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KS § 133  Dnr KS 000528/2016 - 200 

Uppsägning av hyreskontrakt för villkorsändring (polisens lokaler) 
 
Beskrivning av ärendet Kommunen har mottagit en uppsägning för villkorsändring angående lokaler 

på Ciatdellet 2 med adress Vångavägen 4 se bilaga 1. Ändringarna i avtalet är 
att Polisen vill förkorta uppsägningstid från 9 till 6 månader samt förkorta 
förlängningstiden av kontraktet till ett år istället för tre år.  

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från ekonom Elisabet Edner, daterad 2016-04-29. 
 Bilaga 1. Uppsägning för villkorsändring 
 Bilaga 2. Förslag till hyreskontrakt   
 
Förvaltningens förslag 1. De nya avtalsvillkoren för förlängning av Polisens hyreskontrakt godkänns. 

 
2. Kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen bemyndigas att 
underteckna föreliggande hyreskontrakt. 

 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

 
1. De nya avtalsvillkoren för förlängning av Polisens hyreskontrakt godkänns. 
 
2. Kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen bemyndigas att 
underteckna föreliggande hyreskontrakt.    
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 Tjänsteskrivelse  
 

160501\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (1) 

 
 

Datum: 2016-04-29 
Handläggare: Elisabet Edner 
Dnr: KS 000528/2016 – 200 
Till: Kommunstyrelsen 
 

Beslutet skall expedieras till: 
-- 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Bilaga 1. Uppsägning för villkorsändring 
Bilaga 2. Förslag till hyreskontrakt   
 

Samråd har skett med: 
Mia Lindell, Carl-Magnus Billström och Ingemar Lundström 
 

 
Uppsägning för villkorsändring, hyreskontrakt Polisen 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunen har mottagit en uppsägning för villkorsändring angående lokaler på Ciatdellet 2 med adress 
Vångavägen 4 se bilaga 1. Ändringarna i avtalet är att Polisen vill förkorta uppsägningstid från 9 till 6 månader 
samt förkorta förlängningstiden av kontraktet till ett år istället för tre år.  
 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
1. De nya avtalsvillkoren för förlängning av Polisens hyreskontrakt godkänns. 
 
2. Kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen bemyndigas att underteckna 
föreliggande hyreskontrakt.    
 
 
 
Båstad 2016-04-29 
 
 
Elisabet Edner 
Ekonom 
Kommunledningskontoret 
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. Polisen 
Polismyndigheten 
Lokalförsö1jningsenheten 

BÅSTADS !\OMMUN 
Kommunstyrelsen 

Uppsägning för villkorsändring 

Datum 

2016-03-31 

Diarienummer 

Al28.737/2016 

Båstads kommun 
Vångavägen 2 
269 80 Båstad 

REKOMMENDERAT BREV 

Hänned uppsäger Polismyndigheten hyresavtal jämte tillägg, lokaler på fastig
heten Citadellet 2, med adressen Vångavägen 4 i Båstad till hyrestidens utgång 
den 31december2016. 

För förlängning av hyresavtalet begärs följande ändringar i nu gällande villkor: 

Hyrestid: 
F örlängningstid: 
Uppsägningstid: 

2017-01-01 - 2017-12-31 
12 månader 
6 månader 

I övrigt ska nuvarande hyresavtal löpa på oförändrade villkor. 

Ärendet kommer att hänskjutas till hyresnäim1den för medling. 

Kontaktperson i ärendet är Lena Magnerfelt, 010-563 94 80, 
lena.magnerfel t@po lisen. se. 

För Polismyndigheten 

Stockholm som ovan 

Postadress 
Polismyndigheten 
Box 12256 
102 26 Stockholm 

j 

Besöksadress 
Polhemsgatan 30 
Stockholm 

Telefon 
11414 

Webbplats 
polisen.se 

E-post 
registrator.kansli@pol isen.se 

1 (1) 
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BÅSTADS 
KOMMUN HYRESKONTRAKT 

FÖR LOKAL 

Sid 1 (4) 

Nr: 1 

Undertecknande parter har denna dag träffat följande hyresavtal. Kryss i ruta innebär att den därefter följande texten gäller 

Hyresvärd Namn : Personnr/orgnr: 

Båstads kommun 212000-0944 

Hyresgäst Namn : Personnr/orgnr: 

Polismyndigheten 202100-0076 

Avi ser i ngsadress: 

Box 12256, 102 26 STOCKHOLJV1 

Loka lens adress Kommun: F asti ghetsbeteckn i ng: 
m.m Båstads kommun Del av fastigheten Citadellet 2 

Gata: Trappor/hus: I Lokalens nr : 

Vångavägen 4 

Lokalens Lokalen med tillhörande utrymmen hyrs ut för att användas ti ll 
användning Polislokaler 

D Användningsändamålet har närmare angetts i bifogad specifikation . 
Bi laga : 

Lokalens skick Lokalen hyrs ut i befintligt skick. 

D En beskrivning av lokalens skick vid detta kontrakts tecknande samt uppgift om vem som på tillträdesdagen i 
Bilaga: 

fö rekommande fal l ska ha ombesörjt och bekostat dels åtgärdandet av brister, dels överenskomna ändringar framgår 
av bifogat besiktnings- och åtgärdsprotokoll. 

Lokalens storlek Areatyp Plan ca m 2 Areatyp Plan cam 2 

och omfattning 

546 

Om i kontraktet angiven area avviker från faktisk area medför avvikelsen inte rätt för hyresgästen till återbetalning el ler sänkning av hyran 
respektive hyresvärden rätt till högre hyra. 

D Omfattningen av den förhyrda lokalen framgår av bifogade ritning(ar). 
Bi laga: 

D Tillfart för bi l för i- D Plats för D Plats för skyltskåp/ D Parkeringsplats(er) D Garageplats(er) D 
och urlastning skylt automat 

för bil(ar) för bil(ar) --- ---

Hyrestid Från och med den: Till och med den: 

2017-01-01 2017-12-31 

Uppsägningstid/ 
Uppsägning av detta kontrakt ska ske skrift I igen minst 6 månader före den avtalade hyresti dens utgång. 

Förlängningstid 

I annat fall är kontraktet för varje gång förlängt med D år D 12 månader 

Hyra 
Kronor 273 000 kr per år exklusive nedan markerade til lägg 

Indexklausul cgJ Ändring av ovan angiven hyra sker i en lighet med bifogad indexklausul. 
Bilaga: 1 

Fastighetsskatt D Fastighetsskatt ersätts i en li ghet med bifogad fastighetsskatteklausul. I l;gj Fastighetsskatt ingår i hyran. 
Bilaga: 

Tillhanda-
Hyresvärden ti 11 handahål ler/ombesörjer 

hållande av och 
betalning för el, DEi cgJ va D Värme D Varmvatten 0Kyla D Ventilation 

va, värme , Betalning: 
varmvatten, 

El ~ Hyresgästen har eget D Hyresgästen betalar i en li ghet med bifogad D Ingår i hyran. 
kyla och 

abonnemang . driftskostnadsklausul. 
Bi laga: 

ventilation 
va D Hyresgästen har eget D Hyresgästen beta lar i en li ghet med bifogad ~Ingår i hyran. 

Bilaga: 
abonnemang. driftskostnadsklausul. 

Värme ~ Hyresgästen har eget D Hyresgästen betalar i en lighet med bifogad D Ingår i hyran. 
Bi laga: 

abonnemang. d ri ftskostn adsklausu I. 

Varmvatten ~ Hyresgästen har eget D Hyresgästen betalar i enlighet med bifogad D Ingår i hyran. 
Bilaga: 

abonnemang. d ri ftskostn adskl ausu I. 

Kyla ~ Hyresgästen har eget D Hyresgästen betalar i enlighet med bifogad D In går i hyran. 
Bilaga : 

abonnemang . driftskostnadsklausu I. 

Venti lation D Hyresgästen betalar i enl ighet med bifogad ~ Ingår i hyran. 
Bilaga: 

driftskostnadsklausul. 

Fast igh etsägarna Sveriges formulär12B.2 upprättat 2008 i samråd med SABO, Svensk Hande l och Visita. Reviderat 2012 och 2014. Sign 
Eftertryck förbjuds. 

Sign 
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BÅSTADS 
KOMMUN HYRESKONTRAKT 

FÖR LOKAL 

Sid 2 (4) 

Undertecknande parter har denna dag träffat följande hyresavtal. Kryss i ruta innebär att den därefter följande texten gäller 

Mätare Om hyresgästen ska ha eget abonnemang enligt ovan och mätare saknas utförs och bekostas installationen av erforderliga mätare av 

k8J hyresvärden D hyresgästen 

Avfalls· I den omfattning hyresvärden är skyldig att dels ti 11 handahål la utrymme för lagring av avf al I, dels ordna borttransport av avfal I är hyresgästen 
hantering skyldig att placera avfall i avsett kärl på avsedd plats liksom att utan kompensation medverka till den ytterligare källsortering som hyresvärden 

kan ko mma att besluta. Härutöver gäller följande: 

D Hyresgästen ska svara för och bekosta borttransport av avfall som härrör från den verksamhet som hyresgästen bed river i lokalen 
(dockåligger det hyresvärden att til I handahålla avfal lskärl och erforderligt avfal lsutrymme) . Hyresgästen förbinder sig att med 
renhål I ni ngsentreprenör teckna och vi dmakthål I a kontrakt om borttransport av avf al I. 

D Hyresvärden samordnar borttransport av avf al I för flera hyresgästers verksamhet i fastigheten. Hyresgästen ska som ti I lägg ti 11 hyran ti Il 
hyresvärden betala ersättning för hyresgästens andel av kostnaden för borttransporten . Lokalens andel av denna kostnad ska anses 

vara procent. Hyrestillägget uppgår vid detta kontrakts tecknande ti 11 kronor per år. 

k8) Kostnaden för borttransport av avfall som härrör från den verksamhet som hyresgästen bedriver i lokalen ingår i hyran. 

D Annan reglering enligt bilaga 
Bilaga: 

Trappstädning D ingår i hyran k8) ombesörjs och bekostas av hyresgästen D annan reglering enligt bilaga Bilaga: 

Snöröjning och k8) ingåri hyran D ombesörjs och bekostas av hyresgästen D annan reglering enligt bilaga Bilaga: 
sandning 

Oförutsedda Skulle efter kontraktets tecknande oförutsedda kostnadsökningar uppkomma för fastigheten på grund av 
kostnader a) införande eller höjning av särskild för fastigheten utgående skatt, avgift eller pålaga som riksdag, regering, kommun eller myndighet 

kan komma att besluta om, eller 
b) generella om bygg nadsåtgärder el ler I i knande på fastigheten som inte enbart avser lokalen och som hyresvärden är skyldig att utföra ti 11 
följd av beslut av riksdag, regering, kommun eller myndighet 

ska hyresgästen med verkan från inträdd kostnadsökning betala ersättning till hyresvärden för den på lokalen belöpande andelen av den totala 
årliga kostnadsökningen för fastigheten. 

Lokalens andel ska anses vara procent. Har andelen inte angetts utgörs denna av hyresgästens hyra (exkl eventuell moms) i 

förhållande till de i fastigheten vid tidpunkten för kostnadsökningen utgående lokalhyrorna (exkl eventuell moms). För lokal som inte är 
uthyrd görs därvid en uppskattning av marknadshyran för lokalen . 
Med skatt enligt a) ovan avses inte moms och fastighetsskatt i den mån ersättning för denna betalas i enlighet med överenskommelse. Med 
oförutsedda kostnader menas sådana kostnader som vid kontraktets ingående inte beslutats av de under a) och b) angivna instanserna. 
Ersättningen betalas enligt nedanstående regler om hyrans betalning. 

Mervärdesskatt 
(moms) 

Hyresgästens D Hyresgästen ska bedriva momspliktig verksamhet i lokalen . 
momsplikt D Hyresgästen ska inte bedriva momspliktig verksamhet i lokalen. 

Hyresvärdens D Fastighetsägaren/hyresvärden är skattskyldig till moms för uthyrning av lokalen. Hyresgästen ska utöver hyran erlägga vid varje tillfälle 

momsplikt gällande moms. 
D Om fastighetsägaren/hyresvärden väljer att bli skattskyldig till moms för uthyrning av lokalen ska hyresgästen utöver hyran erlägga vid 

varje tillfälle gällande moms. 

Momsen, som ska betalas samtidigt med hyran, beräknas på angivet hyresbelopp jämte, enligt vid varje tidpunkt gällande regler för moms på 
hyran, på i förekommande fall enligt hyreskontraktet utgående tillägg och andra ersättningar. 

Om hyresvärden till följd av hyresgästens självständiga agerande-såsom exempelvis upplåtelse av lokalen helt eller delvis i andra hand (även 
upplåtelse till eget bolag), eller överlåtelse-blir jämkningsskyldig för moms enligt bestämmelserna i mervärdesskattelagen, ska hyresgästen 
fu I It ut ersätta hyresvä rden för dennes förlorade avd ragsrätt. Hyresgästen ska vidare utge ersättning för den kostnadsökning som följer av 
hyresvärdens förlorade avd ragsrätt för ingående moms på driftskostnader som uppstår genom hyresgästens agerande. 

Hyrans betalning Hyran betalas utan anfordran i förskott senast sista vardagen före varje PlusGiro nr: BankGiro nr: 

D kalendermånads början k8J kalenderkvartals början genom insättning på 650-8337 

Ränta, betal- Vid försenad hyresbetal ni ng ska hyresgästen betala dels ränta en I igt räntelagen, dels ersättning för skrift I ig betal ni ngspåm i nnelse enligt 
ningspåminnelse lagstiftningen om ersättning för inkassokostnader m.m. 

Miljöpåverkan Hyresgästen ska före tillträdet inhämta erforderliga ti I Istånd för den verksamhet för vi I ken lokal en upplåts. Verksamheten ska bedrivas på ett 
sådant sätt att den uppfyller vid varje tidpunkt gäl I ande miljölagstiftning och övriga föreskrifter för miljön. Hyresgästens ansvar för 
miljöpåverkan gäl I er även efter kontraktets upphörande och preskriberas inte enligt bestämmelserna i 12 kap. 61 §jordabalken. 

D För ytterligare bestämmelser avseende miljöfarlig verksamhet, se bifogad miljöklausul. Bilaga: 

D Parterna har träffat en överenskommelse om att minska fastighetens och lokalens miljöpåverkan, se grön bilaga. Bilaga: 

Byggvaru- Om hyresgästen i enlighet med bestämmelser i detta kontrakt eller i annat fall utför underhål Is-, förbättrings- el ler ändringsarbeten avseende 
deklarationer lokalen ska hyresgästen för hyresvärden i god tid före arbetets utförande förete byggvarudeklarationer - i den mån sådana finns utarbetade -

för de produkter och material som ska tillföras lokalen. 

Revisions - Om det vid en av myndighet påkallad revisionsbesiktning av installationer såsom el- eller sprinkleranordningar konstateras fel och brister i 
besiktningar hyresgästen til I hörig installation, ska hyresgästen på egen bekostnad utföra begärda åtgärder inom den tid myndigheten har föreskrivit. Om 

hyresgästen inom nämnda tid inte har åtgärdat fel och brister har hyresvärden rätt att på hyresgästens bekostnad utföra sådana åtgärder som 
myndigheten har föreskrivit. 

Tillgänglighet till Hyresgästen ansvarar för att tillträde till sådana utrymmen som hyresvärden eller någon som företräder hyresvärden eller som personal från 
vissa utrymmen energibolag, va-bolag, telekombolag eller motsvarande måste ha tillgång till för skötsel och drift av fastigheten inte hindras genom 

förhållanden i hyresgästens verksamhet. 

Fastighetsägarna Sveriges formulär 128.2 upprättat 2008 i samråd med SABO, Svensk Handel och Visita. Reviderat 2012 och 2014. Sign 
Eftertryck förbjuds. 

Sign 
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BÅSTADS 
KOMMUN HYRESKONTRAKT 

