
 

 

 

Kallelse till sammanträde med Kommunfullmäktige 

Datum: Onsdagen den 26 februari 2020 

Plats och tid: Sessionssalen, kl. 18:30  

 

 Ärendemening 

 Upprop 

1.  Val av justeringspersoner 

2.  Godkännande av dagordningen 

3.  Månadens person eller organisation 

4.  Informationsärenden 

5.  Delgivningar 

6.  Beslutslogg 

7.  Interpellation till utbildningsnämndens ordförande - Kommunanställningar samt ersättningar till familjehem 

8.  Ändring i Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Båstads kommun 

9.  Uppdatering av Regler för stöd till föreningar med barn- och ungdomsverksamhet 

10.  Reglemente för krisledningsnämnd  

11.  Införande av flaggdag på Birgit Nilssons födelsedag  

12.  Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning 

13.  Svar på motion - Motionsspår med belysning i Båstads kommun 

14.  Svar på motion - Utökad samverkan med den idéburna sektorn 

15.  Väckt motion - Mer ängsmarker 

16.  Avsägelse av uppdrag som ersättare i styrelsen för Båstadhem AB - Csaba Illyes (BP) 

17.  Fyllnadsval för ersättare i styrelsen för Båstadhem AB efter Csaba Illyes (BP) 

18.  Fråga till kommunstyrelsens ordförande - Strukturellt bostadslösa 

 
 
Båstad den 19 februari 2020 
 
 
 

Thomas Andersson 
Ordförande 

Johan Peterson 
Sekreterare 
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Datum: : 2020-02-19. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Johan Peterson 

Dnr: KS 000012/2020 – 900 
 
 

Val av justeringspersoner 
 
 

Förslag till beslut 
 
1. Utse Birgitte Dahlin (L) och Carolin Gräbner (SD) till justeringspersoner. 
 
2. Utse Jonas Nilsson (MP) som ersättare. 
 
3. Justeringen äger rum måndagen den 2 mars 2020 kl. 15:00 på kommunkansliet.  

 
Sammanfattning av ärendet 
 
Kommunfullmäktiges protokoll ska justeras av två personer utöver ordföranden. För dessa 
personer ska utses en ersättare. Justeringen ska ske samtidigt av ordförande och justerings-
personerna på den dag och tid som fullmäktige beslutar vid varje sammanträde. 
 
 
 
Kommunledningskontoret 
Johan Peterson, Nämndsekreterare 
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Datum: : 2020-02-19. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Johan Peterson 

Dnr: KS 000013/2020 – 900 
 
 

Godkännande av dagordningen 
 
 

Förslag till beslut 
 
Dagordningen godkänns. 

 
Sammanfattning av ärendet 
 
Det åligger ordförande att ansvara för fullmäktiges möten och dagordningen till sammanträ-
dena. Dagordningen sätts samman av fullmäktiges sekreterare, presenteras för kommunfull-
mäktiges presidium och godkänns av ordförande före utskick.  
 
 
 
Kommunledningskontoret 
Johan Peterson, Nämndsekreterare 
 
 
 
 
Samråd har skett med: 
Kommunfullmäktiges presidium och kanslichef.  
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 Nr: 

Antagen av kommunfullmäktige den 22 maj 2019, § 84 Dnr: KS 000370/2019-900 

 

Regler för utdelning av månadens person eller organisation 
 

Syfte 

Månadens person eller ideell organisation syftar till att uppmärksamma medborgare eller 
ideella organisationer som på ett eller annat sätt har betydelse för oss som bor och verkar 
i Båstads kommun och gör goda insatser för många eller är förebilder i vårt samhälle.  

Insatserna kan spänna över breda områden såsom sociala, kultur, idrott, utbildning eller 
föreningsliv rent allmänt. Det kan vara personer som verkar inom idrotts- och kulturför-
eningar, en medmänniska, någon som hälsar på gamla eller av andra orsaker får vårt sam-
hälle levande eller en förening att fungera. 

Ansvar 

Kommunfullmäktiges presidium ansvarar för månadens person eller organisation. 

Avgränsning 

Utdelningen av utmärkelsen äger rum till och med mandatperiodens sista kommunfull-
mäktige år 2022.  

Tillämpning 

Vem eller vilka kan nomineras? 
Kommuninvånare som är folkbokförda i kommunen, eller ideella organisationer verk-
samma i Båstads kommun. 

Hur nomineras månadens person eller organisation? 
 Förslag kan lämnas av alla som är folkbokförda i Båstads kommun via kommunens 

webbplats, mail eller brev. 
 Personer eller organisationer som har utsetts kan ej nomineras igen förrän efter ett år. 
 Politiska partier eller folkvalda i kommunfullmäktige kan ej nomineras. 
 Anonyma nomineringar godkänns ej. 

