsbeslutet behöver 
omprövas, ska leverantören omgående kontakta kommunens biståndshandläggare. 
Förändringen av kundens behov ska framgå av leverantörens dokumentation. Det 
ingår också i leverantörens uppdrag att omgående meddela biståndshandläggaren 
om en kund är inlagd på sjukhus eller avlidit. Ersättning utgår till leverantör upp till 5 dagar, i 
de fall leverantören ej erhållit besked 5 dagar innan att kund ej är hemma. 

Leverantören bekräftar att kravet uppfylls 

I Svar: 
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4.12 Verksamhetens kvalitet 
Enligt SoL 3 kap. 3§ ska kvaliteten i verksamheten systematiskt och f01tlöpande utvecklas 
och säkras. Leverantören ska arbeta efter ett upprättat kvalitetssystem. 
Som ett stöd i kvalitetsarbetet kan SOSFS 2006:11, Ledningssystem för kvalitet i verksamhet 
enligt SoL, L VU, L VM och LSS, användas. 

Leverantören bekräftar att kravet uppfylls. 

'Svar: 

4.13 Hantering av enskildas medel 
Kommunens grundregel är att kunden eller godman eller anhörig, sköter hanteringen av 
privata medel. I de fall privata medel handhas av leverantören ska betryggande rutiner för 
detta finnas. 

Leverantören bekräftar att kravet uppfylls. 

I Svar: 

4.14 Skyldighet att ta emot uppdmg/beredskap 
En leverantör f'ar inte tacka nej till nya uppdrag. 
Leverantören ska ha en beredskap att kunna utföra tjänstema även när den ordinatie 
personalen är frånvarande. 
Leverantören ska vara beredd att utöver sitt åtagande ta emot mindre 
utökningar av insatser, om detta skulle behövas för att upprätthålla kontinuitet 
förktmden. 
Kommunen ansvarar normalt för att trygghetslarmen fungerar. Leverantören ska vara 
behjälplig med utökning av tillsyn av sina kunder vid störningar i telefonnätet. 
Det är inte heller möjligt att begränsa sina insatser till vissa tider på dygnet, 
till exempel exkludera uppdrag som innehåller insatser på kvällar och/eller helger. 

Leverantören bekräftar att kravet uppfylls. 

I Svar: 

4.15 Nyckelhantering 
Leverantören ska ha säkra rutiner för hantering av den enskildes nycklar. Det ska finnas 
tydliga rutiner för hur utlämning och återlämning med signering går till. 
Vid förlust av nycklar som orsakats av leverantören skall denne ombesörja och bekosta 
låsbyte så snait det kan ske. Eventuella kostnader som drabbar den enskilde på grund av 
låsbyte förorsakat av leverantörens personal bärs av leverantören. Anmälan om låsbyte skall 
omedelbart ske till kommunens larmansvarig. 

Leverantören bekräftar att kravet uppfylls. Leverantör skall beskriva hur nyckelhantering 
sker. 

'Svar: 
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4.16 När kund inte är anträffbar 
Leverantör skall skriftligen konuna överens med respektive kund om rutin för vem som skall 
kontaktas om kund inte är anträffbar på överenskommen tid 

Leverantören bekräftar att kravet uppfylls. 

I Svar: 

4.17 Kontaktmannaskap 
Leverantören ska ha dokumenterade rutiner för kontaktmannaskap. 

Leverantören bekräftar att kravet uppfylls. I Svar: 

4.18 Samverkan 
Leverantören ska samverka med regionens och kommunens hälso- och sjukvård, 
biståndshandläggare, trygghetsjouren, anhöriga och andra för kunden viktiga personer och 
organisationer, liksom med gode män och förvaltare när det är aktuellt. Representant för 
leverantören ska vid behov delta i vårdplanering i samverkan mellan huvudmännen och 
kunden. 
I uppdraget ingår att vara kunden behjälplig med externa kontakter som till exempel färdtjänst 
och läkare. 

Vid samverkan med kommunens hälso- och sjukvård ska leverantören ha beredskap för att 
kunna uppsöka den kommunala hälso- och sjukvården där den befinner sig. 

Representanter för leverantören ska medverka i kommunens utvecklings- och 
samverkansgrupp minst fyra gånger per år. 

Leverantören bekräftar att kravet uppfylls 
Svar: 

I tjänsten omsorgsinsatser ingår att leverantörens personal ska kmma utföra hemsjukvård på 
delegation/instruktion från sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast. Delegationen är 
personlig och det är ansvarig legitimerad person i konununen som ska säkerställa att 
delegaten (mottagaren) har erforderlig kompetens för uppdraget. 

Leverantören bekräftar att kravet uppfylls 
Svar: 

Leverantören ska aktivt arbeta med fortbildning av personalen om äldre och 
:funktionshindrades förutsättningar för ett självständigt liv och personalens kompetens och 
bemötande i omsorgen. Leverantören skall se till att personalen får kontinuerlig utbildning, 
handledning och arbetsledning i det vardagliga arbetet. 

13 

367

367



Leverantören ska delta i de av kommunen beslutade utbildninglkompetensutvecklingsprojekt 
med stöd av ansökta statliga stimulansmedel samt vara med och utfo1ma dessa projekt. 

Leverantören bekräftar att kravet uppfylls 

'Svar: 

Leverantören ska ansvara för att kontinuerligt erbjuda APU-platser (arbetsplatsförlagd 
utbildning) till elever på omvårdnadsutbildningar. 

Leverantören ska ha rutiner för introduktion av nyanställda. 

Leverantören bekräftar att kravet uppfylls. 
r Svar: 

4.20 Arbetsgivaransvar och arbetsmiljöansvar 
Leverantören är arbetsgivare för sin personal och är ansvarig för att gällande lagar) 
författningar och avtal iakttas. Leverantören har ansvaret för arbetsmiljön enligt gällande 
lagar och författningar. Leverantören ska ha och kontinuerligt utveckla metoder för att 
upprätthålla en god arbetsmiljö. Samtliga arbetsskador och tillbud skall dokumenteras på ett 
sådant sätt att erfarenheter kan återföras till verksamheten och i förekommande fall delges 
Arbetsmiljöverket) Försäkringskassan och fackliga representanter. 

Leverantören bekräftar att kravet uppfylls 
Svar: 

4.21 Samordningsansvar enligt arbetsmUjöfagen 
Den leverantör som har mest utförd tid hos kund har samordningsansvar enligt 
Arbetsmiljölagen. 

Leverantören bekräftar att kravet uppfylls 
Svar: 

4.22 Identifikation 
Leverantören ska se till att personal bär fotolegitimation. Företagets namn, den anställdes 
namn samt titel ska framgå av legitimation/tjänstekort. Legitimation och tjänstek01t ska bäras 
väl synliga. Dessutom skall personal ha godkänd legitimation att uppvisas på begäran. (t.ex 
godkänd banklegitimation. SIS~ko1t) Leverantören ska ha rutiner för säker hantering av 
legitimation och tjänstekort. Leverantören ska alltid meddela den enskilde om en för den 
enskilde okänd person kommer att besöka henne eller honom. 

Leverantören bekräftar att kravet uppfylls 
Svar: 
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4.23 Goda hygienrutiner 
Leverantören ska ha dokumenterade hygiemutiner som personalen känner till och som 
efterföljs. Utöver detta ska skyddsutrustning finnas att tillgå vid behov. 

Leverantören bekräftar att kravet uppfylls 

!Svar: 

4.24 Tandvård och munhygien 
Rätten till nödvändig tandvård och uppsökande munvård ska uppmärksammas 
Entreprenören ska ansvara för att den som är berättigad till uppsökande verksamhet 
informeras om möjligheten till en munhälsobedömning varje år. 

Entreprenören ska ansvara för att personalen följer de instruktioner som framgår av det 
munvårdskort som upprättas vid bedömningstillfället. 
Särskilt avtal finns mellan Region Skåne och kommunen om munhälsa och tandvård, se 
bilaga. 

Leverantören bekräftar att ovanstående skaU-krav acce teras. 
Svar: 

4.25 Information till huvudman 

Leverantören åtar sig att på eget initiativ informera kommunen om verksamheten. 

Verksamhetsberättelse avseende föregående år skall överlämnas till kommunen den 15 
februari. 
Leverantören skall delta i sammankomster för leverantörer som kommunen anordnar minst 
fyra gånger per år samt ta del av all den information som där eller på annat sätt förmedlas av 
kommunen. 

Leverantören bekräftar att kravet uppfylls 

!Svar: 

4.26 Tystnadsplikt 
Leverantören ska se till att all personal undertecknar enförbimlelse om den tystnadsplikt som 
råder enligt aktuell lagstiftning. 

Leverantören bekräftar att kravet uppfylls. 

!Svar: 
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4.27 Dokumentation och förvaring av handlingar 
Leverantören ska se till att förekommande joumalföringsplikt utförs enligt socialtjänstlagen 
och patientdatalagen samt socialstyrelsens allmänna råd och föreskrifter rörande 
dokumentation. 
Leverantören ansvarar för att handlingar som rör kundens personliga förhållanden förvaras så 
att obehörig inte får tillgång till dem. 
Leverantören ska se till att efter samtycke från den enskilde kunden, fullständig 
dokumentation enligt Socialtjänstlagen och Patientdatalagen överförs till mottagande 
leverantör. Samtliga handlingar skall överlämnas utan kostnad. 

Leverantören bekräftar att kravet uppfylls. 
)Svar: 

Vid eventuellt upphörande av verksamheten i leverantörens regi ska samtliga 
joumalhandlingar och dokumentation överlämnas till kommunen utan kostnad. 
Leverantören skall se till att samtliga joumalhandlingar och dokumentation överlämnas till 
kommunens centraladdv när en kund flyttar utanför kommunen, avslutar ärendet eller avlider. 
Samtliga handlingar skall överlämnas till kommunen utan kostnad. 

Leverantören bekräftar att kravet uppfylls 
Svar: 

Leverantören ska dokumentera i samma system som vård- och omsorgsförvaltningen 
förvaltningen, för tillfället i Safe-Doc dokumentationssystem. 

Leverantören bekräftar att kravet uppfylls 

I Svar: 

4.28 Synpunkter ocli klagomål 
Leverantören ska säkerställa att det finns rutiner för att samla in och använda synpunkter och 
klagomål från den enskilda samt från t e x myndigheter i enlighet med SOSFS 2006: 11. 
Båstads kommuns rutin skall användas. 

Leverantören bekräftar att kravet up fylls. Kopia på kommunens rutin bifogas. 
Svar: Bilagor nr: 

4.29 Rutiner för att identifiera och rappo1·tera fel ocll brister 
Leverantören ska se till att personalen har ingående kunskaper om samt säkerställa att det 
föms rutiner i verksamheten för att identifiera och rapportera fel och brister samt åtgärda 
orsakema. Detta i enlighet med SOSFS 2006:11. 
Båstads kommuns rutin skall användas 

Leverantören bekräftar att kravet uppfylls. 

I Svar: lBilagorm: 
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4.30 Amnälningsskyldighet - LEX Sarah 
Enligt socialtjänstlagen 14 kap 2 § skall var och en som är verksam inom omsorger om äldre 
märmiskor elle1· märmiskor med funktionshinder vaka över att dessa får god omvårdnad och 
lever under trygga förhållanden. Socialstyrelsen har i föreskrifter och allmärma råd (SOSFS 
2008: 10) definierat begreppet allvarliga missförhållanden. Leverantören har att se till att 
personalen har ingående kunskaper om dessa skyldigheter. Leverantören ska ha väl inarbetade 
skriftliga rutiner ror detta. 
Leverantören ska per omgående meddela kommunen när en Lex Sarah ägt rum samt inkomma 
med utredningen till kommunen så fött den slutförts. 

Leverantören skall följa kommunens rutin/riktlinjer för hantering av Lex Sarah-ärenden, se 
bilaga. 

Leverantören bekräftar att kravet uppfylls I Svar: 

4.31 Anmälan om falltillbud/avvikelser 
I SOSFS 2005: 12 anges att lokala riktlinjer ska finnas för avvikelsehantering inom hälso- och 
sjukvårdsområdet. Rapportering av avvikelser ska göras enligt kommunens riktlinjer se 
bilaga. 

