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Reducering/förändring av 2016 års investerings- och exploateringsutgifter 
 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen fick i samband med att kommunstyrelsen behandlade ärendet om överföringar 
av investeringsmedel från 2015 till 2016 uppdraget att ”återkomma med ärende till 
kommunstyrelsen där det framgår vilka investeringar som kan skjutas på med målsättning att 
hålla investeringsnivån oförändrad enligt kommunfullmäktiges investeringsbudgetbeslut”.   
 

Aktuellt 
Efter samråd inom förvaltningen har ett förslag till reduceringar eller senareläggningar av 
budgeterade investeringsprojekt 2016 tagits fram. Förslaget framgår av bifogad bilaga 
”Reducering av investerings‐ och exploateringsutgifter 2016”. 

  

 

Urspr. 
Budget  

Över-
föringar 

  
Redu-
cering  

Ny  
Budget 

 

2016   2015   2016   2016 

TOTALT (inkl. exploatering) 172 893   36 724   -48 981   160 636 

varav:   

 

    
 

 
  

Skattefinansierad investering 96 564 
 

28 157   -25 017 
 

99 704 

Medfin. statliga infrastruktur 14 500 
 

-5 421   0 
 

9 079 

Avgiftsfin.  investering (exkl anslut.avg.) 74 779 
 

14 196   -26 914 
 

62 061 

Exploatering -12 950   -208   -2 950   -10 208 

 
 

Av reduceringarna på sammanlagt 48 981 tkr så är 11 066 tkr senareläggningar av 
skattefinansierade investeringar till 2017 som kommer att beaktas i budgetarbetet 2017. De 
fyra projekt där hela eller delar senareläggs är projekt 4941 ”Lejontrappan” (150 tkr), projekt 
1496 ”Tillbyggnad brygga Torekov” (500 tkr), projekt 7018 ”Förskola Skogsbyn” (8 000 tkr), 
projekt 1403 ”Kameraövervakning” (68 tkr), projekt 1410 ”Uppgradering verksamhetssystem 
miljö” (80 tkr) , projekt 1411 ”Mätinstrument miljö” (20 tkr) , projekt 1413 
”Passagesystem/skyddsåtgärder” (748 tkr) samt projekt 1718 ”Verksamhetssystem” (1 500 
tkr). Resterande reduceringar av projekt är ej senareläggningar utan definitiva. 
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Exploateringsutgifter och inkomst förändras med totalt +2 950 tkr genom att 
tomtförsäljningsintäkter för exploateringsprojektet Östra Karup 6:7 skjuts framåt i tiden med 
3 500 tkr från 2016 till 2017 och 2018 på grund av förseningar i projektgenomförandet. Därtill 
reduceras övriga exploateringsutgifter inom Grevie Karlslund med -550 tkr. 

 

 

Över-
föringar 

2015 
  

Redu-
cering 

2016 
  

Jämför-
else 

TOTALT (inkl. exploatering) 36 724   -48 981   -12 257 

varav:     
 

 
  

Skattefinansierad investering 28 157   -25 017 
 

3 140 

Medfin. statliga infrastruktur -5 421   0 
 

-5 421 

Avgiftsfin.  investering (exkl anslut.avg.) 14 196   -26 914 
 

-12 718 

Exploatering -208   -2 950   2 742 

 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
1. Budgeterad ram för investerings- och exploateringsutgifter 2016 förändras enligt följande:  
Skattefinansierade investeringar minskas med 25 017 tkr. Avgiftsfinansierade investeringar 
(VA-investeringar) minskas med 26 914 tkr. Exploateringsutgifterna ökar med 2 950 tkr. 
Sammantaget uppgår reduceringar och senareläggningar av investerings- och 
exploateringsutgifterna till 48 981 tkr. 

2. Den nya budgeten för investerings- och exploateringsutgifter 2016 fastslås i enlighet med 
upprättat förslag.    
 
 
 
Båstad 2016-04-04 
 
 
Johan Lindén 
Ekonomichef 
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Reducering av investerings‐ och exploateringsutgifter 2016

Version: 2016‐04‐04 till KS

Investeringar	2016‐2020
Budget Förändring Ny	Budget

Kod Tkr 2016 2016 2016

KOMMUNLEDNINGSKONTOR
1001 Möbler	och	teknisk	utrustning 50 50
1002 Kundcenter 500 500
1003 E‐arkiv 50 ‐50 0
1700 Inventarier	(VoO) 398 398
1405 Inventarier	(samhällsskydd) 64 64
1601 Inventarier,	arbetsmiljö	barnomsorg 40 40
1611 Inventarier,	arbetsmiljö	grundskola 100 100
1618 Lärararbetsplatser 176 176
1484 Inventarier	bibliotek 20 20
1629 Inventarier	vuxenutbildning 10 10
1640 Inventarier	arbetsmarknad 40 40
1636 Individ	och	familj,	barn/vuxna	möbler 20 20
1009 Kommungemensamt	dokumenthanteringssystem 26 26
1014 Arkiv 83 83
1012 Läsplattor	och	mjukvara	till	ungdomsråd 30 30
1004 Webb/E‐tjänster 200 200
1051 Serverplattform 600 600
1052 IP‐Telefoni 25 25
1053 Ombyggnad/vidarutbyggnad	av	nät	 200 200
1054 Pc 1	000 1	000
1058 Pc	programvaror 200 200
1059 Automatisering	av	användarkonton	och	processer 100 100
1060 Verksamhetsstödssystem	 200 200
1061 Singel	sign	on	(SSO) 50 50
1066 E‐handel 156 156
1068 Uppgradering	av	operativsystem 100 100
1069 Uppgradering	av	office	programvaran 1	000 1	000

SUMMA	KOMMUNLEDNINGSKONTOR 5	438 ‐50 5	388

TEKNIK	&	SERVICE
Skattefinansierad	verksamhet

Måltid
1920 Ram	Måltid 400 400

Gata
3000 Ram	Gata	 1	000 ‐500 500
3004 Stationsmiljö	Förslöv,	Bussangöring,	parkering 1	750 1	750
3008 Trafiksäkerhetsprogram	inkl	statsbidragsberättigade	åtgärder 500 ‐500 0
3310 GC‐vägar 1	000 ‐500 500
3311 GC‐väg	Kustvägen	(Karupsvägen‐väg	115) 1	500 1	500
3904 Utbyte	armaturer	gatubelysning,	energibesparing 500 500
3905 Mätbar	gatubelysning 100 100
3030 Reinvestering	asfaltsbeläggning 3	000 3	000
2031 Färdigställande	av	exploatering	Förslöv	2:4	(Toppbeläggning) 300 300

Gata	(medfinansiering	statlig	infrastruktursatsning)
3005 Pågatågsstation	Förslöv	NordVäst	(perrong	och	spårområde) 7	000 7	000
3006 Stationsmiljö	Förslöv,	Väderskydd	för	buss	och	tåg 2	350 2	350

Summa	Gata	(medfin.	statlig	infras.satsning) 9	350 0 9	350
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Reducering av investerings‐ och exploateringsutgifter 2016

Version: 2016‐04‐04 till KS

Budget Förändring Ny	Budget
Kod Tkr 2016 2016 2016

Park
4900 Ram	Park/lekplats/strand 600 600
4941 Lejontrappan 200 ‐150 50
4913 Renovering	offentliga	toalettbyggnader 100 100
4915 Klimatsäkring	utredning/åtgärder 1	000 ‐900 100
4918 Tillgänglighetsanpassning	Båstad	torg 600 600
4922 Upprustning	lekplatser 600 600

Fritid
1460 Ram	fritidsanläggningar 500 ‐200 300
1492 Allvädersanläggning	Örebäcksvallen 4	300 4	300
1496 Tillbyggnad	brygga	Torekov 500 ‐500 0

Hamn
1950 Ram	hamnverksamhet	(Torekov) 1	627 1	627

Övrigt
1461 Utbyte	fordon 1	500 1	500
4916 Åtgärder,	förhindra	översvämn	i	Förslöv 1	113 1	113

Fastighetsservice
7000 Ram	Fastighetsservice	 1	000 1	000
7009 Energieffektivisering,	ventilation	samt	arbetsmiljö	1 8	500 8	500
7030 Reinvestering	fastighetsbestånd 8	000 8	000
7014 Datanät,	kablage,	övervakning 300 ‐100 200
7018 Förskola	Skogsbyn 10	000 ‐8000 2	000
7020 Oförutsedda	fastighetsprojekt 10	000 ‐8000 2	000
7080 Utemiljö	och	lekredskap 500 500

T&S	Summa	(Skattefinansierad	verksamhet) 60	990 ‐19	350 41	640
T&S	Summa	(Skattefinansierad	verksamhet)	Medfin. 9	350 0 9	350
1 2016:	Östra	Karups	skola,	Backabyns	förskola,	Ängsbyn	samt	Musteriet.
2017:	Projektering	samt	arbeten	på	Torekovs	IH	(inkl	Fiskebyn),	Sandlyckeskolan.	
Post	och	Polis.
2018:	Projektering	samt	arbeten	på	Brandstation	Båstad,	Centralförrådet.	
Brandstation	Förslöv,	Mindre	arbeten	Päronbyn,	Malens	förskola,	Äppelbyn,	
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Reducering av investerings‐ och exploateringsutgifter 2016

Version: 2016‐04‐04 till KS

Budget Förändring Ny	Budget
Kod Tkr 2016 2016 2016

TEKNIK	&	SERVICE
Taxefinansierad	verksamhet

Reinvesteringar
6950 Tennisvägen	10950
6001 Ram 500 500

Projektering 200 200
6992 Serviser 900 900
6970 Ventiler 700 700
6015 Brandposter 600 600
6201 Sigurdsvägen 1100 1	100
6073 Alvägen	11180 1	100 ‐1100 0

Relining	avlopp	Båstad 200 200
6994 Avloppsrening 4	550 ‐350 4	200
6993 Dricksvattenproduktion 985 480 1	465