FÖR LOKAL Nr: 
~~~~~~~~~ 

Undertecknande parter har denna dag träffat följande hyresavtal. Kryss i ruta innebär att den därefter följande texten gä ller 

P BL-avgifter Om hyresgästen utan erforderligt bygglov, annat lov eller tillstånd vidtar ändringar i lokalen och hyresvärden till följd av detta enligt reglerna 
i plan- och bygg lagen (PB L) tvingas utge byggsanktionsavg ift el ler vite, ska hyresgästen til I hyresvärden betala ersättning med motsvarande 
belopp. 

Brandskydd D Parternas skyldigheter gentemot varand ra i anledning av lagstiftningen om skydd mot olyckor regleras i bifogad Bilaga: 
brand skyd dskl au su I. 

Myndighetskrav D Hyresvärden ska på eget ansvar och egen bekostnad svara för de åtgärder som myndighet, domstol eller försäkringsbolag med stöd 
m.m. av nu gällande el I er framtida lagstiftning el ler avtal fr.o.m . ti 1 lträdesdagen kan komma att kräva för lokal ens nyttjande 

C8J Hyresgästen för avsedd användning. Hyresgästen ska samråda med hyresvärden innan åtgärder vidtas. 

Inredning Lokalen uthyrs 

C8J utan särskild för verksamheten avsedd inredning D med särskild för verksamheten avsedd inredning enl bilaga 
Bilaga: 

Underhåll C8J Hyresvärd en ska utföra och bekosta erforderligt underhåll Hyresgästen svarar dock för 
Bilaga: 2 

av lokalen och av hyresvärden särskild för verksam heten Den I bilaga 
tillhandahållen inredning 

D Hyresgästen ska utföra och bekosta erforderligt underhåll Hyresgästensunderhållsskyldig het omfattar därutöver Bilaga: 
dels av ytskikt på golv, väggar och tak, dels av inredning 

Denl bilaga 
som hyresvärden särski It ti 11 handahål I er för verksamheten. 

D Annan fördelning av underhållsansvaret, se bilaga. 
Bilaga: 

Om hyresgästen åsidosätter sin underhållsskyldighet enligt ovan och inte inom skälig tid vidtar rättelse efter skriftlig uppmaning har 
hyresvärden rätt att fullgöra skyldigheten på hyresgästens bekostnad. 

Skötsel, drift och Om inte annat överenskommits ska hyresvärden i förekommande fall ombesörja skötsel, drift och underhåll av allmänna och gemensamma 
ändringsarbeten utrymmen. 

D Annan överenskommelse avseende allmänna och gemensamma utrymmen 
Bilaga: 

Hyresgästen får inte utan hyresvärdens skriftliga godkännande, i lokalen eller annars inom fastigheten, utföra inredn ings- och/eller 
installations- eller ändringsarbeten som direkt berör bärande byggnadsdelar eller för fastighetens funktion viktiga anläggningar eller 
installationer såsom el , va och ventilation. 
Installationer såsom sprinklerhuvuden och anordningar för ventilation får inte av hyresgästen byggas in i inredning så att effekten av sådana 
anordningar försämras. Hyresgästen ska vid utförande av inredn ingsarbeten se til I att funktionen hos radiatorer och andra 
u ppvärmni ngsanordni ngar i al It väsentligt behål Is. 

Ledningar för D Hyresvärden C8J Hyresgästen 
telefoni och data-
kommunikation bekostar erforderlig dragning av ledningar för telefoni och datakommunikation från den anslutni ngspunkt operatören anger til I de 

ställen i lokalen som hyresgästen i samråd med hyresvärden vä ljer. 

D Annan fördelning av ansvaret för telefoni och datakommunikation, se bilaga. 
Bilaga: 

Skyltar, markiser Hyresgästen har efter samråd med hyresvärden rätt att sätta upp för verksamheten sedvanlig skylt, under förutsättning att hyresvärden inte 
m.m. har befogad an I ed ni ng att vägra samtycke och att hyresgästen har inhämtat erforderliga ti I Istånd av berörda myndigheter. Övriga 

anordningar såsom markiser och antenner får inte sättas upp utan hyresvärdens tillstånd. Vid avflyttning ska hyresgästen återstäl la husfasaden 
i godtagbart skick. 

Vid mera omfattandefastighetsunderhåll såsom fasadrenovering ska hyresgästen på egen bekostnad och utan ersättni ng nedmontera och åter 
uppmontera skyltar och andra anordningar som hyresgästen satt upp på byggnaden. 

Hyresvärden förbinder sig att inte sätta upp automater och skyltskåp på ytterväggarna til I den av hyresgästen förhyrda lokalen utan 
hyresgästens medgivande samt medger hyresgästen företrädesrätt att uppsätta automater och skylt skåp på ifrågavarande väggar. 

D Hyresgästen förbinder sig att följa bifogat skyltprogram . 
Bilaga: 

Försäkringar Det ål igg er hyresvärden att teckna och vidmakthålla sed van I ig fastighetsförsäkri ng avseende den fastighet inom vi I ken den förhyrda lokal en är 
belägen. Hyresgästen är skyldig att teckna och vidmakthålla företagsförsäkring för den verksamhet som bedrivs i lokalen. Såväl hyresvärdens 
som hyresgästens försäkring ska omfatta skada orsakad av tredje man. 

Yttre åverkan D Hyresvärden C8J Hyresgästen 

ska svara för skador på grund av åverkan på till lo kalen tillhörande fönster, skyltfönster, skyltar samt entre- och andra dörrar eller portar 
som leder till eller från lokalen. I samtliga fall omfattar ansvaret även karmar, bågar och foder . 

Låsanordningar D Hyresvärden [8J Hyresgästen 

ska utrusta lokalerna med sådana lås- och stöldskyddsanordningar som krävs för hyresgästensföretagsförsäkring . 

Nedsättning av 
hyra 

Avtalat skick Hyresgästen har inte rätt till nedsättning av hyran förtid då hyresvärden låter utföra arbete för att sätta lo ka len i avtalat skick eller annat 
m.m arbete som särski lt anges i detta kontrakt med tillhörande bilagor. 

Sedvanligt D Nedsättning av hyran för hinder eller men i nyttjanderätten till följd av att hyresvärden låter utföra sedvanligt underhåll av lokal en eller 
underhåll fastigheten i övrigt utgår enligt hyreslagens regler. 

D Hyresgästen har inte rätt till nedsättning av hyran för hinder eller men i nyttjanderätten till följd av att hyresvärden låter utföra sedvanligt 
underhåll av lokalen eller fastigheten i övrigt. Det åligger dock hyresvärden att i god tid underrätta hyresgästen om arbetets art och 
omfattning samt när och under vilken tid arbetet ska utföras. 

D Parterna är överens om att rätten till nedsättning av hyran när hyresvärden låter utföra sedvanl igt underhåll av 
Bilaga: loka len eller fastigheten i övrigt ska regleras enligt särski ld bilaga. 

Fastighetsägarna Sveriges formulär 128. 2 upprättat 2008 i samråd med SABO, Svensk Handel och Visita. Reviderat 2012 och 2014. ISign 
Eftertryck förbjuds . 

ISign 
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BÅSTADS 
KOMMUN HYRESKONTRAKT 

FÖR LOKAL Nr: 1 

Undertecknande parter har denna dag träffat följande hyresavtal. Kryss i ruta innebär att den därefter följande texten gäller 

Återställande vid Senast vid hyresförhållandets upphörande ska hyresgästen, om inte annan överenskommelse har träffats, ha bortfört sin egendom och 
avflyttning återställt lokalen i godtagbart skick. 

O Annan överenskommelse om bortförande och återstä llande enligt bilaga. 
Bilaga: 

Parterna är eniga om att senast sista dagen av hyresförhållandet gemensamt genomföra besiktning av lokal en. Om till följd av hyresgästens 
åtgärder - vidtagna med eller utan hyresvärdens medgivande- lokalen vid avflyttning innehåll er material, som inte särskilt överenskommits 
att hyresvärden svarar för, ska hyresgästen avlägsna materialet el ler ersätta hyresvärden dennes kostnader för kvitt bl ivni ng såsom 
förekommande avfa llsskatt, transport och avgift för deponering eller motsvarande. 

Force majeure Hyresvärden fritar sig från skyldighet att fullgöra sin del av kontraktet och från skyldighet att betala skadestånd om hyresvärdens åtaganden 
inte alls eller endast till onormalt hög kostnad kan fullgöras på grund av krig ell er upplopp, på grund av sådan arbetsinställelse, blockad, 
eldsvåda, explosion eller ingrepp av offentlig myndighet som hyresvärden inte råder över och inte heller kunnat förutse. 

Säkerhet 
Hyresgästen ska till hyresvärden senast den lämna säkerhet för sina förpliktelser enligt detta kontrakt genom 

0 borgen ställd av O bankgaranti intill ett belopp om 0 annan säkerhet i form av 
Bilaga: 

Om avtalad säker het inte lämnats senast vid föreskri ven tidpunkt är detta kontrakt förfallet, om hyresvärden före til I trädet så påfordrar. 

Person- O Information till hyresgäst om behandling av personuppgift och skriftligt samtycke, se bifogad 
Bilaga: 

uppgiftslagen personuppg iftskl ausu I. (Gäl ler inte när hyresgästen är en juridisk person.) 

Särskilda 
Bilaga: 

bestämmelser 

Bilaga: 

Bilag a: 

Bilaga: 

Bilaga: 

Bilaga: 

Bilaga: 

Underskrift Detta kontrakt, som inte utan särski lt medgivande får inskrivas, har upprättats i två likalydande exemplar, av vi lka parterna tagit var sitt. 
Tidigare kontrakt mellan parterna avseende denna lokal upphör att gälla fr.o.m. detta kontrakts ikraftträdande. 

Ort/datum: Ort/datum: 

Hyresvärdens namn: Hyresgästens namn: 

N amnteckn ing(fi rmatecknare/ombud): 0 Firmatecknare N am nteckn i ng(fi rmateckn are/om bud): 0 Firmatecknare 
0 Ombud enligt 0 Ombud en ligt 

fullmakt fullmakt 

Namnförtydligande: Namnförtydligande: 

Överlåtelse 
Ovanstående hyreskontrakt överlåts fr.o.m. den 

Underskrift Frånt rädande hyresgäst (namn): Tillträdande hyresgäst (namn): Personnr/orgnr 

Namnteckning (frånträdande hyresgäst): 0 Firmatecknare Namnteckning (tillträdande hyresgäst): 0 Firmatecknare 
0 Ombud enligt 0 Ombud enligt 

fullmakt fullmakt 

Namnförtydligande (frånträdande hyresgäst): Namnförtydligande (tillträdande hyresgäst): 

Hyresvärdens Hyresvärden godkänner överlåtelsen Namnteckning (firmatecknare/ombud): 0 Firmatecknare 
godkännande Ort/datum: 0 Ombud enligt 

fullmakt 

Hyresvärd ens namn: Namnförtydligande (hyresvärd/fi rm atecknare): 

Fastighetsägarna Sveriges formulär12B.2 upprättat 2008 i samråd med SABO, Svensk Handel och Visita. Reviderat 2012 och 2014. Eftertryck förbjuds . 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

INDEXKLAUSUL 
FÖR LOKAL 

Sid 1 (2) 

Bilaga nr: 

Avser Hyreskontrakt nr: I Fastighetsbeteckning: 
1 Del av fastigheten Citadellet 2 

Hyresvärd Namn: Personnr/orgnr: 

Båstads kommun 212000-0944 

Hyresgäst Namn: Personnr/orgnr: 

Polismyndigheten 202100-0076 

Klausul Av det i kontraktet angivna hyresbeloppet - kronor ska % 

eller 273 000 kronor utgöra bashyra. Under hyrestiden ska med hänsyn till förändringarna i konsumentprisindex 

(totalindex med 1980 som basår) tillägg ti 11 hyresbeloppet utgå med en viss procent av bashyran enligt nedanstående grunder . 

- För hyresavtal som börjar löpa någon gång under tiden 1/1- 30/6 anses bashyran 

anpassad till indextalet för oktober månad året innan . 

- För hyresavtalet som börjar löpa någon gång under tiden 1/7 - 31/12 anses bashyran i 
stället anpassad till i ndextalet för oktober månad under samma tid. 

- lndexta let för den oktobermånad till vilken bashyran enligt ovan anses anpassad utgör bastal 
såvida inte annat avtalats enligt följande genom angivande av år. Annat överenskommet bastal, 

nämligen indextalet för oktober månad år 1999 

Skulle i ndextalet någon påföljande oktobermånad ha stig it i förhållande ti Il bastalet, ska ti I lägg utgå med det procenttal varmed 
i ndextalet ändrats i förhållande ti Il bastalet. I fortsättningen ska ti I lägg utgå i förhål I ande ti 11 indexändringarna, varvid 
hyresföränd ringen beräknas på basis av den procentuella förändringen mellan basta I et och i ndextalet för respektive oktobermånad. 

Utgående hyra ska dock aldrig sättas lägre än det i kontraktet angivna hyresbeloppet. 

Hyresändri ngen sker alltid fr o m den 1 januari efter det att oktoberindex föranlett omräkning. 

På sidan 2 in tagnaanv isn ingargällerföravtalet. 

Underskrift Ort/datum: Ort/datum: 

Hyresvärd: Hyresgäst: 

N amntec kn in g (f i rmatec kn are/om bud): D Firmatecknare N amnteckn in g(fi rmatec knare/om bud): D Firmatecknare 

D Ombud enligt 
fullmakt 

D Ombud enligt 
fullmakt 

Namnförtydligande: Namnförtydligande: 

Hyresvärdens egna noteringar om bastal: 

Bastal är 259.7 

Fastighetsägarna Sveriges formulär nr 6E upprättat 1999 i samråd med Svensk Handel och Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare. Reviderat 2002 och 
2011. Eftertryck förbjuds. 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

INDEXKLAUSUL 
FÖR LOKAL 

Anvisningar till Indexklausul för lokal 

Bashyra 

S id 2(2) 

Bilaga nr: 

Om hela eller viss andel av det i avtalet angivna hyresbeloppet ska utgöra bashyra är en förhand lingsfråga och kan bero på hyresvi ll koren i övrigt (såsom 

exempelvis hyrans i kr/m 2 och år samt vi lka övriga förp liktelser som åvilar hyresgästen mm). 

Basta let 
lnd extalet för den oktobermånad till vi lken bashyran an ses anpassad utgör bastalet såvida inte annat anges genom angivande av år 
(se bestämmelserna på sidan 1). 

Jämförelse mell an indextalen sker så snart årets oktoberindex blir känt. De senaste åren har oktoberindex blivit känt i mitten av november . 

Beräkning av tillägget 
1) Beräkna skil ln aden mellan aktuel lt oktoberindex och bastalet . 
2) Om ski llnaden är positiv, divideras den framräknade skilln aden med bastalet. 
3) Tilläggets storlek beräknas genom att denna kvot multip liceras med bashyran. 

Beräkning av hyrestillägg för år 2002 

Bashyran antas va ra 100 ooo kr/år och anpassad ti ll konsumentprisindex (KPI) för oktober 1999, som är 259,7 (bastalet). Oktoberindex för år 2001 är 269,1. 

1 . Beräkna skillnaden mellan indextalet 269,1 och 259,7 . Skillnaden är positiv och uppgår 9,4. 
2. Dividera 9,4 med 259,7 och multipl icera kvoten (utan avrundn ing) med bashyran 100 ooo kr . Resultatet blir 3 619,56 kr och utgör hyrestillägget för år 

2002 en ligt klausulen. 

Alternativ A: Om KPI för oktober 2001 i stäl let sku ll e ha blivit lägre än året innan tex 262 .0 (oktoberindex år 2000 var 262 .6). 

Skillnaden mel lan antagna 262,0 och bastalet 259,7 hade fortfarande bli vit positiv och uppgått ti ll 2,3. Kvoten mel lan 2,3 och bastalet 259 ,7, multiplicerad 
med bashyran 100 ooo kr hade resulterat i ett hyrestillägg på 885,63 kr. Den sammalagda hyran hade dock blivit lägre än för år 2001. 

Alternativ B: Om KPI för oktober 2001 i ställ et sku ll e ha blivit lägre än bastalet 259 ,7 tex 259,s. 

Skil lnaden mellan 259,5 och bastalet 259,7 hade då varit negativ. Inget hyrestillägg skulle då utgå. Det i avtalet ang ivna hyresbeloppet sku lle gälla. 
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Kommunkontoret 

Datum: 
1999-11-22 

Handläggare: 

Mikael Tovstedt 

Direkttelefon: 
0431/770 58 

Bilaga till hyresavtal 

Tord Berglund 
Polismyndigheten i Skåne 
205 90 MALMÖ 

Följande arbeten skall utföras under år 2000 i den fastighet som 
Polismyndigheten Skåne (PM) förhyr av Båstads Kommun. 

Båstads Kommun förbinder sig att utföra samt bekosta helt, nedanstående arbeten: 

• Byte golv beläggning (till typ Tarkett Eminent) plan 1 samt källare ( omkl her
rar och motionsrum). 

• Byte ytskikt väggar i dusch, källare till kakel (150xl50 vitt med blå bård). 

Båstads Ko1mnun åtar sig att utföra och bekosta upp till 50 %, nedanstående ar
beten: 

• Målning väggar plan 1, inkl garage. 
• Målning golvyta cykelfönåd. 

PM har Båstads Kommuns tillåtelse att på egen bekostnad utbyta golv beläggning 
till klinker i duschrum (inld underarbete) samt utbyta golv beläggning i omkl dam 
till golvmatta (inkl underarbete ). 
Dessutom får PM säkerhetsanpassa lokalerna för sin verksamhet. 

PM avser att anlita och bekosta konsult för färgsättning. PM skall redovisa förslag 
gällande färgsättning för hyresvärden för godkännande. 

Tekniska Kontoret 
Båstads K01mnun 
1999-11-22 

Polismyndigheten i Skåne 

Mikael Tovstedt 
F astighetsingenj ör 

Postadress: Besöksadress: Telefon: Postgiro: E-post 
269 80 Båstad Fridhemsvägen 3 0431-770 00 vx 11 l l 11-1 Mikael. Tovstedt@bastad.se 

Telefax: 
0431-770 20/21 

Bjärnbalvö11 J --
~'" "- -: ' 

__ , .. __ :- · 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2016-05-25 1 av 1

 

 

KS § 134  Dnr KS 000396/2016 - 600 

Granskning av strategisk långtidsplanering inom förskola och skola 
 
Beskrivning av ärendet Kommunrevisionen har med hjälp av EY granskat den strategiska 

långtidsplaneringen inom förskola och skola. Granskningens syfte har varit att 
bedöma om Kommunstyrelsen och Utbildningsnämnden har ändamålsenlig och 
tillräcklig långtidsplanering inom förskola och skola för att möta förändrade 
behov. Rapporten pekar på ett behov av att kommunstyrelsen bör tydliggöra 
vilken nämnd som har ansvar för lokalförsörjning i kommunen.   

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från utvecklingsstrateg Brita Jervidalo Jensen, daterad 2016-

05-16. 
 EY:s revisionsrapport ”Granskning av strategisk långtidsplanering inom 

förskola och skola”. 
 Protokollsutdrag från utbildningsnämndens sammanträde 2016-05-10, § 59, 

med tillhörande tjänsteskrivelse från skolchefen.   
 
Förvaltningens förslag 1. Tjänsteskrivelsen översänds till kommunrevisionen så som svar på 

rapporten. 
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

 
1. Tjänsteskrivelsen översänds till kommunrevisionen så som svar på 
rapporten.   
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 Tjänsteskrivelse  
 

160517\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (2) 

 
 

Datum: 2016-05-16 
Handläggare: Brita Jervidalo Jensen 
Dnr: KS 000396/2016 – 600 
Till: Kommunstyrelsen 
 

Beslutet skall expedieras till: 
Kommunrevisionen 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
EY:s revisionsrapport ”Granskning av strategisk långtidsplanering inom förskola och skola”.   
 

Samråd har skett med: 
-- 
 

Svar på revisionsrapport Granskning av strategisk långtidsplanering inom 
förskola och skola 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunrevisionen har med hjälp av EY granskat den strategiska långtidsplaneringen inom 
förskola och skola. Granskningens syfte har varit att bedöma om Kommunstyrelsen och Utbild-
ningsnämnden har ändamålsenlig och tillräcklig långtidsplanering inom förskola och skola för 
att möta förändrade behov. Rapporten pekar på ett behov av att kommunstyrelsen bör tydlig-
göra vilken nämnd som har ansvar för lokalförsörjning i kommunen.   
 

Aktuellt 
I kommunstyrelsens reglemente (Dnr: KS 1633/14-901) hanteras kommunstyrelsens ansvar 
för lokalfrågor enligt följande: 
§6 p3: KS ansvarar för kommunens fastigheter. 
§7 p9: (KS ansvarar för) Hyra lokaler för kommunens verksamhet.   
 
Respektive nämnd ansvarar för den systematisk planeringen av verksamhetsområdena, bedö-