Leverantören bekräftar att kravet uppfylls. I Svar: 'Bilagorm: 

4.32 Fallprevention 
Leverantören ska i tillämpliga delar använda sig av kommunens riktlinjer för fallprevention 
och rappo1tering av fallolyckor, se bilaga. 

Leverantören bekräftar att kravet uppfylls. 

'Bilagorm: 'Svar: 

4:33 Rutiner vicl clödsfall. 
Kommunens rutiner skall följas, se bilaga 

Leverantören bekräftar att kravet uppfylls. 

'Svar: I Bilagor nr: 

4.34 Kommunikationsmeclel 
Leverantören svarar för att anskaffa och bekosta erforderliga kommunikationsmedel såsom 
telefon och PC med möjlighet till bredband med e-post.(Krav på leasing av datorer se punkt 
4.6.) 
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Leverantören bekräftar att kravet uppfylls I Svar: 

4.35 Statistik 
Leverantören är skyldig att utan ersättning leverera statistiska uppgifter till Statistiska 
Centralbyrån, andra statliga myndigheter, Sveriges kommuner och landsting och Båstads 
kommun. 

Leverantören bekräftar att kravet uppfylls I Svar: 

4.36 Miljöpåverkan 
Leverantören ansvarar för att i sin verksamhet aktivt verka för att minimera och undanröja 
negativt miljöpåverkande faktorer. 

Leverantören bekräftar att kravet uppfylls 
Svar: 

4.37 Kvalitetsuppföljning/tillsyn i leverantörens verksamhet 
Enligt socialtjänstlagen, SoL, 13 kap 5 § har kommunen den löpande tillsynen över 
verksamheten. Kommunen äger därmed rätt att kontrollera och följa upp verksamheten. 
Kommunen skall för detta ändamål äga tillträde till de lokaler där verksamheten bedrivs samt 
få tillgång till sådana uppgifter om verksamheten som nämnden anser vara erforderliga. 

Enligt SoL 13 kap 3 § har även Socialstyrelsen tillsynsansvar över verksamheten. 

Kommunen kommer under avtalstiden att följa upp kvalitetsvillkoren för uppdraget enligt 
kl'aven i förfrågningsunderlaget inkluderat bilagor. Skulle inte kvaliteten motsvara det som 
angivits kommer kommunen vid återkommande brister att häva avtalet. Vidare förbehåller 
kommunen sig rätten att genomföra undersökningar av kunds upplevelser av kvaliten. 

Leverantör skall efter anmodan medverka i kommunens uppföljningsarbete. 

Leverantören bekräftar att kravet uppfylls 

'Svar: 

4.38 Insyn för allmänheten 
Kommunen är enligt lag skyldig att beakta allmänhetens rätt till insyn i kommunal 
verksamhet som bedrivs på entreprenad. Leverantören ska därfOr lämna sådana uppgifter som 
allmänheten efterfrågar. Förutsättningen för utlämnande av uppgift är dock att leverantören 
och kommunen är ense om att uppgiften är av den karaktären att den kan tillhandahållas 
allmänheten. 

18 

372

372



Leverantören bekräftar att kravet uppfylls I Svar: 

4.39 Anhöriganställning. 
Insatser som utförs via anhöriganställning ansvarar kommunen för. 

Leverantören bekräftar att kravet uppfylls 

'Svar: 

5 KOMMERSIELLA VILLKOR 

De kommersiella villkoren ligger till grund för avtal mellan kommun och leverantör. 

5.1. Allmänna avtalsvillkor 
Villkoren i detta förfrågningsunderlag kommer utgöra underlag för det kontrakt som 
kommunen utformar. 

5.2. Avtalets identiteter 
Avtal kommer att tecknas mellan kommunen och de leverantörer som blivit godkända utifrån 
ställda krav i förfrågningsunderlaget. 

5.3. HandHngarnas inböJ·des 
För avtalet gäller nedanstående handlingar. Förekommer i dessa mot varandra stridande 
uppgifter eller föreskrifter gäller de sinsemellan i följande rangordning: 
1. Tillägg och ändringar till detta avtal 
2. Detta avtal inklusive bilagor och kompletteringar 
3. Anbudsinfordran med eventuella förtydliganden och ändringar 
4. Leverantörens ansökan med eventuella, av kommunen begärda, kompletteringar. 

5.4. Avtalsomfattning 
Enligt förfrågningsundel'lag med bilagor och antagen ansökan. 

5.5. Avtalstid 
Kommunen tecknar avtal löpande med leverantörer, efterhand som ansökningar inkommer 
och godkänns. Avtalstiden är löpande med tre månaders uppsägning från leverantören och en 
till sex månaders uppsägning från kommunen från tidpunkten för avtalstecknandet. 
Uppsägning kan ske enligt nedanstående plmkt. 

5.6. Uppsägning 
Leverantör som avser att avveckla sin verksamhet ska meddela kommun och kund minst tre 
månader före verksamhetens upphörande. Avtalet upphävs när verksamheten har upphört. 
Uppsägningen ska vara skriftlig för att äga giltighet. 
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Kommunen kan säga upp avtalet med sex månaders uppsägningstid om valfrihetssystem inte 
längre kommel' att tillämpas. 

Har leverantör saknat uppdrag tmder en period om tolv månader kan avtalet sägas upp med tre 
månaders uppsägningstid. 

Kommunen kan säga upp avtalet när som under avtalstiden med tre månaders uppsägningstid 
om brist föreligger hos leverantören som vid ansökan skulle ha lett till att godkännande som 
leverantör ej skulle ha skett eller annat allvarligt åsidosättande av avtalets villkor skett och 
bristen ej åtgärdats trots skriftlig uppmaning därom. 

Vid extraordinär brist som vid ansökan skulle ha lett till att godkännande som leve1'antÖ1' ej 
skulle ha skett eller annan extraordinär händelse gällande kvaliteten i utförd tjänst samt då 
ansökan om konkurs av leverantör föreligger kan avtalet sägas upp med omedelbar verkan. 

Avtalet kan dessutom hävas om det, vid kommunens kontroll av räkenskaper, framgår att det 
finns en risk för obestånd som äventyrar leverantörens möjligheter att fullfölja sina åtaganden 
under resterande del av avtalstiden. 

Om kommunen ändrar förutsättningar i gällande förfrågningsunderlaget är uppsägningstiden 3 
mån. Detta innebär att alla avtal upphör vid samma tidpunkt. Om avtal tecknas under en 
uppsägningsperiod skall avtal tecknas där de nya förutsättningama framgår. 

5.7. Meddelarfrihet 
Leverantören förbinder sig att, med undantag för vad som nedan anges, inte ingripa mot eller 
efterforska den som lämnat meddelande till författare, utgivare eller motsvarande för 
offentliggörande i tryckt skrift eller i radioprogram eller i sådana upptagningar. Förbudet 
gäller inte sådana meddelanden som avser företagshemlighet som skyddas av lagen om skydd 
för företagshemligheter eller omfattas av tystnadsplikt för leverantörens anställda utanför det 
verksamhetsområde som leverantörsförhållandet omfattar och inte heller i vidare mån än vad 
som omfattas av meddelarfrihet för offentligt anställda enligt 13 kap offentlighets- och 
sekretesslagen. 

Kommunen har rätt att häva avtalet i fö1tid om leverantören i väsentligt avseende eller vid 
upprepade tillfällen brutit mot ovan angivet efterforskningsförbud. 

Leverantören bekräftar att kravet uppfylls 

l Svar: 

5.8. Pris/valuta 
Leverantören erhåller en fast ersättning för vaije kund. Ersättningen för respektive kund 
framgår utav bistånds beslutet. Ersättningen är lika med den sammanlagda schablontid som 
beräknats per beviljad insats. I ersättningen. ingår kostnader för utförandet inklusive 
personalkostnader samt kostnader för administration, lokaler, material, kringtid (resor, 
utbildning och möten) och momskompensation. Någon skillnad i ersättningsnivå mellan 
utförda serviceinsatser och utförda omsorgsinsatser finns ej, se bilaga. 
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5.9. Prisjustering 
Ersättningen kommer årligen att räknas om från och med den första april vmje år. 
Kommunstyrelsen kommer årligen att ta beslut om den nya ersättningsnivån. 

Vid åliggande om direkta besparingar gentemot den kommunala verksamheten kan 
motsvarande prisjustering göras gentemot de kontrakterade leverantörerna med tre månaders 
varsel. 

Kundens frånvaro 
Om kunden vet att denne inte kommer att vara hemma när insatserna är planerade att utföras, 
ska det anmälas till leverantören senast sju (7) dagar i förväg. Ersättning utgår då inte tilI 
leverantören. 

Vid oplanerad frånvaro utges ersättning de fem (5) första dagarna. Om insatserna är 
överenskomna vaije dag utgår det ersättning med 1/30 per dag. Om insatserna är planerade 
mer sällan utgår ersättning med 114 av den månatliga ersättningen. Om leverantören inte har 
några planerade insatser hos kunden under aktuell tid utgår ingen ersättning till leverantören. 

5.10. Utbetalning av ersättning 

Ersättning betalas ut 30 dagar efter fakturadatum. Faktureringsavgifter, påminnelseavgifter 
eller dylikt accepteras ej. 

5.11. Fakturering 

Leverantören ska efter vmje kalendermånad skicka en faktura och ska vara kommunen 
tillhanda senast sju dagar efter månadsslut. 

Förutom angivelse av vad fakturan avser ska följande anges: 
Företagets namn, adress och telefonnummer. 
Företagets plus- eller bankgiro nummer. 
Innehav av F-skattebevis. 
Fakturanummer 
Fakturabelopp 
Fakturadatum 
Förfallodatum 

Fakturan skall också vara så utformad att det lätt går att utläsa hur den totala månatliga 
ersättningen är uträknad. Tillsammans med fakturan ska det bifogas en bilaga som 
specificerar kunderna, deras personnummer, beviljad ersättning samt uppgifter om eventuella 
avvikelser. 

Fakturan ska inte innehålla moms eftersom insatserna är av icke skattepliktig verksamhet. Om 
en leverantör endast ska fakturera kommunen för serviceinsatser ska kommunen faktureras 
moms motsvarande 25 %. 

Fakturan ska ställas till: 
Båstad Kommun 
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Ansvar7002 
Box 1120 
269 22 BÅSTAD 

5.12. Rätt att innehålla betalning 
Har kommunen krav på grnnd av leverantörens dröjsmål eller på giund av uppdraget inte har 
genomförts på överenskommet sätt har kommunen rätt att hålla inne så mycket av betalningen 
som motsvarar kravet. 

5.13. Kvalitctsuppföljning 
Kommunen kan under avtalstiden följa upp villkoren för uppdraget. Skulle inte uppdragets 
utförande motsvara det som angivits har kommunen vid återkommande brister rätt att häva 
avtalet. 

5.14. Försäkring 
Leverantören ansvarar för skada på sak och person samt ekonomisk skada som han, eller 
annan för vilken han ansvarar, orsakar genom fel eller försummelse. Leverantör ska teckna 
och under hela avtalstiden vidmakthålla ansvarsförsäkring och andra erforderliga försäkringar 
för sitt åtagande som håller kommunen och kunden skadelös vid skada vållad av leverantören 
och anställda av leverantören. Giltigt försäkringsce1iifikat ska insändas till kommunen senast i 
samband med att leverantören erhåller sitt rorsta uppdrag. Vid fömyad försäkiing under 
avtalstiden lämnas in till kommunen senast en vecka före försäkringen gått ut. 
Ansvarsförsäkringen skall ha ett försäk:iingsbelopp om lägst 5 Mkr per skada. 

5.15. Uppdragsutförande 
Leverantören företag skall utföra alla delar av avtalat åtagande i enlighet med bestämmelserna 
i detta avtal och med den skicklighet och omsorg som kommunen har anledning att förvänta 
av ett välrenommerat företag verksamt inom branschen. 