Landsbygdsinvesteringar
6033 Förslöv/Vadebäck,	vatten+spillvatten 200 200

Öllövsstrand,	vatten+spillvatten 2078 2	078

Nyinvesteringar
6004 Ängstorp,	nytt	reningsverk 2500 2	500
6006 Ledning	till	Ängstorp 26	144 ‐20144 6	000
6007 Driftövervakning	Dricksvattenproduktion	10770 500 500
6028 Reningsverket,	Utredning‐Åtgärder	för	stigande	havsnivå 75 75 150
6030 Pumpstationer,	utredning‐åtgärder	för	stigande	havsnivå 75 75 150
6009 Serviser,	vatten 300 300
6009 Serviser,	spill 225 225
6009 Serviser	Dagvatten 225 225
6012 Mätning	V 150 150
6015 Skalskydd 500 500
6017 Mätning	S 250 250
6019 Mätning	D 100 100
6014 Åtgärder	enl.	saneringsplan	V 600 ‐400 200
6014 Åtgärder	enl.	saneringsplan	S 800 ‐600 200
6014 Åtgärder	enl.	saneringsplan	D 200 200
6041 Säkerhetsbarriär	(UV‐ljus) 300 300
6042 Vattendomar 300 ‐200 100
6043 Skyddsområde/Föreskrifter 600 ‐500 100
6209 Reservkraft	Eskilstorp	VV 600 ‐600 0
6210 Process	förbättringar	effektivisering 1	500 ‐1500 0
6211 Process	förbättringar	vattenrening 1	500 ‐1500 0
6980 Nya	vattentäkter 2	000 ‐2000 0

Tryckspill	Norrviken	P17‐P18 800 800
Reservkraft	mobil,	generell 250 250
Samlingskammare,	Eskilstorp	VV 1000 1	000

6212 Ekvägen,	Förslöv,	dagvattenproblem 1	100 1	100
6213 Nya	borror	mm	Eskilstorp 3	000 ‐3000 0

Exploatering	VA
5005 Östra	Karup	6:7	exploatering 6	196 6	196
5003 "Grevie	Karlslund"	exploatering 1	500 ‐1500 0
5004 Heden	exploatering 8	500 8	500
5007 Förslöv	verks.	Omr.	Va 4	828 4	828
5009 Förslöv	Väst	105	Va 2	000 2	000
5021 Exploatering	Åstad	Bas	Va	inv 10	594 10	594
5022 Exploatering	Åstad	v‐omr	1	Va 2	300 2	300
5023 Banvaktarstugan	Va 200 200

T&S	Summa	(Taxefinansierad	verksamhet) 88	975 ‐26	914 62	061
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Reducering av investerings‐ och exploateringsutgifter 2016

Version: 2016‐04‐04 till KS

Budget Förändring Ny	Budget
Kod Tkr 2016 2016 2016

(NSVA	har	ingen	plan	för	investeringar	för	åren	2019‐2020)

Anslutningsavgifter
5211 Anslutningsavgifter	Östra	Karup ‐1	552 ‐1	552
5213 Anslutningsavgifter	Heden/Hemmeslöv ‐2	985 ‐2	985
5214 Anslutningsavgifter	Förslöv	verks.omr ‐2	500 ‐2	500
5202 Övriga	anslutningsavgifter ‐1	500 ‐1	500

Summa	Anslutningsavgifter ‐8	537 0 ‐8	537

TEKNIK	&	SERVICE
Exploateringsområden	(Ej	VA)

Östra	Karup	6:7	(Etapp	1)
Kostnader	
Skattefinansierade	investeringar	inom	Östra	Karup‐projekt

5501 Belysning 1	864 1	864
5301 Gator	(ägs	av	kommunen) 4	000 4	000
5401 Grönområden/park	(ägs	av	kommunen) 7	000 7	000

Summa	skattefin.	investeringar	"Östra	Karup" 12	864 0 12	864

Medfinansieringar	statlig	infrastruktur	"Östra	Karup"
5381 Kostnader	Cirkulationsplats	(Medfinansiering	Trafikverket)	*

Summa	Medfin.	statlig	infrastr.	"Östra	Karup" 0 0 0

Övrig	exploateringsverksamhet	"Östra	Karup"
8005 Tomtförsäljning ‐4	000 3	500 ‐500

Summa	Övrig	exploateringsverksamhet	"Östra	Karup" ‐4	000 3	500 ‐500

Grevie	Karlslund
Kostnader	
Skattefinansierade	investeringar	inom	"Grevie	Karlslund"

5502 Belysning	"Grevie	Karlslund" 300 ‐300 0
5302 Vägar 1	300 ‐1300 0
5402 Grönområden/park	(ägs	av	kommunen) 200 ‐200 0

Summa	skattefin.	investeringar	inom	"Grevie	Karlslund" 1	800 ‐1	800 0

Övrig	exploateringsverksamhet	"Grevie	Karlslund"
8016 Övriga	utredningar,	marknadsföring,	lantmäteriförättning	mm 550 ‐550 0
8016 Tomtförsäljning

Summa	Övrig	exploateringsverksamhet	"Grevie	Karlslund" 550 ‐550 0

Heden,	Hemmeslöv	10:10
Kostnader
Skattefinansierade	investeringar	inom	Heden,	Hemmeslöv

5307 Vägar 9	324 9	324
5407 Grönområden/park	(ägs	av	kommunen) 1	000 1	000

Summa	Skattefin.	investeringar	inom	Heden,	Hemmeslöv 10	324 0 10	324
8015 Tomtförsäljning ‐12	000 ‐12	000

8151 Förslöv	Väster,	verks.	Omr.	(Vistorp	industriområde)
Kostnader
Skattefinansierade	investeringar	Vistorp	industriområde

5306 Vägar 3	041 3	041
5309 Vägar	(investeringsbidrag) ‐3	300 ‐3	300

Summa	Skattefin.	Investeringar	Vistorp	industriområde ‐259 0 ‐259
8151 Intäkter
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Reducering av investerings‐ och exploateringsutgifter 2016

Version: 2016‐04‐04 till KS

Budget Förändring Ny	Budget
Kod Tkr 2016 2016 2016

Åstad
Skattefinansierade	investeringar	inom	Åstad‐projekt

3119 Kollektivtrafikanläggningar	Station	Norra 4	000 4	000
3119 Kollektivtrafikanläggningar	(Inv.bidrag	Skånetrafiken) ‐500 ‐500
4921 Konstnärlig	utsmyckning	stationstorg 797 797
3105 Mellanvägen/Karupsvägen 1	000 1	000
4927 Stränder	vid	sjö 1	500 1	500
8050 Oförutsett	projektet	helhet 3	000 3	000

Summa	skattefin.	investeringar	inom	"Åstad" 9	797 0 9	797

Medfinansieringar	statlig	infrastruktur	"Åstad"
3107 Inre	Kustvägen	(2,5	mkr	kostnadsbokfört	tidigare,	utb	2015) 263 263
3117 Ny	GC‐tunnel	(vid	nya	stationen) 1	840 1	840
3117 Ny	GC‐tunnel	(vid	nya	stationen)	(Bidrag	Skånetrafiken) ‐9	584 ‐9	584
3119 Kollektivtrafikanläggning	(plattformsutrustning) 4	210 4	210
8051 Oförutsett	projektet	helhet 3	000 3	000

Summa	Medfin.	statlig	infrastr.	"Åstad" ‐271 0 ‐271

Övrig	exploateringsverksamhet	"Åstad"
8961 Flytt	Gasledning	och	elledning 600 600
8963 Fastighetsbildning 200 200
8967 Markförvärv	Trafikverket	Tunnelbygge	norr 1	800 1	800

Oförutsett	projektet	helhet 2	000 2	000
Summa	Övrig	exploateringsverksamhet	"Åstad" 4	600 0 4	600

8960 Intäkter	tomtförsäljning	Åstadprojektet ‐2	808 ‐2	808

8100 Strategiska	markinköp	(markförsörjning)
8101 Markförvarv	tunnelbygge	söder 6	200 6	200
8102 Övriga	markinköp 4	000 4	000

8099 Ospec	exploateringar
8099 Kostnader	 3	000 3	000
8099 Intäkter ‐2	500 ‐2	500

T&S	Summa	(Exploateringsområden	ej	VA)	Skattefin. 44	726 ‐1	800 42	926
T&S	Summa	(Exploateringsområden	ej	VA)	Medfin. ‐271 0 ‐271
T&S	Summa	(Exploateringsområden	ej	VA)	Övr.	Expl. ‐13	158 2	950 ‐10	208

SAMHÄLLSBYGGNAD
1427 Kvalitéetssäkring	av	befintlig	kartdatabas 50 50
1425 e‐arkiv	för	bygglovhandlingar	(direktarkivering) 150 150
1438 Mätutrustning	(ny	totalstation) 400 ‐48 352
1422 Kartstöd	i	samband	med	ny	ÖP 164 ‐64 100
1435 Digitalisering	av	plans	arkiv/planer	tillgängliga	på	webb‐plats 232 ‐232 0
1428 Digital	bygglovhantering	‐	(Uppgrad.	av	ByggR/	Mittbygge) 167 ‐117 50

SUMMA	SAMHÄLLSBYGGNAD 1	163 ‐461 702

SAMHÄLLSSKYDD
1403 Kameraövervakning 68 ‐68 0
1406 Räddningsfordon 450 450
1408 Skyddsutrustning 65 65
1410 Uppgradering	verksamhetssystem	miljö 80 ‐80 0
1411 Mätinstrument	miljö 20 ‐20 0
1412 Räddningsutrustning 191 191
1413 Passagesystem/skyddsåtgärder	 748 ‐748 0

SUMMA	SAMHÄLLSSKYDD 1	622 ‐916 706
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Reducering av investerings‐ och exploateringsutgifter 2016

Version: 2016‐04‐04 till KS

Budget Förändring Ny	Budget
Kod Tkr 2016 2016 2016

BARN	&	SKOLA
1600 Instrument	Kulturskola 100 100
1610 Stöd	och	utveckling 50 50
1602 Pedagogisk	utrustning,	barnomsorg 300 300
1607 Pedagogisk	utrustning,	grundskola 500 500
1612 Datorer	förskola,	grundskola,	personal 1	300 1	300
1621 Barn	och	elever	i	behov	av	särskilt	stöd 250 250
1624 Kursplanerelaterade,	8	grundskolor 500 500
1606 IKT‐plan 1	500 1	500