Vad ska nomineringen till månadens person eller organisation innehålla? 
 En kort motivering till förslaget (max 300 tecken) 
 Namn på den nominerade 
 Förslagsställarens namn och kontaktuppgifter 

Jury 
Kommunfullmäktiges presidium utser månadens person eller organisation. 

Utdelning 
Månadens person utdelas vid inledningen av kommunfullmäktiges ordinarie samman-
träde. Ordförande delar ut utmärkelsen genom att läsa motiveringen och överlämnar 
blomma och diplom. 
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Datum: : 2020-02-19. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Johan Peterson 

Dnr: KS 000014/2020 – 900 
 
 

Informationsärenden 
 
 

Förslag till beslut 
 
Informationen redovisas och läggs till handlingarna. 

 
Sammanfattning av ärendet 
 
Vid kommunfullmäktige 26 februari 2020 föreligger följande anmälda informationspunkter: 
 
A, Jessica Arvidsson, projektledare, informerar om Digilitt.kom.   
 
B, Cecilia Holmblad, renhållningschef på NSR, informerar om framtidens hållbara återvinnings-
tjänst.  
 
C, Olof Nilsson, kanslichef, informerar om enkätsvaren gällande ”Utvärdering av kommunfull-
mäktiges arbete”.   
 
 
 
Kommunledningskontoret 
Johan Peterson, Nämndsekreterare 
 
Samråd har skett med: 
Kommunfullmäktiges presidium.  
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Datum: : 2020-02-19. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Johan Peterson 

Dnr: KS 000015/2020 – 900 
 
 

Delgivningar 
 
 

Förslag till beslut 
 
Delgivningarna redovisas och läggs till handlingarna. 

 
Sammanfattning av ärendet 
 
Följande handlingar föreligger som delgivningar till kommunfullmäktige: 
 
A, Protokollsutdrag från kommunstyrelsen - Svar på medborgarförslag - 
Informationsskylt om Malenbadets historia. 
 
B, Skrivelse från revisonen – Granskning av effektiviseringar.  
 
 
 
Kommunledningskontoret 
Johan Peterson, Nämndsekreterare 
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Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2020-02-12 1 av 1 

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 

 

 

KS § 35  Dnr KS 000605/2019 - 380 

Svar på medborgarförslag - Informationsskylt om  
Malenbadets historia 

 
Beskrivning av ärendet Förslag har inkommit från en kommunmedborgare om att sätta upp en 

informationsskylt om Malenbadets historia i anslutning till badets entré.  
Teknik och service tar, tillsammans med kulturavdelningen och Föreningen 
Gamla Båstad, fram skylten och sätter upp den utanför entrén till Malenbadet. 
Skylten ska vara på plats inför sommaren 2020. Teknik och service bekostar 
skylten inom befintlig budget.  

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från fastighets- och fritidschef Hans Paganus, daterad  

2020-01-22. 
 
Förvaltningens och  
arbetsutskottets förslag 1. Teknik och service får i uppdrag att ta fram en informationsskylt om 

Malenbadets historia. 
2. Skylten sätts upp utanför badet och kostnaderna för skylten tas inom  
budget för Teknik och service.  

 
Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 
 

1.  Teknik och service får i uppdrag att ta fram en informationsskylt om 
Malenbadets historia. 

2.  Skylten sätts upp utanför badet och kostnaderna för skylten tas inom  
budget för Teknik och service.  
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Båstads kommun 
 
Kommunledningskontor 
269 80 BÅSTAD 
Telefon: 0431-770 00 vx  
Plusgiro: 11 11 11 -1 
Org.nummer: 212000-0944 
bastads.kommun@bastad.se 
www.bastad.se 
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Datum Till 
2020-02-19 Kommunstyrelsen 
Handläggare 
Ingemar Jönsson För kännedom: 

Vårt dnr Kommunfullmäktige              
REV 000015/2020-912 
 
  

 

 Granskning av effektiviseringar  
 

 De förtroendevalda revisorerna i Båstad kommun har gett EY i uppdrag att granska om 
kommunstyrelsen har en tillräcklig styrning och uppföljning i syfte att säkerställa att 
beslutade besparingar genomförs. 

 
Vår sammanfattande bedömning är kommunstyrelsens beslut om effektiviseringar inte 
fullt ut genomförs och följs upp på ett ändamålsenligt sätt. Vår bedömning grundar sig 
bland annat på att budgetföljsamheten i kommunen av flera beskrivs som låg och att 
budgeten inte ses som ett tillräckligt styrande dokument. Vidare bedömer vi att de 
handlingsplaner som upprättats vid underskott uppvisar flera brister.  

 
Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi kommunstyrelsen att:   
 Tillsammans med nämnderna genomlysa de verksamhetsmässiga förutsättningarna 

i syfte att identifiera verksamheter där effektiviseringar har största ekonomiska på-
verkan till minsta negativa konsekvens i syfte att möta det långsiktiga behovet av 
effektiviseringar och besparingar och överskottsmålet.  