5.16. Krav på utföra1·en 
Leverantören förbinder sig att samtliga krav som ställs på leverantören vid godkännandet ska 
var uppfyllda vid vaije given tidpunkt och ansvarar för 
att fullgöra sina skyldigheter mot det allmänna vad beträffar skatter och avgifter, 
att åberopa sin F- eller FA-skattsedel under hela avtalsperioden, 
att förändringar beträffande egen F-skattestatus ofördröjligen meddelas kommunen, 
att avkräva samma utfästelse av den som leverantören i förekommande fäll anlitar, 
att vidmakthålla försäkring enligt förutsättningarna för uppdraget under hela avtalstiden, 
att förändringar i bolagets firma ofördröjligen meddelas kommunen, 
att auktoriserad revisor är anlitad om så krävs enligt lag 

5.17. Ändringar och tillägg till avtal 
Om kommunen ändrar förutsättningar i gällande förfrågningsunderlaget gäller detta även 
tidigare godkända leverm1törer, vars tillstånd således kommer att omprövas med en 
omställningstid på tre månader. 

5.18. Överlåtelse av avtal 
Part har inte rätt att utan motpartens sk:iiftliga medgivande överlåta sina rättigheter och 
skyldigheter enligt detta avtal. 
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5.19. Underleverantör 
Leverantören ska ha kommunens godkännande för att ra anlita underleverantör för utförande 
av del av leverantörens åtagande enligt detta avtal. Dessa omfattas av samma krav och villkor 
som leverantören. Leverantören är ansvarig mot kommunen för underleverantör enligt 
förfrågningsunderlagets villkor. 

5.20. Skadestånd 
Leverantören svarar i förhållande till kommunen för skadestånd som kommunen, på gnmd av 
vållande och/eller oaktsamhet hos leverantören, kan komma att förpliktas utge till tredje man. 

5.21. Force majeure 
Om paiis fullgörelse av detta avtal förhindras eller blir oskäligt betungande till följd av 
omständighet utanför hans kontroll såsom krig, blockad, eldsvåda, miljöhot, allvarlig 
smittspridning eller annan omständighet som han inte skäligen kunde förväntas ha räknat med 
vid avtalets tillkomst och vars följder han inte heller skäligen kunde ha undvikit eller 
övervunnit eller på gmnd av att hans underleverantör förhindras fullgöra sin leverans på giund 
av omständigheter som här angivits skall detta utgöra befrielsegnmd som medför 
framflyttning av tidpunkten för prestation och befrielse från vite och andra påföljder. Om 
avtalets fullgörande till väsentlig del förhindras för längre tid än en månad på gmnd av viss 
ovan angiven omständighet äger part, utan ersättningsskyldighet, skriftligen frånträda avtalet. 
Om det föreligger omständighet som kan föranleda tillämpning av denna bestämmelse skall 
motpaiien omedelbart skriftligen underrättas om detta. 

Arbetskonflikt rar inte åberopas som befrielsegrnnd. 

5.22. Tvist 
Eventuella tvister skall i första hand avgöras i förhandling mellan parterna, därefter avgöras i 
svensk domstol med tillämpning av svensk rätt på kommunens hemmi. 

5.23. Acceptans av de kommersiella villkoren 
Leverantören skall ange om de kommersiella villkoren accepteras i svarsrutan nedan. Om de 
kommersiella villkoren inte accepteras eller motstridiga uppgifter finns i lämnat anbud kan 
anbudet komma att förkastas. 

Svar: 
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 Tjänsteskrivelse  
 

160105\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (1) 

 
 

Datum: 2016-01-27 
Handläggare: Daniel Kling 
Dnr: KS 000010/2016 – 900 
Till: Kommunstyrelsen 
 

Beslutet skall expedieras till: 
-- 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
 Beslutslogg daterad 2016-01-05  
 

Samråd har skett med: 
.. 
 

 
Beslutsloggar kommunstyrelsen 2016 
 
Sammanfattning av ärendet 
För att säkerställa verkställigheten av beslut fattade av kommunstyrelsen finns det från och 
med 2009 en rutin för uppföljning, en beslutslogg. Vid varje kommunstyrelsesammanträde 
kommer en förteckning bifogas, över de fattade beslut som skall verkställas, återrapporteras 
eller som remitterats för beredning.  
 

Förslag till beslut 
1. Beslutsloggen daterad 2016-01-05 godkänns och läggs till handlingarna.  
 
 
 
Båstad den 27 januari 2016 
 
 
Daniel Kling  
Registrator 
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Beslutslogg kommunstyrelsen 2016 
 
 

* 1 – Förvaltningens status på ärendet. 
 
* 2 – Förvaltningens förväntade datum för politiskt beslut i ärendet om det ska tas beslut, annars när beslutet avses vara verkställt 

2016-01-05 
 
 
 
 
Beslutsinstans, datum 
och § 

Dnr Beskrivning av uppdraget Ansvarig Status  (*1) Färdig-
datum 
(*2) 

Uppdrag till teknik och servie 
§ 28, KS 2012-01-11 
OVK-besiktningar och ven-
tilationsanläggningar 

85/12 Kommunens fastigheter ska ha godkända OVK-protokoll senast 2014. De 
som servar ventilationsanläggningar ska ha en säker arbetsmiljö. Bristerna 
ska åtgärdas omgående. 

Teknik- och 
service/ 
Båstadhem 

Båstadhem arbetar med detta 
tillsammans med teknik och 
service. 
Information på   
KS 2014-03-12. 
Information på KS au 2015-
02-25 

Ny inform-
ation feb-
ruari 2016 

§ 21, KS 2015-01-14 
Fastställande av evene-
mangstid för 2015 (Utred-
ning gällande översyn av 
riktlinjer och policy för 
evenemang) 

1974/14 Utredningen gällande översyn av riktlinjer och policy för evenemang ska 
vara klar att redovisas till kommunstyrelsen senast kvartal 3/2015 för att 
kunna gälla från och med 1 januari 2016. 

Teknik- och 
service 

För handläggning i förvalt-
ningen. 
 
Ärende kommer till KS au 
oktober/KS november 
2015 

Våren 
2016 

§ 87, KS 2015-03-11 
Uppdatering av bidrags-
normer för föreningar 

312/ 
2015 

Ärendet remitteras till förvaltningen. Nya bidragsnormer ska vara klara för 
beslut senast 25 nov 2015. 
 
Beslut KS 2015-10-14 om ny tidsplan: Bidragsnormerna ska vara färdiga att 
börja gälla från 1 januari 2017. 

Teknik och 
service 

Hos teknik och service för 
handläggning. 

Färdiga att 
gälla från 
170101 

§ 94, KS 2015-03-11 
Utredning – ev. nytt re-
ningsverk i Båstads kom-
mun 

383/ 
2015 

Förvaltningen ges i uppdrag att göra en utredning och kostnadsberäkning 
av ett nytt reningsverk inom kommunens gränser. 

Projektingen-
jören (Fredrik 
J) 

För handläggning i förvalt-
ningen.  
Diskussion KS au 150930 - 
Uppdraget kvarstår. 

Första 
halvåret 
2016 
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§ 121, KS 2015-04-15 
Policy för mat och måltider 
i Båstads kommun 

000502/20
15 

Förvaltningen ges i uppdrag att utforma förslag till policy för mat och mål-
tider i kommunen. Förslaget till policy ska vara klart att antas av kommun-
fullmäktige den 25 november 2015. 
 
Beslut KS 2015-10-14 om ny tidsplan: Policy för mat och måltider ska vara 
färdiga att börja gälla från 1 januari 2017 

Teknik- och 
servcice 

Handläggs på teknik och ser-
vice.  
 

KF juni 
2016 

§ 219, KS 2015-09-09 
Budgetdirektiv inför bud-
get 2016 
 

001096/20
15 

1. Förvaltningen ges i uppdrag att ta fram och återkomma med uppdaterade 
underhålls- och investeringsplaner kopplade till investeringsprojektet ”Re-
investering fastighetsbestånd”. Av planerna ska framgå vilka åtgärder som 
är planerade för åren 2016-2018 och till vilken kostnad samt överens-
stämma med de belopp som finns avsatta i drifts- och investeringsbudgetar-
na. 2.Förvaltningen ges i uppdrag att ta fram och återkomma med en uppda-
terad investeringsplan som visar hur investeringsmedlen för projektet ”Re-
investering asfaltsbeläggning” ska användas för de vägar och gator som 
kommunen är väghållare av. Av planen ska framgå vilka åtgärder som är 
planerade för åren 2016-2018 och till vilken kostnad samt överensstämma 
med det belopp som finns avsatt i investeringsbudgeten. 

Teknik och 
Service 

Informationspunkt på KS 
160113 

KS 160113 

 

 

Beslutsinstans, datum 
och § 

Dnr Beskrivning av uppdraget Ansvarig Status  (*1) Färdig-
datum 
(*2) 

Uppdrag till kommunledningskontoret 
§ 137 – KS 2013-05-08 
CEMR-deklarationen 
(Handlingsplan) 

510/12 En handlingsplan ska arbetas fram i enlighet med de anvisningar som ges i 
CEMR-deklarationen. Handlingplanen ska vara beslutad av KS senast mars 
2014.  
 
 
 

HR chefen HR-avdelningen arbetar med 
att samordna jämställdhets-
arbetet (CEMR-
deklarationen) med andra 
verksamhetsutvecklande 
processer såsom kommunens 
chefsutvecklingsprogram 
samt nya målstruktur.  
 
Anna Höckert och Marianne 
Malm informerade KS 2014-
12-03 om detta. 
 
Information KS 
2015-06-10 
 

Mars 2016 

§ 106, KS 2015-04-15 
Miljöanalyser inför poli-
tiskt beslut i ärenden 

000255/ 
2015 

Uppdaterad anvisning för tjänsteskrivelser tillämpas under ett år, därefter 
görs en utvärdering 

Kommunkans-
liet 

Tjänsteskrivelsen är uppda-
terad 2015-07-01 

Utvärde-
ring 2016-
07-01 
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§ 113, KS 2015-04-15 
Svar på motion ang. ”Vita 
jobb” 

001868/2
013 

Ärendet utgår från KS 2015-04-15. Ska återkomma för beslut när juridiken 
kring möjligheterna att bifalla motionen klargjorts. 

Upphandlaren Svenskt näringsliv har över-
klagat till konkurrensverket.  
Besked väntas april 2016 

Prel. första 
halvåret 
2016 

§ 142, KS 2015-05-13 
Utredning – fattat beslut att 
stoppa ombyggnation av 
JV9 

582/ 
2015 

En utredning ska göras som besvarar frågorna i det väckta ärendet. Utred-
ningen ska göras av en utomstående konsult. 

Kommun-
juristen 

Pågår. Våren 
2016 

§ 237, KS 2015-09-09 
Hemmeslöv 10:10 mfl. (He-
den) – uppdrag till förvalt-
ningen 

001145/ 
2015 

Förvaltningen ges i uppdrag att komma in med kalkyl på kvadratmeterpris 
för tomterna samt regler för tomtförsäljningarna 

Kommunled-
ningskontoret 

Exploateringsingenjören 
handlägger. 

Våren 
2016 

§ 266, KS 2015-10-14 
Utvärdering av handlings-
planer 

001355/ 
2015 

Inför KS sammanträde i december får förvaltningen i uppdrag att göra en 
sammanställning av: 
A) Programmens handlingsplaner, B) En utvärdering av hur man arbetar 
med handlingsplanerna inom resepektive verksamhet., C) En utvärdering 
om uppnådd effekt D) Förslag till plan för revidering av handlingsplanerna 
inför 2016 för att uppnå programmens intentioner. 