SUMMA	BARN	&	SKOLA 4	500 0 4	500

BILDNING	OCH	ARBETE
1609 Individ	och	familj,	barn 50 50
1693 Bio	Scala 200 200
1641 Datorer	bibliotek 200 200
1619 Datorer	vuxenutbildning 250 250
1635 Socialstyrelsens	metod	system	ASI	(köp	av	licens) 77 77
1692 Datorer	gymnasieskola 50 50
1696 A‐huset	Arbetsmarknad 200 200
1697 Stationshus 0 0

SUMMA	BILDNING	&	ARBETE 1	027 0 1	027

VÅRD	&	OMSORG
1704 Trygghetstelefoner 1	140 ‐140 1	000
1702 Nyckelfri	hemvård	med	integrerad	tidshantering	och	personalplaner 1	800 ‐800 1	000
1713 Arbetstekniska	hjälpmedel 215 215
1718 Verksamhetssystem 2	000 ‐1500 500
1719 E‐Hälsa 100 100

SUMMA	VÅRD	&	OMSORG 5	255 ‐2440 2815

TOTALT	(inkl.	exploatering) 209	617 ‐48	981 160	636
varav:
Skattefinansierad	investering 124	721 ‐25	017 99	704
Medfinansiering	statliga	infrastruktursatsningar 9	079 0 9	079
Avgiftsfinansierad	investering	(brutto,	exkl	anslut.avg.) 88	975 ‐26	914 62	061
Exploatering ‐13	158 2	950 ‐10	208

Summa	Anslutningsavgifter ‐8	537 0 ‐8	537
Avgiftsfinansierad	investering	(netto,	inkl.	anslut.avg.) 80	438 ‐26	914 53	524
Summa	Exploateringsintäkter ‐21	308 3	500 ‐17	808
Summa	utgifter	relaterade	till	"Åstad"‐projektet 24	412 0 24	412
Summa	Inventarier 918 0 918
	‐	varav	inventarier	5	år 628 0 628
	‐	varav	inventarier	10	år 290 0 290

Ändringar	jmf	med	förslag	lämnat	till	KSAU	är	markerade	med	gult Totalt: 2	651
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2016-03-30 1 av 2 

 

 

KS § 76  Dnr KS 000227/2016 - 900 

Utvärdering av systemet med medborgarförslag 

 
Beskrivning av ärendet Kommunfullmäktige beslutade 2013-09-25,§129, att införa medborgarförslag i 

Båstads kommun på prov från och med 2014-01-01. Det betyder att alla 
folkbokförda i kommunen har möjligheten att skicka in medborgarförslag, 
oberoende ålder och medborgarskap. Ett förslag får handla om allt som rör 
kommunens verksamhetsområden. Det får emellertid inte handla om enskilda 
personer eller myndighetsutövning som till exempel beviljande av bygglov eller 
försörjningsstöd. En stor skillnad mellan ett vanligt förslag och ett 
medborgarförslag är att det senare ger allmänheten möjlighet att ge förslag 
direkt till politiken.  

 
Förvaltningens förslag 1. Förvaltningen får i uppdrag att se över Kalixmodellen som ett alternativ till 

systemet med medborgarförslag. 
 
 2. Medborgarförslagsrätten upphör från och med 2016-12-31.  
 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Johan Peterson, daterad 2016-03-22. 
 Bilaga 1. Utvärdering av systemet med medborgarförslag 
 Bilaga 2. Svarsenkät 
 Bilaga 3. Sammanställning över samtliga medborgarförslag 
 Bilaga 4. Demografisk sammanställning av kommuninvånare 
 Bilaga 5. Geografisk översikt över förslagsgivarna 
 
Yrkanden Gösta Gebauer (C): Utvärderingen sänds till Demokratiberedningen med 

förfrågan om de kan bereda ärendet och överlämna förslag till beslut till 
kommunfullmäktige. 

 
 Ingela Stefansson (S): Medborgarförslag har varit populärt och ökat 

medborgarnas möjligheter till att kunna påverka. Dock behöver systemet 
förtydligas och utvecklas. 

 T.ex. göra en mall som ligger på nätet där det framgår att förslaget skall vara 
unikt och att bara ett förslag kan lämnas in som rör samma fråga. (Dock kan 
många personer stå bakom det.) 

 Ett förslag får handla om allt som rör kommunens verksamhetsområden. Det 
får emellertid inte handla om enskilda personer eller myndighetsutövning som 
till exempel beviljande av bygglov eller försörjningsstöd. Även hur vi svarar 
medborgarna bör utvecklas. 

 Yrkande: Demokratiberedningen tar fram riktlinjer/förslag för att utveckla 
medborgarförslag. 

 
 Christer de la Motte (M): Bifall till Gösta Gebauers yrkande.  
 
Propositionsordningar Ordförande ställer proposition på Gösta Gebauers och Ingela Stefanssons 

yrkanden. Efter framställd proposition finner ordförande att Gösta Gebauers 
yrkande bifallits.  

 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen: 
 Kommunfullmäktige beslutar: 
 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2016-03-30 2 av 2 

 

 

 1. Utvärderingen sänds till Demokratiberedningen med förfrågan om de kan 
bereda ärendet och överlämna förslag till beslut till kommunfullmäktige.   

 
Reservation Ingela Stefansson (S) reserverar sig mot beslutet.  
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Datum: 2016-03-22 
Handläggare: Johan Peterson 
Dnr: KS 000227/2016 – 900 
Till: Kommunfullmäktige 
 

Beslutet skall expedieras till: 
-- 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Bilaga 1. Utvärdering av systemet med medborgarförslag 
Bilaga 2. Svarsenkät 
Bilaga 3. Sammanställning över samtliga medborgarförslag 
Bilaga 4. Demografisk sammanställning av kommuninvånare 
Bilaga 5. Geografisk översikt över förslagsgivarna  
 

Samråd har skett med: 
Kansliet 
 

 
Utvärdering av systemet med medborgarförslag 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2013-09-25,§129, att införa medborgarförslag i Båstads kom-
mun på prov från och med 2014-01-01. Det betyder att alla folkbokförda i kommunen har möj-
ligheten att skicka in medborgarförslag, oberoende ålder och medborgarskap. Ett förslag får 
handla om allt som rör kommunens verksamhetsområden. Det får emellertid inte handla om 
enskilda personer eller myndighetsutövning som till exempel beviljande av bygglov eller för-
sörjningsstöd. En stor skillnad mellan ett vanligt förslag och ett medborgarförslag är att det 
senare ger allmänheten möjlighet att ge förslag direkt till politiken.  
 
Aktuellt 
I samband med kommunfullmäktiges beslut om att på prov införa medborgarförslag beslutade 
fullmäktige även att effekterna av införandet skulle utvärderas efter två år. Denna utvärdering 
ska granska om syftet med införandet av medborgarförslag har uppnåtts. I motionen som 
ledde fram till införandet av medborgarörslag beskrevs syftet på följande sätt; 
 
”Syftet med motionen ligger i linje med kommunens förhoppningar om att öka och förbättra 
dialogen med medborgarna.” 
 
I bilaga 1 ” Utvärdering av systemet med medborgarförslag” redovisas resultatet från den 
undersökning kommunledningskontoret gjorde i november och december 2015. I bilagan 
framgår det att det befintliga systemet i Båstads kommun inte uppfyller syftet. 
Kommunledningskontoret har därför kommit fram till två förslag till förbättring. Antingen 
måste befintligt system utvecklas eller ersättas.  
Om det beslutas om att systemet ska utvecklas måste tydligare rutiner fastställas, information 
om möjligheten till medborgarförslag spiddas till alla kommuninvånare, regler om att ett föslag 
måste vara unikt införas och fullmäktige överlåta enklare och mindre politiskt laddade förslag 
till annan nämnd.   
Om det istället beslutas om att systemet ska ersättas hänvisar kommunledningskontoret till 
systemet Kalix kommun använder. Kalix hade tidigare medborgarförslag men har nu övegått 
till ett system kallat ”Kalixförslaget”, information om detta system framgår i bilaga 1. 
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Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen: 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
1. Förvaltningen får i uppdrag att se över Kalixmodellen som ett alternativ till systemet med 
medborgarförslag.  
 
2. Medborgarförslagsrätten upphör från och med 2016-12-31.    
 
 
 
Båstad 2016-03-22 
 
 
Johan Peterson 
Nämndsekreterare 
Kommunledningskontoret 
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Utvärdering av systemet med medborgarförslag  

Inledning 

Bakgrund 

Kommunfullmäktige beslutade 2013-09-25,§129, att införa medborgarförslag i Båstads kommun 

på prov från och med 2014-01-01. Det betyder att alla folkbokförda i kommunen har möjlighet-

en att skicka in medborgarförslag, oberoende ålder och medborgarskap. Ett förslag får handla 

om allt som rör kommunens verksamhetsområden. Det får emellertid inte handla om enskilda 

personer eller myndighetsutövning som till exempel beviljande av bygglov eller försörjnings-

stöd. En stor skillnad mellan ett vanligt förslag och ett medborgarförslag är att det senare ger 

allmänheten möjlighet att ge förslag direkt till politiken.  

Syfte 

I samband med kommunfullmäktiges beslut om att på prov införa medborgarförslag beslutade 

fullmäktige även att effekterna av införandet skulle utvärderas efter två år. Denna utvärdering 

ska granska om syftet med införandet av medborgarförslag har uppnåtts. I motionen som ledde 

fram till införandet av medborgarörslag beskrevs syftet på följande sätt; 

”Syftet med motionen ligger i linje med kommunens förhoppningar om att öka och förbättra dia-

logen med medborgarna” 

Båstads kommun i jämförelse med Sverige 

En viktig aspekt att ta med i utvärderingen är att se hur den nationella inställningen till medbor-

garförslag ser ut. Enligt SKL:s undersökning från 2015 finns möjligheten att lämna in medbor-

garförslag i 71 % av Sveriges kommuner och landsting/regioner. Av de cirka 3000 medborgar-

förslag som lämnades in under 2014 fick 14 % bifall, en lägre siffra än den i Båstads kommun. 