mer verksamhetens lokalbehov och skickar en begäran till kommunstyrelsen vid uppstått lo-
kalbehov. 
 
Det aktuella behovet av en översyn av lokalförsörjningen inom Båstads kommun har från och 
med hösten 2015 resulterat i bildandet av en lokalgrupp. Gruppen ska tillsammans planera för 
hur kommunens långsiktiga strategiska lokalplanering kan se ut samt även hantera de akuta 
lokalfrågor som uppkommer. Lokalgruppen har även utarbetat en lokalförsörjningsplan som 
syftar till att utgöra en samlad statusbedömning av nuläget för kommunens fastighetsbehov 
samt vara ett underlag för framtida investeringsplaner. I det löpande, strategiska arbetet med 
lokalförsörjningen finns ett behov av en samordnande resurs (lokalstrateg) för det fortsatta 
arbetet. I de fall beslut om lokaler och lokalförsörjning inte är av ren verkställighet är beslu-
tande instans Kommunstyrelsen och i vissa fall Kommunfullmäktige. 
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2 (2) 

 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
1. Tjänsteskrivelsen översänds till kommunrevisionen så som svar på rapporten.   
 
 
 
Båstad 2016-05-16 
 
Brita Jervidalo Jensen 
Utvecklingsstrateg 
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rJi1 BÅSTADS 
~ KOMMUN 

'y._ S 1:0 <.::::; ""'::::> °'-~-S:> "-.(,,- \o D ~ 
SAMMANTRADESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Utbildningsnämnden 2016-05-10 1av1 

UN § 59 Dnr UN 000103/2016 - 600 

Granskning av strategisk långtidsplanering inom förskola och 
skola 

Beskrivning av ärendet Kommunrevisionen har med hjälp av EY granskat den strategiska 
långtidsplaneringen inom förskola och skola. Granskningens syfte har varit att 
bedöma om Kommunstyrelsen och Utbildningsnämnden har ändamålsenlig och 
tillräcklig långtidsplanering inom förskola och skola för att möta förändrade 
behov. Utbildningsnämnden ska yttra sig till Kommunrevisionen. 

Förslag till beslut Utbildningsnämnden beslutar ta skolchefens yttrande som sitt eget och 
överlämna detta till kommunrevisionen. 

Yrkanden Ordförande Helena Stridh (BP) yrkar: 

1. Ta skolchefens yttrande som sitt eget samt överlämna det till 
Kommunstyrelsen med kopia till Kommunrevisionen 

Ledamot Ingrid Zäther (S) yrkar: 

1. Ta till sig informationen samt översända ärendet till Kommunstyrelsen 

Propositionsordningar Ordförande Helena Stridh (BP) ställer proposition på framförda yrkanden och 
finner bifall för eget yrkande. 

Beslut Utbildningsnämnden beslutar ta skolchefens yttrande som sitt eget samt 
överlämna det till Kommunstyrelsen med kopia till Kommunrevisionen. 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2016-05-02 
Hand läggare: Birgitte Dahlin 
Dnr: UN 000103/2016 - 600 
Till: Utbildningsnämnden 

Beslutet skall expedieras till: 
Kommunstyrelsen, Skolledarna 

Tjänsteskrivelse 

Granskning av strategisk långtidsplanering inom förskola och skola 

Yttrande 

Sammanfattning av ärendet 

1 (3) 

Kommunrevisionen har med hjälp av EY granskat den strategiska långtidsplaneringen inom 
förskola och skola. Granskningens syfte har varit att bedöma om Kommunstyrelsen och Utbild
ningsnämnden har ändamålsenlig och tillräcklig långtidsplanering inom förskola och skola för 
att möta förändrade behov. Utbildningsnämnden ska yttra sig till Kommunrevisionen. 

Bakgrund 
Rapporten pekar på områden som demografiska prognoser, lokalförsörjning, roll- och ansvars
fördelning samt uppföljning och återrapportering. 
Sedan finns det en sammanfattande bedömning med identifierade förbättringsområden och 
rekommendationer. 

Aktuellt 
Först är det viktigt att korrigera vissa felaktigheter, klargöra några punkter och komplettera 
med fakta om grundskolornas kapacitet. 
Korrigeringar och klargöranden. 
På sidan 13 står det att hyreskostnaden för Strandängsskolan är 39.279 tkr. Detta är felaktigt. 
Hyreskostnaden är ungefär 11.000 tkr vilket motsvarar en hyreskostnad per elev på 24.444 kr. 
På sidan 13 under avsnittet 4.2.4 kommenteras en bilaga tillhörande skolutredningen. Det är 
en sammanställning av investerings- och underhålls behov av kommunens förskolor och 
grundskolor från maj 2015. Bilagan är grön-, gul- och rödmarkerad. Det är inte en färgmarke 
ring för att visa en prioritering av de olika byggnaderna men ett påpekande av vilka byggnader 
som lever upp till Arbetsmiljölagens krav. De gröna är godkända, de gula har brister och de 
röda är inte godkända. 
På sidan 14 under avsnittet 4.2.5 står det att det i oktober beslöts om ytterligare en utredning 
avseende en optimal förskola - och grundskoleorganisation. Detta beslut är en konsekvens av 
utredningen - inte ett nytt uppdrag. 
Grundskolornas kapacitet. 
Begreppet kapacitet är inte anpassat till den verklighet som finns i dag. Skolorna är byggda då 
alla elever undervisades i helklass, särskolans elever var inskrivna i särskolan på annan ort och 
då elever med Autism/ ADHD, grav synskada, hörselnedsättning eller annat funktionshinder 
gick i specialskola på annan ort. Så ser verkligheten inte ut i dag. Merparten av alla elever i 
kommunen går i sin hemskola oavsett funktionshinder. Då måste klassen kunna delas upp 
och/eller elever få sin undervisning i mindre grupper. 
Teoretiskt kan det se ut på detta sätt: 
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2 (3) 

Varje rektor har svarat på dessa frågor för att ge en bild som stämmer överens med nuläget. 
1. Hur många vanliga elever ryms på skolenheten? 
2. Med tanke på att ni i varje klass har minst en elev i omfattande behov av särskilt stöd är 

frågan: Hur många elever ryms på skolenheten när hänsyn tas till elever i omfattande 
behov av särskilt stöd? 

3. Hur många elever ryms i fritidshemmet på skolenheten? 

Enheten Fråga 1 Fråga 2 Fråga 3 Annat? 

Östra Karup F-6 165 145 100 
Strandäng F-6 280 Mycket svårt att 175 

bedöma då sko-
Ian har så få 
grupputrymmen 
och svårt att 
göra rum i rum-
men - dela upp 

Strandäng 7-9 270 270 
Sandlycke F-6 125 100 50 
Västra Karup F-6 160 140 90 Lokalerna kan 

inte tillgodose 
behoven hos 
elever med be-
hov av särskilt 
stöd 

Förslöv F-6 260 220 160 
Förslöv 7-9 225 225 
Så frågan är vilka siffror som relevanta för att kunna planera hur många elever lokalerna kan 
rymma? Det är otidsenliga lokaler med korridorer som ej kan användas för undervisning. 

Övervägande/framtid 
Generellt om all skolverksamhet. 
För att kunna behålla pedagoger och rekrytera pedagoger måste det finnas verksamhetsanpas
sade lokaler samt arbetsplatser för pedagogerna. Bilagan till denna granskning har Barn & 
skola tagit fram för att åskådliggöra de brister - dvs de utmaningar kommunen står inför när 
det gäller att erbjuda utbildning i tidsenliga lokaler. 
Huvudmannens ansvar och det pedagogiska ansvaret. 
Det är tydligt att Utbildningsnämnden tar på sig huvudmannens uppgifter som det står om i 
skollagen. Här finns tydliga rutiner, årshjul, dialoger med skolledarna, uppföljningar, enkäter 
och delegationsordning. Barn & skola har resurser som bevakar de pedagogiska områden, 
verksamhetens lagenlighet och lagförändringar inom skolområdet. Återrapportering av skol
verksamhetens inre arbete sker regelbundet till Utbildningsnämnden. 
Om förskolorna. 
Det behövs ett helhetsgrepp för att få tidsenliga lokaler, få bort inhyrda moduler och bygga där 
efterfrågan finns och i framtiden kommer att finnas. 
Om grundskolorna. 
Det behövs ett helhetsgrepp för att få tidsenliga lokaler, behålla och utveckla det antal grund
skolor som behövs där störst efterfrågan finns och i framtiden kommer att finnas. 
Om demografi. befolkningsprognoser och ekonomiska konsekvenser. 
Barn & skola har ingen statistiker /samhällsplanerare som kan ta fram prognoser vilket måste 
vara en grund för den strategiska och långsiktiga lokalförsörjningen. Detta underlag måste 
ekonomikontoret ha tillgång till för att kunna beräkna de ekonomiska konsekvenserna för 
kommunen. 
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3 (3) 

Om det övergripande ansvaret för kommunens lokalförsörjning. 
Det bör finnas en lokalstrateg som samordnar arbetet med lokaler och lokalförsörjning. I dags
läget tar det onödig tid att samverka både med Teknik & service och Båstadhem. Det blir inte 
tillräckligt effektivt. 
Rollfördelningen mellan Utbildningsnämnden och Kommunstyrelsen. 
Rollfördelningen måste klargöras. Hur går lokalfrågor och redovisning av lokalbehov från Ut
bildningsnämnden till Kommunstyrelsen? Och när? Vem har ansvar för vad? Var finns ansvaret 
för att förskola och grundskola kan tillhandahållas till alla i enlighet med skollagen? Dessa frå
gor måste besvaras för att Utbildningsnämnden ska kunna ta sitt huvudmannaansvar i enlighet 
med skollagen. 

Förslag till beslut 
Utbildningsnämnden beslutar att 
1 . Ta skolchefens yttrande som sitt eget och överlämna detta till kommunrevisionen. 

Birgitte Dahlin 
Skolchef 
Barn &skola 
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Granskning av strategisk långtidsplanering inom förskola och skola 

1 (1) 

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Båstads kommun granskat den stra
tegiska långtidsplaneringen inom förskola och skola. Granskningens syfte har varit att be
döma om kommunstyrelsen och utbildningsnämnden har en ändamålsenlig och tillräcklig 
långtidsplanering inom förskola och skola för att möta förändrade behov. 

Vid granskningstillfället sker enligt vår bedömning, ingen systematisk planering utifrån 
demografiska förändringar eller volymförändring. Inom grundskolan saknas nyckeltal för 
kapacitet- och beläggningsgrad vid enskilda skolenheter, vilket är grundläggande för för
ståelsen av kapacitetsutnyttjandet. Vidare saknar vi ekonomiska analyser av befolknings
prognoser. 
Vår sammanfattande bedömning är att utbildningsnämnden kan stärka den strategiska 
långtidsplaneringen inom förskola och skola. Slutligen bedömer vi att kommunstyrelsen 
bör tydliggöra vilken nämnd som har ansvar för lokalförsörjning och förskole - och skol
platser i kommunen. 

Gjorda iakttagelser har sammanställts i bifogad rapport. Rapporten översänds härmed. Re
visorerna önskar svar från kommunstyrelsen kring vilka åtgärder kommunstyrelsen 
och utbildningsnämnden avser vidta utifrån de kommentarer och rekommendationer 
som lämnats i granskningen. 

Revisorerna önskar svar på granskningsrapport och missiv senast 2016-04-27. 

På uppdrag av revisorerna i Båstads kommun 
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269 80 BÅSTAD 
Telefon: 0431-770 00 vx 
Plusgiro: 111111-1 
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Sammanfattning 

EV har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Båstads kommun granskat 
utbildningsnämndens strategiska långtidsplanering inom förskola och grundskola. 
Granskningens syfte har varit att bedöma om kommunstyrelsen och utbildningsnämnden har en 
ändamålsenlig och tillräcklig långtidsplanering inom förskola och skola för att möta förändrade 
behov. 

Vår sammanfattande bedömning är att utbildningsnämnden kan stärka den strategiska 
långtidsplaneringen inom förskola och skola . Vid granskningstillfälle sker enligt vår bedömning 
ingen systematisk planering utifrån demografiska förändringar eller volymförändring inom 
grundskolan p.g.a. avsaknad av nyckeltal såsom kapacitet- och beläggningsgrad vid enskilda 
skolenheter. Vidare saknar vi ekonomiska analyser och en uppföljning av eventuella 
konsekvenser för kommunens ekonomi och som kan följa av framtagna befolkningsprognoser. 
Slutligen bedömer vi att kommunstyrelsen bör tydliggöra vilken nämnd som har ansvar för 
lokalförsörjning och förskole- och skolplatser i kommunen. 
Vi har bland annat gjort följande iakttagelser: 

Kommunen arbetar utifrån en prognos som innebär en oförändrad befolkningstillväxt fram till 2025 
(Alternativ 0) samt en prognos där befolkningen i kommunen ökar med 100 personer per år 
(Alternativ +100) . Prognoserna saknar ekonomiska analyser. I jämförelse mellan Alternativ 0 och 
Alternativ + 100 innebär den senare en ökning med 30 nyfödda barn, 145 förskolebarn och 130 
skolbarn år 2025. 
Kommunens förskolor redovisar en genomsnittlig beläggning på 98,4 %, där högst beläggning 
redovisas inom Backabyns förskola om 122 %. östra Karups förskola har högst hyreskostnad/barn , 
medan Skogsbyns modulförskola har lägst hyreskostnad/barn. 
Underlag som beskriver kapacitet och beläggning inom kommunens grundskolor finns enligt 
ansvariga tjänstemän inte framtagna. Strandängsskolan med 450 elever har högst lokalhyra och 
hyrkostnad per elev, medan östra Karups skola har lägst hyrkostnad per elev i kommunen . 
Barn och skola fick i uppdrag av KS (2014-05-07) att utreda en likvärdig utbildning vid kommunens 
förskolor och skolor. I utredningen, som presenterades i september 2015, framgår att det endast är 
Förslövs skola 7-9 som är byggd för en mer flexibel undervisning. Vidare framgår kommunens 
investerings- och underhållsbehov av förskolor och skolor. Utredningen återremitterades till samtliga 
politiska partier i kommunfullmäktige och vid sammanträdet i december uppdrog utbildningsnämnden 
förvaltningen att sammanställa remissyttranden, ta fram en demografisk prognos, kostnadsberäkna 
de olika förslagen i yttrandena samt utreda en optimal förskole- och grundskoleorganisation. 
Utredningen av en optimal förskole- och grundskoleorganisation väntas vara klar under senare delen 
av 2016. 
I oktober 2015 informerades utbildningsnämnden om att förskolan i Förslöv inte kunde ta emot fler 
barn pga. avsaknad av förskoleplatser. Utbildningsnämnden gav i oktober 2015 förvaltningen i 
uppdrag att utreda vilka åtgärder som kan genomföras för att undvika denna situation . 
Kommunstyrelsen informerades om situationen i november och gav därefter 
kommunledningskontoret i uppdrag att arbeta fram ett planuppdrag och bygglov för en ny förskola i 
Förslöv. 

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi kommunstyrelsen och utbildningsnämnden att: 

• tydliggöra det övergripande ansvaret för kommunens lokalförsörjning inom förskola och skola . 
Ansvaret bör framgå av beslutat reglemente. 
tillse att kommunens befolkningsprognoser kompletteras med demografiska prognoser och 
ekonomiska analyser för att tydliggöra vad prognoserna skulle innebära för kommunens ekonomi. 
arbeta fram nyckeltal för beläggning vid kommunens samtliga förskolor och skolor. 
utveckla och systematisera prognos- och planarbetet genom att i ökad utsträckning använda 
uppgifter från GIS-enheten för att tydliggöra hur behoven inom förskola och skola kommer att 
förändras framöver. 
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 

Förseningar i arbetet att få fram lokaler för förskole- och skolverksam het kan orsaka stora 
extrakostnader och olägenheter för både barn/elever och skolpersonal. Flera nämnder är 
delaktiga i frågan, från planeringsfasen till själva utförandefasen samt i olika former av 
tillståndsprövningar. Det ställer stora krav pä nämnden att ha en ändamålsenlig organisation för 
planering, framförhållning och beredskap för att kunna bygga ut och utveckla alternativt 
avveckla befintliga verksamheter. 

Revisorerna har utifrån sin risk- och väsentlighetsanalys identifierat en risk för bristande 
framförhållning och långtidsplanering inom utbildningsnämnden. Revisorerna önskar med 
granskningen få belyst om förskole- och skolverksamheterna anpassas utifrån demografiska 
förändringar och volymförändringar, vilka överväganden som görs avseende lokalförsörjningen 
och hur behoven kommuniceras till övriga nämnder som underlag för planering och förändring . 

1.2. Syfte och avgränsning 

Granskningens syfte är att bedöma om kommunstyrelsen och utbildningsnämnden har en 
ändamålsenlig och tillräcklig långtidsplanering inom förskola och skola för att möta förändrade 
behov. Granskningen berör kommunstyrelsen samt utbildningsnämndens ansvarsområden 
Förskola 1-5 år samt Grundskola F-9. 

1.3. Revisionsfrågor 

I granskningen besvaras följande revisionsfrågor: 

.- Finns en ändamålsenlig samverkan och organisation för strategisk planering och 
förändring av förskole- och skolverksamheter? 

Vilka överväganden och utredningar har utbildningsnämnden gjort avseende 
framtida volymförändringar och strategisk lokalplanering? Har dessa omsatts i 
organisatoriska förändringar? 

Vilken nyttjandegrad och lokalkostnad föreligger inom befintliga lokaler? 

Finns en tydlig roll- och ansvarsfördelning mellan utbildningsnämnden och berörda 
nämnder och kommunstyrelsen vid framtagandet av platser och nya lokaler? 

Vilken återrapportering sker till utbildningsnämnden, kommunstyrelsen och fullmäktige? 

1.4. Genomförande 

Granskningen är genomförd med hjälp av intervjuer och dokumentstudier. Intervjuer har 
genomförts med kanslichef på kommunledningskontoret och skolchef vid Barn och Utbildning. 
Uppgifter i form av statistik, demografiska prognoser utredningar och lokalhyror har inhämtats i 
den mån uppgifterna varit tillgängliga. De befolkningsprognoser vi fått tillgång till är daterade 
2014-02-25. Kommunens GIS-enhet har även tagit fram uppgifter för granskningens räkning 
avseende kapacitetsutnyttjande och hyreskostnader per enheter på kommunens förskolor och 
grundskolor. Intervjuade tjänsteman har beretts tillfälle att faktagranska rapporten . 
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2. Revisionskriterier 
Med revisionskriterier avses bedömningsgrunder som används i granskningen som 
utgångspunkt för analys, slutsatser och bedömningar. I denna granskning utgörs de 
huvudsakliga revisionskriterierna av: 

llo> Kommunallagen (1991 :900) 6 kap. 

Nämnderna ska var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de 
mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt, samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. 
Nämnderna ska enligt gällande lagstiftning även verka för att samråd sker med dem som 
utnyttjar deras tjänster. 

-.. Skollagen (2010:800) 3-10 kap. 

Kommunen ska erbjuda förskoleplats inom fyra månader efter att vårdnadshavare har anmält 
önskemål om förskola. De barn som har fysiska, psykiska eller av andra skäl behov av särskilt 
stöd i sin utveckling ska skyndsamt erbjudas plats. Kommunen ansvarar även för att se till att 
alla skolpliktiga barn i kommunen får sin utbildning och är därigenom skyldig att tillhandahålla 
utbildningsplats. 