Verksamhets-
utvecklaren 

Verksamhetsutvecklaren 
handlägger 

Samman-
ställning 
över pro-
grammens 
handlings-
planer 
presente-
ras vid KS 
au 160330 

 

 

Beslutsinstans, datum 
och § 

Dnr Beskrivning av uppdraget Ansvarig Status  (*1) Färdig-
datum 
(*2) 

Uppdrag till Bildning och arbete 
 
 
 
 

     

Beslutsinstans, datum 
och § 

Dnr Beskrivning av uppdraget Ansvarig Status  (*1) Färdig-
datum 
(*2) 

 Uppdrag till Samhällsskydd 
§ 61, KS 2015-02-11 
Utredning om sänkta in-
satstider vid akut sjuk-
domstillstånd 

781/14 Ärendet remitteras till vård- och omsorgsnämnden, gällande delen som 
berör hemvårdspersonalens medverkan, för att utreda hur detta påverkar 
vård- och omsorgstagarna och hemvårdspersonalens arbetsmiljö. Vård och 
omsorgsnämnden har avslagit delen som påverkar vård och omsorgsar-
betsmiljö. 

Samhälls-
skyddschefen 

Förvaltningen fortsätter ut-
veckla åtgärder som syftar till 
att sänka insatstiderna. Skri-
velse tillsänd regionen om att 
uppfylla målet för insatstider 
i hela Båstads kommun med 
10-12 minuter. 

Uppfölj-
ning och 
redovis-
ning ska 
ske till KS 
hösten 
2016 
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Beslutsinstans, datum 
och § 

Dnr Beskrivning av uppdraget Ansvarig Status  (*1) Färdig-
datum 
(*2) 

 Uppdrag till Samhällsbyggnad 
§ 95, KS 2015-03-11 
Bostadsförsörjningpro-
gram för Båstads kommun 

384/ 
2015 

Förvaltningen ges i uppdrag att ta fram ett förslag till bostadsförsörjning-
program för kommunen. 
 

Samhälls-
byggnadsche-
fen 

Ute på remiss hos de politiska 
partierna samt de kommu-
nala råden. 

Till KS au 
den 20 
januari 
2016 för 
beslut 

§ 98, KS 2015-03-11 
Planläggning av Lind-
ströms backe i Västra 
Karup 

478/ 
2015 

Ärendet skickas till förvaltningen för beredning. Samhälls-
byggnadsche-
fen 

För handläggning i förvalt-
ningen.  
 
Vilande i avaktan på av-
veckling av vattentäkten.   

Osäkert 

§ 230, KS 2015-11-18 
Inriktningsdokument för 
Förslövs utveckling 

1467/15 Förvaltning ges uppdrag att upprätta ett Inriktningsdokument för Förslövs 
utveckling. samt uppdraget att upprätta en uppdragsbeskrivning för cen-
trala Förslövs utveckling som återkopplas för beslut vid nästkommande 
möte för kommunstyrelsen. 

Samhälls-
byggnadsche-
fen 

För handläggning i förvalt-
ningen. 

Uppdrags-
beskriv-
ning till KS 
160113 

§ 127, KS 2015-04-15 
Inriktningsdokument för 
Båstads utveckling 

496/15 Enligt beslut i SK 150114 ska ett planprogram för Båstad centralort upprät-
tas. Uppdraget ersätter tidigare givna övergripande uppdrag som berört 
utvecklingen av Båstad centralort. Samtidigt gavs Samhällsbyggnad i upp-
drag att återkomma med en närmare beskrivning av erforderlig specialist-
kompetens, kostnader för konsultstöd samt finansiering av uppdraget i 
övrigt. 

Samhälls-
byggnadsche-
fen 

Beslut från KS 2015-11-18 att 
inriktningsdokumentet för 
Båstads tätort ställs ut för 
samråd med allmänheten 
fram till 2016-02-29. 

Våren 
2016 

§ 227, KS 2015-11-18 
Grönstråk Malenskogen – 
Skummeslövsstrands na-
turreservat 

1468/15 Kommunens tjänstemän ges i uppdrag att utreda placering, finansiering och 
utförande av ett grönstråk mellan Båstads motionsslinga och Skum-
meslövsstrands Naturreservat. 

Samhälls-
byggnadsche-
fen 

För handläggning i förvalt-
ningen. 

Våren 
2016 

382

382



 

Beslutsinstans, datum 
och § 

Dnr Beskrivning av uppdraget Ansvarig Status  (*1) Färdig-
datum 
(*2) 

 Uppdrag till vård och omsorg 
§ 269, KS 2015-10-14 
Korttidsplatser i Båstads 
kommun 

001358/ 
2015 

Förvaltningen ges i uppdrag att utreda lokaler för korttidsplatser i Båstads 
kommun. Ärendet ska med till KS senast januari 2016. 

Vård- och 
omsorg 

Till VN i januari 2016 KS feb 
2016 

§ 268, KS 2015-10-14 
Avveckling av LOV (lagen 
om valfrihet) i Båstads 
kommun 

001357/ 
2015 

Förvaltningen ges i uppdrag att utreda förutsättningarna för LOV i Båstads 
kommun 

Vård- och 
omsorgsche-
fen 

För handläggning hos vård 
och omsorg 

Våren 
2016 

Beslutsinstans, datum 
och § 

Dnr Beskrivning av uppdraget Ansvarig Status  (*1) Färdig-
datum 
(*2) 

 Uppdrag till nämnderna 
§ 82 – KS 2015-03-11  
VA-ledningar Öllövsstrand 

1747/ 
2012 

Ärendet remitteras till myndighetsnämnden för bedömning av de enskilda 
anläggningarnas status och kvalitet samt belastningsberäkning. 

Myndighets-
nämnden 

På remiss hos myndighets-
nämnden 

Våren 
2016 
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KS § 24  Dnr KS 000582/2015 - 200 

Anhållan om utredning - fattat beslut om att stoppa ombyggnation 
av JV9 

 
Beskrivning av ärendet Thomas Andersson (L) väckte på kommunstyrelsens sammanträde den 15 april 

2015 ett ärende med anledning av den stoppade ombyggnationen av JV9 i 
Grevie och ställde dels ett antal frågor och dels följande yrkande: En utredning 
ska göras som besvarar de ställda frågorna och denna ska göras av någon 
utomstående konsult, förslagsvis kommunens upphandlade revisionsbolag. 
Vidare yrkades att utredning ska presenteras för Kommunstyrelsen och Vård- 
och omsorgsnämnden vid deras juni-sammanträden. Kommunstyrelsen 
beslutade på ovan nämnda sammanträde att ärendet fick väckas och att det 
skulle skickas till förvaltningen för beredning.  
 
De frågor som skulle besvaras var: 
1. Har KSO och VO-ordförande juridiken på sin sida att utdela ett "stoppbeslut" 
i ett självständigt bolag som Båstadhem? 
2. Hur har Båstadhem hanterat detta "stoppbeslut"? 
3. Det står i protokollet att ett avtal finns mellan Båstadhem och Vård och 
Omsorg i detta ärende. Hur har Båstads kommuns förvaltning hanterat denna 
"stoppbesluts-situation"? 
4. Är detta "stoppbeslut" behandlat i VO-nämnden eller i Kommunstyrelsen? 
Om ja, vilka beslut är fattade? 
5. Vilka konsekvenser har detta "stoppbeslut" fått fram till dags dato för 
Båstadhem och för kommunens förvaltning?  

 
Underlag till beslutet EY:s utredning 
 
Yrkanden Ledamot Ingela Stefansson (S) yrkar följande: 

 
1. Ta fram och anta riktlinjer för ekonomistyrning. De ska bland annat innehålla 
riktlinjer för förhyrning. 
2. Styr upp ansvaret för kommunens lokaler både på politisk nivå och på 
tjänstemannanivå. 
3. Inför som rutin att ta fram konsekvensbeskrivningar inför omorganisationer 
eller andra större verksamhetsförändringar. 
4. Se till att det finns rutiner som säkerställer att Kommunstyrelsens 
uppsiktsplikt över övriga nämnder fungerar. 
5. Ta fram instruktioner för beredning av ärenden. Tydliggör vad som är ett 
tillräckligt beslutsunderlag och inför en kvalitetsgranskningsprocess. 
 
Tjänstgörande ersättare Thomas Andersson (L) yrkar bifall till 
tjänstemannaförslaget.  

 
Propositionsordningar Ordförande Bo Wendt (BP) ställer proposition på framförda yrkanden och 

finner bifall för Thomas Anderssons (L) yrkande.  
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen: 

 
1. Förvaltningen får i uppdrag att ta fram åtgärder i enlighet med 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2016-02-24 2 av 2 

 

 

förvaltningens förslag.  
 

Reservation Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet tillförmån för eget yrkande.  
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 Tjänsteskrivelse  
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1 (3) 

 
 

Datum: 2016-02-04 
Handläggare: Katarina Pelin 
Dnr: KS 000582/2015 – 200 
Till: Kommunstyrelsen 
 

Beslutet skall expedieras till: 
Catharina Elofsson 
Carl-Magnus Billström 
Johan Lindén 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
EY:s utredning  
 

Samråd har skett med: 
Kanslichef Catharina Elofsson 
Kommunjurist Carl-Magnus Billström 
Ekonomichef Johan Lindén 
 

 
Utredning av fattat beslut om att stoppa ombyggnation av JV9 
 
Sammanfattning av ärendet 
Thomas Andersson (L) väckte på kommunstyrelsens sammanträde den 15 april 2015 ett 
ärende med anledning av den stoppade ombyggnationen av JV9 i Grevie och ställde dels ett 
antal frågor och dels följande yrkande: En utredning ska göras som besvarar de ställda frå-
gorna och denna ska göras av någon utomstående konsult, förslagsvis kommunens upphand-
lade revisionsbolag. Vidare yrkades att utredning ska presenteras för Kommunstyrelsen och 
Vård- och omsorgsnämnden vid deras juni-sammanträden. Kommunstyrelsen beslutade på 
ovan nämnda sammanträde att ärendet fick väckas och att det skulle skickas till förvaltningen 
för beredning.  
 
De frågor som skulle besvaras var: 

1. Har KSO och VO-ordförande juridiken på sin sida att utdela ett ”stoppbeslut” i ett själv-
ständigt bolag som Båstadhem? 

2. Hur har Båstadhem hanterat detta ”stoppbeslut”? 
3. Det står i protokollet att ett avtal finns mellan Båstadhem och Vård och Omsorg i detta 

ärende. Hur har Båstads kommuns förvaltning hanterat denna ”stoppbesluts-
situation”? 

4. Är detta ”stoppbeslut” behandlat i VO-nämnden eller i Kommunstyrelsen? Om ja, vilka 
beslut är fattade? 

5. Vilka konsekvenser har detta ”stoppbeslut” fått fram till dags dato för Båstadhem och 
för kommunens förvaltning?   

 

Aktuellt 
Förvaltningen uppdrog åt EY att utreda enligt ovan. EY har baserat sin utredning på kommu-
nens dokumentation i ärendet, praxis för förhyrning och investering i lokaler som ska förhyras 
samt intervjuer med Kommunstyrelsens presidium, Vård- och omsorgsnämndens presidium, 
tidigare tillförordnad verksamhetsområdeschef för Vård och omsorg, ekonomichef, vd för 
Båstadhem AB samt andra verksamhetschefer i kommunen.  
EY lämnade den 22 december 2015 sin utredning (bilaga 1). 
Utredningen beskriver och sammanfattar EY:s observationer, analys och förslag på åtgärder. 
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EY har gjort en genomgripande genomgång och analys av den aktuella frågan. Rapporten utgör 
ett välkommet stöd i det kvalitetsförbättrande arbete som redan pågår samt lämnar förslag till 
ytterligare åtgärder. 
 
Följande åtgärder föreslås av EY: 
 

1. Ta fram och anta riktlinjer för ekonomistyrning. De ska bland annat innehålla riktlinjer 
för förhyrning. 

2. Styr upp ansvaret för kommunens lokaler både på politisk nivå och på tjänstemanna-
nivå. 

3. Inför som rutin att ta fram konsekvensbeskrivningar inför omorganisationer eller 
andra större verksamhetsförändringar. 

4. Se till att det finns rutiner som säkerställer att Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över 
övriga nämnder fungerar. 

5. Ta fram instruktioner för beredning av ärenden. Tydliggör vad som är ett tillräckligt 
beslutsunderlag och inför en kvalitetsgranskningsprocess. 