Precis som i Båstads kommun berör majoritet av förslagen i Sverige trafik, infrastruktur- och 

platsutvecklingsfrågor.1   

2007 fanns möjligheten med medborgarförslag i 194 utav Sveriges 290 kommuner (67 %).2 

Även om det blivit vanligare med medborgarförslag i kommunerna finns flera exempel på kom-

muner som går motsatt väg. Som exempel beslutade kommunfullmäktige i vår grannkommun 

Laholm att avskaffa medborgarförslagsrätten då de ansåg de vara överflödig. De menade att 

kommunens system med webbsynpunkter/förslag räckte som kanal för medborgarna.   

 

                                                           

1
 http://webbutik.skl.se/shop?funk=visa_artikel&artnr=7585-264-5 

2
 http://skl.se/download/18.33ccf562145ac94e9982d707/1399385741511/skl-faktablad-3-medborgardialog-

om-medborgarf%C3%B6rslag.pdf 
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Metod 

För att kunna utvärdera systemet med medborgarförslag på ett grundligt sätt har kommunkans-

liet i Båstads kommun skickat ut en enkätundersökning till de personer som har handskats med 

förslagen. Till förslagsgivarna, personal i ledningsgruppen (hädanefter tjänstepersoner) och le-

damöterna i kommunfullmäktige (hädanefter politiker).  

Av de 31 tillfrågade förslagsgivarna har 20 svarat på enkäten (svarsfrekvens på 65 %), av de 18 

tjänstepersonerna har 12 svarat (svarsfrekvens på 67 %) och av de 64 politikerna har 25 svarat 

(svarsfrekvens på 39 %). Frågorna berör huruvida syftet med medborgarförslag har uppfyllts 

och svarsgivarna har haft möjlighet att kommentera sina svar.  

All data som berör medborgarförslagen och enkätundersökningen har samlats in under novem-

ber och december 2015. Det har inkommit fler medborgarförslag efter årsskiftet.  

De två specialfall, förslagen om en ny idrottsanläggning och en ny busslinje, har räknats med i 

statistiken gällande förslagen. Men eftersom det är flera personer som står bakom dessa förslag 

har vi exkluderat dem från statistiken gällande förslagsgivarna. Frågorna, svarsstatistiken och 

kommentarerna finns att se i bilaga 2.  

 

Resultat 

Förslagen 

Under de två år (2014-01-01 till 2016-01-01) som medborgarna i Båstads kommun har haft möj-

lighet att lämna in medborgarförslag har 131 förslag kommit in. Av dessa förslag är endast 38 

unika (29 %).  Hela 93 (71 %) av förslagen är identiska och berör två enstaka frågor, en ny id-

rottsanläggning och en ny busslinje. De unika förslagen har berört allt från förbud mot fyrverkeri 

till inrättande av nakenbad. De unika förslagen har främst handlat om problemområden som rör 

gata, trafik och infrastruktur och majoriteten av dessa förslag handlar om nya cykelbanor. Dessa 

förslag har varit problematiska för kommunen att handlägga eftersom en del frågor som berör 

exempelvis trafikregler och farthinder ligger under Trafikverkets ansvarsområde.  

Av de 131 förslag som kommit in till kommunen har kommunfullmäktige fattat beslut om 91 

stycken, men endast 19 av dessa är unika förslag. Av de 19 unika förslagen har 4 fått bifall (21 

%) och 15 har fått avslag (79 %).   

Medelvärdet på handläggningstiden av de förslag som har beslutats om är 273 dagar, räknat från 

det att förslaget har inkommit till kommun till att förslaget har beslutats om i kommunfullmäk-

tige. När vi frågade förslagsgivarna om de var nöjda med handläggningstiden svarade majorite-

ten att de inte var nöjd med deras förslags handläggningstid.  

Samtliga medborgarförslag med variablerna: antal handläggningsdagar, kön, ort och politiskt 

beslut finns att se i bilaga 3. 
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Förslagsgivarna  

För att systemet med medborgarförslag ska uppnå sitt syfte bör förslagsgivarna vara så repre-

sentativa som möjligt för kommunens invånare. Därför har vi undersökt vem det är som lämnat 

in förslag. Kön, ålder, om personen är röstberättigad, dess geografiska plats och om personen har 

varit politiskt aktiv i någon annan form de senaste två åren.  

I vår undersökning fann vi en något skev könsfördelning bland förslagsgivarna där 42 % är 

kvinnor och 58 % är män. När vi jämförde åldern på Båstads kommuns invånare med åldern på 

förslagsgivarna fann vi att det är en skev åldersfördelning bland förslagsgivarna, där äldre kom-

muninvånare i högre grad tenderar att lämna in medborgarförslag. Detta finns att se i bilaga 4.  

Det enda kravet för att få lämna in ett medborgarförslag är att man är folkbokförd i kommunen, 

alltså har även personer som saknar rösträtt rätt att lämna ett förslag. Men i vår undersökning 

framkom att samtliga förslagsgivare är röstberättigade, med undantag från de två speciella för-

slagen där flera personer stod bakom dem. Alltså har medborgarförslagsrätten inte inkluderat 

och engagerat denna grupp i Båstads kommun. Vi undersökte även den geografiska aspekten. 

Genom att kartlägga förslagsgivarna framträdde ett tydligt samband där förslagen kommer ifrån 

Bjäres tätorter. Men det mest anmärkningsvärda är att inga förslag har kommit från medborgare 

i kommunens västra delar. Detta finns att se i bilaga 5. 

Kritik som har förts fram mot systemet med medborgarförslag är att det till största del är poli-

tiskt engagerade personer som lämnar in förslagen. Detta skulle innebära att den demokratiska 

makten inte blir jämt fördelad över kommunens invånare. Men i Båstads kommun har över hälf-

ten av förslagsgivarna inte varit politiskt aktiva i något annat sammanhang under tiden då möj-

ligheten till medborgarförslag har funnits i kommunen.  

Enkätsvaren 

Det centrala syftet med införandet av medborgarförslag var som sagt ” öka och förbättra dialo-

gen med medborgarna”. Därför frågade vi våra svarsgrupper om de ansåg att dialogen mellan 

politiker och medborgare har förbättrats med införandet av medborgarförslag. Av förslagsgivar-

na anser endast en tredjedel att medborgarförslag förbättrar dialogen med politikerna. Anmärk-

ningsvärt är att ingen av de svarande tjänstepersonerna anser att dialogen har förbättrats. Där-

emot är det fler politiker som anser att dialogen har förbättrats än vad det är som inte anser det.  

I undersökningen går att utläsa att majoriteten av politikerna och tjänstepersonerna anser att 

medborgarförslag är bra.  Tjänstepersonerna är mer skeptiska till medborgarförslagsrätten och 

endast hälften av de svarande anser att riktlinjerna för hur medborgarförslag ska behandlas är 

tydliga. Dessutom anser nästan alla (91,67 %) att medborgarförslagen har inneburit ett merar-

bete för förvaltningen.  

En viktig och förvånnande siffra är att endast 42 % av förslagsgivarna anser att medborgarför-

slag är bra.   
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Sammanfattning av kommentarerna från förslagsgivare, tjänstepersoner och politiker 

Samtliga kommentarer finns att se i bilaga 2. 

Anser du att medborgarförslag förbättrar dialogen med politikerna? 

Denna fråga ställdes till alla tre svarsgrupper. Tjänstepersonerna var uteslutande negativa till 

påståendet, medan politikerna var något positivare till förslagens effekt på dialogen. Åsikterna 

bland förslagsgivarna var delade men majoriteten av deras kommentarer gav bilden att de inte 

ansåg att förslagen har förbättrat dialogen. De är missnöjda med att de inte fått någon informat-

ion om sina förslag trots att de har kontaktat kommunen och bett om återkoppling om vad som 

händer med deras förslag.  

Kommentarerna från tjänstepersonerna är i majoritet negativa och till exempel lyder en kom-

mentar ”det ger medborgarna en falsk bild av att de kan få inflytande mellan valen”.  

Av politikernas kommentarer är det lika många som anser att dialogen har förbättrats, som inte 

anser att den förbättrats.   

Anser du att medborgarförslag är bra? 

Alla tre svarsgrupper var mer positiva än negativa till medborgarförslag och mest positiva var 

politikerna där 76 % av de svarande ansåg att medborgarförslag är bra. Alla förslagsgivare som 

kommenterade ansåg att kommunens system med medborgarförslag måste utvecklas. Bl.a. anser 

de att det är svårt att formulera förslag på rätt sätt och de hade hellre sett en dialog med politi-

kerna.  

Samtliga tjänstepersoner som kommenterat ser också problem med dagens system. De tycker att 

handläggningen tar för mycket tid, att det är problematiskt att föreslå bifall då det inte finns 

pengar budgeterat till förslagen och att administrationen tar oproportionerligt mycket tid.   

Alla politiker är positiva till systemet men de ser vissa brister. Framförallt att systemet missbru-

kas då flera personer skickar in samma förslag, Örebäcksvallen och busslinjen till Apelryd tas 

upp som exempel. Andra problem de ser är att medborgarna är för dåligt informerade om möj-

ligheten och att många av förslagen som kommer in är orealistiska och omöjliga att genomföra.  
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Alternativ till medborgarförslag - Kalixförslaget 

Kalix kommun beskriver Kalixförslaget på följande sätt ”Syftet med Kalixförslaget är att medbor-

garna ska kunna lämna förslag till kommunens nämnder, och därmed också få snabbare respons 

på sina initiativ” och omfattas av följande regler; 

- Kalixförslag får lämnas av var och en som så önskar, oavsett ålder och folkbokföringsort.  

 

- Kalixförslag måste höra till en kommunal nämnds kompetensområde.  

 

- Kalixförslag publiceras maximalt tre månader på Kalix kommuns hemsida.  