I 9 kap. 8 §framgår att huvudmannen ska se till att barngrupperna i kommunen är av lämplig 
sammansättning och storlek samt att barnen i övrigt erbjuds en god miljö. Vidare framgår av 9 
kap. 15 § att ett barn ska erbjudas plats vid en förskoleenhet så nära barnets hemmiljö som 
möjligt. Hänsyn ska tas till barnets ålder. 

.. Budget 2015, och plan 2016-2017, KF 2014-11-26, § 166 

Båstad kommuns vision 

"Båstads kommun ska vara det självklara valet för barnfamiljer i Oresundsregionen" 

Visionen är nedbruten i tre fullmäktigemål och sex nämndsmål. 

Fullmäktigemål 

1. Båstads kommun är attraktiv att leva, bo och verka i. 
2. Båstads kommun är välkommande, professionell och tydlig. 
3. Båstads kommun är i ekonomisk balans. 

De nämndsmål som är beslutade och kan kopplas till förskola och skola är: 

Nämndsmål 

1. Båstads kommun ska vara en av Sveriges 10 bästa skolkommuner. 
2. Båstads kommun ska vara en av Sveriges 10 bästa kommuner inom vård och omsorg . 

Vidare framgår följande servicedeklarationer som kan kopplas till utbildningsnämndens 
verksamhet: 

• Barnomsorg erbjuds i kommunens samtliga sex tätorter. 
• Placeringsbeslut om barnomsorg meddelas två månader före inskolningens början. 
• Alla grundskoleelever får förutsättningar till godkänt betyg i alla ämnen. 

Reglemente för Kommunstyrelsen, KF 2014-12-17, § 21 O (gäller fr.o.m. 2015-01-01) 

Kommunstyrelsen är kommunens ledande organ och ansvarar för styrning och ledning . 
Styrelsen ansvarar även för samordning, planering och uppföljning av samtlig kommunal 
verksamhet och har ansvaret för den kommunala verksamhetens utveckling och den 
kommunala ekonomin. I kommunstyrelsens styrningsfunktion ingår bl.a. att: 
• Arbeta med strategiska utvecklingsfrågor på kort och lång sikt av betydelse för kommunens 

framtid. 
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• Leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och har uppsikt över 
övriga nämnder. 

• Ansvar för att de av fullmäktige fastställda målen och planerna för verksamhet och ekonomi 
efterlevs och att den löpande verksamheten fungerar rationellt och ekonomiskt. 

• Reglemente för Utbildningsnämnden, KF 2014-12-17, § 212 (gäller fr.o.m. 2015-01-01) 

Utbildningsnämnden ansvarar för det allmänna skolväsendet i Båstads kommun. Vidare 
ansvarar nämnden för verksamhet, ekonomi, uppföljning och myndighetsutövning inom 
utbildningsnämndens ansvarsområden. Vid utövandet av befogenheter samt fullgörande av de 
uppgifter som följer nämndens reglemente, åligger det särskilt nämnden att: 
• Planera, utveckla, samordna, och följa upp verksamheterna inom nämndens 

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

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

.. Skol- och utbildningsprogram 2014-2021, KF 2013-12-18, § 172 

I kommunens skol- och utbildningsprogram redogörs tolv programmål för verksamhetsområdet 
utbildning. Följande punkter kan kopplas till den långsiktiga strategiska planeringen: 

• Alla barn 1-5 år med rätt till förskola enligt skollagen, får tillgång till en verksamhet som 
genomförs i grupper med ett årsgenomsnitt på max 15 barn. 

• Lokaler och utemiljö är väl underhållna, miljöanpassade och utformade för att kunna 
genomföra utbildning och aktiviteter i en trygg, säker och stimulerande lärandemiljö. 

• Delårsrapport Båstads kommun per 31 augusti 2015, KF 2015-10-28, § 195 

Enligt delårsrapporten har kommunstyrelsen ansvar att säkerställa följande punkter: 

• Ta fram en strategi för hur skol- och förskolestruktur skall se ut. 
• Öka standard på fastigheter genom satsning på underhållsåtgärder. 
• Tydliggöra den strategiska skolutvecklingen i den fysiska planeringen genom aktivt arbete 

med översiktsplanering och detaljplanering för att ha planberedskap när kommunen skall 
bygga skolor. 

• Med hjälp av Samhällsbyggnad arbeta fram GIS-analyser som planeringsunderlag för att ge 
bättre beslutsunderlag . 
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3. Kommunens strategiska långtidsplanering 

3.1. Kommunens befolkningsstruktur 2002-2014 

.Figur 1 - Båstads befolkningsutveckling 2002-2014 
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Kommunens befolkningsutveckling från 2002-2014 redogörs i Figur 1. Vi kan konstatera att 
invånarantalet i kommunen successivt har ökat under en tolv årsperiod. Vid årsskiftet 
2014/2015 hade kommunen 14 419 stycken invånare. 

Figur 2 - Befolkningsandel 2014-12-31 
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I Figur 2 redogörs kommunens befolkningsandel 2014-12-31 uppdelat i kön samt den totala 
andelen invånare per åldersgrupp. Av figuren framgår att gruppen 65-74 år var kommunens 
största åldersgrupp vid årsskiftet 2014/2015. 

6 

460

460



Buildi'lq il bP.it Pr 
no·J..ing , 'Orld 

Figur 3 - Befolkningsstruktur 2013-12-31 
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I Figur 3 framgår kommunens befolkningsstruktur i jämförelse med rikets genomsnitt. 
Aldersgrupperna 0 år, 6 år, 13-15 år samt 16-18 år tangerade rikets genomsnittliga 
åldersgrupper, medan åldersgrupperna 1-5 år, 7-9 år och 10-12 år låg under rikets genomsnitt 
årsskiftet 2013/2014. Medelåldern i Båstads kommun var 47 år, vilket kan jämföras mot rikets 
dåvarande genomsnitt som var 41 år. 

3.2. Kommunens befolkningsprognos 2014-2025 

Kommunens befolkningsprognos utgår från två alternativ. 
• Alternativ 0 innebär att kommunens befolkningsantal är oförändrat. 
• Alternativ +100 utgår från att befolkningsantalet ökar med 100 personer per år. 
Beräkningen inkluderar antalet nyfödda och inflyttade, samt antalet avlidna och utflyttade 
invånare. Prognosen tar inte hänsyn till kommunens flyktingmottagande under hösten 2015. 

Fi 

BEFOLKNING I BÅSTADS KOMMUN 2013 OCH PROGNOS 
2014-2025 ENLIGT TVÅ ALTERNATIV. 

ÅLDERSGRUPP: TOTALT. 
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Enligt Alternativ +100 ökar kommunens invånarantal från 14 275 invånare (2013) till 15475 
invånare (2025), medan Alternativ O innebär ett oförändrat befolkningsantal. 

4. Utbildningsnämndens styrning av strategisk långtidsplanering 
I Båstads kommun finns nio kommunala förskolor, två öppna förskolor samt sex grundskolor. 
Vid granskningstillfället är Backaskolan i Grevie stängd pga. eftersatt underhåll/mögelskador. 
Ett av fullmäktiges mål är att Båstads kommun ska vara en av Sveriges 10 bästa 
skolkommuner. I utbildningsnämndens nämndplan framgår att målet ska uppnås genom att 
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"ersätta små och dåliga lokaler med färre och bättre lärmiljöer i de lägre årskurserna." Vidare 
framgår att kommunen måste minska lokalkostnaderna samt öka lärarkompetensen genom att 
flytta medel till barn- och elevstödjande processer. 

4.1 . Demografiska prognoser 

Figur 5 - Prognos av antalet födda enl. två alternativ 201 4-2025 
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Utifrån Alternativ O beräknar kommunen att antalet nyfödda barn kommer att minska från 118 
barn (2013) till 100 barn (2025), medan Alternativ +100 beräknar att antalet nyfödda ökar till 
cirka 130 barn (2025) . Skillnaden mellan de olika alternativa prognoserna är 30 nyfödda barn år 
2025. 

Fi ur 6 - Ålders 0-5 år 

B E FOLKNING I B ÅSTADS KOMMUN 2013 OCH PROGNOS 
201 4-2025 E NLIGT TVÅ ALTE RNATIV. 

ÅLDE RSGRUPP: 0 -S ÅR. 

201 3 201 4 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 202 2 20 23 2024 2025 

1 - A lt+100 I I A ll ofö rä nd . . 

I åldersgruppen 0-5 år fanns 779 barn vid årsskiftet 2013/2014. Enligt Alternativ O beräknas 
antalet barn 0-5 år sjunka till 745 (2025), medan Alternativ +100 redogör en ökning till 890 
(2025). Skillnaden mellan de alternativa prognoserna är 145 barn i förskoleålder år 2025. 
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Figur 7 - Åldersgrupp 6-15 år 

BEFOLKNING I BÅSTADS KOMMUN 2013 OCH PROGNOS 
2014-2025 ENLIGT TVÅ ALTERNATIV. 

ÅLDERSGRUPP: 6-15 ÅR. 
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Antalet skolbarn 6-15 år var 1332 vid årsskiftet 2013/2014. Enligt Alternativ O ska antalet barn i 
åldersgruppen successivt öka till 1470 barn år 2025. Alternativ +100 redogör en större ökning till 
1600 barn 6-15 år (2025). Skillnaden mellan Alternativ O och Alternativ + 100 är 130 skolbarn år 
2025. 

Granskarna har efterfrågat en ekonomisk analys som t.ex. beskriver vad de olika alternativen 
skulle innebära för kommunens och nämndens ekonomiska situation men enligt ekonomer vid 
kommunledningskontoret saknas detta vid granskningstillfället. 

4.1.1. Kommentar 

Vi konstaterar att de två prognosernas alternativ kan resultera i en enligt vår bedömning 
betydande skillnad. Skillnaden kan innebära att utbildningsnämnden måste planera och ansvara 
för ytterligare 145 förskolebarn och 130 skolelever år 2025. Vid granskningstillfället har Båstad 
kommun 561 förskolebarn och 1109 skolelever i kommunens regi. Enligt vår bedömning ställer 
Alternativ +100 mycket högre krav på nämndens strategiska långtidsplanering och speciellt 
avseende skolbarn i åldersgruppen 6-15 år som oberoende av prognos beräknas att öka. Det är 
därmed enligt vår bedömning av ännu större vikt att utgå ifrån en ekonomisk analys tillhörande 
respektive prognos som kan tydliggöra vad ökningen av kommunens skolbarn innebär för 
nämndens och kommunens ekonomiska situation. 

9 

463

463



AtHld1'1q" b!"\tt'r 
wo'kirig world 

4.2. Lokalförsörjning 

4.2.1. Kapacitet utifrån befintliga lokaler, förskola 

Utifrån uppgifter sammanställd av Samhällsbyggnad och GIS-enheten har en kartläggning av 
kommunens förskolor genomförts. Kartläggningen tydliggör befintlig kapacitet, beläggning på 
kommunens förskolor samt hyreskostnad och lokalyta (Figur 8) . 

Figur 8 - Kapacitet per förskola Båstads kommun, nuläge 2015-05-21 
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Sammantaget redovisar samtliga förskolor en genomsnittlig beläggning på 98,4 %, där högst 
beläggningsgrad redovisas inom Backabyns förskola om 122 %. Vi kan även konstatera att 
Äng byns förskola (104 %) har en beläggning över 100 %. De övriga förskolorna har en 
beläggning på cirka 100 %. Jämför vi förskolornas nutida beläggning med den ursprungliga 
kapaciteten blir skillnaden ännu större vid Backbyns förskola (143 %), Päronbyns förskola (130 
%), Ängbyns förskola (124 %), Malens förskola (120 %) och Äppelbyns förskola (118 %). Den 
ursprungliga kapaciteten redogörs dock inte vid samtliga förskolor i kommunen. 

I Figur 9 tydliggörs skillnader mellan förskolor i antal barn och beläggning, samt hyra och 
hyreskostnader per förskolebarn vid granskningstillfället. 
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Förskola 

Backa byns 
förskola 

Fiskebyns 
förskola1 

- -
Klockarebyns 
förskola 

k ostna d per b f ' k I arn, ors o a 

Barnantal, 
Beläggningsgrad 

förskolan 
år 2015 

% år 2015-05-21 

33 122 % 

372 77% 

--
4g 98% 

,_ - -
Malens förskola 36 100 % 

- ---··--R-- ---··- --- -
Päron byns 

34 94 % 
förskola 

Skogsbyns 
72 100 % 

förskola 

Skogsbyns 88 98 % 
modulförskola 

' 
Ängbyns förskola 56 104 % 

Äppel byns 
71 97 % 

förskola 

östra Karups 85 94% 
förskola -- - 1~ 

Totalt 561 -

Genomsnitt i 
56 98,4% 

kommunen 

Hyra 
Yta m2 Hyreskostnad/barn, kr 

tkr 

-

152 394 4 606 

1 767 1 717 15 500 

532 423 10 857 

-
395 458 10 972 
--
463 467 13 617 

623 713 8 652 

196 804 2 227 
I 

572 651 10 214 
-

846 967 11 915 

2 081 1147 24 482 

7 645 - -

764,5 - 11 304 

Hyreskostnaden/barn för år 2015 skiljer sig mellan kommunens förskolor. Av tabellen tydliggörs 
att Östra Karups förskola har högst hyreskostnad per förskolebarn (24 482 kr/barn) . Vidare 
uppvisar Päronbyns- och Äppelbyns förskolor näst högst hyror per barn. Skogsbyns 
modulförskola har lägst hyreskostnad per barn med 2 227 kr/barn. Fiskebyns förskola delar yta 
och hyra med Sandlyckeskolan. Vi noterar att Fiskebyns förskola har ett lägst 
kapacitetsutnyttjande (77 %) jämfört med övriga förskolor samtidigt som förskolan har en av de 
högre hyreskostnaderna per barn i jämförelse med övriga förskolor. Den genomsnittliga 
kostnaden/barn i förskolan med 11 304 kr kan jämföras med rikets genomsnitt som är 19 300 
kr/barn. 

För att tydliggöra hur beläggningsgraden inom kommunens förskolor kan komma att förändras 
fram till år 2025 har en prognos per förskola/område efterfrågats. I kontakt med 
ekonomiavdelningen framgår att efterfrågad statistik inte finns framtagen. 

1 
114 barn totalt på Fiskebyns förskola (37 förskolebarn) inkl. Sandlyckeskolan (77 skolelever). Beläggningsgrad, hyra (tkr) , yta och 

hyreskostnad har beräknats tillsammans med Sandlyckeskolan. Separat statistik har inte presenterats för granskarna. 
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4.2.2. Kapacitet utifrån befintliga lokaler, grundskola 

Utifrån uppgifter från Samhällsbyggnad och GIS-enheten har följande kartläggning gjorts som 
tydliggör antal skolelever på kommunens grundskolor, hyreskostnad och yta. 

Figur 10 - Kapacitet per grundskola Båstads kommun, nuläge 2015-05-21 
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Kommunens grundskolor redovisar ett genomsnittligt elevantal om 222 skolelever och en 
hyreskostnad per elev om 24 857 kr. Hyreskostnaderna för år 2015 skiljer sig dock stort mellan 
kommunens grundskolor. I Figur 11 tydliggörs att Strandängsskolan med totalt 450 skolelever 
har högst hyra och hyrkostnad per elev på > 87 000 kr, medan Östra Karups skola har en 
hyrkostnad per elev på ca 9 300 kr. Som tidigare nämnt delar Sandlyckeskolan yta och hyra 
med Fiskebyns förskola . Enligt ansvariga tjänstemän finns inte uppgifter framtagna som 
tydliggör kapacitet och beläggningsgrad vid kommunens grundskolor. Vi har därmed inte haft 
möjlighet att redogöra följande nyckeltal. Enligt skolchefen är begreppet kapacitet inte anpassat 
till kraven som ställs vid planering av skolplatser idag, i jämförelse med de krav som fanns när 
befintliga lokaler byggdes. 

Figur 11 - Hyreskostnad per elev, grundskola 

Elevantal, 
Grundskola skola år Hyra tkr Yta m2 Hyreskostnad/elev, kr 

2015-05-21 

BackaskolanJ 0 1716 1885 . 
Förslövs skola 219 3340 3545 15 251 
Sandlvckeskolan q 77 1767 1717 15 000 

3 Backaskolan är stängd sedan våren 2015 pga. mögelskada. 
4 

114 barn totalt på Fiskebyns förskola (37 förskolebarn) inkl. Sandlyckeskolan (77 skolelever). Beläggningsgrad, hyra (tkr) , yta och 
hyreskostnad har beräknats tillsammans med Sandlyckeskolan. Separat statistik har inte presenterats för granskarna. 
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Strandängsskolan 
åk F-9 
Västra Karuos skola 
östra Karups skola 
Totalt 
Genomsnitt 

450° 39 279 

162 1760 
164 I 1539 
1109 49401 
222 8 233 

-
9265 87 287 

1984 10 864 
1640 9 384 
- . 
- 24 57 -

4.2.3. Kommunens lokalkostnader inom Barn och Ungdom 

Nämndens totala lokalkostnader för 2014 redogörs i Figur 12. 

Figur 12 - Kommunens lokalkostnader 2014 
Förskola 

Förskoleklass 

Grundskola 29 522 tkr - ---
Fritidshem 4 039 tkr 

Totalt 33 561 tkr 

4.2.4. Utredningar och framtida utmaningar 

Lokaler 

Förslövs skola 7-9 

Ancibvns förskola 
Västra Karuos skola 
Klockarebyn förskola 
Östra Karuos förskola 
Strandängsskolan 

Äppelbyn +Vitsippan 

Päronb~n 

Malens förskola 

Backabyns förskola 
Fiskebyn (del av 
idrottshalll 
östra Karuo skola 
Skogsbyns förskola 
(rivning/renovering 
oktober -15} 
Backaskolan 
(rivning/avyttring, 
återrem. till oktober -
15) 

Förslövs skola F-6 

Sandlyckeskolan 

Östra Karup skola 
Lvan 
Totalt 

Investeringar/ 
Underhåll 

1.3 Mkr ,_ 
2.7Mkr 
3.3 Mkr 
370 tkr 

" 

14.5 Mkr 

4.2 Mkr 

2.7 Mkr 

2.3 Mkr 

2.5Mkr 

1.9 Mkr 

8.5 Mkr 

7.4 Mkr 

37.6 Mkr 

I 

I 44.4 Mkr 

l 11 .5 Mkr . 
1 Mkr 

; 

>146 Mkr 

I 
I 

I 
1 

Vid en vårdnadshavarenkät 2014 framgick att föräldrar till 
barn vid kommunens förskolor och skolor upplevde att 
lokalerna var undermåliga. Som ett resultat av enkäten 
beslöt kommunstyrelsen 2014-05-07 (UN § 91) att ge 
Barn och skola i uppdrag att arbeta fram ett underlag som 
belyser och analyserar likvärdig utbildning vid 
kommunens förskolor och skolor. Av utredningen som 
presenteras för utbildningsnämnden 2015-09-08 framgår 
att det bara är Förslövs skola 7-9 som är byggd för en 
mer flexibel undervisning. I utredningen tydliggörs även 
investerings- och underhållsbehov av kommunens 
förskolor och skolor i maj 2015. Utredningen tydliggör 
beräknade investerings- och underhållskostnader per 
lokal. Den totala kostnaden för kommunens förskolor och 
skolor beräknas till >146 Mkr. Tabellen bredvid tydliggör 
vilka kostnaderna är, samt vilka lokaler som enligt 
utredningen är minst (grön) och mest (röd) prioriterade 
investerings- och underhållsbehov. I utredningen 
redogörs även en bedömning sammanställd av Barn & 
skola i samråd med Teknik & service, IT-avdelningen och 
Båstadhem. Av underlaget framgår vilka förskolor och 
skolor som lever upp till kraven i läroplanen Lp 98/10 
(förskolan) och Lgr 1 O (grundskolan), samt de funktioner 
och den fysiska planering som enligt Skollagen ska 
finnas. Bedömningen redogörs i tabellform i Bilaga 1. 

Vid sammanträdet 2015-09-08 beslutade utbildningsnämnden att remittera utredningen till 
samtliga partier i kommunfullmäktige med svar senast 2015-10-27. Vidare beslutade nämnden 
att förorda en föredragning av utredningen i fullmäktige. Slutligen beslutade nämnden att 
återuppta ärendet vid sammanträdet 2015-11-10. Ärendet återupptogs vid sammanträdet 2015-
12-01 där utbildningsnämnden beslutade att uppdra åt förvaltningen att: 

5 Strandängsskolan åk F-6 har 228 elever samt åk 6-9 har 222 elever. 
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• göra en sammanställning av lämnade remissyttranden kring utredningen av en likvärdig 
utbildning 

• ta fram siffror för demografi 
• kostnadsberäkna de olika förslagen/remissyttrandena, samt 
• lämna en utredning av en optimal förskole- och grundskoleorganisation. 

Vidare beslutades att ärendet skulle återupptas första gången 2016-01-19, samt att det ska vara 
återkommande under vårens sammanträden. Enligt skolchefen har förvaltningen anställt en 
trainee fr.o.m. 1 mars 2016 som ska arbeta 100 % med utredningen av en optimal förskole- och 
grundskoleorganisation. Enligt skolchefen beräknas den vara färdig tidigast under det tredje 
kvartalet 2016. 