 
Förvaltningens bedömning av föreslagna åtgärder: 
 

1. Kommunfullmäktige antog för länge sedan ”Regler för ekonomistyrning”. Därefter har 
med tiden andra reglementen, policys och riktlinjer tillkommit som var för sig berör 
specifika delar av ekonomistyrningen och reglerar dessa mer i detalj. Dessa har bitvis 
kompletterat eller ersatt innehållet i de ursprungliga ”Reglerna för ekonomistyrning” 
som kommunfullmäktige antog. 
Utöver de olika ekonomistyrningsdokument som politiken över åren fastslagit och till-
lämpningsanvisningar till dessa tar ekonomiavdelningen årligen fram och uppdaterar 
en ekonomihandbok. Denna delas ut i förvaltningen och används för att sprida och 
konkretisera tillämpningen och innebörden av flertalet övergripande styrdokument 
med betydelse för den ekonomiska styrningen av kommunen. Ekonomihandboken un-
derlättar därmed den praktiska tillämpningen dels av olika beslutade styrdokument 
och av befintlig lagstiftning i organisationen.  
Med anledning av ovan bedömer förvaltningen det i dagsläget inte angeläget att priori-
tera framtagandet av ett sammanfattande dokument, ”Riktlinjer för ekonomistyrning” 
för redan befintliga beslut inom ekonomistyrningsområdet. Det är dock inte helt 
otänkbart att så på sikt ändå sker, i någon form, men då mer utifrån ett syfte att bevara 
kunskap, stimulera utveckling och hålla dialogen kring ekonomistyrningsfrågor le-
vande. 

2. Förslag kommer att tas fram i samarbete med Kommunstyrelsens arbetsutskott under 
2016. 

3. Rutin finns. 
4-5. Förvaltningen anser att de föreslagna åtgärderna är bra åtgärder och de är delvis  

påbörjade. Förvaltningen har uppdaterat verksamhetssystemet under 2015 och håller 
på att implementera det nya handläggarstödet i hela förvaltningen. I samband med 
detta dokumenteras och bearbetas instruktioner för beredning av ärende till politiken.  
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Förslag till beslut 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
1. Förvaltningen får i uppdrag att ta fram åtgärder i enlighet med förvaltningens förslag.    
 
 
Båstad 2016-02-05 
 
 
Katarina Pelin 
Kommunchef 
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EV 
Building a better 
working world 

1. Inledning 
I detta avsnitt beskrivs bakgrunden till utredningen och vad läsaren kan förvänta av 
rapporten. 

1.1. Bakgrund 

Kommunstyrelsen har beslutat att låta EY genomlysa kommunens investeringsprocess med 
utgångspunkt i stoppandet av ärende Jv9 (samlokalisering av vård- och omsorgsverksamhet 
i Grevie). Ärendet handlar om att vård- och omsorgsverksamheten kom överens med 
Båstadhem AB om förhyrning av en lokal, kallad Jv9. Överenskommelsen innebar att 
Båstadhem inledde en projektering av renovering av lokalerna. Vård- och omsorgsnämnden 
beslutade sig sedan för att omorganisera verksamheten och var därmed inte i behov av 
lokalen. Detta innebär att kommunen i form av Båstadhem har investerat medel i en lokal 
som inte kommer nyttjas. 

1.2. Syfte och frågeställningar 

Denna utredning ämnar utreda turerna kring Jv9 och föreslå åtgärder som kommunen 
behöver genomföra för att undvika liknande händelser i framtiden . Utredningen ska svara på 
följande frågor: 

... Vilket regelverk finns för förhyrning och investeringar i Båstad kommun? 

.,. Har beslutet att stoppa projektet Jv9 skett enligt det regelverk som finns i kommunen? 

.,. Finns ett bindande avtal mellan Båstadhem AB och Båstad kommun och i vilket forum 
har beslut fattats? 

... Vilket kommunalt forum har rätt att fatta beslut om att stoppa ombyggnationen och 
föreligger därmed ett giltigt beslut? 

... Strider stoppbeslutet mot regler för beslutsfattande enligt kommunallagen? 

... Behöver hyresprocessen utvecklas? 

... Finns inspiration att hämta från andra kommuner? 

3.1 Tillvägagångssätt och metodik 

Vi har tagit del av kommunens dokumentation och praxis för förhyrning och för investering i 
lokaler som ska förhyras. Dessutom har vi genomfört intervjuer med kommunstyrelsens 
presidium, vård- och omsorgsnämndens presidium, tidigare tillförordnad förvaltningschef för 
vård och omsorg, ekonomichef, vd för Båstadhem AB, samt andra verksamhetschefer i 
kommunen. Se bilaga för fullständig lista. När utredningen inleddes var uppdraget att utreda 
investeringsprocessen. Tidigt visade det sig att från kommunens sida handlar hanteringen av 
Jv9 i första hand om förhyrning. Förhyrning inkluderades därmed i frågeställningarna. 
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2. Observationer 
Nedan följer en presentation av de observationer som vi gjort. Inledningsvis beskrivs 
händelseförloppet kring Jv9. Därefter tydliggör vi vilka beslut som fattats som på något sätt 
berör Jv9. Vi har sedan sammanställt ett antal punkter som sammanfattar hanteringen av 
Jv9. Vi redovisar sedan kommunens förhållningssätt till ekonomistyrning och går därefter in 
på kommunens planering av lokalförsörjning och vilka konsekvensbeskrivningar som 
genomförts. 

2.1. Jv9 

I Båstad har det under många år diskuterats hur vård- och omsorgsverksamheten i allmänhet 
och hemtjänsten i synnerhet ska organiseras. Under förrförra vård- och omsorgschefens 
ledning genomfördes en konsultgranskning som enligt uppgift föreslog att all uppsökande1 

verksamhet inom vård och omsorg skulle organiseras i en lokal. Någon sådan lösning 
genomfördes aldrig eftersom det enligt uppgift inte bedömdes genomförbart. Däremot 
delades området upp i två områden. Uppdelningen fungerade inte och det ena området 
delades senare i två. Nuvarande uppdelning bygger på den organiseringen . Under de 
senaste åren har det diskuterats hur vård och omsorg kan organiseras för att få en mer 
kostnadseffektiv organisation. Under 2014 påbörjades ett arbete för att effektivisera 
lokalanvändningen inom vård och omsorg. Arbetet finns redovisat i ett Exceldokument som 
beskriver alla lokaler, vad de används till och vilka lokaler som ska avvecklas och vilka som 
behöver tillkomma. Enligt dokumentet skulle omlokaliseringen minska vård och omsorgs 
kostnader för lokaler från 4 719 535 år 2015 till 1 684 816 år 2019. Det skulle inneburit att 
kostnaderna minskade med över 60 procent. Enligt uppgift stöttade den dåvarande politiska 
ledningen effektiviseringsplanen . Ett antal lokaler sades upp och dessa hyresavtal går ut 
löpande under perioden 2015-2019. Exceldokumentet ska enligt uppgift ha presenterats för 
kommunstyrelsen eller delar av kommunstyrelsen som informationspunkt, men något formellt 
ärende har aldrig behandlats. 

Lokalen i Grevie som genomgående kallas Jv9 var central i effektiviseringsplanen. Lokalen 
skulle samlokalisera flera av de medarbetare, bland annat hemtjänsten, som idag finns 
spridda runt om i kommunen. När planen togs fram användes Jv9 som arbetscentrum för 
verksamhet riktad mot kommuninvånare som behövde stöd för att komma i arbete. I 
välfärdsutskottets protokoll kan man redan 19 mars 2013 läsa att arbetsmarknad samarbetar 
med vård och omsorg avseende helhetsbilden inför flytten av Jv9. 

"Något dokumenterat poNtiskt beslut gällande 
avtalstecknande. effektivisering av 
laka/användandet eller förhyrning eller finns inte ..... 

Enligt uppgift kom dåvarande 
vård- och omsorgschefen 
tillsammans med dåvarande 
ordförande för 
välfärdsutskottet (där vård
och omsorgsfrågorna då 

ingick) fram till att de skulle teckna ett avtal med Båstadhem om förhyrning av Jv9. Något 
dokumenterat politiskt beslut gällande avtalstecknande, effektivisering av lokalanvändandet 
eller förhyrning finns inte. Däremot tecknade dåvarande vård- och omsorgschef och 
nuvarande kommunchef en avsiktsförklaring med Båstad hems vd . Avsiktsförklaringen 
innebar att Båstadhem och vård- och omsorg hade för avsikt att teckna ett hyreskontrakt för 
en hyrestid på 15 år och att hyran skulle vara 860 0002 kronor för år 1. I avsiktsförklaringen 

1 Verksamhet som på ett eller annat sätt möter brukare i deras hem eller i offentlig miljö till exempel 
hemtjänst, arbetsterapeuter och hemsjukvårdare. 
2 I avtalet har det blivit tryckfel och står 86 000 kronor. Alla parter har dock bekräftat att det är ett 
tryckfel och att rätt summa är 860 000 kronor. 
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stod det fastställt att båda parternas avsikt var att teckna hyresavtal senast den 30 november 
2014. Något hyresavtal tecknades dock inte inom den avtalade tiden. Däremot började 
Båstadhem planera för förändring av lokalerna och lade ner omkring 470 000 kronor på 
bland annat konsultkostnader. Enligt uppgift har praxis i kommunen varit att Båstadhem har 
stått för projekt- och byggkostnader och att kostnaderna sedan har utgjort underlag för 
hyresberäkningar. Hyresavtal har inte tecknats förrän kort innan kommunens verksamhet har 
flyttat in . Affärsrelationerna har baserats på ömsesidigt förtroende. 

Mellan tiden då avsiktsförklaringen skrevs under och fram till att ett hyresavtal skulle skrivas 
genomfördes ett val. Den nya politiska ledningen i vård- och omsorgsnämnden ville inte 
koncentrera hemtjänstpersonalen till en lokal och tyckte att Jv9 som enskild lokal var för dyr. 
Dessutom ställde de sig inte bakom planen för att minska lokalkostnaderna. De var emot 
planerna på att stänga flera lokaler och ansåg att effektiviseringsplanen inte var realistisk. 

Den nya vård- och omsorgsnämnden genomförde innan sitt tillträde en rundtur tillsammans 
med några tjänstemän. Målet med rundturen var bland annat att få en överblick över vård
och omsorgsverksamheten. Vid denna rundtur besöktes både Jv9 och en annan lokal som 
för närvarande ägs av Trafikverket. Enligt nämndens ordförande kom då vd:n för Båstadhem 
med förslaget att vård- och omsorgsnämnden skulle förvärva Trafikverkets lokaler och inte 
nyttja Jv9. Under denna rundtur bestämdes det enligt ordförande att de inte skulle flytta in 
någon verksamhet i Jv9. Det togs inget formellt beslut och det finns ingen dokumenterad 
kommunikation mellan Båstadhem och vård- och omsorgsverksamheten . Alla intervjuade är 
dock eniga om att någon gång under slutet av 2014 så avslutades planerna gällande Jv9. 

'
1Det togs inget formelft beslut eller skrevs nagon 
formell kommunikation mellan Bastadhem och 
vard- och omsorgsverksamheten. Alla inteNjuade 
är dock eniga om att någon gång under slutet av 
2014 sa avslutades planerna gällande Jv9 .. •J 

Den 3 mars 2015 beslutar vård- och 
omsorgsnämnden att snabbutreda en 
uppdelning i två parallella 
organisationer, och att beslut om Jv9 
utgår till dess att snabbutredningen 
om organisationen är klar. 
Snabbutredningen skulle enligt 

beslutet vara klar i september och presenteras på nämndens sammanträde samma månad. 
Enligt beslutet skulle snabbutredningen innehålla en ruttoptimeringsutredning 3 genomförd av 
extern konsult. Det har framkommit vid intervjuerna att det nuvarande politiska ledningen är 
kritiska till att den tidigare ledningen inte hade ruttoptimeringar som grund för sitt beslut4 om 
omorganisering. 