 

- Ett Kalixförslag måste under publiceringstiden få stöd av minst 30 namnunderskrifter innan 

det skickas till berörd nämnd.  

 

- Berörd nämnd ska inom fyra månader ta ställning till inkommit Kalixförslag.  

 

-Ett förslag får inte innehålla kränkande formuleringar.  

 

- Måste registrera sig för att lämna in förslag. Namn, e-post och telefon. 

 

- Det går att lämna in förslaget och underskrifterna på papper till kommunen. 

 

- Inlämnat förslag kommer upp på hemsidan inom en vecka, då det först ska granskas.3 

Behandling av förslagen ser ut på följande sätt; 

Om Kalixförslaget har fått minst 30 underskrifter skickas det till ansvarig nämnd. Kalixförslaget 

tas upp för information vid nämndens sammanträde. Om nämnden beslutar att förslaget ska 

behandlas genom vidare utredning så utses en särskild handläggare för uppdraget. Nämnden ska 

därefter inom fyra månader ha fattat beslut om förslaget.4 

Intervju med Kenneth Björnfot, Kalix kommuns IT-ansvarig 

1, Generell respons till införandet? 

Vi gör en första utvärdering inom kort. Vi har ca 300 registrerade användare av kommunen ca 

16300 invånare. 

2, Vad är kostnader för att införa systemet och driftsunderhåll? 

Det är 43.000 kronor i uppstartskostnad och därefter 1600 kr per månad i driftkostnad. 

3, Hur behandlas ett förslag? 

                                                           

3
 http://kalix.demokratiportalen.se/ 

4
 http://kalix.demokratiportalen.se/guidance 
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Så snart ett förslag når 30 underskrifter registreras det i vårt ärendesystem (Ciceron) på ansva-

rig nämnd. Vid nämndssammanträde beslutar nämnden om ärendet ska utredas eller ej. Om det 

ska utredas så ska ärendet vara slutbehandlat inom fyra månader. 

4, Hur länge har ni haft systemet med Kalixförslaget? 

Vi har haft systemet i drift i ett år, då kommunfullmäktige tog bort systemet med medborgarför-

slag. 

Vad säger lagen om medborgarförslag? 

Genom SFS 2002:249 infördes en möjlighet för fullmäktige att besluta att medborgarna får väcka 

förslag i fullmäktige. Men i och med ändringen i kommunallagen 2007 skedde en förändring av 

hanteringen av medborgarförslag som var tänkt att förenkla handläggningen. Efter denna 

lagändring får, enligt 2007:68 § 25, fullmäktige överlåta till annan nämnd att besluta om med-

borgarförslagen. Tanken var att förslag som saknar principiell beskaffenhet och som inte är poli-

tiskt laddade skulle kunna beslutas om på ett snabbare och smidigare sätt. Exempelvis så kallade 

cykelställsfrågor. I Båstads kommun har dock inte denna lagändring använt, utan samtliga med-

borgarförslag tagits upp i fullmäktige.5  

Utvärderingens slutsatser 

Att det finns problem och brister i kommunens befintliga system med medborgarförslag är tyd-

ligt och bekräftas av samtliga tre svarsgrupper. Samtidigt poängterar samtliga svarsgrupper vik-

ten av ett system i kommunen som värnar om direktdemokratin och medborgarinitiativ. Därför 

har kommunledningskontoret, utifrån undersökningens resultat, kommit fram till två förslag; en 

utveckling av befintligt system eller att systemet ersätts med ett system liknande Kalixförslaget.  

Förslag 1. Förbättra befintligt system 

Ge tjänstepersoner i uppgift att återkoppla om beslutsprocessen till förslagsgivarna så att de 

lättare kan acceptera den ofta långa handläggningstiden.   

Fastställa rutiner så att orealistiska förslag eller förslag som ligger utanför kommunens ansvars-

område snabbt kan avslås.  

Förtydliga informationen om vad som gäller för medborgarförslag och sprida den så att flera 

typer av medborgare lämnar in förslag och så att förslagen som lämnas in ligger under kommu-

nens ansvarsområde.  

Men framför allt bör systemet ändras så att det är krav på att medborgarförslag måste vara unikt 

och alltså inte får vara identiskt ett tidigare förslag. Som nämnts tidigare är alltså inte ens 30 % 

av medborgarförslagen unika. Att medborgare har kunnat lämna in identiska förslag har, enligt 

vår enkätundersökning, varit problematiskt och inneburit ett onödigt stort administrativt arbete 

för kommunen.   

 

                                                           

5
 Lena Dahlman m.fl., Kommunallagen femte upplagan 2011, s.344-345 

568

568



 

160322\c:\users\dankli1\documents\groupwise\utvärdering av systemet med medborgarförslag.docx\dk 

7 (7) 

Förslag 2. Ersätta det med ett system liknande Kalixförslaget  

Efter att ha granskat ett antal kommuner som har infört alternativ till medborgarförslag kom 

kommunledningskontoret fram till att Kalixförslaget är ett system som kan fungera i Båstads 

kommun. Systemet i Kalix har gett positiva effekter då det även har engagerat många unga med-

borgare. Jämfört med Båstads kommuns system med medborgarförslag är Kalixförslaget en en-

klare process för alla parter. Ett system liknande Kalixförslaget förenklar för förslagsgivarna då 

de lättare kan lämna in ett förslag och förenkla för tjänstepersonerna och politiker då de endast 

behöver handlägga förslag som har en bred förankring bland kommuninvånarna och därför slip-

per lägga ned tid på ”cykelställsfrågor”.  

Ett införande av detta förslag skulle även förkorta handläggningstiden. Ett förslag får maximalt 

vara publicerat 3 månader och berörd nämnd ska inom 4 månader ha tagit ställning. Alltså måste 

förslaget fått ett beslut inom 7 månaders tid, vilket är kortare tid än medelvärdet för medborgar-

förslagens handläggningstid.        

Eftersom Kalixförslag även är till för de som inte är och folkbokförda i Kalix hade ett liknande 
system i Båstad inneburit att alla som har en koppling till Båstads kommun hade inkluderats. 
Detta har tidigare efterfrågats av personer som har nekats lämna in medborgarförslag på grund 
av att det inte är folkbokförda i Båstad.  
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0 30 20 2m 5s 17

0-19 20-64 65-79 80+
0%

20%

40%

60%

80%

100%

1 0-19 0 (0 %)

2 20-64 9 (45 %)

3 65-79 8 (40 %)

4 80+ 3 (15 %)

Svar 20

 

Ålder:
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Kvinna Man
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100%

1 Kvinna 6 (31.58 %)

2 Man 13 (68.42 %)

Svar 19

 

Kön:
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I form av medlemskap i ett politiskt parti, att du har skickat in insändare i tidningen rörande politiska frågor eller att du på annat sätt har fört fram dina
synpunkter till kommunen.

Ja Nej
0%

20%
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80%

100%

1 Ja 8 (44.44 %)

2 Nej 10 (55.56 %)

Svar 18

 

Har du engagerat dig politiskt de senaste två åren?
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Ja Nej
0%

20%

40%

60%

80%

100%

1 Ja 18 (100 %)

2 Nej 0 (0 %)

Svar 18

 

Är du röstberättigad?
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Ja Nej Vet ej
0%
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80%

100%

1 Ja 6 (33.33 %)

2 Nej 6 (33.33 %)

3 Vet ej 6 (33.33 %)

Svar 18

 

Anser du att medborgarförslag förbättrar dialogen med politikerna?
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Har tre insända medborgarförslag. Det första i juli 2015, Det andra någon månad senare.Inget av dessa förslag har jag sett någon formell eller informell
respons på (27 nov). Därför kan jag inte ropa att dialogen ser bra ut.
Anonymous (2015-11-27 14:57:07)

Verkar som om det är lite sirap i systemet. Det händer inte mycket och ingen information under ärendets gång.
Anonymous (2015-11-27 16:47:56)

Att förslag från medborgare kan lämnas in och behandlas av kommunen förbättrar avsevärt dialogen med politikerna och är ett viktigt instrument för att
stärka demokrati och transparens genom att låta alla kommuninvånare komma till tals.
Anonymous (2015-12-01 15:10:46)

Den enda reaktion jag fått är ett utdrag ur ett protokoll som sa' att mitt förslag skulle utredas. Jag har ringt och talat med olika befattningshavare i
kommunen, men inte fått veta något om vilken inställning eller vilket beslutet blivit.
Anonymous (2015-12-11 13:29:07)

Skendemokrati är en dålig form av demokrati
Anonymous (2015-12-11 13:54:18)

Det tar lång tid innan förslag kommer upp på den politiska agendan och de blir nog styvmodigt behandlade! Verkar inte som politikerna tar dem på allvar!
Anonymous (2015-12-11 14:51:28)

Ännu har jag inte fått någon indikation på att något medborgarförslag gått igenom.
Anonymous (2015-12-11 14:57:01)

Har ingen upplevelse av en dialog överhuvudtaget mellan politisk ledning och medborgare. I vilket forum sker den i så fall? Och på vems villkor?
Anonymous (2015-12-11 15:00:46)

Varje kommun som vill ha ett demokratiskt styrd kommun borde ge sina medborgare möjligheten till att lämna medborgarförslag!
Anonymous (2015-12-11 15:15:00)

Borde göra det
Anonymous (2015-12-11 15:18:46)