 Kräva att nämnderna som en del av budgetprocessen tydliggör vilka kvalitativa kon-
sekvenser som effektiviseringsarbetet kan innebära, samt följa upp dessa.  

 Fortsatt utveckla sin uppsiktsplikt gentemot nämnderna och öka den interna styr-
ningen och kontrollen på ekonomiområdet genom att exempelvis ställa krav på 
nämnder att redovisa tydliga siffersatta åtgärder och tidsplaner vid ekonomiskt un-
derskott. 

 
Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi utbildningsnämnden samt vård- och 
omsorgsnämnden att: 
 Öka den interna styrningen och kontrollen på ekonomiområdet, genom exempelvis 

utbildning om ekonomistyrningen inom nämndens område och aktuella ekono-
miska förutsättningar samt ha aktuell uppföljning av det ekonomiska läget vid varje 
sammanträde.  

 Fatta nödvändiga struktur- och inriktningsbeslut, inklusive tydliga finansierings-
planer, för att på ett par års sikt kunna anpassa verksamheten till förväntade ekono-
miska ramar inkl. hur överskottsmålet ska uppnås. 

 
Revisorerna önskar svar från kommunstyrelsen och nämnderna senast 2020-05-15 
med särskilt beaktande av ovanstående rekommendationer.  

 

[riJ BÅSTADS 
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Kommunrevision 
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På uppdrag av revisorerna i Båstads kommun 
 
 
 
 
Ingemar Jönsson  Sten Wahlgren 
Revisionens ordförande  Revisionens vice ordförande 
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worklng world 

Sammanfattning 
De förtroendevalda revisorerna i Båstad kommun har gett EY i uppdrag att genomföra en 
granskning avseende kommunens effektiviseringar och ekonomistyrning. Granskningens syfte 
har varit att bedöma om kommunstyrelsen har en tillräcklig styrning och uppföljning i syfte att 
säkerställa att beslutade besparingar genomförs. 

Vår sam·manfattande bedömning är kommunstyrelsens beslut om effektiviseringar inte fullt ut 
genomförs och följs upp på ett ändamålsenligt sätt. 

Vi har bland annat gjort följande iakttagelser: 
► Det har ännu inte fattats några beslut för att uppnå målet om att det överskottsmål som 

finns om minst två procent under mandatperioden ska öka till tre procent annat än en 
uttalad målsättning. 

► Den av kommunfullmäktige fastställda budgeten har inte uppfattats som ett tillräckligt 
styrande dokument av nämnder och styrelser eller verksamheter och 
budgetföljsamheten beskrivs av flera om som låg på vissa håll i kommunen. 

► Den ekonomiska uppföljningen inom nämnderna varierar. Uppföljningen innefattar inte 
alltid både siffror, beskrivningar och analyser av verksamheten. 

► För de handlingsplaner som upprättats vid underskott är det i flera fall svårt att med 
säkerhet utläsa och bedöma vilka faktiska åtgärder nämnderna avser vidta för att 
minska kostnaderna samt vilka ekonomiska effekter dessa åtgärder väntas få. Även 
uppföljningen är i flera fall bristfällig. 

► Kommunstyrelsen har under året fattat beslut om och genomfört ett antal dialogmöten 
i syfte att stärka sin uppsiktsplikt. 

► Budgetprocessen är under omarbetning. Tanken framöver är att fullmäktige ska 
fastställa ramar och att respektive nämnd ska fastställa internbudget. 

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi kommunstyrelsen att: 

► Tillsammans med nämnderna genomlysa de verksamhetsmässiga förutsättningarna i 
syfte att identifiera verksamheter där effektiviseringar har största ekonomiska påverkan 
till minsta negativa konsekvens i syfte att möta det långsiktiga behovet av 
effektiviseringar och besparingar och överskottsmålet. 

► Kräva att nämnderna som en del av budgetprocessen tydliggör vilka kvalitativa 
konsekvenser som effektiviseringsarbetet kan innebära, samt följa upp dessa. 

► Fortsatt utveckla sin uppsiktsplikt gentemot nämnderna och öka den interna styrningen 
och kontrollen på ekonomiområdet genom att exempelvis ställa krav på nämnder att 
redovisa tydliga siffersatta åtgärder och tidsplaner vid ekonomiskt underskott. 

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi utbildningsnämnden samt vård- och 
omsorgsnämnden att: 

► Öka den interna styrningen och kontrollen på ekonomiområdet, genom exempelvis 
utbildning om ekonomistyrningen inom nämndens område och aktuella ekonomiska 
förutsättningar samt ha aktuell uppföljning av det ekonomiska läget vid varje 
sammanträde. 