Vid utbildningsnämndens sammanträde 2015-10-13 informerades nämnden om att förskolan i 
Förslöv inte kunde ta emot fler barn på grund av avsaknad av förskoleplatser. Istället hänvisade 
barn till övriga kommundelar. Förvaltningen beräknade i oktober 2015 att kommunens kvot av 
förskoleplatser i övriga kommundelar kommer vara fylld i mars/april 2016. Med anledning av 
detta gav nämnden förvaltningen i uppdrag att utreda vilka åtgärder som kan genomföras för att 
undvika denna situation . Utbildningsnämnden beslutade även(§ 110) att påtala behovet av en 
ny förskola i Förslöv till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen gav kommunledningskontoret i 
uppdrag (2015-11 -11 § 280) att ta fram ett planuppdrag och bygglov för en ny förskola i Förslöv. 
Uppdraget ska enligt styrelsens beslut genomföras inom ramen för beslutat budgetförslag . Vi 
noterar att utbildningsnämnden vid sammanträdet 2015-12-01 (UN § 122) gav förvaltningen i 
uppdrag att öka antalet förskoleplatser i Förslöv inom nämndens befintliga budget. 

4.2.5. Kommentar 

Utifrån protokoll konstaterar vi att kommunen inför 2016 står inför en stor utmaning då det gäller 
att säkerställa förskoleplatser i enlighet med Skollagen kap. 9, 15 §. Av särskild vikt är att förse 
den planerade utbyggnaden av området runt Förslövs station med förskoleplatser. Vi kan 
konstatera att det under hela 2015 pågått ett löpande utredningsarbete kring kommunens 
förskole- och skollokaler med utgångspunkt i utredningen om en tidsenlig och likvärdig 
utbildning. I oktober 2015 beslöts om ytterligare en utredning avseende en optimal förskole- och 
grundskoleorganisation. En utredning som enligt skolchefen ska vara klar under senare delen 
av 2016 och som kommer att påbörjas i mars i år. Parallellt skall nämnden kostandsberäkna de 
remissvar som inkommit från de politiska partierna avseende en tidsenlig och likvärdig 
utbildning. Under hösten har utbildningsnämnden meddelat kommunstyrelen om akuta behov av 
förskoleplatser i Förslöv och kommunstyrelsen har givit ett uppdrag om planuppdrag och 
bygglov för en ny förskola i Förslöv. 

Vår bedömning är att parallella utredningsuppdrag, som helt eller delvis överlappar varandra, 
riskerar att enbart försena iordningsställandet av nya förskole- och skollokaler. Samtidigt tvingas 
kommunen att bygga nya förskolor på grund av akuta platsbrister, vilket i så fall sker utan en 
långsiktig plan . Med andra ord försätter sig nämnden i en enligt vår bedömning riskfylld 
situation, som inte ger sig själv möjlighet att agera långsiktigt och stratetiskt. 

Det finns enligt GIS-enheten och skolchefen inte uppgifter om kapacitet och beläggning inom 
grundskolan vilket gör att vi inte kan bedöma eller dra några övriga slutsatser kring kapacitet 
och beläggning vid kommunens grundskolor. Vi ställer oss frågande till hur nämnden i sitt 
prognosarbete ska kunna planera grundskoleplatser om inte kapacitet och beläggningsgrad 
verifieras som viktiga nyckeltal. 
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4.3. Roll- och ansvarsfördelning 

Enligt gällande reglemente åligger det utbildningsnämnden att särskilt planera, utveckla, 
samordna och följa upp verksamheterna inom ansvarsområdena. Vidare framgår att nämnden 
ska verka för att samarbeta med andra kommunala organ och medverka i arbete när nämndens 
verksamhet berörs. 

I utredningen av en likvärdig utbildning vid kommunens förskolor och skolor framgår att Barn 
och skola driver frågan om lokalförsörjning i samarbete med Teknik & service, IT-avdelningen 
och Båstadhem AB. Vidare sker, enligt skolchefen, samverkan på övergripande nivå genom 
kommunens lokalförsörjningsgrupp. Gruppen träffas löpande och diskuterar bl.a. aktuella 
detaljplaner. Under 2015 har fokus varit kommunens två nya tågstationer Förslöv och Båstad 
station (flyttas från nuvarande läge), samt områdena omkring stationerna. I gruppen deltar bl.a. 
kanslichef, bildningschef, projektingenjör från Teknik och Service och skolchef. 

I budgeten, delårsrapporten per 31 augusti 2015 och utbildningsnämndens nämndsplan för 
2015 framgår att kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret att samordna de olika 
verksamheterna och säkerställa en strategi för Båstad kommuns skol- och förskolestruktur. 
Vidare framgår av delårsrapporten att kommunstyreselsen ska tydliggöra den strategiska 
skolutvecklingen i den fysiska planeringen genom ett aktivt arbete med översiktsplanering och 
detaljplanering för att ha en planberedskap när kommunen ska bygga skolor. Vi noterar dock att 
det inte framgår av varken kommunstyrelsen eller utbildningsnämndens reglemente om de har 
ansvar för att säkerställa lokalförsörjning och förskole- och skolplatser till kommunens barn och 
ungdomar. 

4.4. Uppföljning och återrapportering 

Vid granskning av utbildningsnämndens protokoll 2015 framgår att platser inom förskola och 
pedagogisk omsorg har hanterats vid samtliga sammanträden som ett informationsärende. 
Vidare framgår att nämnden har behandlat det specifika ärendet kring lokalbrist vid Östra 
Karups skola vid tre sammanträden6

. Vi konstaterar även av protokollgranskningen att 
utbildningsnämnden hanterar den strategiska långtidsplaneringen inom ramen för det 
systematiska kvalitetsarbetet och punkterna "Lokalfrågor" och "Plan för hur skolan/förskolan ska 
se ut i framtiden" . Inom ramen för granskningen har vi tagit del av kommunstyrelsens och 
utbildningsnämndens internkontrollplan för 2014, 2015 och 2016, samt uppföljningar av intern 
kontroll 2014. Vi kan konstatera att utbildningsnämnden eller styrelsen inte beslutat om 
kontrollområden som kan kopplas till den strategiska långtidsplaneringen inom förskola och 
skola . 

6 UN 2015-03-10, § 36, UN 2015-04-14, § 46, UN 2015-10-13, § 103 
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5. Sammanfattande bedömning 
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Båstads kommun granskat 
utbildningsnämndens strategiska långtidsplanering inom förskola och grundskola. 
Granskningens syfte har varit att bedöma om kommunstyrelsen och utbildningsnämnden har en 
ändamålsenlig och tillräcklig långtidsplanering inom förskola och skola för att möta förändrade 
behov. 

Vår sammanfattande bedömning är att utbildningsnämnden kan stärka den strategiska 
långtidsplaneringen inom förskola och skola. Vid granskningstillfälle sker enligt vår bedömning 
ingen systematisk planering utifrån demografiska förändringar eller volymförändring inom 
grundskolan p.g.a. avsaknad av nyckeltal såsom kapacitet- och beläggningsgrad vid enskilda 
skolenheter. Vidare saknar vi ekonomiska analyser och en uppföljning av eventuella 
konsekvenser för kommunens ekonomi och som kan följa av framtagna befolkningsprognoser. 
Under 2015 har flera parallella utredningsarbeten pågåtUpåbörjats som är kopplat till förskole
och skolorganisationen. Vår bedömning är att parallella utredningsuppdrag, som helt eller delvis 
överlappar varandra, riskerar att försena iordningsställandet av nya förskole- och skollokaler. 
Samtidigt tvingas kommunen bygga nya förskolor på grund av akuta platsbrister, vilket sker utan 
en långsiktig plan. Enligt vår bedömning skapas en situation där nämnden får svårt att agera 
både långsiktigt och strategiskt. Slutligen bedömer vi att kommunstyrelsen bör tydliggöra vilken 
nämnd som har ansvar för lokalförsörjning och förskole- och skolplatser i kommunen. 

5.1. Bedömning utifrån revisionsfrågorna 

Vilken nyttjandegrad och lokalkostnad föreligger inom befintliga lokaler? 
I kommunens tio förskolor finns vid granskningstillfället 561 barn. I genomsnitt har nämnden en 
beläggningsgrad på 98,4 %, men graden varierar dock väldigt mycket beroende på förskola. 
Genomsnittlig lokalkostnad för förskolorna är 764 500 kr/år. För detaljer se Figur 8. 
I kommunens sex grundskolor finns 1109 skolbarn . Statistik över kapacitet och beläggning vid 
kommunens grundskolor har efterfrågats men inte kunnat redogöras då uppgifterna enligt 
ekonomiavdelningen inte finns framtagna. Vår bedömning är att utbildningsnämnden bör 
tydliggöra/ta fram nyckeltal som t.ex. kapacitet och nyttjandegrad vid kommunens samtliga 
förskole- och skolenheter för att kunna utveckla en ändamålsenlig strategisk långtidsplanering 
inom förskola och skola. 

Vilka överväganden och utredningar har utbildningsnämnden gjort avseende 
framtida volymförändringar och strategisk lokalplanering? Har dessa omsatts i 
organisatoriska förändringar? 

Som ett resultat av en vårdnadshavarenkät 2014 beslöt kommunstyrelsen 2014-05-07 att ge 
Barn och skola i uppdrag att arbeta fram ett underlag som belyser och analyserar likvärdig 
utbildning vid kommunens förskolor och skolor. Av utredningen som presenteras för 
utbildningsnämnden i september 2015 framgår att det bara är Förslövs skola 7-9 som är byggd 
för en mer flexibel undervisning. I utredningen framgår även aktuella investerings- och 
underhållsbehov av kommunens förskolor och skolor. Vidare tydliggörs beräknade investerings
och underhållskostnader per förskola och skola. Den totala kostnaden för kommunens förskolor 
och skolor beräknas till >146 Mkr. Vid sammanträdet 2015-09-08 beslutade 
utbildningsnämnden att remittera utredningen till samtliga partier i kommunfullmäktige med svar 
senast 2015-10-27. Ärendet återupptogs vid sammanträdet 2015-12-01 där 
utbildningsnämnden beslutade att uppdra åt förvaltningen att: 

• göra en sammanställning av lämnade remissyttranden kring utredningen av en likvärdig 
utbildning 

• ta fram siffror för demografi 
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• kostnadsberäkna de olika förslagen/remissyttrandena, samt 
• lämna en utredning av en optimal förskole- och grundskoleorganisation. 

Vidare beslutades att ärendet skulle återupptas första gången 2016-01-19, samt att det ska vara 
återkommande under vårens sammanträden. Enligt skolchefen har förvaltningen anställt en 
trainee fr.o.m. 1 mars 2016 som ska arbeta 100 % med utredningen av en optimal förskole- och 
grundskoleorganisation. Enligt skolchefen beräknas den vara färdig tidigast under det tredje 
kvartalet 2016. 

Vid utbildningsnämndens sammanträde 2015-10-13 informerades nämnden om att de två 
förskolorna i Förslöv inte kunde ta emot fler barn på grund av avsaknad av förskoleplatser. 
Förvaltningen beräknade även att kommunens kvot av förskoleplatser i övriga kommundelar 
kommer vara fylld i mars/april 2016. Med anledning av detta gav nämnden förvaltningen i 
uppdrag att utreda vilka åtgärder som kan genomföras för att undvika denna situation under 
våren 2016. Utbildningsnämnden beslutade även att påtala behovet av en ny förskola i Förslöv 
till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen gav kommunledningskontoret i uppdrag i november 
2015 att ta fram ett planuppdrag och bygglov för en ny förskola i Förslöv, med alternativ i 
samordning med ett vård- och omsorgsboende. 

övervägandena och utredningarna har vid granskningstillfället inte omsatts i organisatoriska 
förändringar. 

Finns en ändamålsenlig samverkan och organisation för strategisk planering och 
förändring av förskole- och skolverksamheter? 
Utbildningsnämnden ska verka för att samarbeta med andra kommunala organ och medverka i 
arbete när verksamhetsområdet berörs. En viss samverkan skedde med Teknik & Service, IT
avdelningen och Båstadhem AB, i samband med 2015 års utredning om likvärdig utbildning vid 
kommunens förskolor och skolor. Vidare sker samverkan på övergripande nivå genom 
kommunens lokalförsörjningsgrupp. 

Vi kan konstatera att det under 2015 pågått ett löpande utredningsarbete kring kommunens 
förskole- och skollokaler med utgångspunkt i utredningen om en tidsenlig och likvärdig utbilden. 
I oktober 2015 beslöts om ytterligare en utredning avseende en optimal förskole- och 
grundskoleorganisation. Parallellt skall nämnden kostandsberäkna de remissvar som inkommit 
från de politiska partierna avseende en tidsenlig och likvärdig utbildning . Under hösten har 
utbildningsnämnden även meddelat kommunstyrelen om det akuta behovet av förskoleplatser i 
Förslöv och kommunstyrelsen har givit ett uppdrag om planuppdrag och bygglov för en ny 
förskola i Förslöv. Vår bedömning är att parallella utredningsuppdrag ställer högre krav på en 
ändamålsenlig samverkan och organisation. Uppdrag som helt eller delvis överlappar varandra 
riskerar enligt vår bedömning att enbart försena iordningsställandet av nya förskole- och 
skollokaler. Samtidigt tvingas kommunen att bygga nya förskolor på grund av akuta platsbrister, 
vilket sker utan en långsiktig plan . Med andra ord försätter sig nämnden i en enligt vår 
bedömning situation med högre risker, som inte ger sig själv möjlighet att agera långsiktigt och 
stratetiskt. Vår bedömning är att Båstads kommun bör stärka samverkan och organisation för 
den strategiska planeringen inom förskole- och skolverksamheter. 

Finns en tydlig roll- och ansvarsfördelning mellan utbildningsnämnden och berörda 
nämnder och kommunstyrelsen vid framtagandet av platser och nya lokaler? 
I reglementet framgår att kommunstyrelsen ansvarar för samordning, planering och uppföljning 
av samtlig kommunal verksamhet. Vidare framgår att styrelsen ska arbeta med strategiska 
utvecklingsfrågor på kort och lång sikt av betydelse för kommunal framtid. I delårsrapporten 
tydliggörs att kommunstyrelsen ska säkerställa en strategi för kommunens förskole- och 
skolsstruktur. Kommunstyrelsen ska även tydliggöra den fysiska planeringen genom ett aktivt 
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arbete med översiktsplanering och detaljplanering för att ha en planberedskap när kommunen 
ska bygga skolor. Utbildningsnämnden ska enligt reglementet planera, utveckla, samordna och 
följa upp verksamheterna inom ansvarsområdena. Vid granskning av dokumentation framgår 
dock inte specifikt vilken nämnd/styrelse som har ansvar för framtagande av förskole- och 
skolplatser. 

Vår bedömning är att kommunstyrelsen och utbildningsnämnden kan tydliggöra roll- och 
ansvarsfördelningen kring vilken nämnd som ansvarar för lokalförsörjning samt förskole- och 
skolplatser. 

Vilken återrapportering sker till utbildningsnämnden, kommunstyrelsen och fullmäktige? 
Utbildningsnämnden hanterar frågan om platser inom förskolan vid samtliga av nämndens 
sammanträden under 2015. Nämnden har även behandlat "Lokalfrågor" och "Plan för hur 
skolan/förskolan ska se ut i framtiden" inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet. 
Granskningen visar även en återrapportering till fullmäktige i form av återrapportering av 
måluppfyllese, samt till kommunstyrelsen vid särskilt ärende om avsaknad av förskoleplatser vid 
kommunens förskola i Förslöv. 

5.2. Identifierade förbättringsområden/rekommendationer 

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi kommunstyrelsen och utbildningsnämnden att: 

... tydliggöra det övergripande ansvaret för kommunens lokalförsörjning inom förskola och skola. 
Ansvaret bör framgå av beslutat reglemente. 

> tillse att kommunens befolkningsprognoser kompletteras med demografiska prognoser och 
ekonomiska analyser för att tydliggöra vad prognoserna skulle innebära för kommunens ekonomi. 

• arbeta fram nyckeltal för beläggning vid kommunens samtliga förskolor och skolor . 
.,,. utveckla och systematisera prognos- och planarbetet genom att i ökad utsträckning använda 

uppgifter från GIS-enheten för att tydliggöra hur behoven inom förskola och skola kommer att 
förändras framöver. 

Båstad den 22 februari 2015 

J [;/') /} 
(JZPt_~ / l(, Il 

Anna Hamm7~ e j / 
Verksamhe~SJllvisor / 
EY - ,, . .... 

--

r 
\ 
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Källförteckning 
Intervjuer 
Katharina Elofsson, Kommunchef, Kommunledningskontoret 
Birgitte Dahlin, Skolchef, Barn och skola 

Dokument 
Budget 2015, och plan 2016-2017, KF 2014-11-26 
Reglemente för Kommunstyrelsen, KF 2014-12-17 
Reglemente för Utbildningsnämnden, KF 2014-12-17 
Skol- och utbildningsprogram 2014-2021, KF 2013-12-18 
Kartläggning beläggning och kapacitet Båstads förskolor och skolor, uppgifter erhållna av 
Samhällsbyggnad, GIS-enheten 
Protokoll Kommunfullmäktige 2015 
Protokoll Kommunstyrelsen 2015 
Protokoll Utbildningsnämnden 2015 
Utredning av analyserar likvärdig utbildning vid kommunens förskolor och skolor 2015 
Intern kontrollplan 2014, 2015, 2016 för kommunstyrelsen och utbildningsnämnden 
Uppföljning av intern kontroll 2014 för kommunstyrelsen och utbildningsnämnden 
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Bilaga 1 
T b Il .. a e overvtlka örskolor och skolor som lever UDD till krav i lä roplaner och Skollan. 

örskola/ Anpassad Lokaler Dig Ila I Ule· 1 Platser för Arbets- Ljud- Ljus- Luft, värme, 
Skola lärmlljö för barn I lärmlljö miljö möten plats för miljö miljö ventilation 

behov av personal 
särskill 
slöd -Oslra 

Karups X X X X X X 
förskola 
Malens 

X förskola -Päronbyns 
förskola X 

Appelbyns 
X förskola 

Fiskebyns 1-

förskola X 
-1--· 

Klockerbyn X X s förskola 
Backa byns I förskola 
Skogsbyns - -

I förskola . 
moduler 
Angbyns X förskola 
Oslra 
Karuo F-6 - -Strandäng 
F-6 X 

Strandäng X X X X 
7-9 -Sandlycke X f.jj -Västra 

X Karuo F-6 
Förslöv F·6 -

-· Förslöv 7-9 X X X X X 

-Elevhälsa Skol- Studie-och 
blbliolek yrkesväglednlng 

-- -·-

---- ---
-

- ---

I ---- ---

-··- --
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-- ---,____ 
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---- --
-

X X 
-

X X 

X X X 

X X 

X 

X X I --· 
X X X 

Varje X visar på att funktionen finns - möjlighet i tillräcklig grad. Är det tomt saknas funktionen men den ska finnas. Ar det ett streck krävs 
funktionen inte enligt styrdokumenten. 
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Datum: 2016-06-01 
Handläggare: Brita Jervidalo Jensen 
Dnr: KS 000456/2016 – 700 
Till: Kommunstyrelsen 
 

Beslutet skall expedieras till: 
Kommunrevisionen 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
EY:s granskningsrapport av vård- och omsorgsnämndens strategiska långtidsplanering. 
Beslut från vård- och omsorgsnämnden 2015-05-09, § 50, med tillhörande tjänsteskrivelse 
från förvaltningen.  
 

Samråd har skett med: 
-- 
 

 
Svar på revisionsrapporten Granskning av vård- och omsorgsnämndens 