Svårt besvara med ja eller nej. Ser medborgarförslag som en sista möjlighet att få kommunens politiker förstå allvaret i en fråga. Bra att det finns, synd det
ska behövas. Jag påtalade det felaktiga i att dela ut bruna avfallspåsar i sommarstugeområde mitt i vintern (av säkerhetsskäl). Jag vet att detta problem
skriftligen meddelats politiker i BRÅ, Båstad, flera år tidigare, men ingen brydde sig. Nu gick medborgarförslaget igenom, dock tror jag inte det accepterats
om inte man samtidigt sett en kostnadsbesparing. När kommunstyrelsens presidium vägrar svara på frågan på vilket sätt man tänker påtala för en nämnd
att denna bryter mot gällande riktlinjer då finns det tyvärr ingen annan möjlighet än att skriva ett medborgarförslag. Men man drar på svaret och lägger ner
ortnamnskommittén för att sedan kunna hänvisa till att medborgarförslaget gäller en nämnd som inte längre finns. Prestige går före dialog med
medborgare. Kommunen har inte alltid rätt, men ser till att få det. På senare tid har väldigt många vägar i Stora Hult på kommunens kartor döpts om eller
stavats fel. I en effektiv kommun hade man naturligtvis ändrat tillbaka till de rätta namnet när detta skriftligen påpekats. Men nej, inget görs, därav mitt
senaste medborgarförslag som det ska bli intressant att se hur man kommer kring. Sammanfattningsvis. Om presidiet svarat direkt, om BRÅ brytt sig, om
kartavdelningen ändrat tillbaka felaktiga namn, då hade mina medborgarförslag ej behövts.
Anonymous (2015-12-11 15:58:10)

Någon dialog har inte uppstått. Jag däremot har tagit kontakt med olika företrädare för kommunen utan att ha fått reda på om mitt medborgarförslag
kommer att genomföras. Det enda "besked" jag fått är från Bo Wendt, som sade att det inte fanns pengar till förslaget.
Anonymous (2015-12-12 00:01:48)

Kommentera gärna ditt svar: 
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Ja Nej Vet ej
0%

20%

40%

60%

80%

100%

1 Ja 6 (35.29 %)

2 Nej 9 (52.94 %)

3 Vet ej 2 (11.76 %)

Svar 17

 

Är du nöjd med ditt förslags handläggningstid?
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Tog alldeles för lång tid
Anonymous (2015-11-27 13:39:27)

talar tystnaden om att dialogen ej fungerar?
Anonymous (2015-11-27 14:57:07)

Otroligt lång handläggningstid. Blev lovad beslut oktober 2015. Har inte hört något än så länge?
Anonymous (2015-11-27 16:47:56)

I stort sett. Mitt medborgarförslag har ännu inte handlagts. Förslaget gäller ett beslut som skall tas under vårvintern i kommunfullmäktige. Jag har av
handläggare under hand fått beskedet att medborgarförslaget kommer upp till beredning på ett KF-möte som föregår det KF-möte som skall behandla
ärendet och fatta beslut.
Anonymous (2015-12-01 15:10:46)

Ännu inte handlagt efter drygt sex månader
Anonymous (2015-12-11 13:54:18)

Tog bortemot ett halvår!
Anonymous (2015-12-11 14:51:28)

Jag har inte fått något svar om vad som händer med mitt förslag
Anonymous (2015-12-11 14:57:01)

Har inte koll på hur lång handläggningstiden var. Det är ju ett tag sedan detta hände.
Anonymous (2015-12-11 15:00:46)

Är ändrat till synpunkt istället för med.förslag
Anonymous (2015-12-11 15:09:40)

Men det händer inget med friidrottsarenan. Sven-Inge ser inte ut att få tummen ur.
Anonymous (2015-12-11 15:11:21)

ganska ok
Anonymous (2015-12-11 15:13:06)

Enkla medborgarförslag bör kunna hanteras och besvaras inom 2 månader.
Anonymous (2015-12-11 15:58:10)

Den enda info jag fått är ett protokollsutdrag där det sägs att förslaget ska utredas. Det är verkligen skrattretande!
Anonymous (2015-12-12 00:01:48)

Kommentera gärna ditt svar: 
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Ja Nej
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100%

1 Ja 12 (70.59 %)

2 Nej 5 (29.41 %)

Svar 17

Ja Nej
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1 Ja 7 (53.85 %)

2 Nej 6 (46.15 %)

Svar 13

 

Om Ja: Anser du att beskedet har varit tydligt? 

Har du fått besked om ditt förslag?
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Ja Nej Vet ej
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100%

1 Ja 5 (41.67 %)

2 Nej 4 (33.33 %)

3 Vet ej 3 (25 %)

Svar 12

fin idé. utveckla och använd den
Anonymous (2015-11-27 14:57:07)

Ja, utmärkt bra!
Anonymous (2015-12-01 15:10:46)

Svårt att formulera sitt förslag på "rätt" sätt. Jag vill hellre ha en dialog med politiker.
Anonymous (2015-12-11 14:48:50)

Bra, men måste tas på allvar!
Anonymous (2015-12-11 14:51:28)

Om det resulterar i genomförande. Eller åtminstone ett konstruktivt svar.
Anonymous (2015-12-11 14:57:01)

Både nej och vet ej. jag har ingen bild av hur det ser ut i stort, men min känsla är nej. Jag tror att det är mer av ett spel för kulisserna och att den tid som
läggs ner kunde användas vettigare.
Anonymous (2015-12-11 15:00:46)

Bra att det finns, synd att det behövs
Anonymous (2015-12-11 15:58:10)

Jag kan bara uttala mej om mitt förslag och det har alltså involverat mej på något sätt. Så jag tror inte på det där med "medborgarförslag!"
Anonymous (2015-12-12 00:01:48)

 

Kommentera gärna ditt svar: 

Anser du att systemet med medborgarförslag i Båstads kommun är bra?
579

579

javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)


Ni måste vara snabbare
Anonymous (2015-11-27 13:39:27)

förbättra handläggningen i riktning mot att partier eller enskilda folkvalda reagerar på ett medborgarförslag, så att ett dialogfönster åtminstone öppnas.
Anonymous (2015-11-27 14:57:07)

Jag föreslår en minimerad handläggningstid till tre månader, samt att handläggaren kontaktade den som har ställt förslaget och resonerade kring
utformning, grundtanke, tänkbara effekter m.m.
Anonymous (2015-12-11 13:54:18)

I Båstad sitter ett antal politiker i knät på ortens dominerande företagare, vilket gör att kultur och naturmiljö råkar i kläm. Näringslivet är viktigt, men dess
intressen får inte inkräkta på vår fina miljö!
Anonymous (2015-12-11 14:51:28)

Hur kan man hitta vilka förslag som genomdrivits??
Anonymous (2015-12-11 14:57:01)

Lyssna, lägg öronen mot marken, träffa era kommuninvånare utanför kommunhuset. Besök arbetsplatser dvs företag och näringsidkare och på detta sätt
veta mer om vad som kunde göras bättre. Givetvis skall ni ha denna kontakt med era egna verksamheter också - alla de som är era anställda, men det bör
ju ingå i arbetsgivaransvaret.
Anonymous (2015-12-11 15:00:46)

Fråga 7 - via fråga till kommunen
Anonymous (2015-12-11 15:13:06)

Jag får ibland känslan av att vi som lämnar förslag inte tas på allvar. Men vi vill ju bara att saker ska bli rätt och/eller bättre. Ibland får jag känslan att vissa
politiker agerar mot personer som lämnat förslag på samma sätt som mot sina politiska motståndare.
Anonymous (2015-12-11 15:58:10)

 

Har du några synpunkter i övrigt, skriv dem gärna nedan:
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Enkätundersökning till förvaltningen angående
medborgarförslag

DAGAR KVAR DAGAR AKTIV SVAR SVARSTID (MEDIAN) SLUTFÖRDA

0 23 12 3m 29s 11

Ja Nej Vet ej
0%

20%

40%

60%

80%

100%

1 Ja 6 (50 %)

2 Nej 5 (41.67 %)

3 Vet ej 1 (8.33 %)

Svar 12

 

Anser du att medborgarförslag är bra?
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Tycker att handläggningen tar för mycket tid och att processen blir för lång. Varför inte upprätta en synpunktslista istället. Då kan politiken lätt se vilka
frågor som engagerar allmänheten.
Anonymous (2015-11-30 13:49:10)

Medborgarförslag innebär oftast insatser/åtgärder/önskemål om "nya" saker. Eftersom vi har budget för befintliga saker har kommunen sällan ekonomiskt
utrymme att tillmötesgå medborgarförslaget varför många förslag måste avslås även om de är bra och det kan upplevas negativ. Vidare kan "samma"
medborgarförslag lämnas av olika personer vid olika tillfällen varav tjänstemän måste handlägga samma sak mer än en gång. Inlämnat medborgarförslag kan
även innehålla flera förslag som fördelar sig på flera verksamhetsområden varför det inte räcker med att en tjänsteman svarar. Att medeborgare lämnar in
förslag är egentligen bra...det är kravet på kommunens svar och handläggningsprocess i med tillhörande politiska instanser är inte bra. Skapar merarbete
och administration som sällan leder någon vart.
Anonymous (2015-12-02 12:58:32)

Positivt i den bemärkelsen att medborgarna kan komma till tals och på ytterligare ett sätt få möjlighet att påverka den kommunala verksamheten. Negativt
kanske att i den utsträckningen oinsatta/okloka idéer inkommer måste förvaltningen lägga administrativ tid på att besvara dem.
Anonymous (2015-12-04 13:03:11)

Kommentera gärna ditt svar: 
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Ja Nej Vet ej
0%
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100%

1 Ja 6 (50 %)

2 Nej 3 (25 %)

3 Vet ej 3 (25 %)

Svar 12

Hänvisar till svaret under "övrigt". Hur ska man behandla förslag som inte ligger i "kommunens händer".
Anonymous (2015-11-27 13:58:02)

 

Kommentera gärna ditt svar: 

Anser du att riktlinjerna för hur medborgarförslag ska behandlas är tydliga?
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Ja Nej Vet ej
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100%

1 Ja 11 (91.67 %)

2 Nej 0 (0 %)

3 Vet ej 1 (8.33 %)

Svar 12

I vissa fall väldigt mycket mer jobb med tanke på att de som kommer med förslagen har väldigt lite koll på vad som är kommunens ansvar och hur
kommunen är organiserad.
Anonymous (2015-12-20 12:24:29)

 

Kommentera gärna ditt svar: 

Anser du att medborgarförslagen inneburit något merarbete för förvaltningen?
584

584

javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)