Kommunfullmäktige har i kommunstyrelsens reglemente antaget 2014-12-17, § 210 fastställt 
att det är kommunstyrelsen som har rätt att hyra lokaler för kommunens verksamhet. 
Reglementet trädde i kraft den 1 januari 2015 och sedan dess måste all hyra av lokal gå via 
kommunstyrelsen . Var ansvaret för uppsägning av lokaler ligger framgår dock inte av några 
dokument. Under intervjun med vård- och omsorgsnämndens ordförande framgår det att han 
menar att nämnden får teckna hyresavtal upp till 200 000 kronor, vi har dock inte hittat något 
i kommunens dokumentation som stödjer detta. Nämnden har under 2015 tagit flera beslut 
om att hyra lokaler och förlänga hyreskontrakt5

. 

Båstadhems vd har den 29 april 2015 redogjort för bolagets hantering av att planerna kring 
Jv9 ändrades. Enligt redogörelsen har alla aktiviteter avbrutits då kommunchefen lät 
meddela bolaget att vård- och omsorgsnämndens ordförande tillsammans med 

3 Kartläggning av transporter, utsläpp och tid. 
4 Något formellt politiskt beslut har som tidigare nämnt inte tagits. 
5 VN § 65, VN § 75, § 76. 
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kommunstyrelsens ordförande beslutat att inte genomföra ombyggnationen. Bolaget har 
förutom tidigare nämnda projekteringskostnader på runt 470 000 kronor haft en hyresförlust 
sedan arbetscentrum flyttade ut ur lokalerna. Hur stor hyresförlusten varit beror på hur man 
räknar men Båstadhem har krävt kommunen på runt 800 000 kronor, vilket omfattar 
konsultkostnader och uteblivna hyror. Under intervjuerna har det framkommit motstridiga 
uppgifter kring om Båstadhem har fått någon ersättning eller huruvida de kommer få hela 
den krävda ersättningen . Båstadhems vd , kommunstyrelsens ordförande och vice 
ordförande och kommunens ekonomichef är dock överens om att ungefär halva summan 
som gäller utlagda kostnader betalades i ett första skede och att resten skulle förhandlas om . 
I slutet av vår utredning fick vi information från Båstadhems vd om att resterande summa 
betalats ut. Båstadhems krav till kommunen finns dokumenterat i form av en inkommen 
handling. Däremot har vi inte fått någon dokumentation eller beslut tillhanda gällande 
hantering av ersättningskraven. Båstadhem beslutade den 20 augusti att sälja lokalen. 

2.2. Beslut och beslutsunderlag 

Gällande ärendet om att hyra Jv9 och samlokalisera vård och omsorgs verksamhet togs inga 
politiska beslut och således fanns inget beslutsunderlag . Under 2015 togs däremot tre beslut 
som på något sätt hade bäring på hanteringen av Jv9: 

I mars 2015 föreslår nämndens ordförande och kommunstyrelsens ordförande6 att vård- och 
omsorgsnämnden ska besluta, att avsluta planeringen av en samlokalisering i Grevie. Enligt 
protokoll från vård- och omsorgsnämnden föreslås att verksamheten delas upp i två 
parallella organisationer, en för norra delen av kommunen och en för södra delen. Nämnden 
beslutar att snabbutreda en uppdelning i två parallella organisationer, och att beslut om Jv9 
utgår till dess att snabbutredningen om organisationen är klar. Snabbutredningen skulle 
enligt beslutet vara klar i september och presenteras på nämndens sammanträde samma 
månad. Enligt beslutet skulle snabbutredningen innehålla en ruttoptimeringsutredning7 

genomförd av extern konsult. 

I september när snabbutredningen gällande organisationen skulle vara klar och det skulle 
beslutas kring Jv9 tog vård- och omsorgsnämnden upp ett ärende för beslut. Ärendet är 
benämnt vård och omsorg uppdelat i nord och syd. I bakgrunden i tjänsteskrivelsen står det 
"att förvaltningen fick i uppdrag att snabbutreda en delning av vård och omsorg på två, Norr 
och Söder utifrån ruttoptimering utförd utav extern konsult" . Huruvida tjänsteskrivelsen är 
resultatet av snabbutredningen och vad som hänt med ruttoptimeringen framgår inte av 
tjänsteskrivelsen. Jv9 tas inte upp för beslut. 

Tjänsteskrivelsen innehåller information om vad olika enskilda lokaler kostar idag och vilka 
lokaler som skulle kunna sägas upp. Det finns dock ingen sammantagen ekonomisk analys 
och ingen information om när lokaler kan sägas upp och hur länge kostanden därmed följer 
med verksamheten . I tjänsteskrivelsen nämns för första gången att område syd ska 
inrymmas i Trafikverkets gamla lokaler vid Förslövs nya station. Vad lokalen kommer att 
kosta att förvärva nämns inte. Tjänsteskrivelsen innehåller ingen konsekvensbeskrivning 
eller någon jämförelse med andra förslag eller med dagens organisation. Det framgår inte av 
dokumentet om syftet med omorganisationen är en kostnadsbesparing eller en 
kvalitetshöjning. Under rubriken övervägande/framtid beskrivs vad vård och omsorg kan göra 
för att attrahera medarbetare. Om den nya organisationen bedöms innebära att vård och 
omsorg blir en attraktivare arbetsgivare framgår inte. Med tjänsteskrivelsen som underlag tar 
nämnden beslut om att vård och omsorg arbetar vidare med en uppdelning av verksamheten 

6 Enligt tjänsteskrivelsen som ligger som underlag till beslutet. 
7 Kartläggning av transporter, utsläpp och tid . 
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i nord och syd och att vård och omsorg planerar vidare kring en inflyttning i Trafikverkets 
lokaler. 

I oktober tog nämnden åter upp ett ärende benämnt vård och omsorg uppdelat i nord och 
syd. Beslutsunderlaget är en sida långt och där återfinns samma uppräkning av nuvarande 
lokaler som i september månads tjänsteskrivelse8

. I tjänsteskrivelsen finns också information 
om en tvärprofessionell grupp och dess uppdrag. Under övervägande/framtid står det: "inom 
arbetsgruppen råder en konsensus att en uppdelning i Norr och Söder är bättre än en 
samlokalisering i Grevie, dock kan det medföra vissa konsekvenser gällande möjligheten till 
heltid. Hemvårdscheferna anser ändå att det går att lösa vid en Norr och Söder fördelning 
samt ser flera andra driftsfördelar." Vilka driftsfördelar tydliggörs inte. Med tjänsteskrivelsen 
som beslutsunderlag tar nämnden beslut om att vård och omsorg arbetar vidare med en 
uppdelning av verksamheten i nord och syd och att arbetet med en samlokalisering i Grevie 
avslutas. I och med beslutet i nämnden har samlokaliseringen i Jv9-lokalerna formellt lagts 
ner. 

8 Dock är lokalen Lyan borttagen och kommunhuset tillagt. Kommunhuset innehåller 
ledningsfunktioner och Lyan innehöll enligt den första tjänsteskrivelsen daglig verksamhet. 
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Sammanställning över hanteringen av Jv9 

• Att hyra lokalen var en del i planeringen av en omorganisation med bland 
annat kostnadsreducering som syfte. 

• Det finns inget politiskt beslut gällande den omorganisation där Jv9 spelade 
en central roll. 

• Det finns inget hyresavtal mellan nämnden/förvaltningen och Båstadhem. 

• När den politiska majoriteten skiftade förespråkades en annan organisation 
och Jv9-planerna avbröts. Något formellt beslut fattades inte vid den 
tidpunkten. 

• Sedan januari 2015 ska alla hyresavtal beslutas av kommunstyrelsen, vård
och omsorgsnämnden har trots det under 2015 tagit beslut gällande 
hyresavtal. 

• Vård- och omsorgsnämnden beslutade i mars att en snabbutredning om ny 
organisation tillsammans med en ruttoptimering skulle genomföras. 
Utredningen skulle vara klar och presenteras på nämndens möte i september. 
Samtidigt utgick den delen av ärendet som skulle hantera Jv9, denna skulle 
återupptas när utredningen var klar. 

• Båstadhem har krävt ersättning från kommunen. Kommunen har ersatt 
Båstadhem i enlighet med deras krav. 

• I september tog vård- och omsorgsnämnden upp omorganisationen igen och 
beslutade att fortsätta arbetet. Någon utredning eller ruttoptimering låg inte till 
grund för beslutet. Jv9 nämndes inte. 

• I oktober tog vård- och omsorgsnämnden åter upp ärendet kring en ny 
organisation . Någon utredning eller ruttoptimering låg inte till grund för 
beslutet. Det beslutades att arbetet med en samlokalisering i Grevie skulle 
avslutas. Två månader tidigare hade Båstadhem beslutat att sälja lokalen . 

• Affären mellan vård och omsorg och Jv9 handlar om processen gällande 
förhyrning av lokaler. 

• Båstadhem behöver, enligt uppgift, för att kunna investera i nya projekt 
säkerställa att kommunens förhyrningsprocess fungerar. 
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2.3. Ekonomistyrning 

Tillsammans med de finansiella målen och målen för verksamheten kan riktlinjer för 
ekonomistyrning bidra till en hållbar ekonomi och fungera som ett verktyg för 
kommunfullmäktiges ekonomiska styrning av nämnderna. Riktlinjerna kan till exempel 
omfatta regler kring investeringar, finansiell leasing och förhyrning av lokaler. Båstad 
kommun har en finanspolicy antagen 26 mars 2008 § 51 , den behandlar dock inte förhyrning 
eller investering . Båstad kommun har enligt uppgift inte antagit några riktlinjer för 
ekonomistyrning . 

För att få svar gällande projekt som initierats av kommunstyrelsen skrev Båstad hems vd 
skrev den 2 april 2015, på uppdrag av Båstadhems styrelse, till kommunstyrelsen 
Båstadhem föreslår tre alternativ: 

.,. Att kommunen avsätter projektmedel och därmed tar den risk som en eventuell 
politisk svängning kan innebära . 

.,. Båstad hem får garantier att de ska få betalt för nedlagda kostnader oavsett om 
projekt blir av eller ej . 

.,. Låta byggnation och drift ske i privat regi. 

Den 10 juni 2015 § 174 fattar kommunstyrelsen beslut om att skicka ett svar till Båstad hem. 
Svaret benämns förhållningssätt från kommunen till projekt där Båstadhem förväntas vara 
part. I svaret konstateras: 

1. När Båstadhem anlitas och ges uppdrag av kommunen, oavsett om uppdraget 
ursprungligen kommer på initiativ av politik eller tjänstemän, innebär det också ett 
ekonomiskt ansvar från kommunen för de kostnader bolaget ådrar sig vid utförandet 
av uppdraget. Detta förutsätter naturligtvis att ett avtal enligt avtalslagens regler 
ingåtts mellan kommunen och bolaget. 

2. För att underlätta uppföljning och undvika att osäkerhet kring om en beställning 
lämnats och därmed ett avtal ingåtts mellan kommunen och Båstadhem bör det vid 
respektive tillfälle övervägas om uppdragen/beställningarna ska ske skriftligt. 

3. I de fall uppdrag ges på politiskt initiativ bör dessa protokollföras för att undvika 
eventuell osäkerhet om på vems uppdrag/initiativ en beställning lämnats och ett avtal 
ingåtts. 

4. I samtliga fall där kommunen anlitar och ingår avtal med externa aktörer bör 
kontakterna gå via behörig företrädare från förvaltningen , dvs 
tjänstemannaorganisationen . 

s. I de fall uppdraget inte förväntas inrymmas i befintligt tilldelade ekonomiska ramar ska 
finansieringen behandlas politiskt och beslut tas om hur uppdraget ska finansieras. 