► Fatta nödvändiga struktur- och inriktningsbeslut, inklusive tydliga finansierings
planer, för att på ett par års sikt kunna anpassa verksamheten till förväntade 
ekonomiska ramar inkl. hur överskottsmålet ska uppnås. 
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 

Båstads kommunfullmäktige har beslutat om en finansiell målsättning vilken inkluderar ett 
överskottsmål på minst två procent inom ramen för budget 2019. Det framgår av budgeten att 
denna målsättning under mandatperioden ska öka till tre procent. Detta på grund av att 
behovet av investeringar ökar inom ett flertal av kommunens verksamheter. 

Det framgår vidare från budget att kommunens ekonomi är i ett mycket utsatt läge. I syfte att 
undvika en skattehöjning kommer det- att krävas prioriteringar och effektiviseringar av den 
kommunala verksamheten under hela mandatperioden . 

Inom ramen för budget har besparingar bland annat gjorts inom skolans område. Däri har 
fullmäktige genom budget gett uppdrag om effektiviseringar inom grundskolan samt den egna 
gymnasieskolan. 

Överskottsmålet för kommunen baseras på att planerade effektiviseringar och besparingar kan 
genomföras. 

Revisorerna vill genom granskningen utreda vilka besparingar som ålagts verksamheterna 
samt hur dessa besparingar är planerade att genomföras. 

1.2. Syfte och revisionsfrågor 

Granskningens syfte är att bedöma om kommunstyrelsen har en tillräcklig styrning och 
uppföljning i syfte att säkerställa att beslutade besparingar genomförs. 

► Har tillräckliga åtgärder vidtagits för att uppnå de av kommunfullmäktige beslutade 
besparingskraven? 

► Är uppföljningen av effektiviseringar tillräckliga för att kontinuerligt bedöma dess 
effekter? 

1.3. Genomförande 

Granskningen har genomförts genom intervjuer med nyckelpersoner (se bilaga 1) och 
dokumentstudier. Granskningen är genomförd november 2019- januari 2020. 
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2. Revisionskriterier 
I denna granskning utgörs de huvudsakliga revisionskriterierna av: 

Kommunallagen 
Budget2019 

2.1. Kommunallagen, 2017:725, 11 kap 

I kommunallagens 11 e kapitel finns skrivningar rörande kommunens ekonomiska förvaltning . 
Enligt 1 § ska kommunfullmäktige besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning. I 6 § 
framgår att det i kommunens budget ska anges finansiella mål som är av betydelse för en god 
ekonomisk hushållning , samt mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Vidare framgår 
bland annat att kommuner varje år ska upprätta en budget för nästa kalenderår och att denna 
ska upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna, om det inte föreligger synnerliga skäl 
att göra på annat vis (5 §) . Detta benämns balanskravet. Ett negativt resultat ska regleras 
under de närmast följande tre åren . 

Budgetprocessen regleras i 11 e kap 8-11 §§. Kommunstyrelsen har ansvar för att upprätta ett 
förslag till budget, och därtill bestämma när övriga nämnder ska inkomma med budgetförslag. 

Kommunallagen 6 kap 1 § tydliggör kommunstyrelsens roll som ledande och samordnande av 
kommunens angelägenheter. Kommunstyrelsen har även en uppsiktsplikt gentemot övriga 
nämnders verksamhet. Enligt 11 § ska kommunstyrelsen följa de frågor som kan inverka på 
kommunens utveckling och ekonomiska ställning . Kommunstyrelsen ska även särskilt ha hand 
om den ekonomiska förvaltningen, samt får från övriga nämnder begära in yttranden och 
upplysningar som behövs för att styrelsen ska kunna fullgöra sina uppgifter så som beskrivet 
ovan. 

2.2. Budget 2019 

Kommunfullmäktige beslutar om kommunens finansiella mål och verksamhetsmål i en årlig 
budget för kommande kalenderår. Budgeten innehåller utöver budgeten för 2019 en plan för 
ekonomin för 2020 och 2021. Budgeten innehåller kommunens vision 2030, tre fullmäktigemål 
samt sex nämndsmål. Slutligen finns två finansiella mål. 
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3. Granskningsresultat 

3.1. Budgetarbetet 2019 och 2020 

3.1.1. Iakttagelser 

För budgetarbetet finns en beslutad budgetprocess från 2014, samt reviderad av 
kommunstyrelsen 2016. Där anges att kommunfullmäktige i juni varje år ska besluta om en 
budget för kommande år samt plan för därefter följande två till fyra år. Beslutet om budget tas 
först i juni och är därefter föremål för en revidering under hösten senast i samband med 
november månads kommunfullmäktige. Anledningen till att ett beslut om revidering/justering 
behövs är att ny ekonomisk information som framkommer under hösten ska kunna fångas upp 
och arbetas in i budgeten. Sådan information kan exempelvis vara nya förändrade 
skatteprognoser, befolkningsprognoser eller andra uppkomna behov. 

Kommunfullmäktiges budget utgör det yttersta styrdokumentet för nämndernas ekonomi. I den 
beslutas finansiella mål och övergripande verksamhetsmål samt strategiska mål för 
nämnderna. Målens formuleringar och strukturen har förändrats något mellan 2019 och 2020. 