Ja Nej Vet ej
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100%

1 Ja 4 (33.33 %)

2 Nej 1 (8.33 %)

3 Vet ej 7 (58.33 %)

Svar 12

Gm att regelbundet bjuda in till samtal i aktuella frågor.
Anonymous (2015-11-27 17:36:32)

Så som syftet är beskrivet... öka dialogen och att allmänheten enklare kommer till tals vet jag inte medborgarförslag ens bidrar till att uppnå syftet. Att
lämna förslag och få "ett nej" efter handläggning är inte en dialog enligt min mening.
Anonymous (2015-12-02 12:58:32)

Genom påverkan på de förtroendevalda, "sin" politiker.
Anonymous (2015-12-20 12:24:29)

 

Kommentera gärna ditt svar: 

Anser du att syftet med medborgarförslag kan uppfyllas på något annat sätt?
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Ja Nej Vet ej
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1 Ja 0 (0 %)

2 Nej 7 (58.33 %)

3 Vet ej 5 (41.67 %)

Svar 12

Inga svar

 

Kommentera gärna ditt svar: 

Upplever du att medborgarförslagen bidragit till en förbättrad dialog med
medborgarna? 586

586
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Jag tycker att medborgarförslag i grunden är bra, det ger medborgare chansen att göra sin åsikt/förslag hörd och få dessa besvarade. Problem finns när det
är frågor som ligger utanför kommunens "rådighet". Exempelvis har jag på sistone haft en mängd medborgarförslag som handlar om saker på vägar som är
statliga och där Trafikverket är och borde vara handläggande part. Dessa förslag blir behandlade konstigt hos kommunen. Det borde finnas någon
funktion/handläggning där medborgarförslaget tämligen omgående avslås eller hanteras på annat sätt om det är förslag som inte är "kommunala" eller där
kommunen ej har rådighet att fullt ut agera.
Anonymous (2015-11-27 13:58:02)

Bra att ha provat detta. Dags att prova ngt annat.
Anonymous (2015-11-27 17:36:32)

Se ut de ämnen som berör mest. Arbeta mer med workshops.
Anonymous (2015-11-30 13:49:10)

Det ger medborgarna en falsk bild av att de kan få inflytande mellan valen.
Anonymous (2015-11-30 17:52:39)

synpunktshantering och medborgarförslag är i grunden bra men när kommunen har svårt att tillmötesgå önskemål/förslag genererar det bortkastat
administrativt arbete för tjänstemännen och besvikna förslagsställare.
Anonymous (2015-12-02 12:58:32)

 

Har du några synpunkter i övrigt, skriv dem gärna nedan:
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Enkätundersökning angående medborgarförslag
DAGAR KVAR DAGAR AKTIV SVAR SVARSTID (MEDIAN) SLUTFÖRDA

0 40 25 4m 59s 24

Ja Nej Vet ej
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80%

100%

1 Ja 19 (76 %)

2 Nej 5 (20 %)

3 Vet ej 1 (4 %)

Svar 25

 

Anser du att medborgarförslag är bra?
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Det är ett enkelt sätt för medborgarna att på ett demokratiskt sätt, lyfta fram sina frågor och förslag.
Anonymous (2015-11-27 13:01:54)

Några få!
Anonymous (2015-11-27 14:46:49)

Medborgarförslag kan vara ett gott syfte för att alla medborgare ska få tycka till. Dock kommer det även in förslag som kosta mycket och är svåra att
genomföra.
Anonymous (2015-11-30 15:59:27)

Viktigt att kommuninnevånare har möjlighet att föra fram synpunkter och förslag.
Anonymous (2015-12-01 20:58:23)

Jag tycker att det missbrukas som med Örebäcksvallen när 10-20 personer skickar in samma förslag och det handlar inte om idéer utan om investeringar.
Min tanke är att systemet är till för just idéer och förslag.
Anonymous (2015-12-03 19:12:04)

Det känns dock ganska onödigt när flera medborgare skickar in exakt samma förslag, t ex om Örebäcksvallen och busslinjen till Norrviken att det kopieras
upp alla förslagen i KF-handlingarna. Det räcker gott och väl att vi får en handling och namnen på alla som skickat in samma förslag. Förslagen kan finnas
digitalt för dem som vill se dem.
Anonymous (2015-12-03 21:07:40)

Ger medborgaren i kommunen möjlighet att lyfta för dem angelägna frågor/ärenden.
Anonymous (2015-12-07 20:43:50)

Ger möjlighet för medborgare att påverka specifika saker i kommunen vilket skapar känsla av delaktighet.
Anonymous (2015-12-11 13:18:02)

Visar att kommunen finns till de för dem som bor där och att vi som engagerar oss får tillgång till kommuninvånarnas synpunkter. Tyvärr känner allt för få till
det.
Anonymous (2015-12-13 00:17:29)

Ja det är bra att medborgare kan Komma med förslag och påverka i sin kommun.
Anonymous (2015-12-13 18:51:07)

Bra att vi har kanaler som är obundna till parti
Anonymous (2015-12-15 22:10:15)

Demokratifråga
Anonymous (2015-12-16 16:14:47)

Kommentera gärna ditt svar: 
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Ja Nej Vet ej
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1 Ja 10 (43.48 %)

2 Nej 6 (26.09 %)

3 Vet ej 7 (30.43 %)

Svar 23

Fast hur vi svarar frågeställaren kan utvecklas. Viktigt att de får ett " trevligt" svar så de vill lämna in igen.
Anonymous (2015-11-27 13:01:54)

Beror på vad som menas med behandlas? Är det ärendegången så är den tydlig med gäller det att besvara är detta inte lika tydligt
Anonymous (2015-11-30 15:59:27)

Kan säkert bli bättre eftersom en del medborgarförslag är svåra att förstå/handlägga.
Anonymous (2015-12-07 20:43:50)

Oklart hur medborgarförslag skall beaktas när de gäller pågående ärende. Skall medborgarförslaget hanteras före eller efter politiskt beslut i ärendet?
Anonymous (2015-12-11 13:18:02)

Har ej läst riktlinjerna
Anonymous (2015-12-16 16:14:47)

 

Kommentera gärna ditt svar: 

Anser du att riktlinjerna för hur medborgarförslag ska behandlas är tydliga?
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Ja Nej Vet ej
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1 Ja 10 (40 %)

2 Nej 14 (56 %)

3 Vet ej 1 (4 %)

Svar 25

Visst kan det påverka när många tycker samma sak. Politiken skall såklart lyssna av vad allmänheten tycker.
Anonymous (2015-11-27 13:01:54)

Ja och nej. Vissa förslag har tagit lite tid genom att undersöka och ta reda på fakta.
Anonymous (2015-11-30 15:59:27)

Har varit med för kort tid för att kunna uttala mig.
Anonymous (2015-11-30 16:21:47)

Beredes av våra tjänstemän
Anonymous (2015-12-07 20:43:50)

Många när många liknande förslag i kommit. Då har medborgarna felaktigt utnyttjat sin rätt att komma med förslag.
Anonymous (2015-12-13 18:51:07)

 

Kommentera gärna ditt svar: 

Anser du att medborgarförslagen inneburit något merarbete för dig som politiker?
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Ja Nej Vet ej
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1 Ja 6 (50 %)

2 Nej 3 (25 %)

3 Vet ej 3 (25 %)

Svar 12

Om du svarat Ja ovan, tycker du att detta merarbete står i proportion till syftet? 
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Ja Nej Vet ej
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1 Ja 7 (29.17 %)

2 Nej 5 (20.83 %)

3 Vet ej 12 (50 %)

Svar 24

Skickar förslaget till gruppledare
Anonymous (2015-11-27 10:27:05)

De får gå via sina politiker.
Anonymous (2015-11-27 15:38:45)

Kanske men svaret har jag inte nu. Finns det något enklare sätt vore det bra.
Anonymous (2015-11-30 15:59:27)

Politiskt engagemang eller kontakt med politiska partier.
Anonymous (2015-12-03 19:12:04)

Det finns andra sätt som kan komplettera detta. Exempelvis, Vårt ungdomsråd, Byaråden, dialogmöten med medborgarna. Via mobilen där man kan få
omedelbart svar av tjänsteman/politiker
Anonymous (2015-12-07 20:43:50)

Tuffare regler för hur man skriver vad den kan innehålla och om flera liknande inkommit bör man kalla till medborgar dialog i ämnet.
Anonymous (2015-12-13 18:51:07)

Medborgarna får komma med ett politiskt förslag. Mycket bra!
Anonymous (2015-12-16 16:14:47)

 

Kommentera gärna ditt svar: 

Anser du att syftet med medborgarförslag kan uppfyllas på något annat sätt?
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Ja Nej Vet ej
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1 Ja 14 (58.33 %)

2 Nej 6 (25 %)

3 Vet ej 4 (16.67 %)

Svar 24

Bort kastat tid
Anonymous (2015-11-27 10:27:05)

Man ska sålla hårdare.
Anonymous (2015-12-03 19:12:04)

Alla förslag kommer upp till politiken och vi alla blir medvetna om ärendena och svaren
Anonymous (2015-12-07 20:43:50)

Svårt att ge bra svar då frågorna är formulerade så att det lätt blir negativa svar.
Anonymous (2015-12-13 18:51:07)

De ska helst avgöras tidigare.
Anonymous (2015-12-16 16:14:47)

 

Kommentera gärna ditt svar: 

Är du över lag nöjd med handläggningen av medborgarförslagen?
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Ja Nej Vet ej
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100%

1 Ja 11 (45.83 %)

2 Nej 9 (37.5 %)

3 Vet ej 4 (16.67 %)

Svar 24

Absolut inte men denna frågan borde ställts till de som lämnat in medborgarförslag
Anonymous (2015-11-30 15:59:27)

Tror det men som sagt varit ned för kort tid för att egentligen kunna ha en åsikt.
Anonymous (2015-11-30 16:21:47)

Tror inte att alla som skickat in är nöjda då deras förslag inte fått gehör, men små är det ju även med andra KF-frågor.
Anonymous (2015-12-03 21:07:40)

I viss mån. Några medborgarförslag har inneburit att jag tagit kontakt med förslagsställaren och på så sätt fått bra kontakt.
Anonymous (2015-12-07 20:43:50)