I svaret nämns inte att kommunen har antagna regler för beslutsfattande gällande hyra av 
lokal och att till skillnad från vad som står citerat ovan under bland annat punkt 3 och 5 så 
ska alla beslut gällande hyra av lokal beslutas politiskt av kommunstyrelsen. Det nämns inte 
heller i svaret att kommunen har beslutat om behöriga firmatecknare och att det är dessa 
som ska teckna avtal för kommunen. Under punkt 1 tydliggörs att det förutsätts att för att 
Båstadhem ska kunna få ersättning för nedlagda kostnader ska ett avtal enligt avtalslagens 
regler ingåtts. Hur detta harmoniserar med det som står citerat under punkt 3, att 
kommunstyrelsen tillåter muntliga avtal , framgår inte. 
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2.4. Lokalförsörjning 

Båstad kommun har ingen lokalansvarig och någon lokalförsörjningsplan finns inte antagen 
varken i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller i vård- och omsorgsnämnden . Det har 
under de senaste två åren funnits olika formationer av lokalgrupper sammansatta av 
förtroendevalda och tjänstemän. Vid tiden för intervjuerna finns det enligt uppgift en 
lokalgrupp bestående av tjänstemän som har ansvar för att planera smart användning av 
lokaler och en referensgrupp med kommunchefen, Båstadhems vd och ett antal 
förtroendevalda som har ett mer strategiskt uppdrag. Vid tiden för intervjuerna hade inte 
referensgruppen haft något möte. Vi har inte kunnat hitta någon dokumentation kring dessa 
gruppers uppdrag eller sammansättning utan den information vi har fått kommer från 
intervjuerna. 

2.5. Konsekvensbeskrivningar 

Det finns ingen dokumentation, från vare sig 2014 eller 2015 , som visar på att det tagits fram 
några strukturerade konsekvensbeskrivningar i planeringen av ny organisation och lokaler. 
Varken gällande de ekonomiska utfallen, brukarperspektiv eller utifrån arbetsgivaransvaret. 
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3. Analys och förslag på åtgärder 
Vår rapport baseras på information som vi har erhållit från kommunen . Slutsatserna och de 
bedömningar som redovisas nedan är resultatet av vår analys. Analysen följer föregående 
avsnitts indelning och avslutas med förslag på åtgärder. 

3.1. Jv9 

Vår utredning visar att det i Båstad kommun varken finns regler gällande investeringar eller 
förhyrning. Därför kan vi inte konstatera att processen bryter mot några antagna regler eller 
riktlinjer. Vi gör dock bedömningen att förhyrningen av Jv9 inte handlar om verkställighet 
utan borde ha föregåtts av ett beslut. Enligt kommunallagen får det i verkställighet inte finnas 
utrymme för självständiga bedömningar9

. Vi anser att det är klargjort att det gjorts 
överväganden och bedömningar gällande Jv9, bedömningar som sedan ändrades både på 
tjänstemannanivå och på politisk nivå . 

Om beslut fattas utan stöd i delegation kan en enskild vända sig till nämnden och begära att 
få beslutet omprövat. Nämnden har dock ingen skyldighet att ta upp ett sådant ärende10

. I 
ärendet gällande Jv9 finns det ingen dokumentation som visar att någon försökt lyfta ärendet 
till politisk nivå. 

Om det utifrån praxis skulle kunna anses att det under 2014 förekom någon form av hyres
överenskommelse mellan vård- och omsorg och Båstadhem, finns det ändå inte reglerat 
varken i nämndernas reglemente eller i delegationsordning vem som har rätten att säga upp 
ett hyreskontrakt. 

Processen gällande Jv9, omorganisation och effektivisering har inte dokumenterats eller 
genomförts utifrån någon tydlig ärendestruktur. För att få en bild av ärendegången har vi fått 
värdera och dokumentera muntlig information, katalogisera odokumenterade händelser och 
bilda oss en egen bild av händelseförloppet. Vi ser det som en brist att medborgare som inte 
har resurser och möjligheter att utreda ett ärendes gång inte kan följa och få insyn i de beslut 
som kommunen fattar. 

Vi gör bedömningen att det har funnits en osäkerhet kring vilka beslut som behöver fattas, 
vilka underlag som bör finnas och hur besluten ska formuleras . Ett resultat av detta är att det 
tog två månader från det att Båstadhem beslutat att sälja Jv9-lokalen tills att nämnden tog 
beslut om att avsluta planerna kring Jv9. 

'Vi gör bedömningen att det har funnits en 
osäkerhet kring vill\a beslut som behöver fattas, 
vilka underlag som bör finnas och hur besluten 
ska formuleras.!! 

Nuvarande nämnd har enligt vår 
bedömning med god grund haft 
synpunkter på att tidigare 
omorganisation och 
effektivitetsplaner inte tillräckligt 
utreddes och lyftes politiskt. Vi 
vill med bakgrund i detta 
tydliggöra att den utredning och 

ruttoptimering som enligt nuvarande nämnds beslut skulle ligga till grund för beslut om en ny 
omorganisering inte fanns med i beslutsunderlagen när beslut fattades. Det tyder enligt oss 
på att det fortfarande finns en kultur där beslut tas utan nödvändigt beslutsunderlag . 

9 Kommunallagen med kommentarer och praxis femte upplagan 2011, sid 438. 
1° Kommunallagen med kommentarer och praxis femte upplagan 2011, sid 440 
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3.2. Beslut och beslutsunderlag 

Vi har genom hela utredningen haft svårt att få fram dokumentation . Samtidigt som bilden 
som de intervjuade beskriver är relativt samstämmig så är den skriftliga dokumentationen 
knapphändig. Beslut fattas med bristande beslutsunderlag eller helt utan underlag . Uppdrag 
som ges till tjänstemän följs inte upp och trots att nämnden inte fått det underlag de 
efterfrågat så fattas beslut. Organisationer ska enligt vår bedömning konstrueras så att de för 
minsta möjliga kostnad ger mesta möjliga nytta till brukarna . Vi saknar genomgående ett 
brukarperspektiv i beslutsunderlaget11

. Nämnden är i slutändan ansvarig för de beslut de 
fattar och vi föreslår att nämnden ser till att det inför varje beslut finns ett tydligt 
beslutsunderlag och goda förutsättningar för att fatta ett välgrundat beslut. 

3.2.1. Bindande avtal 

Utgångspunkten är att en avsiktsförklaring i princip inte är bindande som ett avtal. Nämnda 
utgångspunkt är självklar när parterna som i detta fall uttryckligen i avsiktsförklaringen angett 
att parterna binds först när ett slutligt avtal undertecknas. Har parterna inte uttryckligen 
behandlat handlingens bindande verkan tillämpas allmänna avtalsrättsliga principer gällande 
avtals ingående för hur man ska se på handlingen. Högsta Domstolen (HO) har i ett antal 
domslut uttalat att - frågan i vad mån en avsiktsförklaring ska anses innefatta en för 
framtiden bindande utfästelse - ska lösas enligt vanliga principer för avtalstolkning. HO 
skriver i domsluten att förhållanden som olika nyanser i förklaringens lydelse, 
omständigheterna vid dess tillkomst och vad som kan utrönas om parternas avsikter kan få 
betydelse vid tolkningen. 

Om en avsiktsförklaring skulle ses som ett bindande avtal och någon av parterna bryter mot 
avtalet samt avtalet i sig inte reglerar påföljderna blir bestämmelserna i 11 kap avtalslagen , 
påföljder vid avtalsbrott, tillämpliga . Av bestämmelserna går bland annat att utläsa att den 
part som drabbas av avtalsbrott, som inte är ursäktligt enligt 10 kap 2 § avtalslagen (force 
majeure), har rätt till skadestånd . Skadestånd kan kombineras med övriga påföljder. 

Inför ingående av ett avtal är det viktigt att kontrollera att den som undertecknar avtalet 
verkligen är behörig firmatecknare att företräda motparten i saken. Görs inte denna kontroll 
finns en risk för att avtalet i ett senare skede blir ogiltigförklarat. Ett typexempel är att det i 
efterhand visar sig att motparten inte är nöjd med avtalet och önskar komma ur avtalet. I 
sådant fall finns risk för att avtalet ogiltigförklaras på grund av bristande behörighet. 
Det är viktigt att kommunens tjänstemän och förtroendevalda är insatta i vem som får lov att 
teckna avtal och vad som gäller vid tecknande av avtal och avsiktsförklaringar. 

3.3. Ekonomistyrning 

Ett ekonomistyrningsdokument kan styra kommunens tjänstemän och politiker till ett sunt 
ekonomiskt agerande och säkerställa att ekonomiska beslut grundar sig på hela kommunens 
bästa och inte på enskilda enheters ekonomiska vinning . 

Om kommunfullmäktige antog riktlinjer för ekonomistyrning skulle dessa bland annat kunna 
reglera nämndernas lokalförvärvning . På så sätt skulle den långsiktiga lokalplaneringen 
kunna skiljas ut från den kortsiktiga. Nuvarande beslut gällande kommunens förhållningsätt 
till Båstad hem som togs av kommunstyrelsen den 10 juni bedömer vi inte vara framtaget 

11 Regleras bland annat i kommunallagen kap § 8. Se även Socialstyrelsens publikation från 2013: Att 
ge ordet och lämna plats . 
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med hänsyn till av kommunfullmäktiges fastställda ansvarsfördelning. Vi menar dessutom att 
beslut om kommunens förhållningsätt och ekonomistyrning bör fattas av kommunfullmäktige. 

Exempel på kommuner som har antagit riktlinjer för ekonomistyrning och reglerat förhyrning 
är Malmö stad och Halmstad kommun. Malmö stad har tagit fram riktlinjer som ska 
säkerställa att beslut som fattas i nämnder håller på längre sikt över flera mandatperioder. 
För att detta ska bli möjligt kräver riktlinjerna att nämnderna inte ingår ekonomiskt 
omfattande avtal som inte kan täckas i den ordinarie budgeten. Samtidigt ger det utrymme 
för nämnderna att styra och förvalta sin verksamhet. Beloppsgränsen bör spegla 
kommunens hela omsättning och bör övervägas på årsbasis. 

I Malmö stads riktlinjer står det bland annat: 

~ Före påbörjande av ett investeringsobjekt skall nämnd inhämta objektsgodkännande 

från kommunstyrelsen om totala utgiften för objektet överstiger 15 Mkr. Om totala 

utgiften för objektet överstiger 50 Mkr skall kommunfullmäktige lämna 

objektsgodkännande. 

~ I de fall uthyrande nämnd äskar objektsgodkännande för lokalinvestering skall dess 

framställning innefatta preliminär hyresberäkning och nämndsbeslut från förhyrande 

nämnd om att den ökade hyreskostnaden inryms i den förhyrande nämndens 

kommunbidrag. 

~ Nämnd skall inhämta kommunstyrelsens tillstånd att finansiera köp av lös egendom 

med finansiell leasing om inköpsvärdet i leasingavtalet överstiger 15 Mkr. För 

leasingavtal med lägre inköpsvärde ska samråd ske med stadskontorets 

ekonomiavdelning. 

~ Vid extern förhyrning av lokal skall förhyrande nämnd inhämta kommunstyrelsens 

tillstånd om hyreskostnaden under kontraktstiden överstiger 15 Mkr. Med extern 

förhyrning menas all förhyrning som inte sker från annan nämnd i kommunen. 

För att nämnd inom Malmö stad ska få godkännande att förhyra lokaler över nämnd gräns 

måste nämnden till kommunstyrelsen intyga att hyreskostnaderna kommer finansieras inom 

ordinarie budget. På så sätt skapas ett ansvarsförhållande där nämnden intygar att 

kostnaden inte innebär utökad budget och de kan längre fram utkrävas ansvar. 

I Halmstad har man valt att styra lokalfrågan mer i detalj. De har bland annat tydliggjort att 

nämnderna har fullt betalningsansvar för hela hyran även om frånträde sker innan 

hyreskontraktets utgång. Om ett byggprojekt inte genomförs ska beställande nämnd bära 

kostnaden för samtliga utrednings- och förprojekteringskostnader som uppstått. Se bilaga två 

för fler exempel på vad Halmstad kommun fastställt gällande fastigheter och lokaler. 