strategiska långtidsplanering 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunrevisionen har med hjälp av EY granskat den strategiska långtidsplaneringen inom 
vård- och omsorgsnämnden. Syftet var att bedöma om kommunstyrelsen och vård- och 
omsorgsnämnden har en ändamålsenlig och tillräcklig långtidsplanering inom verksamheterna 
äldreomsorg och LSS för att möte förändrade behov. Rapporten pekar på ett behov av att 
kommunstyrelsen bör tydliggöra roll- och ansvarsfördelning vid den långsiktiga planeringen 
av vård- och omsorgsboenden.   
 

Aktuellt 
I kommunstyrelsens reglemente (Dnr: KS 1633/14-901) hanteras kommunstyrelsens ansvar 
för lokalfrågor enligt följande: 
§6 p3: KS ansvarar för kommunens fastigheter. 
§7 p9: (KS ansvarar för) Hyra lokaler för kommunens verksamhet.   
 
Respektive nämnd ansvarar för den systematisk planeringen av verksamhetsområdena, 
bedömer verksamhetens lokalbehov och skickar en begäran till kommunstyrelsen vid uppstått 
lokalbehov. 
 
Det aktuella behovet av en helhetlig översyn av lokalförsörjningen inom Båstads kommun har 
från och med hösten 2015 resulterat i bildandet av en lokalgrupp. Gruppen ska tillsammans 
planera för hur kommunens långsiktiga strategiska lokalplanering kan se ut samt även hantera 
de akuta lokalfrågor som uppkommer. Lokalgruppen har även utarbetat en 
lokalförsörjningsplan som syftar till att utgöra en samlad statusbedömning av nuläget för 
kommunens fastighetsbehov samt vara ett underlag för framtida investeringsplaner. I det 
löpande, strategiska arbetet med lokalförsörjningen finns ett behov av en samordnande resurs 
(lokalstrateg) för det fortsatta arbetet. I de fall beslut om lokaler och lokalförsörjning inte är av 
ren verkställighet är beslutande instans Kommunstyrelsen och i vissa fall Kommunfullmäktige. 
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Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
1. Tjänsteskrivelsen översänds till kommunrevisionen så som svar på rapporten   
 
 
 
Båstad 2016-06-01 
 
 
Brita Jervidalo Jensen 
Utvecklingsstrateg 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

\::::) ":::::, '0 '-\ s (,,\ ~~" \,- ~~\:::i 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Vård- och omsorgsnämnden 2016-05-09 10av12 

VN §SO Dnr VN 000046/2016 - 700 

Granskning av vård- och omsorgsnämndens strategiska 
långtidsplanering 

Beskrivning av ärendet Ernst & Young har i en granskning av den strategiska långtidsplaneringen inom 
vård- och omsorgsnämnden kommit fram till ett antal rekommendationer: 

Handlingar i ärendet 

Föredragande 

Beslut 

Att det övergripande ansvaret för kommunens Iokalförsörjning bör tydliggöras. 
Att säkerställa en välfungerande samverkan mellan berörda nämnder och 
aktörer. 
Att samtliga utredningar som avser nämndens strategiska långtidsplanering 
grundas i demografiska prognoser och kompletterande kostnadskalkyl. 
Att vård- och omsorgsnämnden bör systematisera prognos och planarbete 
genom att i fortsättningen även använda uppgifter från GJS-enheten. 

Tjänsteskrivelse från enhetschef Johannes Häll, daterad den 24 april 2016. 

Enhetschef Johannes Häll föredrar ärendet. 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

1. Vård- och omsorgsnämnden tar till sig informationen samt godkänner 
svaret och skickar det vidare till kommunstyrelsen. 

lusterandes signaturer Utd ragsbestvrkande 

t iJA_ cl/(" 
..,, 

' 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2016-04-25 

Handläggare: Johannes Häll 

Dnr: VN 000046/2016-700 

Till: Vård och omsorgsnämnden 

Beslutet ska expedieras till: 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 

Tjänsteskrivelse 
1 (2) 

Granskning av vård- och omsorgsnämndens strategiska långtidsplane
ring 

Sammanfattning av ärendet 
Ernst & Young har i en granskning utav den strategiska långtidsplaneringen inom vård och 
omsorgsnämnden kommit fram till ett antal rekommendationer. 
Att det övergripande ansvaret för kommunens Iokalförsörjning bör tydliggöras. 
Att säkerställa en välfungerande samverkan mellan berörda nämnder och aktörer. 
Att samtliga utredningar som avser nämndens strategiska långtidsplanering grundas i demo
grafiska prognoser och kompletterande kostnadskalkyl. 
Att vård och omsorgsnämnden bör systematisera prognos och planarbetet genom att i fort
sättningen även använda uppgifter från GIS-enheten. 

Bakgrund 
Ernst & Young har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Båstads kommun granskat 
den strategiska långtidsplaneringen inom vård och omsorgsnämnden. Syftet var att bedöma 
om kommunstyrelsen och vård och omsorgsnämnden har en ändamålenlig och tillräcklig lång
tidsplanering inom verksamheterna äldreomsorg och LSS för att möta förändrade behov. 

Granskningen har avgränsats till att omfatta kommunstyrelsen och vård och omsorgsnämnden 
och verksamheterna äldreomsorg och LSS. Den tidsperiod som har granskats avser åren 2013 
tom 2025 i den mån dessa uppgifter finns tillgängliga. 
I granskningen så framgår det att vård och omsorg har arbetat utifrån olika demografiska pro
gnoser. Behov finnas att ha en kommungemensam befolkningsprognos. I vissa utredningar 
saknas kostnadskalkyler. Granskingen lyfter att förvaltningen har fått parallella utrednings
uppdrag vilket både försenar och försvårar den långsiktiga planeringen för vård och omsorgs
nämnden. 

Handlingsplanernas mål och insatser som är kopplade till vård och omsorgsprogrammet behö
ver tydliggöras om det ska fungera som vård och omsorgs övergripande styrdokument för 
långtidsplanering. Det saknas konkreta och tydliga insatser som grundar sig i demografiska 
prognoser med tillhörande kostnadskalkyl 

Med den befintliga handlingsplanen riskerar förvaltn ingen därmed, enligt granskningens be
dömning, att fastna i en situation där tid och planering endast avsätts för att genomföra nya 
utredningar. 
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2 (2) 

De mål i vård och omsorgsprogrammet som kan kopplas till långtidsplaneringen är inte heller 
uppfyllda vid granskningstillfället trots att de skulle återrapporteras under 2014 och 2015 

Aktuellt 
De rekommendationer som granskningen ger är: 

Kommunstyrelsen och vård och omsorgsnämnden bör tydliggöra det övergripande ansvaret 
för kommunens lokalförsörjning inom vård och omsorg. Ansvaret bör framgå av respektive 
nämnds reglemente. 

För att undvika att kommunens förvaltningar genomför insatser parallellt ned varandra bör 
kommunstyrelsen och vård och omsorgsnämnden säkerställa en väl fungerande samverkan 
med övriga nämnder samt övriga aktörer som är involverade i planerings och genomförande
fasen. 

Vård och omsorgsnämnden bör säkerställa att samtliga utredningar som avser nämndens stra
tegiska långtidsplanering grundas i demografiska prognoser och kompletterande kostnadskal
kyl. 

Vård och omsorgsnämnden bör systematisera prognos och planarbetet genom att i fortsätt
ningen även använda uppgifter från GIS-enheten, för att tydliggöra hur behoven inom äldre
omsorg och LSS kommer att förändras framöver. 

Övervägande/framtid 

Vård och omsorgsprogrammet med tillhörande handlingsplaner bör revitaliseras genom att 
samtliga långsiktiga utredningsuppdrag kopplas ihop med vård och omsorgsprogrammets 
olika mål. Samt därtill koppla en ny eller uppdaterad handlingsplan. 

AU planering av framtida boendeformer inom vård och omsorg föreslås samordnas genom 
kommunens eventuellt kommande lokalstrateg. 

From 2016 så kommer en befolkningsprognos med ett 10 års perspektiv att tas fram och poli
tiskt hanteras. Denna prognos kommer vård och omsorgsförvaltningen att utgå ifrån i alla 
framtida behovsprognoser. 

Alla ärenden som går till vård och omsorgsnämnden skall ha en kostnadsberäkning. 

Förslag till beslut 

Vård och omsorgsnämnden beslutar 

1. Att vård och omsorgsnämnden tar till sig information och skicka skrivelsen vi
dare till kommunstyrelsen. 

Ort och datum 
Båstad 2016-05-02 

Johannes Häll 
Enhetschef 

Margaretha Hammarberg 
TfVård och omsorgschef 
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Granskning av vård- och omsorgsnämndens strategiska långtidsplanering 

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Båstads kommun granskat den 
strategiska långtidsplaneringen inom vård- och omsorgsnämnden. Syfte var att bedöma 
om kommunstyrelsen och vård- och omsorgsnämnden har en ändamålsenlig och tillräcklig 
långtidsplanering inom verksamheterna äldreomsorg och LSS för att möta förändrade 
behov. 

Vår sammanfattande bedömning utifrån syfte och revisionsfrågor är att vård- och omsorgs
nämnden kan stärka sin strategiska långtidsplanering inom äldrevård och LSS. Vår bedöm
ning är att kommunstyrelsen måste tydliggöra roll- och ansvarsfördelningen vid den lång
siktiga planeringen av vård platser och vård- och omsorgs boenden. Vidare bedömer vi att 
kommunstyrelsen och vård- och omsorgsnämnden bör stärka samverkan med de aktörer 
och nämnder som är involverade i planerings- och genomförandefasen. 

Gjorda iakttagelser har sammanställts i bifogad rapport. Rapporten översänds härmed. Re
visorerna önskar svar från kommunstyrelsen kring vilka åtgärder kommunstyrelsen 
och vård- och omsorgsnämnden avser vidta utifrån de kommentarer och rekommenda
tioner som lämnats i granskningen. 

Revisorerna önskar svar senast 2016-05-27 

På uppdrag av revisorerna i Båstads kommun 

Roar Onsö 
Revisionens ordförande 

Bilaga: Granskningsrapport 

~en~Ig~cvy 
Revisionens vice ordförande 

Båstads kommun 

Kommunledningskontor 
269 80 BÅSTAD 
Telefon: 0431-770 OOvx 
Plusgiro: 111111 -1 
Org.nummer: 212000-0944 
bastads.kommun@bastad.se 
www.bastad.se 
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Sammanfattning 

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Båstads kommun granskat kommu
nens strategiska långtidsplanering inom äldreomsorg och funktionsnedsättning (LSS). 
Granskningens syfte har varit att bedöma om vård- och omsorgsnämnden har en ändamåls
enlig och tillräcklig långtidsplanering inom verksamheterna äldreomsorg och LSS för att möta 
förändrade behov. 

Vår sammanfattande bedömning utifrån syfte och revisionsfrågor är att vård- och omsorgs
nämnden kan stärka sin strategiska långtidsplanering inom äldrevård och LSS. Under 2014 
och 2015 har det pågått ett utredningsarbete för att säkerställa vårdplatser och boenden i 
kommunen . Kommunen har sedan tidigare arbetat fram övergripande demografiska progno
ser. Samtidigt har vård- och omsorg arbetat fram egna demografiska prognoser. Till en del 
utredningar har även en kostnadskalkyl arbetats fram. De kompletterar dock inte de progno
ser som finns framtagna . Vår bedömning är att kommunstyrelsen måste tydliggöra roll- och 
ansvarsfördelningen vid den långsiktiga planeringen av vårdplatser och vård- och omsorgs
boenden. Vidare bedömer vi att kommunstyrelsen och vård- och omsorgsnämnden bör 
stärka samverkan med de aktörer och nämnder som är involverade i planerings- och genom
förandefasen. Vi har bl.a. gjort följande iakttagelser: 

,,. Kommunen arbetar utifrån två prognosalternativ: Alternativ 0, som innebär en oförändrad befolk
ningstillväxt fram till 2025 och Alternativ +100, som innebär att befolkningen i kommunen ökar 
med 100 personer per år fram till 2025. Prognoserna saknar ekonomiska analyser. 

,,. Majoriteten av invånarna i kommunen som är >65 år väljer att främst bo i Båstads tätort, Torekov 
eller Förslöv. Vård och omsorg har föreslagit tre områden i kommunen för framtida särskilda 
boenden: det nya stationsområdet i Båstad, samt stationsområdena i Förslöv och Grevie. 

,,. Lokalförsörjningen i kommunen samordnas övergripande av en lokalsamordningsgrupp som be
står av politiker, kommunchef och förvaltningschefer. En lokalgrupp bestående av tjänstemän och 
representanter från Båstadhem AB arbetar kring lokalförsörjningen inom vård- och omsorg. 

.. Sammantaget redovisar kommunens vård- och omsorgsboenden en genomsnittlig beläggning om 
cirka 102 %, där högst beläggningsgrad redovisas inom Bjärehemmet om 114 %. Bjärehemmet 
redovisar även högst hyreskostnad/brukare, 116 315 kr/brukare. 

,,. Ett antal insatser har beslutats om av kommunstyrelsen och nämnden under 2014/2015. Bl.a. 
framtagande av ett vård- och omsorgsprogram (inkl. handlingsplan), utredning av att omvandla 
Almgården till demenscentrum, byggande av ett nytt vård- och omsorgsboende i Förslöv (40 plat
ser), omvandling av ett nytt trapphusboende på Vångavägen samt en utredning av kommunens 
korttidsplatser. 

,,. Av granskningen framgår uppfattningen om en otydlig roll- och ansvarsfördelning som bl.a. ska 
bero på att både politiker och tjänstemän inte anpassat sig till kommunens nya organisation 
(fr.o.m. 2015-01-01) med nämnder istället för utskott. Det har bl.a. uppstått missförstånd kring 
ärendegången. 

Efter genomförd granskning lämnas följande rekommendationer: 

11> Kommunstyrelsen och vård- och omsorgsnämnden bör tydliggöra det övergripande ansvaret för 
kommunens lokalförsörjning inom vård och omsorg . Ansvaret bör framgå av respektive beslutat 
reglemente. 

11> För att undvika att kommunens förvaltningar genomför insatser parallellt med varandra bör kom
munstyrelsen och vård- och omsorgsnämnden säkerställa en väl fungerande samverkan med öv
riga nämnder samt övriga aktörer som är involverade i planerings- och genomförandefasen. 

11> Vård- och omsorgsnämnden bör säkerställa att samtliga utredningar som avser nämndens strate
giska långtidsplanering grundas i demografiska prognoser och kompletterande kostnadskalkyl. 
Vård- och omsorgsnämnden bör systematisera prognos- och planarbetet genom att i fortsättning
en även använda uppgifter från GIS-enheten, för att tydliggöra hur behoven inom äldreomsorg och 
LSS kommer att förändras framöver. 
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 

Genom förändrade behov hos medborgarna ökar kravet på fler platser inom äldreomsorg 
och funktionsnedsättning (LSS). Detta ställer krav på att kommunen har en ändamålsenlig 
och tillräcklig organisation för planering och beredskap för att kunna bygga ut och utveckla 
befintliga verksamheter. Det förutsätter även att behoven har kartlagts med en tillhörande 
analys och bedömning huruvida framtida behov av boendeplatser kan tillgodoses utifrån de
mografiska förändringar och förändrade behov hos medborgarna. Genom att flera aktörer är 
involverade i planerings- och genomförandefasen vid omstrukturering och produktion av nya 
byggnader, krävs även att det finns en god samverkan mellan delaktiga nämnder. 

Revisorerna har utifrån sin risk- och väsentlighetsbedömning identifierat en risk för bristande 
framförhållning och långtidsplanering inom vård- och omsorgsnämnden. Revisorerna önskar 
med granskningen få belyst om verksamheterna anpassas utifrån demografiska förändringar 
och volymförändringar, vilka överväganden som görs avseende lokalförsörjningen och hur 
behoven kommuniceras till övriga nämnder som underlag för planering och förändring . 

1.2. Syfte och avgränsning 

Granskningens syfte är att bedöma om vård- och omsorgsnämnden har en ändamålsenlig 
och tillräcklig långtidsplanering inom verksamheterna äldreomsorg och funktionsnedsättning 
för att möta förändrade behov. 

Granskningen avgränsas till att omfatta kommunstyrelsen samt vård- och omsorgsnämnden 
och verksamheterna äldreomsorg och funktionsnedsättning (LSS). Den tidsperiod som 
granskas avser åren 2013 fram till och med år 2025 i den mån dessa uppgifter finns tillgäng
liga. 

1.3. Revisionsfrågor 

I granskningen besvaras följande revisionsfrågor: 

Finns det en ändamålsenlig och strategisk organisation för planering och fram
tagande av platser inom äldreomsorg och funktionsnedsättning? 

Vilka överväganden och utredningar har vård- och omsorgsnämnden gjort av
seende framtida volymförändringar och strategisk lokalplanering? Har dessa 
omsatts i organisatoriska förändringar? 

Finns en tydlig roll- och ansvarsfördelning mellan vård- och omsorgsnämnden 
och berörda nämnder och kommunstyrelsen vid framtagandet av platser och 
nya lokaler? 

Vilken återrapportering sker till vård- och omsorgsnämnden, kommunstyrelsen 
och fullmäktige? 

1.4. Genomförande 

Granskningen har genomförts med hjälp av intervjuer och dokumentstudier. Intervjuer har 
gjorts med kommunchef, vård- och omsorgschef (t.o.m. juni 2015), t.f. vård- och om
sorgschef, enhetschef för boendestöd och myndighetschef för hälso- och sjukvårdsenheten. 
Uppgifter i form av statistik, demografiska prognoser utredningar och lokalhyror har inhäm
tats i den mån dessa uppgifter varit tillgängliga. Därtill har kommunens GIS-enhet tagit fram 
uppgifter för granskningens räkning avseende kapacitetsutnyttjande och hyreskostnader per 
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enheter på kommunens äldreboenden . De intervjuade har beretts tillfälle att faktagranska 
rapporten . 

2. Revisionskriterier 
Med revisionskriterier avses de bedömningsgrunder som bildar underlag för revisionens ana
lyser, slutsatser och bedömningar. Revisionskriterier kan ofta hämtas från lagar och förarbe
ten, föreskrifter och interna regelverk, policys och fullmäktigebeslut. I denna granskning an
vänds följande revisionskriterier: 

Kommunallagen (KL 6 kap. 7-8 §§) 

Nämnderna ska var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med 
de mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt, samt de föreskrifter som gäller för verksamhet
en. Vidare ska de se till att den interna kontrollen är tillräcklig, samt att verksamheten bedrivs 
på ett i övrigt tillfredsställande sätt . Nämnderna ska enligt gällande lagstiftning även verka för 
att samråd sker med dem som utnyttjar deras tjänster. 

.,. Socialtjänstlagen (Sol 2-3 kap.) 

Enligt socialtjänstlagen svarar ansvarig nämnd för att enskilda brukare får det stöd och den 
hjälp som de behöver. Nämnden ska även medverka i samhällsplaneringen och ska utifrån 
nämndens sociala erfarenheter påverka utformningen av nya och äldre bostadsområden i 
kommunen. De ska ta initiativ till och bevaka att åtgärder vidtas för att skapa god samhälls
miljö och goda förhållanden för äldre. Socialnämnden ska vidare verka för att äldre männi
skor får goda bostäder och ska ge dem som behöver det stöd och hjälp i hemmet och annan 
lättåtkomlig service . 

.,,. Lagen om stöd och service (LSS) 

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) anger att jämlikhet ska främjas 