Vid intervjuer framkommer att budgetprocessen är under omarbetande och att nya former för 
budgetprocessen förväntas beslutas av kommunfullmäktige i början av 2020. Den nya 
arbetsordningen förväntas innebära att kommunfullmäktige sätter ramar innan sommaren och 
att nämnder och styrelser därefter återkommer med internbudget baserad på tilldelad ram. 

I budget 2019 anges som ett utav tre kommunfullmäktige mål att "Båstad kommun är i 
ekonomisk balans" och detta specificeras senare till de två finansiella målen "Båstads 
kommuns överskott ska uppgå till 2% av skatteintäkter och generella statsbidrag" samt 
"Investeringar (exklusive VA-investeringar) ska finansieras till 50% med skattemedel". I en 
kompletterande text anges att Båstad under mandatperioden successivt ska trappa upp 
resultatmålet med ett slutmål om 3% av skatteintäkter och generella statsbidrag till år 2022. 

I förhållande till kommunens finansiella mål har det genomsnittliga resultatet under den 
senaste 5 årsperioden nått upp till precis 2 procent av skatteintäkter och generella bidrag. 

I juni 2019 beslutade kommunfullmäktige om nya inriktningsmål för perioden 2020-2022. 
Dessa återfinns under fyra fokusområden: medborgaren, hållbar samhällsutveckling, 
medarbetaren och hållbar ekonomi. Till fokusområdena finns totalt 9 inriktningsmål varav det 
som rör hållbar ekonomi lyder "Båstads kommun investerar för framtiden - med god ekonomisk 
hushållning och ett effektivt resursutnyttjande." Under beskrivningen av de finansiella målen 
står nu "Under mandatperioden kommer Båstads kommun successivt att trappa upp 
resultatmålet med ett slutmål om 2,6 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag till år 
2022." Vid intervjuer framkommer att det med nuvarande ekonomiska läge inte har ansetts 
vara möjligt att öka överskottsmålet mer än så även om det nämns att inte ens 3% är ett 
tillräckligt stort överskott. 4-5% beskrivs som idealt för att klara de kommande årens 
investeringar men det anses inte möjligt på grunde av det tuffa ekonomiska läget. 

Uppföljning och återrapportering av mål sker vid tertial 1 och 2 samt vid årsredovisningen. 
Ekonomisk uppföljning med prognos för helåret sker vid tertial 1 och 2. Dessutom redovisas 
det ekonomiska utfallet i årsredovisningen . 
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För kommunen fattas ett gemensamt budgetbeslut av fullmäktige och vid intervjuer 
framkommer att respektive nämnd utöver detta inte fattar några ytterligare internbudgetbeslut. 
Den vidare budgeteringen sker på tjänstepersonsnivå utan beslut från respektive nämnd. Vid 
intervjuer framkommer vidare en bild av att den av kommunfullmäktige beslutade budgeten 
inte varit ett styrande dokument för nämnder och verksamhet och budgetföljsamheten inom 
kommunen beskrivs i flera intervjuer som låg. Flera nämnder har vid olika tillfällen återkommit 
till kommunfullmäktige och äskat nya medel. 

Vid intervjuerna nämns också ett antal exempel på politiska beslut som fattats utan en tydlig 
finansiering. Exempel som nämns är ofinansierade paviljonger inom skolverksamheten samt 
beslut om förändrad chefsstruktur inom vård- och omsorgsverksamheten. Det senare var 
resultatet av en inspektion genomförd av Arbetsmiljöverket där verket ställde krav på färre 
medarbetare per chef. Den nya ledningsorganisation som beslutats beskrivs vara icke fullt ut 
finansierad . Ett annat exempel är att vård- och omsorgsverksamheten inte kompenserats för 
den lag som sedan 2018 ställer krav på att arbetsgivaren ska hantera samtliga kostnader för 
medarbetares arbetskläder. För skolområdet finns 2019 obudgeterade kostnader för. 
lokaler/moduler för både förskola och skola som man för 2020 avser vidta åtgärder kring. 

3.1.2. Bedömning 

Det är vår bedömning att det är positivt att det nu pågår ett arbete med att förändra 
budgetprocessen så att nämnder och styrelser får en större delaktighet. I tider av ekonomisk 
åtstramning måste nämnd och förvaltning vara överens om prioriteringar. I hittillsvarande 
interbudgetprocess är ansvarsfördelningen otydligt mellan förvaltning och nämnd. 

Vi vill också betona behovet av tydliga underlag inför politiskt beslutsfattande för att undvika 
beslut som icke fullt ut har en tydlig finansiering. Det finns flera exempel som visar att så inte 
varit fallet i Båstad kommun. Det är självklart inte så att alla politiska beslut eller lagförändringar 
kräver en ökad tilldelning men i de fall beslut fattas som innebär ökade kostnader måste det 
finnas en tydlighet kring finansiering, oavsett om det förväntas ske i form av effektiviseringar 
inom befintlig ram eller i form av tillförda resurser. 