Vi föreslår att Båstad kommun väljer en modell liknande den Malmö stad använder sig av. 
Dessutom bör kommunen att som Halmstad kommun anta riktlinjer för hantering av lokaler. 
Att helt ta ifrån nämnderna möjlighet till att hyra lokaler oavsett belopp anser vi allt för mycket 
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begränsar nämndernas handlingsutrymme. Se modell nedan för en övergripande hantering 
av avtalstecknande vid förhyrning: 
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3.4. Lokalförsörjning 

Lokaler står för en stor del av kommuners kostnader. Lokaler kan dessutom kosta onödiga 
summor om underhållet blir eftersatt. Det är därför av stor vikt att lokalfrågan har en tydlig 
ansvarsuppdelning . Det bör finnas en ansvarig nämnd förslagsvis kommunstyrelsen och det 
bör ges i uppdrag åt en inom området kompetent tjänsteman att vara lokalansvarig. 
Dessutom bör kommunen på nämndnivå årligen ta fram lokalförsörjningsplaner som löpande 
följs upp. Planer och uppföljning bör gå upp i kommunstyrelsen som står för ledning och 
samordning . Den på kommunstyrelsens uppdrag lokalansvarige kan dessutom sammanställa 
lokalförsörjningsplaner och uppföljningar och se till att kommunen tar vara på 
samordningsvinster. De grupper som idag träffas och för diskussion kring kommunens 
lokalanvändning är ett bra komplement. Men en grupp bestående av tjänstemän som i övrigt 
har enskilda stora ansvarsområde kan inte ta tillräckligt ansvar för att utveckla och förvalta 
lokalanvändandet. 

3.5. Konsekvensbeskrivningar 

Konsekvensbeskrivningar är viktiga verktyg för att fatta politiska beslut. Kommunen bör ha 
som rutin att vid omorganisationer eller andra förändringar av verksamheten ta fram 
konsekvensbeskrivningar. 
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3.6. Förslag på åtgärder 

Med bakgrund i det som framkommit i utredningen föreslår vi följande åtgärder: 

... Ta fram och anta riktlinjer för ekonomistyrning . De ska bland annat innehålla riktlinjer 
för förhyrning . 

... Styr upp ansvaret för kommunens lokaler både på politisk nivå och på 
tjänstemannanivå. 

... Inför som rutin att ta fram konsekvensbeskrivningar inför omorganisationer eller andra 
större verksamhetsförändringar. 

... Se till att det finns rutiner som säkerställer att kommunstyrelsens uppsiktsplikt över 
övriga nämnder fungerar. 

... Ta fram instruktioner för beredning av ärenden. Tydliggör vad som är ett tillräckligt 
beslutsunderlag och inför en kvalitetsgranskningsprocess. 
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Bilaga 1 Källförteckning 

Intervjuade 
Eddie Grankvist, ordförande i vård- och omsorgsnämnen 
Irene Ebbesson , vice ordförande i vård- och omsorgsnämnden 
Bo Wendt, kommunstyrelsens ordförande 
Ingela Stefansson, 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen 
Robert Falk, vd Båstadhem 
Henrik Andersson, bildningschef (intervjuad för sin roll som tf. kommunchef) 
Ingrid Pettersson, socialt ansvarig socionom (intervjuad för sin roll som tf. vård- och 
omsorgschef) 
Birgitte Dahlin, skolchef 
Johan Linden, ekonomichef 

Dokument 
Reglemente 
Protokoll och tjänsteskrivelser från vård- och omsorgsnämnden från 150316, 150907 och 
151012. 
Korrespondens mellan Båstadhem och kommunstyrelsen 
Beslut om firmatecknare 
Finanspolicy 
Hyreskostnader för vård- och omsorg 2014-2019 Exceldokument 
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Bilaga 2 Exempel från Halmstad kommun 

Exempel på ekonomistyrningsriktlinjer gällande fastigheter och lokaler: 

~ Kommunens egna lokaler skall utnyttjas i första hand. 
~ Extern uthyrning skall ske efter marknadsmässig prissättning . 
~ Hyreskontrakt skall finnas mellan kommunens centrala fastighetsförvaltning och 

respektive förvaltning . 
~ Fasta hyror gentemot förvaltningarna skall tillämpas under året. 
~ Hyreskontrakten skall omprövas och omräknas vart femte år. 
~ Förhyrande förvaltning skall på eget initiativ och med kort framförhållning ha möjlighet 

att återlämna lokaler till kommunens centrala fastighetsförvaltning . Om detta sker kan 
förvaltningen få behålla en andel av hyresbudgeten för lokalerna. När de återlämnade 
lokalerna dessutom kan upplåtas till annan verksamhet eller avvecklas kan 
förvaltningen få behålla en större del av hyresbudgeten för lokalerna. 

~ Aterlämnandet av lokaler och budgetreglering skall ske i enlighet med anvisningar 
redovisade i kommunens ekonomihandbok. 

~ För externt förhyrda lokaler föreligger för nämnden fullt betalningsansvar för hyran 
under hela hyrestiden , även om frånträdande sker före hyrestidens utgång . Det 
åligger dock andrahandshyresvärden , det vill säga kommunens centrala 
fastighetsförvaltning , att aktivt medverka till annan användning under den eventuellt 
kvarvarande hyrestiden. 

~ Kommunen bör ej göra investeringar i förhyrda fastigheter. 
~ Beställande nämnd skall bära kostnaden för samtliga utrednings- och 

förprojekteringskostnader som uppstått vid den centrala fastighetsförvaltningen när 
byggprojekt ej genomförs. 

~ Om byggprojekt genomförs skall utrednings- och förprojekteringskostnader ingå i den 
totala investeringsutgiften . 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2016-02-24 1 av 1 

 

 

KS § 25  Dnr KS 001305/2014 - 900 

Motion angående bostadsförmedling 

 
Beskrivning av ärendet Socialdemokraterna har 2014-09-09 lämnat in en motion om att kommunen 

utreder för- och nackdelar med att ansluta sig till bostadsförmedlingssystemet 
Boplats Syd, detta för att kommunen på ett bättre sätt ska kunna integreras i 
Öresundsregionens bostadsmarknad.  

 
Underlag till beslutet Bilaga 1. Inkommen motion från Socialdemokraterna, daterad 2014-09-09 

Bilaga 2. Inkommen skrivelse från Båstadhem, daterad 2016-01-13 
 
Yrkanden Ledamot Ingela Stefansson (S) yrkar att ärendet återremitteras då ärendet inte 

har behandlats av kommunen. Det har inte gjorts någon utredning innehållande 
för - och nackdelar för Båstads kommun att ansluta sig till bostadskösystemet 
Boplats Syd för att bättre integreras i Öresundsregionens bostadsmarknad. 
 
Tjänstgörande ersättare Thomas Andersson (L) yrkar bifall till 
tjänstemannaförslaget.  

 
Propositionsordningar Ordförande Bo Wendt (BP) ställer proposition på framförda yrkanden och 

finner bifall för Thomas Anderssons (L) yrkande.  
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige: 
 
1. Motionen avslås med hänvisning till Båstadhems skrivelse.  

 
Reservation Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet tillförmån för eget yrkande 
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 Tjänsteskrivelse  
 

160129\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (1) 

 
 

Datum: 2016-02-16 
Handläggare: Daniel Kling 
Dnr: KS 001305/2014 – 900 
Till: Kommunfullmäktige 
 

Beslutet skall expedieras till: 
Socialdemokraterna 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Bilaga 1. Inkommen motion från Socialdemokraterna, daterad 2014-09-09 
Bilaga 2. Inkommen skrivelse från Båstadhem, daterad 2016-01-13   
 

Samråd har skett med: 
Kansliet 
 

 
Svar på motion angående bostadsförmedling 
 

Sammanfattning av ärendet 
Socialdemokraterna har 2014-09-09 lämnat in en motion om att kommunen utreder för- och 
nackdelar med att ansluta sig till bostadsförmedlingssystemet Boplats Syd, detta för att kom-
munen på ett bättre sätt ska kunna integreras i Öresundsregionens bostadsmarknad.    
 

Aktuellt 
Båstadhem inkom 2016-01-13 med ett svar på Socialdemokraternas motion. Båstadhem redo-
gör i skrivelsen för att kommunen sedan tidigare fått en inbjudan om att delta i Boplats Syd, 
men att man då inte såg några fördelar och därav valde att tacka nej till en anslutning. Båstad-
hem var även i kontakt med närbelägna kommunala bostadsbolag och erfor från dem att dessa 
också valt att ställa sig utanför.  
 
Båstadhems inställning har sedan dess inte ändrats, och man föreslår i skrivelsen att kommun-
styrelsen beslutar avstå från att utreda frågan om en anslutning till Boplats Syd. 
 
Förslag till beslut 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
1. Motionen avslås med hänvisning till Båstadhems skrivelse.    
 
 
 
Båstad den 16 februari 2016 
 
 
Daniel Kling  
Registrator 
Kommunledningskontoret 
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BÅSTADS KOMMUN 
l<o mm uns ly r-e I se 11 

2014 -09- 0 9 

~h ~socialdemokraterna 
Dnr ... .f?..:5. .... 1 .3q.?/!.Y.~.r.(J) 
.... ............ ..... .............. .............. 

Motion ang bostadsförmedling 

Med förbättrad infrastruktur kommer Båstad allt närmre större kommuner som Helsingborg, 

Lund, Malmö m fl. Tiden att ta sig till högskola, arbetsplats eller flygplats blir allt kortare. 

Bostadsmarknaden blir alltmer regional. Vi måste finnas med på kartan när den unga gene

rationen slår upp Skånekartan och kollar: var kan jag bo. Vår kommun kan bli det självklara 

valet. 

Vi måste se till att det byggs fler hyresrätter men också att Båstad blir en del av den integre

rade bostadsmarknaden. Boplats Syd är en kommunal bostadsförmedling som ägs av Malmö stad 
och utbudet består både av kommunala och privatägda hyreslägenheter och man förmedlar lägen
heter från fler än 25 fastighetsägare i västra Skåne. Under 2013 förmedlade Boplats Syd totalt 3 443 
hyreslägenheter från 25 fastighetsägare belägna i Malmö, Staffanstorp, Lund, Lomma och Burlöv. 
Vaije månad har boplatssyd.se i genomsnitt 220.000 besök och av dessa är 60.000 unika be
sökare. Det är en av Sveriges mest besökta bostadssajter. 

Vi yrkar 

att kommunen utreder för- och nackdelar för Båstads kommun att ansluta till bostadskösy
stemet Boplats Syd för att bättre integreras i Öresundsregionens bostadsmarknad 

Båstad den 8 september 2014 
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.(sASTADHEM BÅSTADS KOMMUN 
Kommunstyre lsen 

2016 -01- 1 3 \ 
o~lS .. \;;?\).~9'S ~ 
" t:~ ::\ ::-... ~\:::\ "S) • • ~";-rt. 

Till 
Kommunstyrelsen i Båstads kommun 

Motion av 2014-09-08 från Socialdemokraterna i Båstad angående Bostadsförmedling 

I en motion yrkar Socialdemokraterna "att kommunen utreder för- och nackdelar för Båstads 
kommun att ansluta till bostadskösystemet Boplats Syd för att bättre integreras i Öresundsregionens 
bostadsma rknad" . 

Det är mycket riktigt så som beskrivs i motionen att fastighetsägare i Malmö eller i närbelägna 
kommuner anslutit sig till boplats Syd. 

Vi fick en inbjudan om att delta i Boplats Syd när det startade för några år sedan . Vi såg då inte några 
fördelar för Båstad hem med en förmedling nere i Malmö och tackade därför nej till ett deltagande. 
Vår inställning till Boplats Syd har inte ändrats . Vid kontakter med närbelägna kommunala 
bostadsföretag erfar jag att även dessa valt att ställa sig utanför. 

Frågan om uthyrning och uthyrningspolicy har flera gånger varit föremål för diskussion i Båstadshem 
AB:s styrelse under de senaste åren. Vi reviderar vår uthyrningspolicy varje år och tycker att vår 
förmedling av lägenheter fungerar bra . 

Båstad hem AB anser inte att en anslutning till Boplats Syd är aktuell för bolaget och föreslå r att 
Kommunstyrelsen beslutar avstå från att utreda frågan om en anslutning av vårt kösystem till Boplats 
Syd . 

Båstad 2016-01-11 

. ~tl~t 
ffob'e~~ Falk 
VD, Båstadhem AB 
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