i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet för de personer som lagen omfattar. Målet 
är att personer med funktionshinder ska ha möjlighet att leva som andra, vilket bland annat 
innebär att personer med omfattande funktionshinder ska ha möjlighet att bo som andra. Då 
effekten av en funktionsnedsättning är individuell måste insatser anpassas efter den enskil
des förutsättningar vilket är ett krav enligt lagstiftningen. För funktionshindrade vuxna kan det 
avse eget boende som har anpassats, servicebostad med viss service och vård dygnet runt 
eller gruppbostad som alltid är bemannad . 

.,. Budget 2015, och plan 2016-2017, KF 2014-11 -26 (§ 166) 

Kommunfullmäktiges övergripande mål är att Båstads kommun är attraktiv att leva, bo och 
verka i. Målet ska mätas och följas upp genom nöjd regionindex för hur invånarna bedömer 
kommunen som en plats att leva och bo i. 

Vidare beslutade fullmäktige om nämndmålet att "Båstads kommun ska vara en av Sveriges 
1 O bästa kommuner inom vård och omsorg". Nämndmålet ska mätas och följas upp genom: 

• Andel nöjda brukare i hemvården 
• Andel nöjda brukare i särskilt boende 

Andel brukare nöjda med inflytande i hemvården 
• Andel personer med hemvård som varit delaktiga i genomförandeplanering 
• Andel tid hos brukare 

Reglemente för Kommun styrelsen, KF 2014-12-17 (§ 210) 

Kommunstyrelsen är kommunens ledande organ och ansvarar för styrning och ledning . Sty
relsen ansvarar även för samordning, planering och uppföljn ing av samtlig kommunal verk
samhet och har ansvaret för den kommunala verksamhetens utveckling och den kommunala 
ekonomin. I kommunstyrelsens styrningsfunktion ingår bl.a. att: 
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• Arbeta med strategiska utvecklingsfrågor på kort och lång sikt av betydelse för kommu
nens framtid. 

• Leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över 
övriga nämnder. 

• Ansvara för att de av fullmäktige fastställda målen och planerna för verksamhet och eko
nomi efterlevs samt att den löpande verksamheten fungerar rationellt och ekonomiskt. 

• Reglemente för Vård- och omsorgsnämnden, KF 2014-12-17 (§ 211) 
Vård- och omsorgsnämnden är socialnämnd med ansvar för frågor som rör omsorgen om 
äldre- och funktionsnedsatta enligt socialtjänstlagen. Vård- och omsorgsnämnden ska inom 
sitt verksamhetsområde se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer 
som fullmäktige har bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning samt be
stämmelser i gällande reglemente. Vidare ska nämnden regelmässigt till fullmäktige rappor
tera hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret. 
Enligt reglementet åligger det vård- och omsorgsnämnden att: 
• utöva ledning över den kommunala hälso- och sjukvården och socialpsykiatrin för vuxna, 
• ansvara för de uppgifter som åligger kommunen enligt lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade, 
• ansvara för boende, boendestöd och sysselsättning för individer med psykiska funktions

nedsättningar, 
• ansvara för anhörigverksamheten, samt 
• ansvara för verksamhet, ekonomi och uppföljning och myndighetsutövning inom vård

och omsorgsnämndens ansvarsområden. 

Vid utövandet av de befogenheter samt fullgörandet av de uppgifter som följer av reglemen
tet ankommer det på nämnden att särskilt: 

1. Planera, utveckla, samordna och följa upp verksamheterna inom nämndens ansvarsom
råden. 

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

skilda samt medverka i arbetet när nämndens verksamhet berörs. 
4. Informera om socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvården i kommunen. 
5. Göra sig förtrogen med levnadsförhållanden i kommunen. 
6. Medverka i samhällsplaneringen och i samarbete med andra samhällsorgan, organisat

ioner, föreningar och enskilda främja goda miljöer i kommunen i syfte att öka äldres och 
funktionshindrades möjlighet att ta del av samhällets gemenskap. 

Vård- och omsorgs program 2013-2020, KF 2012-10-24, § 237 
Det övergripande syftet med programmet är att skapa målsättningar för den utveckling som 
kommunen vill se för kommuninvånarna. Det innebär insatser av förebyggande karaktär i 
syfte att utveckla det generella samhällsstödet. De som har behov av vård och omsorg ska 
ha möjlighet att leva och bo under trygga förhållanden samt kunna erbjudas insatser och 
stöd från kommunen. Programmet utgör kommunens övergripande politiska styrdokument för 
utveckling och inriktning av vård och omsorg. För att kunna följa upp och mäta vad kommu
nen uppnår så har en handlingsplan utarbetats och fastställts av kommunstyrelsen 2015-06-
25 (§158). 
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3. Kommunens strategiska långtidsplanering 

3.1. Kommunens befolkningsstruktur 

Invånarantalet i kommunen har enligt statistik från ekonomiavdelningen successivt ökat mel
lan 2002-2014 från cirka 14 000 (2002) till 14 419 (2014) invånare. Aldersgruppen 65 år och 
äldre (>65 år) har ökat med 866 personer mellan 2004-2013. I figur 1 tydliggörs att ålders
gruppen 65-74 år var kommunens största åldersgrupp vid årsskiftet 2014/2015. Befolknings
strukturen i kommunen skiljer sig ifrån riket, då andelen invånare >65 år uppgår till 30 % av 
kommunens sammanlagda invånarantal medan rikets genomsnitt uppgår till 20 %. Medelål
dern i Båstads kommun är 4 7 år, vilket kan jämföras mot rikets 41 år. 

Figur 1 

Befolkningsandel 2014-12-31 

0-4 år 5-14 år 15-24 år 25-34 år 35-44 år 45-54 år 55-64 år 65-74 år 75-84 år 85 år+ 

3.2. Kommunens befolkningsprognos 2014-2025 

Kommunens befolkningsprognos utgår från två alternativ. 
• Alternativ 0 innebär att kommunens befolkningsantal är oförändrat 
• Alternativ +100 utgår från att befolkningsantalet ökar med 100 invånare per år. 

Kvinnor 

D Män 

Total 

Enligt Alt. +100 ökar kommunens invånarantal från 14 275 invånare (2013) till 15 475 invå
nare (2025). Beräkningen inkluderar antalet nyfödda och inflyttade, samt antalet avlidna och 
utflyttade invånare. Prognosen tar inte hänsyn till kommunens flyktingmottagande under hös
ten 2015. Enligt Alt. 0 är invånarantalet oförändrat. Se figur 2 för kommunens prognos 2013-
2025. Inom ramen för granskningen har en tillhörande ekonomisk analys utifrån de två pro
gnosalternativen efterfrågat. Enligt ansvariga på ekonomiavdelningen finns dock inte en eko
nomisk analys framtagen vid granskningstillfället. 

Figur 2 

BEFOLKNING I BÅSTADS KOMMUN 2013 OCH PROGNOS 
2014-2025 ENLIGT TVÅ ALTERNATIV. 

ÅLDERSGRUPP: TOTALT. 
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4. Vård- och omsorgsnämndens strategiska långtidsplanering 

4.1. Organisation och styrning 

De invånare som har ett omfattande omvårdnadsbehov och som inte kan tillgodose det i det 
egna hemmet kan enligt vård- och omsorgsnämnden beviljas en plats på ett vård- och om
sorgsboende. I kommunen finns fem vård- och omsorgsboenden; Almgården i Grevie, Bjäre
hemmet i Västra Karup, Skogsliden i Båstad, Asliden i Östra Karup och Ängagården i Förs
löv. Kommunfullmäktiges övergripande mål är, som ovan nämnt, att kommunen ska vara en 
av Sveriges 10 bästa kommuner inom vård och omsorg. Av årsredovisningen 2014 framgår 
att kommunen inför 2015 placerat sig på 11 ?:e plats. 

Kommunstyrelsen beslutade om "Handlingsplan för vård och omsorg i Båstads kommun" 
2014-06-25, § 158. Handlingsplanen utgår från det av fullmäktige beslutade Vård- och om
sorgsprogrammet och avser 2014-2018. Planen fungerar som vård- och omsorgs centrala 
styrdokument inom långtidsplanering och ska följas upp årligen. En revidering av planen ska 
ske inför 2018 års nya mandatperiod. Prioriteringarna i planen är utarbetade av kommunens 
ledningsgrupp och ansvaret är fördelat på respektive verksamhetsområde. Vi har identifierat 
tre mål som kan kopplas till vård- och omsorgsnämndens strategiska långtidsplanering av 
lokaler och vårdplatser. Målen redogörs i textrutan nedan. 

Mål 1 
Vård- och omsorgs boende med tillhörande övriga lokaler är väl anpassade efter aktuellt behov 
och bidrar till en modern vård- och omsorgsverksamhet med kvalitet. 

Insats 
Vård och omsorg ska se över boendestandarden och vilket behov av anpassning som finns på 
bostäderna. 
Vård och omsorg ska medverka vid planering av utemiljö vid vård- och omsorgsboende. 
Tillgängliggöra utemiljöer och offentliga miljöer och lokaler. 

Ansvar 
Kommunchef, vård- och omsorgschef, teknik/service 

Mål2 
Planering för utbyggnad av vård- och omsorgsboende i hela kommunen 

Insats 

Färdigt 
2018 

Ta fram ett underlag för behov av vård- och omsorgsboende i hela kommunen. 

Ansvar 
Vård och omsorgschef 

Mål3 

Färdigt 
2014 

Ändamålsenliga bostäder, för personer med funktionsnedsättning som omfattas av LSS och 
som har ansökt och bevUjats ett boende enligt LSS, byggs alternativt iordningsställs. 

Insats 

Pågår en utredning tiU en h~ndlingsplan för att säker.ställa att behovet av bostäder fi;iJ fun)<tionshind
rade tillgodoses. 

Ansvarr 
Vård- ocl'\i,omsorgs®ef 

Frärdjgt 
2QJ15 
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I intervjuer framförs att mål och insatser i handlingsplanen bör tydliggöras för att målen skall 
uppnås. Planen anger administrativa insatser, istället bör insatserna baseras på demo
grafiska analyser med tillhörande kostnadskalkyl. Enligt t.f. förvaltningschef är styrdokumen
tet inte ändamålsenligt i nuvarande form . 

Enligt intervjuade är målen som redovisas ovan inte uppfyllda vid granskningstillfället, och 
insatser för att säkerställa mål 1 och mål 3 är inte påbörjade. 

4.2. Demografiska prognoser 

Liksom antalet invånare, väntas antalet invånare >65 år öka fram till 2025 enligt statistik från 
ekonomiavdelningen. I figur 3 tydliggörs att antalet invånare >65 år väntas öka från 4200 
(2013) oavsett prognosalternativ till år 2025. Enligt Alt. O beräknas åldersgruppen öka till 
4640 stycken (2025) och enligt Alt. +100 beräknas åldersgruppen öka till 4805 stycken 
(2025). Enligt tidigare förvaltningschef beror ökningen på en kombination av ökad inflyttning, 
men även att sjukhus skickar hem brukare allt tidigare. 

Figur 3 

4 100 

BEFOLKNING I BÅSTADS KOMMUN 2013 OCH PROGNOS 
2014-2025 ENLIGT TVÅ ALTERNATIV. 

ÅLDERSGRUPP: 65-w AR. 
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1--Alt+100 I 
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2013 2 014 2 015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

I figur 4 och figur 5 redogörs prognosen uppdelat i två åldersgrupper, s.k. yngre och äldre 
pensionärer. Av figur 4 framgår att den yngre åldersgruppen (65-79 år) väntas öka från 3066 
(2013) till mellan 3200 (alt. 0) och 3330 (alt. +100) stycken år 2025. Antalet invånare > 80 år 
var årsskiftet 2013/2014 1139 invånare. I figur 5 framgår att antalet invånare >80 år väntas 
vara relativt oförändrad fram till 2016, för att sedan öka till mellan 1440 (alt. 0) och till 14 70 
(alt. +100) . 

Figur 4 
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Figur 5 

BEFOLKNING I BÅSTADS KOMMUN 2013 OCH PROGNOS 
2014-2025 ENLIGT TVÅ ALTERNATIV. 

ÅLDERSGRUPP: 80-w ÅR. 
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4.2.1. Geografisk prognos 

I vård- och omsorgs tjänsteskrivelse från november 2014 presenteras en analys kring var i 
kommun invånare >65 år väntas bo i framtiden. Förvaltningen har utgått ifrån hur 
invånarfördelningen såg ut 2014. I figur 6 framgår att majoriteten av invånarna i kommunen, 
som är >65 år, främst bor i Båstads tätort, Torekov och Förslöv. I figur 7 tydliggörs det 
förväntade inflyttningsöverskottet i kommunen uppdelat på de fyra kommunområdena. 
Figuren tydliggör att Förslöv-Grevie väntas ha högst inflyttningsöverskott medan antalet 
invånare i området Västra Karup-Hov väntas minska. I samma tjänsteskrivelse föreslås tre 
områden i kommunen för framtida särskilda boenden; det nya stationsområdet i Båstad, 
samt stationsområdena i Förslöv och Grevie. 

En tillhörande kostnadskalkyl har efterfrågats inom ramen för granskningen. Dock finns detta 
enligt intervjuade inte framtaget. 

Figur 6 Figur 7 
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4.2.2. Kommentar 

Av kommunens prognoser kan vi konstatera att invånarna i åldersgruppen >65 år väntas öka 
oavsett prognosalternativ fram till 2025. Det är stor skillnad mellan de två alternativen som 
redogör en ökning mellan +134 brukare (Alt. 0) till +264 brukare (Alt. +100) år 2025. Alterna
tiven ställer därmed, var för sig, enligt vår bedömning olika krav på kommunstyrelsens och 
vård- och omsorgsnämndens strategiska långtidsplanering. 

4.3. Lokalförsörjning 

Lokalförsörjningen i kommunen hanteras övergripande av en lokalsamordningsgrupp som 
består av politiker, kommunchef och förvaltningschefer. Vidare finns en lokalgrupp bestå
ende av tjänstemän och representanter från Båstad hem AB. 

4.3.1. Kapacitet utifrån befintliga lokaler, förskola 

Utifrån uppgifter sammanställd av samhällsbyggnad och GIS-enheten har en kartläggning av 
kommunens vård- och omsorgsboenden genomförts. Kartläggningen tydliggör befintlig kapa
citet, beläggning på kommunens vård- och omsorgsboenden samt hyreskostnad och lokalyta 
(figur 7). Ev. dubbelbeläggning har är ej inräknad vid framtagande av statistik. 

Figur 7 - Vård- och omsorgsboenden i Båstads kommun 2015-05-21 
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Sammantaget redovisar kommunens vård- och omsorgsboenden en genomsnittlig belägg
ning om cirka 102 %, där högst beläggningsgrad redovisas inom Bjärehemmet om 114 %. 
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Skogslidens vård- och omsorgsboende (103 %) har en beläggning över sin beräknade kapa
citet medan de övriga boendena har en beläggning på strax under 100 %. I figur 8 tydliggörs 
skillnader mellan boendena i antal brukare och beläggning, samt hyra, hyreskostnader per 
brukare i maj 2015. 

Figur 8 - Hyreskostnad per brukare 
Vård- och Brukar-

Kapacitet år Beläggningsgrad Hyra 
Hyres kost-

Yta m2 omsorgs antal, år 
2015 i % 2015-05-21 tkr/år 

nad/brukare, 
boenden 2015 kr/år 

Almgården 23,5 24 98 % 678 1 976 28 851 

Bjärehemmet 11,4 10 114 % 1 326 1 858 116 315 

Skogsliden 55,7 54 103 % 3 650 6 560 65 529 

Asliden 33,8 35 96 % 2 697 3 209 79 792 

Ängagården 9 9 100 % 95 392 10 555 

Totalt 133,4 132 - 7 645 - -
Genomsnitt i 

27 102,2 % 764,5 60 208 
kommunen - -

Hyreskostnaden per brukare för år 2015 skiljer sig mellan kommunens vård- och omsorgs
boenden . Av tabellen tydliggörs att Bjärehemmet inte bara har högst beläggningsgrad, utan 
även högst hyreskostnad per brukare (116 315 kr/brukare) . Vidare uppvisar Aslidens och 
Skogslidens boenden näst högst hyror per brukare. Ängagårdens omsorgsboende har lägst 
hyreskostnad per brukare med 10 555 kr per brukare. Den genomsnittliga kostnaden per 
brukare vid boenden i kommunen är 60 208 kr/brukare. 

Enligt utredningar på vård och omsorg har det under 2014 diskuterats om att föreslå en 
stängning av kommunens två mindre omsorgsboenden, Bjärehemmet och Ängagården, vil
ket skulle innebära ett ytterligare behov av 36 nya platser år 2020 och 57 nya platser 2025. 
Motiveringen bakom förslaget var att en nedläggning skulle vara ekonomiskt gynnsamt p.g.a. 
höga driftskostnader vid de aktuella boendena, samt att lokalerna på Bjärehemmet inte an
sågs möta nämndens krav. Vid nämndens sammanträde 2015-01 -12 (§ 11) beslutades dock 
att nämnden skulle förlänga hyresavtalet för Bjärehemmet till och med 2016-12-31 . Vid av
stämning med kommunchefen framgår att det vid granskningstillfället inte finns något beslut 
om att stänga Ängagårdens boende. 

4.4. Planverksamheten inom vård- och omsorg 

Bakgrund 
Av protokollgranskning kan vi konstatera att arbetet med vård- och omsorgs långtidsplane
ring som kan kopplas till dagens långtidsplanering, löpande behandlats av vård- och om
sorgsnämnden, tidigare välfärdsutskottet, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige sedan 
en tid tillbaka. Av intervjuer framgår att Vård och omsorg under 2014 och 2015 haft ett lö
pande stöd av kommunens GIS-enhet vid utredningar om långtidsplanering . 

Vård - och omsorgsplan/program 
Vård och omsorg fick av kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-08-20 i uppdrag att till kom
munfullmäktige redovisa förslag på den framtida äldreboendestrukturen i kommunen . Syftet 
med planen var att beskriva äldreboendet i Båstads kommun samt redovisa kommande be
hov under en tjugoårsperiod fram till år 2030 och ge exempel på lösningar. Av protokollet 
framgår inte när en ev. återrapportering ska ske. Vid fullmäktiges sammanträde 2011 -02-23 
(§ 37) fick tidigare välfärds- och kulturberedningen i uppdrag att återuppta och slutföra arbe-
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tet med kommunens vård- och omsorgsplan samt ta fram förslag till äldreomsorgsstruktur för 
Båstads kommun. Mellan 2012-05-02 och 2012-08-06 skickades ett förslag till äldre
omsorgsplan ut på remiss till de politiska partierna, Kommunala pensionärsrådet, Svenska 
kyrkan och Röda korset. Yttrandena bearbetades samtidigt som diskussion med vård och 
omsorg pågick om att istället för att utforma en äldreomsorgsplan, utarbeta ett vård- och om
sorgsprogram 2013-2020. I det föreslagna programmet skulle förutom äldreomsorgen även 
områden som berörs av LSS och psykiatri arbetats in. Fullmäktige beslutade vid sammanträ
det, 2012-10-24 (§237), att vård- och omsorgsplanen fortsättningsvis ska benämnas Vård
och omsorgsprogram för Båstads kommun, att kommande förslag till underlag för vård- och 
omsorgsboende ska inarbetas i Handlingsplan för Vård och omsorg, samt att det nya pro
grammet, som bygger på äldreomsorgsplanen och remissyttrandena, ska struktureras på 
samma sätt som det nyligen antagna Miljöprogrammet. 

Demenscentrum 
Inför framtagande av ramar för budget 2014 beslutade kommunstyrelsen 2013-06-12 att 
uppdra åt förvaltningen att bl.a. föreslå åtgärder för att effektivisera lokalanvändningen och 
andra stöd och servicefunktioner inom Vård och omsorg. Under 2014 utredde vård- och om
sorg frågan om att skapa ett modernt demenscenter. Vid kommunstyrelsens sammanträde 
2014-09-10 (§ 190) fick vård- och omsorg i uppdrag att tillsammans med Båstad hem AB 
bygga om vård- och omsorgsboendet Almgården till ett modernt demenscentrum med ytterli