Jag tror det kommer att bli bättre om man ger det lite mer tid att "sätta sig".
Anonymous (2015-12-13 17:40:16)

 

Kommentera gärna ditt svar: 

Upplever du att medborgarförslagen bidragit till en förbättrad dialog med
medborgarna? 595
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Ja Nej Vet ej
0%

20%

40%

60%

80%

100%

1 Ja 16 (66.67 %)

2 Nej 5 (20.83 %)

3 Vet ej 3 (12.5 %)

Svar 24

Många använder sig av detta. Alltså finns det ett behov av denna form.
Anonymous (2015-11-27 13:01:54)

En del bör sorteras bort i förtid.
Anonymous (2015-11-27 14:46:49)

Vill inte ta bort möjligheten helt. Borde funnits en sammanställning av alla medborgarförslag och sett hur dessa har blivit besvarad
Anonymous (2015-11-30 15:59:27)

Det är ju ett bra sätt för medborgarna att få lämna synpunkter.
Anonymous (2015-12-03 21:07:40)

Bör fortgå hela mandatperioden. Därefter utvärderas
Anonymous (2015-12-07 20:43:50)

Frågan är vad vi kan ha till alternativ viktigt att hbaen ingång till politiken där mina förslag behandlas seriöst Laholm har övergivit det kanske följa upp det
innan vi överger nuvarande
Anonymous (2015-12-11 20:58:00)

Ja ! Men utvecklas. Regionen har en demokrati beredning som jobbar med medborgar delaktighet av olika slag. Ta hjälp av dem för vidare utveckling.
Anonymous (2015-12-13 18:51:07)

Viktig demokratifråga
Anonymous (2015-12-16 16:14:47)

 

Kommentera gärna ditt svar: 

Anser du att medborgarförslag ska finnas kvar i Båstads kommun?
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KF och tjänstemän har bättre saker att lägga sin tid på. Låt förslag gå direkt till ledamöter som kan utvärder dem och skriv en motion.
Anonymous (2015-11-27 10:27:05)

Medborgarförslaget bör behandlas innan själva ämnet det berör avgörs (tex Dahlmanska tomten)!
Anonymous (2015-11-27 14:46:49)

Systemet med medborgarförslag är för tungrott och bör avskaffas.
Anonymous (2015-11-27 15:38:45)

Anser att medborgarförslag är ett bra verktyg så länge tydligheten om att det är just vad det är, ett förslag, finns.
Anonymous (2015-11-30 16:21:47)

För många som skickar in om samma sak. Tar mycket tid. Får inte in förslag som ser till helheten.
Anonymous (2015-12-02 23:34:06)

Bör informeras regelbundet om att möjligheten finns och hur man lämnar in förslag.
Anonymous (2015-12-11 13:18:02)

Behåll allmänhetens möjlighet ge medborgarförslag!!
Anonymous (2015-12-16 16:14:47)

 

Har du några synpunkter i övrigt, skriv dem gärna nedan:
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Bilaga 3 
 

Inkommet Titel 
Antal 
handläggningsdagar Kön Ort 

Politiskt 
beslut 

2014-01-15 Allmänt förbud mot fyrverkerier och användande av pyroteknisk utrustning inom kommunen 434 Kvinna Grevie Avslag 

2014-01-21 Kommunen ska subventionera lönebidragsanställningar med 20% 246 Man Förslöv Avslag 

2014-01-27 Införa trådbunden internet- och telefonuppkoppling i skolor och förskolor 240 Kvinna Båstad Avslag 

2014-02-05 Vidta stimulerande åtgärder för ett levande "Mattorg" i Båstad 266 Man Förslöv Avslag 

2014-02-10 Öka flyktingmottagandet i Båstads kommun 478 Kvinna Vejbystrand Avslag 

2014-02-24  Körområde för motorintresserade ungdomar 247 Kvinna Västra Karup Avslag 

2014-03-03 Förslag på att namnge Båstads nya stadsdel Bellevue 387 Man Båstad Avslag 

2014-03-13 Utred om man kan göra banvallen mellan Båstad - Grevie till gång- och cykelväg 195 Man Grevie Bifall 

2014-03-22 Gör om den befintliga järnvägsbanken till gång- och cykelled 186 Man Förslöv Bifall 

2014-04-02 Upplös vägföreningarna i Båstads kommun Inget beslut Man Förslöv 
Inget 
beslut 

2014-04-23 Ny förskola i Förslöv 376 Kvinna Förslöv Bifall 

2014-05-19 Dela ut avfallspåsarna under juli månad för att förhindra inbrott 310 Man Vejbystrand Bifall 

2014-05-19 Kommunala tomter i Lindströms backe, Västra karup 302 Kvinna Båstad Avslag 

2014-05-27 Cykelvägar i och omkring Västra Karup Inget beslut Kvinna Båstad 
Inget 
beslut 

2014-08-06 
Fullmäktige ska anta riktlinjer, så att hänsyn tas till miljölagar och riksintressen vid en 
detaljplanläggning 301 Man Båstad Avslag 

2014-08-07 Naturistbad 300 Kvinna Förslöv Avslag 

2014-09-29 Gång- och cykelväg från Ranviksterassen mot centrala Båstad 149 Man Båstad Avslag 

2014-10-27 Återgå till att enbart förbjuda obehörig motortrafik på strandpromenaden i Båstad 149 Man Båstad Avslag 

2014-11-03 Förtydligande av riktlinjer som beslutats av kommunfullmäktige 212 Man Vejbystrand Avslag 

2014-11-14 Allvädersbanor för friidrott Inget beslut Man Båstad 
Inget 
beslut 

2014-11-24 Ny friidrottsanläggning och konstgräsplan 387 Flera Flera Bifall 

2014-11-24 Nya löparbanor Inget beslut Kvinna Båstad 
Inget 
beslut 

2014-11-24 Konstgräsplan för fotboll 387 Man Båstad Avslag 
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2015-01-13 Önskan om hundrastgård i Grevie 288 Kvinna Grevie Avslag 

2015-02-20 Simhall i kommunen 124 Man Båstad Avslag 

2015-04-23 HBT-certifiering Inget beslut Man Båstad 
Inget 
beslut 

2015-06-13 
Upplåta Strandängsskolans A-hus till ett integrationsprojekt med ett kombinerat 
allaktivitetshus Inget beslut Man Förslöv 

Inget 
beslut 

2015-07-15 Beslut i KF från 2010-12-08 om nytt tennismuseum i Båstad Inget beslut Kvinna Grevie 
Inget 
beslut 

2015-07-16 Rörande Dahlmanska tomten Inget beslut Man Västra Karup 
Inget 
beslut 

2015-07-17 Rörande Dahlmanska tomten Inget beslut Man Båstad 
Inget 
beslut 

2015-07-21 Gällande Dahlmanska tomten Inget beslut Kvinna Båstad 
Inget 
beslut 

2015-08-20 Formellt och officiellt inrätta begreppet Lex Dahlman Inget beslut Man Västra Karup 
Inget 
beslut 

2015-09-08 Farthinder utmed Järnvägsgatan i Grevie Inget beslut Kvinna Grevie 
Inget 
beslut 

2015-10-06 Återinföra korrekta benämningar på vägnamn Inget beslut Man Vejbystrand 
Inget 
beslut 

2015-10-15 Behåll skoltomten Backaskolan i kommunal ägo Inget beslut Man Grevie 
Inget 
beslut 

2015-11-02 Stöttning med kollektivtrafik till Apelrydsskolans elever och personal (22 st) Inget beslut Flera Flera 
Inget 
beslut 
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Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2016-03-09 1 av 2

 

 

KS § 59  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 Tjänsteskrivelse från kommunchef Katarina Pelin, daterad 2016-02-05 
 EY:s utredning 
 
Yrkanden Thomas Nerd (S): I första hand bordläggning av ärendet. Vi bjuder in 

författaren och revisionen till att gå igenom rapporten och svara på våra frågor. 
För det fall att mitt yrkande om bordläggning inte vinner bifall yrkar jag i andra 
hand bifall till rapportens fem punkter och att förvaltningen och 
förtroendevalda ska arbeta efter dessa.  

 
 Thomas Andersson (L), Centerpariet och Kerstin Gustafsson (M): Bifall till 

Thomas Nerds yrkande.      
 
Propositionsordningar Ordförande ställer proposition på framfört yrkande från Thomas Nerd om 

bordläggning. Efter framställd proposition finner ordförande att yrkandet 
bifallits.      

 
 
 
 
Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

 
1. Ärendet bordläggs. EY och revisionen bjuds in för att diskutera utredningen.       
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 Tjänsteskrivelse  
 

160204\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

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. 

6 

612

612



EV 
Buildirig a better 
worklng world 

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: 

( Barnoll aw Lcrkal Il 
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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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 Tjänsteskrivelse  
 

160105\6f\j 

1 (1) 

 
 

Datum: 2016-04-06 
Handläggare: Daniel Kling 
Dnr: KS 000010/2016 – 900 
Till: Kommunstyrelsen 
 

Beslutet skall expedieras till: 
-- 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Beslutslogg daterad 2016-04-06  
 

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 2016-04-06 godkänns och läggs till handlingarna.  
 
 
 
Båstad den 6 april 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 

2016-04-06 
 
 
 
 
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 
 
Till KS för beslut 160413 

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. 
 
Förslag på uppdaterade bi-
drags bestämmelser upp för 
beslut på KS 160413 

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 
 
Informationspunkt på KS 
2016-04-13 
 

Mars 2016 
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§ 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 

§ 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. 
 
Eventuellt till KS au 2016-04-
27 
 

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. 
 
Utredning klar. Ärendet bord-
lades på KS 160309. Åter till 
KS 160413. 

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 
160427 

 
 

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) 
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 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 

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. 
 
Antaget av fullmäktige 
160323. 
 

Till KS au 
den 20 
januari 
2016 för 
beslut 
 
Uppe på KS 
160309 
 

§ 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. 
 
Uppdragsbeskrivning anta-
gen på KS 160113 

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 
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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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