3.2. Kommunens ekonomiska läge 

3.2.1. Iakttagelser 

Båstad kommun är politiskt organiserad enligt följande: 
► Kommunstyrelse med tillhörande arbetsutskott samt förhandlingsutskott 
► Myndighetsnämnd för miljö, bygg och säkerhet 
► Vård- och omsorgsnämnd 
► Utbildningsnämnd med tillhörande arbetsutskott. 

Avseende förvaltningen finns denna samlad 
verksamhetsområden. 

► Kommunledningskontor 
► Teknik och service 
► Samhällsbyggnad 
► Barn och skola 
► Bildning och arbete 
► Vård och omsorg 

en förvaltning med sex olika 
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Kommundirektören är kommunens enda förvaltningschef och biträder kommunstyrelsen med 
utveckling och samordning av den kommunala verksamheten. Kommundirektören är chef för 
de sex verksamhetsområdescheferna och chef för kommunledningskontoret. 

I budget 2019 står att läsa att kommunen genomför olika budgetmässiga kostnadsminskningar 
och omprioriteringar i verksamheterna som uppgår till 16 mkr. Samtidigt tillförs 
verksamheterna nästan 41 mkr för att täppa till befintliga underskott eller i form av olika 
satsningar och verksamhetsutökningar. Vidare kompenserades styrelser och nämnder med 
totalt nästan 15 mkr under 2019 för ökade lönekostnader. 

Vid intervjuer bekräftas också att det inte lades några generella sparbeting på verksamheterna. 
Det uppges också att skolverksamheten fick full kompensation för volymer inom förskola och 
skola. I budgeten för 2019 står det vidare: 

Förutsatt att planerade effektiviseringar och besparingar kan genomföras och att andra mer eller 
mindre kända verksamhetsförändringar inte blir alltför kostnadsdrivande, ser utsikterna för 
kommunens budgeterade resultat som helhet ändå relativt goda ut för 2019. Det budgeterade 
resultatet uppgår till +16, 1 mkr vilket innebär att det finansiella målet om ett resultat som uppgår till 
minst 2 procent utav skatteintäkter och generella bidrag ser ut att kunna uppnås detta år. 

Redan vid de första ekonomiska prognoserna under 2019 stod det dock klart att det fanns 
budgetavvikelser. Den första prognosen visade på en negativ budgetavvikelse på -20 mkr för 
kommunen som helhet. Denna siffra var dock lägre än vid motsvarande tid föregående år 
varför det av vissa kom att tolkas som att effektiviseringar och besparingar hade börjat få effekt. 
Vid delårsbokslutet per 2019-08-31 visade den negativa prognostiserade avvikelsen igen ha 
ökat till ca -32 mkr för helåret, vilket låg i nivå med 2018 års budgetavvikelse som var -33 mkr 
för verksamhetsområdena . 

Engångsintäkter i form av exploateringsintäkter (13 mkr, försäljning av tomter) liksom lägre 
avskrivningskostnader (+4,2 mkr), högre skatteintäkter (+1,4 mkr), utdelning från finansiella 
poster (+1 mkr) samt övriga finansiella poster (+2,3 mkr) jämfört med budget bidrar till att det 
för 2019 ändå väntas blir ett positivt resultat för kommunen. Senaste året med negativt resultat 
var 2008 och några tidigare underskott finns därmed inte att täcka. Efter 
balanskravsjusteringar prognostiseras 2019 års resultat, i samband med tertial 2, till 2,5 mkr. 

2019-års prognostiserade avvikelse motsvarar 4,0 procent av nettokostnaderna. Hur det 
fördelas redovisas i diagram 1. I ljusare färg syns prognosen per 2019-07-31. Som syns finns 
de stora negativa avvikelserna inom vård- och omsorg (-17 mkr), bildning och arbete (-11 mkr) 
samt teknik och service (-5 mkr). Nedan görs en genomgång av dessa tre 
verksamhetsområden. 
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Tabell 1. Prognostiserade avvikelser mot budget helår 2019 

KF -KF 
KF - skolpeng bo/grsk 

KF - skolpeng gymn 
KF - hemvårdspeng 

KF - boendepeng 
KS - kommunstyrelse 

KS - kop1munledningskontor 
KS - teknik och service sk.fin. 