gare 16 platser (utöver de 24 platser som finns). Ombyggnationen ska ske i samråd med 
Båstadhem AB och medel för drift och hyreskostnad avsattes i budget 2016. Vid samman
trädet 2015-09-07 (§ 67) beslutade nämnden dock att förvaltningen ska prioritera byggnat
ionen av vård- och omsorgsboendet i Förslöv framför ett demenscentrum vid Almgården. 

Vård- och omsorgsboende i Förslöv 
I tjänsteskrivelsen från 2014-11-03 framgår att Vård och omsorg har gjort ett antal beräk
ningar på hur det framtida behovet av särskilda boende kan se ut för varje år mellan 2013 
och 2025. Vid årsskiftet 2013/2014 bodde 3 % av alla invånare över 65 år på ett särskilt bo
ende i kommunen. I åldersgruppen >80 år var det 8 % av invånarna som bodde på ett sär
skilt boende vid årsskiftet 2013/2014. Enligt förvaltningens analyser från 2014 bedömdes 
behovet av särskilt boende att öka för båda åldersgrupper mellan 2015-2025 (figur 9 och 10). 

Figur 9 
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Figur 10 

Behov i gruppen 80 år eller äldre 
170 

160 
150 ~ 

:~~~~ 
110 

År År År År År År År År År År År År År 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Behov 

Enligt prognosen från 2014 har nämnden ett behov av 23 nya platser för åldersgruppen 65-
79 år till år 2025 och 55 nya plaster för åldersgruppen 80 år eller äldre till år 2025. Progno
sen baseras på att kommunen har kvar de fem boenden som finns i kommunen. Med anled
ning av den framtagna prognosen uppdrog vård- och omsorgsnämnden, vid sammanträdet 
2014-12-03, Vård och omsorg att tillsammans med Båstadhem AB ta fram förslag inkl. kost
nadskalkyl, på ett nytt särskilt boende i Förslöv med 40 lägenheter på en plats som ger möj
lighet till komplettering med trygghetsboende. En redovisning av uppdraget skulle ske senast 
den 30 mars 2015. Av protokollgranskning framgår dock att det inte genomförts någon redo
visning av uppdraget under 2015. Båstadhem AB som nämnden skrivit avtal med ska enligt 
intervjuade dock hunnit påbörja planering av det nya boendet innan en nytillträdd vård- och 
omsorgsnämnd (efter nyval våren 2015) stoppade beslutet. Under 2015 har det pågått en 
diskussion mellan Båstadhem AB och förvaltningen/nämnden om vem som ska betala för 
arbete som bolaget hunnit genomföra. Enligt kommunchefen har anspråken från Båstadhem 
AB hanterats. 

Vid nämndens möte i september (2015-09-09 § 85) informerade enhetschefen för boende
stöd nämnden om att Förslövs framtida vård- och omsorgsboende löpande planeras. Arbets
gruppen undersökte en mängd alternativ, bl.a. en samlokalisering med en skola. 

Trapphus boende 
Under våren 2014 gav välfärdutskottet Båstadhem AB i uppgift att färdigställa ett trapphus
boende på Vångavägen 14 i Båstad. Detta skulle göras inom befintlig budgetram. Efter be
slut framkom att räddningstjänsten ställde högre krav på brandsäkerheten än vad som var 
beräknat. Vård- och omsorg valde att avvakta med omställning i väntan på en kostnadsbe
räkning från Båstadhem AB. Under hösten 2014 presenterades kostnaderna med den nya 
brandklassningen för välfärdsutskottet, som valde att avvakta och se över vilka alternativ 
som finns till trapphusboendet. Vård- och omsorg hade under hösten 2014 även en fortsatt 
dialog med Båstadhem och räddningstjänsten vilket resulterade i en ny bedömning från 
räddningstjänstens sida. Vid sammanträdet 2015-01-12 (§ 9) beslutade vård- och omsorgs
nämnden att återremittera ärendet med motivering att det ska kompletteras med ett skriftligt 
protokoll från räddningstjänsten. Vidare bjöd nämnden in Båstadhem AB och räddningstjäns
ten för att föredra ärendet innan beslut. Vid nämndens möte i september (2015-09-09 § 85) 
informerade enhetschefen nämnden om att kostnaderna för åtgärder vid trapphusboendet på 
Vångavägen beräknas bli väldigt höga. En senare återkoppling till nämnden kan inte utläsas 
av granskade protokoll. 

Vårdplaneringsteam 
I april 2015 presenterades kommunens nya vårdplaneringsteam som tillsammans med sjuk
huset i Ängelholm ska arbeta för att säkerställa kvaliteten för kommunens vård- och om
sorgstagare . 
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Korttidsplatser 
Vård och omsorg fick under våren 2015 i uppdrag av nämnden att utreda möjligheterna till att 
tillfälligt anordna ett antal korttidsplatser inom Båstads kommun . Behovet av korttidsplatser 
var våren 2015 mellan 17-25 platser. Alternativet var att antingen ansluta moduler till 
Skogslidens vård- och omsorgsboende eller säga upp kontraktet med förskolan för att 
använda de lokalerna för korttidsplatser. Vid sammanträdet 2015-10-12 (§ 76) beslutade 
nämnden att meddela kommunstyrelsen att förskolans lokaler sägs upp för att skapa en 
långsiktig lösning med boendeplatser för korttids- och permanentplatser så att behovet av 
platser i nuläget, och i framtiden, säkerställs. Utifrån granskning av protokoll kan vi 
konstatera att en löpande utredning av lokaler för korttidsplatser pågått under 2014 och 
2015. Utredningen har efter återremittering slutligen presenterats för nämnden vid 
sammanträdet 2016-01-18 (§ 8) där nämnden beslutade att förvaltningen ska nyttja 8 platser 
på Skogsliden med möjlighet till dubbelbeläggning samt 5 platser på Bjärehemmet, att 
förvaltningen ska budgetera för 20 nyttjade platser/dygn, samt att beslut, redovisning och 
protokollsanteckningar ska delges kommunstyrelsen. 

4.4.1. Kommentar 

Kommunstyrelsen och vård- och omsorgsnämnden är enligt vår bedömning väl medveten 
om situationen inom vård- och omsorg. Vi bedömer som positivt att kommunstyrelsen fast
ställt en handlingsplan för den långsiktiga planeringen inom äldreomsorg och LSS. Vidare är 
det positivt att kommunstyrelsen och nämnden under 2015 hörsammat förvaltningens be
hovsprognoser genom att besluta om att bygga ett nytt vård- och omsorgsboende i Förslöv. 
Vi saknar dock en kostnads kalkyl som beskriver vad förvaltningens prognoser innebär för 
nämndens ekonomi. För att tydliggöra den långsiktiga strategiska planen för nämndens sär
skilda boenden bör tjänsteskrivelsen enligt vår bedömning kompletteras med tidigare framta
gen demografisk prognoser och tillhörande kostnadskalkyler. 

Vi bedömer, i linje med intervjuade tjänstemän, att handlingsplanens mål och insatser måste 
förtydligas om det ska fungera som vård- och omsorgs övergripande styrdokument för lång
tidsplanering inom äldreomsorgen. 

Av granskningen framgår att det pågått ett utredningsarbete för att säkerställa långtidsplane
ringen inom nämndens ansvarsområde. Demografiska prognoser och en del kostnadskalky
ler (enskilda specifika projekt) ska finnas framtagna . Vi saknar dock en övergripande och 
samordnad plan som tydliggör nämndens totala behov, kapacitet och ekonomiska förutsätt
ningar. 

Vidare bedömer vi att parallella utredningsuppdrag, som helt eller delvis överlappar 
varandra, riskerar att enbart försena iordningställande av nya vård- och omsorgsboenden. 
Med andra ord försätter sig nämnden i en enligt vår bedömning riskfylld situation, som inte 
ger sig själv möjlighet att agera långsiktigt och stratetiskt. Med den befintliga handlingspla
nen riskerar förvaltningen därmed, enligt vår bedömning , att fastna i en situation där tid och 
planering endast avsätts för att genomföra nya utredningar. 

4.5. Rollfördelning 

I reglementet framgår att nämnden har ett särskilt ansvar att planera, utveckla, samordna 
och följa upp verksamheterna inom nämndens ansvarsområden. Vidare framgår att nämn
den ska göra sig väl förtrogen med levnadsförhållanden i kommunen och medverka i sam
hällsplaneringen och i samarbete med andra främja för goda miljöer i kommunen . Det fram
går dock inte specifikt vilken nämnd eller styrelse som ansvarar för verksamhetens eller 
kommunens strategiska långtidsplanering. 
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I Vård- och omsorgsprogrammet framgår att kommunens ska skapa en hög kvalitet där tyd
liga ansvarsgränser och utvecklande samverkansrutiner bidrar till att skapa smidiga och ef
fektiva övergångar mellan kommunens och Region Skånes ansvarsområden. Rutinerna för 
samverkan och ansvarsfördelningen ska syfta till att alltid ha god vård- och omsorgstagarens 
bästa i fokus och arbeta med förebyggande hälsoarbete. Som tidigare nämnt ansvarar kom
munens lokalsamordningsgrupp för samordning av kommunens lokalförsörjning på en över
gripande nivå. Det framgår dock av intervjuer att det finns behov av en lokalstrateg inom 
vård- och omsorg som har en överblick av och relation till verksamheten samt det övergri
pande ansvaret för lokalförsörjningen av platser inom äldreomsorgen i kommunen. 

Vid intervjuer framgår uppfattningen att vård- och omsorgsnämnden och förvaltningen har en 
otydlig roll - och ansvarsfördelning som bl.a. ska bero på att både politiker och tjänstemän 
inte anpassat sig till kommunens nya organisation (fr.o.m. 2015-01-01) med nämnder istället 
för utskott. Enligt intervjuad är det t.ex. otydligt att ärenden/uppdrag från kommunstyrelsen 
ska hanteras av vård- och omsorgsnämnden innan det hanteras av kommunstyrelsen. 

4.6. Aterrapportering och uppföljning 

Av protokoll framgår att vård- och omsorgsnämnden löpande under året behandlar långtids
planering av lokaler och vårdplatser som exempelvis informationsärenden. Vidare sker åter
rapportering av delegationsbeslut i enlighet med beslutad delegationsordning. 

Inom ramen för granskningen har vi tagit del av kommunstyrelsens och vård- och omsorgs
nämndens internkontrollplan för 2015 och 2016 samt uppföljningar av intern kontroll 2014 
(kommunstyrelsen). Vi konstaterar att varken nämnden eller kommunstyrelsen har beslutat 
om kontrollområden som kan kopplas till den strategiska långtidsplaneringen inom äldre
omsorgen och LSS. 

Vi noterar att nämnden fr.o.m. mars 2015 får återrapportering av ekonomiska rapporter som 
beskriver nuvarande ekonomisk situation (månadsvis) . 

5. Sammanfattande bedömning 
Vår sammanfattande bedömning utifrån syfte och revisionsfrågor är att vård- och omsorgs
nämnden kan stärka den strategiska långtidsplaneringen inom äldrevård och LSS. Under 
2014 och 2015 har det pågått ett utredningsarbete för att säkerställa vårdplatser och boen
den i kommunen . Kommunen har sedan tidigare arbetat fram övergripande demografiska 
prognoser. Samtidigt har vård- och omsorg arbetat fram egna demografiska prognoser. Till 
en del utredningar har även en kostnadskalkyl tagits fram . De kompletterar dock inte de pro
gnoser som finns framtagna. Av kommunens samtliga prognoser kan vi konstatera att invå
narna i åldersgruppen >65 år väntas öka oavsett prognosalternativ fram till 2025. Det är stor 
skillnad mellan kommunens alternativ och de ställer sig därmed, var för sig, olika krav på 
kommunstyrelsens och nämndens strategiska långtidsplanering. Vår bedömning är att pro
gnoserna därför bör kompletteras och presenteras tillsammans med en ekonomisk analys. 

5.1. Bedömning utifrån revisionsfrågorna 

Finns det en ändamålsenlig och strategisk organisation för planering och 
framtagande av platser inom äldreomsorg och funktionsnedsättning? 

Vår bedömning är att kommunstyrelsen och vård- och omsorgsnämnden kan stärka den stra
tegiska organisationen för planering och framtagande av platser inom äldreomsorg och funkt
ionsnedsättning. Vi bedömer att kommunstyrelsen och vård- och omsorgsnämnden bör tyd
liggöra roll - och ansvarsfördelningen vid den långsiktiga planeringen av vårdplatser och bo-
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enden. Vidare bedömer vi att styrelsen och nämnden bör stärka samverkan med de aktörer 
och nämnder som är involverade i planerings- och genomförandefasen. 

I vård- och omsorgsprogrammet återfinns tre mål som kan kopplas till den strategiska lång
tidsplaneringen inom vård- och omsorg. Till målen framgår även en insats som ska genomfö
ras för att uppnå målet. Vi bedömer att handlingsplanens mål och insatser måste tydliggöras 
om det ska fungera som vård- och omsorgs övergripande styrdokument för långtidsplanering 
inom äldreomsorgen. Vi saknar konkreta och tydliga insatser som grundar sig i demografiska 
prognoser med tillhörande kostnadskalkyl. Vidare bedömer vi att parallella utredningsupp
drag, som helt eller delvis överlappar varandra, riskerar att enbart försena iordningställande 
av nya vård - och omsorgsboenden. Med andra ord försätter sig nämnden i en enligt vår be
dömning riskfylld situation, som inte ger sig själv möjlighet att agera långsiktigt och stra
tetiskt. Kommunstyrelsen och nämnden komplicerar dessutom beslutsgången genom att 
föreslå möjlig samlokalisering med en förskola, vilket enligt vår bedömning riskerar att ytterli
gare försena beslutsunderlaget. 

Med den befintliga handlingsplanen riskerar förvaltningen därmed, enligt vår bedömning, att 
fastna i en situation där tid och planering endast avsätts för att genomföra nya utredningar. 

Enligt intervjuade är de mål som enligt vår bedömning kan kopplas till nämndens långtids
planering inte heller uppfyllda vid granskningstillfället trots att två av dem skulle återrapporte
ras under 2014 och 2015. 

Vilka överväganden och utredningar har vård- och omsorgsnämnden gjort 
avseende framtida volymförändringar och strategisk lokalplanering? Har 
dessa omsatts i organisatoriska förändringar? 

Delvis har kommunen arbetat fram en övergripande befolkningsprognos som utgår 
från två alternativ (alt. O och alt . +100). En kostnadskalkyl har inte arbetats fram som 
skulle kunna tydliggöra vad de kommunövergripande prognoserna innebär för kom
munens ekonomiska situation. Samtidigt har tjänstemän inom vård- och omsorg, 
med hjälp av GIS-enheten, arbetat fram prognoser. Förvaltningens prognoser byg
ger inte på de kommunövergripande alternativ som arbetats fram (alt. 0 och 
alt.+100). De förvaltningsspecifika prognoserna har inte heller kompletterats med en 
ekonomisk analys. Däremot har kostnadskalkyler enligt intervjuade tagits fram vid 
enskilda utredningar på uppdrag av vård- och omsorgsnämnden. Av granskningen 
framgår följande utredningar och insatser som genomförts för att säkerställa kom
munens långsiktiga planering: 

• Framtagande av ett vård- och omsorgsprogram (inkl. handlingsplan) 

• Utredning av att omvandla Almgården till ett demenscentrum 

• Utredning av kommunens korttidsplatser 

• Byggandet av ett nytt vård- och omsorgsboende i Förslöv 

• Omvandling av ett trapphusboende på Vångavägen i Båstad 

Utredningarna har vid granskningstillfället inte omsatts i organisatoriska förändring
ar. 

Finns en tydlig roll- och ansvarsfördelning mellan vård - och omsorgsnämn
den och berörda nämnder och kommunstyrelsen vid framtagandet av platser 
och nya lokaler? 

Vår bedömning är att kommunstyrelsen och vård- och omsorgsnämnden bör tydliggöra roll 
och ansvarsfördelningen vid framtagandet av platser och nya lokaler. Ansvaret bör tydligt 
framgå av respektive nämnd/styrelses reglemente. Vid intervjuer framgår uppfattningen om 
en otydlig roll- och ansvarsfördelning inom nämndens verksamhet som bl.a. ska bero på att 
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både politiker och tjänstemän inte anpassat sig till kommunens nya organisation (fr.o.m. 
2015-01-01) med nämnder istället för utskott. Vår bedömning är att roll - och ansvarsfördel
ning avseende strategisk långtidsplanering tydligt bör framgå av respektive nämnds och sty
relses reglemente. 

Av granskningen framgår att kommunens lokalsamordningsgrupp ansvarar för samordning 
av kommunens lokalförsörjning på en övergripande nivå. Av intervjuer framgår dock att det 
finns ett behov av en lokalstrateg inom vård- och omsorg som har det övergripande ansvaret 
för lokalförsörjningen av platser inom äldreomsorgen i kommunen. 

Vilken återrapportering sker till vård- och omsorgsnämnden, kommunstyrel
sen och fullmäktige? 

Av protokoll framgår att vård- och omsorgsnämnden löpande under året behandlar långtids
planering av lokaler och vårdplatser som exempelvis informationsärenden. Vidare sker åter
rapportering av delegationsbeslut i enlighet med beslutad delegationsordning. Aterrapporte
ring av specifika ärenden sker även till kommunstyrelsen och fullmäktige. 

Inom ramen för granskningen har vi tagit del av kommunstyrelsens och vård- och omsorgs
nämndens internkontrollplan för 2015 och 2016 samt uppföljningar av intern kontroll 2014 
(kommunstyrelsen). Vi konstaterar att vård- och omsorgsnämnden eller kommunstyrelsen 
inte beslutat om kontrollområden som kan kopplas till den strategiska långtidsplaneringen 
inom förskola och skola. 

Vi noterar att nämnden fr.o.m. mars 2015 får återrapportering av nuvarande ekonomisk situ
ation (månadsvis). 

Vår bedömning utifrån genomförd protokollgranskning är att återrapportering sker i enlighet 
med gällande riktlinjer och rutiner. 

5.2. Rekommendationer 

Efter genomförd granskning lämnas följande rekommendationer: 

Kommunstyrelsen och vård- och omsorgsnämnden bör tydliggöra det övergripande an
svaret för kommunens lokalförsörjning inom vård och omsorg. Ansvaret bör framgå av 
respektive nämnds reglemente. 

... För att undvika att kommunens förvaltningar genomför insatser parallellt med varandra 
bör kommunstyrelsen och vård- och omsorgsnämnden säkerställa en väl fungerande 
samverkan med övriga nämnder samt övriga aktörer som är involverade i planerings- och 
genomförandefasen. 
Vård- och omsorgsnämnden bör säkerställa att samtliga utredningar som avser nämn
dens strategiska långtidsplanering grundas i demografiska prognoser och komplette
rande kostnadskalkyl. 

.,. Vård- och omsorgsnämnden bör systematisera prognos- och planarbetet genom att i 
fortsättningen även använda uppgifter från GIS-enheten, för att tydliggöra hur behoven 
inom äldreomsorg och LSS kommer att förändras framöver. 
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Källförteckning 
Intervjuer 
Katarina Pelin, Kommunchef 
Monica Ehnberg, Vård- och omsorgschef t.o.m. juni 2015 
Margaretha Hammarberg, t.f. vård- och omsorgschef, fr.o.m. oktober 2015 t.o.m. 31 
augusti 2016. 
Johannes Häll, enhetschef, Boendestöd 
Magnus Olsson, myndighetschef Sol och LSS 
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Intern kontrollplaner 2014 och 2015, Kommunstyrelsen och vård- och omsorgsnämnden 
Uppföljning av intern kontroll 2014 för kommunstyrelsen och vård- och omsorgsnämnden 
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