KS - samhällsbyggnad 
KS - bildning och arbete 
MN - myndighetsnämnd 

MN - teknik och service sk.fin. 
MN · samhällsbyggnad 
UN - uthildningsnämnd 

UN - barn och skola ram 
UN • barn och skola RE 

UN - bildning och arbete ram 
UN - bildning och arbete RE 

VN - vård och omsorgsnåmnd 
VN - vård och omsorg 

Valnämnd, Överförm, Komrev 
Demografi reserv 
Finansförvaltning 

Total awikelse 

···· · · ·1,;,o·· 

Tabell 2 Summering av pro~ nost1serad avvikelse i förhallande till budget 2019 
Avdelning/verksamhet Prognos Kommentar 

avvikelse 
2019 i 
förhållande 
till budget 
(mkr) 

Kommunstyrelsen -3,6 

Utbildningsnämnd -13,2 

Vård- och omsorgsnämnd - 12,1 

Den negativa budgetavvikelsen inom teknik och service 
förklaras till största delen av park, gata och natur (-1, 1 
mnkr), samt fastighet (-2,4 mnkr). Avvikelsen inom 
park, gata och natur beror till stor del på felavhjälpning 
på gatubelysning. Avvikelsen inom fastighet beror 
huvudsakligen på engångskostnader bl.a. luftrenare på 
Västra Karups skola, rivning av byggnader på Förslövs 
skola samt demontering av Skogsbyns moduler 

Största delen av avvikelsen ligger inom bildning och 
arbete ram (-11 , 1 mnkr). -9,8 mnkr av avvikelsen ligger 
inom individ- och familjeomsorg pga. ökade kostnader 
för placeringar. 

Stöd och omsorg (-7,6 mnkr): avvikelsen förklaras i 
huvudsak av köpta platser inom LSS och Sol (ca.-3,4 
mnkr) samt 2 st personlig assistans-ärenden som 
tillkommit (ca.-3,0 mnkr). 

Hälso- och sjukvård (-2,8 mnkr): avvikelsen beror på 
högre personalkostnader än budgeterat. 

Hemvård (-1,6 mnkr): huvudsakligen på grund av 
bemanning och köp av undersköterskor. 

Vård- och omsorgsboende (-4,2 mnkr): huvudsakligen 
hänförligt till personalkostnader pga. hög vårdtyngd på 
boendena kopplat till palliativ vård, med vak och ökad 
bemanning till följd . 

1 Sammanställning baseras på Delårsrapport per 2019-08-31 
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3.2.2. Bedömning 

Underskotten för 2019 återfinns främst inom fastighet och park, gata, natur under 
kommunstyrelsen, inom vård- och omsorgsnämnden och inom utbildningsnämnden bildning 
och arbete (individ och familjeomsorg). Inom fastighet samt park, gata, natur är kostnaderna 
fram föra allt av engångskaraktär varpå även åtgärderna för att minska kostnaderna naturligt 
också blir av engångskaraktär. Även inom bildning och arbete finns en del engångskostnader 
kopplat till lokaler och en försenad upphandling av skolskjutsar. 

Inom vård och omsorg anges en rad olika förklaringar till de ökande kostnaderna, volymökning 
i kombination med mer omfattande insatser/ökad vårdtyngd och/eller fler placeringar utanför 
hemmet. Då personalkostnader anges i flera fall, i form av exempelvis inhyrda undersköterskor 
eller ökad bemanning görs bedömning att personal- och bemanningsplanering bör ges särskilt 
utrymme i arbetet med ekonomin och effektiviseringar och besparingar. 

Inom individ- och familjeomsorgen handlar det fram för allt om ökade kostnader för placeringar. 
Situationen inom individ och familjeomsorg har på olika sätt uppmärksammats under hösten 
vilket har påkallat en rad personalförändringar samt initierat en pågående separat utredning 
för att komma tillrätta med verksamheten och ekonomin. Det pågående arbetet är av vikt för 
hur den fortsatta verksamheten och ekonomin kan förväntas utvecklas. 

3.3. Analys, uppföljning och åtgärder vid underskott 

3.3.1. Iakttagelser 

Sedan år 2013 har Båstad ekonomisk rapporteringen tertialvis istället för kvartalsvis. 2 

Bakgrunden till beslutet var bland annat en skrivelse från revisionen som påpekade att det 
fanns indikationer på att den löpande uppföljningen av ekonomin under året inte var 
ändamålsenlig. 

Vidare ska månatlig rapportering ske utifrån uppdaterade helårsprognoser över 
verksamhetens ekonomiska resultat. Månatlig uppföljning syftar till uppföljning 9 månader om 
året med uppehåll för januari, juni och juli. Rapporten ska färdigställs inför politiken inom två 
veckor efter varje månads slut. Vid intervjuer uppges att respektive nämnd får månatlig 
uppföljning, i flera fall både i form av text och siffror då nämndernas ledamöter har tyckt att 
tidigare ekonomiska sammanställningar varit svåra att tolka. 

Vid läsning av protokoll noteras att det beroende på hur mötena ligger kan gå lång tid mellan 
det att månadsrapporten färdigställs och att den rapporteras till nämnden. När rapporttillfällen 
och mötesdatum inte anpassas till varandra kan det innebära att politiken får rapporter långt 
efter att de färdigställts eller att det inte finns aktuella siffror att rapportera på sammanträdena 
då rapporterna inte är klara . För utbildningsnämnden gäller exempelvis att de inte haft något 
sammanträde efter 15 maj och att de därför först på sitt sammanträde i augusti får 
månadsrapport från maj månad. Då någon månadsrapport, i enlighet med beslutet från 2013, 
inte tas fram för månaderna juni och juli finns det först i september siffror att tillgå som omfattar 
sommarmånaderna. 

Vid intervjuer framkommer att vård- och omsorgsnämndens möten framöver kommer att 
anpassas tidsmässigt efter den ekonomiska månadsuppföljningen. Detta väntas ge nämnden 
större fokus på ekonomin och vid behov kunna fattat vidare beslut om ekonomiska frågor 
utifrån det aktuella underlaget nämnden fått ta del av. 

2 Beslut i KS ekonomiutskott 2013-02-13, dnr KS 1642/12-906 
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I februari 2019 fattade kommunstyrelsen beslut om utvecklade former för kommunstyrelsens 
uppsiktsplikt. Beslutet innebar att kommunen införde av dialogträffar med nämndspresidierna. 
Dialogträffarnas syfte är att skapa möjligheter för fördjupad dialog mellan de politiska organen 
och för kommunstyrelsen att sända styrsignaler i enlighet med sin roll och i den riktning som 
kommunfullmäktige beslutat. Dialogträffarna är tänkta att äga rum två gånger om året och 
synkroniseras med kommunens mål- och budgetprocess. Från kommunstyrelsen deltar 
arbetsutskottet och från nämnderna respektive presidium Dessutom deltar från 
förvaltningsorganisationen kommundirektören, verksamhetsområdeschefen och vid behov 
övriga tjänstemän. 

Vi har tagit del av minnesanteckningar från en handfull dialogmöten . Fokus har varit på 
ekonomiska frågor samt förändringar i verksamheterna. Mötena beskrivs av samtliga 
intervjuade i positiva ordalag även om vissa menar att de ännu inte har hittat sin slutgiltiga 
form och sannolikt kan bli mer konkreta och fokuserade med tiden. 

Vi har vidare tagit del av de handlingsplaner som upprättats inom vård- och omsorgsnämnden 
respektive utbildningsnämnden, med anledning av underskott. Flera nämnder har underskott 
avseende kostnaden för själva mötena på grund av ändrade arvodesregler och har beslutat 
om effektivare (kortare) möten och/eller att ställa in möten. Dessa budgetavvikelse är i 
sammanhanget dock försumbara då det rör sig om i storleksordningen ett par tiotusen kronor. 

De handlingsplaner som upprättats med anledning av tertialrapport 1 respektive 2 är av 
varierande karaktär. Vård- och omsorgsnämndens plan från maj i år innehåller dels redan 
inlagda besparingar och omprioriteringar i budget 2019 ( omfattande totalt drygt 9 mkr) , dels 
en rad nya förslag på ytterligare besparingar, omfattandes totalt 19 punkter och sammanlagt 
beräknas det ge ytterligare 2,6 mkr i besparingar. Enligt protokollet från maj 2019 beslutar 
nämnden i enlighet med den plan som tagits fram av förvaltningen. 

Besparingarna beskrivs fokusera på sådant som inte är lagstadgat och som verksamheten kan 
genomföra utan ytterligare politiska beslut. I ärendet står också att "Ytterligare förlag kommer 
att tas fram under hösten där politiska beslut krävs för förändring" men några sådana ärenden 
har vi inte noterat i nämndens protokoll. Det råder oklarhet om nämnden behandlat tertial 2-
rapporten med uppföljning av ekonomi och mål. Något sådant ärende kan inte noteras vid 
protokollsläsningen men enligt uppgift tertial 2 rapporten behandlats under punkten 
"ekonomisk månadsuppföljning"3 på sammanträdet i september. På samtliga sammanträden 
efter sommaren har det dock lämnats en ekonomisk månadsrapport. Dessa rapporter har 
enligt protokollen inte återföljts av några vidare beslut utan informationen har enbart lagts till 
handlingarna. Inte heller det faktum att underskottet ökat från drygt -7mkr vid tertial 1 till drygt 
-17 mkr under hösten har föranlett några nya beslut om åtgärds- eller handlingsplaner. 

För utbildningsnämndens del finns det en punkt om handlingsplan på sammanträdet i maj. I 
handlingen framstår det som om det är först på dialogmötet med kommunstyrelsens presidium 
som man fått information om att de ska ta fram en handlingsplan med anledning av det 
redovisade underskottet. I beskrivningen av ärendet står "Utbildningsnämndens presidium var 
den 17 april på ett dialogmöte med kommunstyrelsens arbetsutskott samt kommundirektör, 
ekonomichef och verksamhetschefer. På mötet framkom att nämnden måste ta fram åtgärder 
gällande redovisade underskott". Att handlingsplan ska tas fram vid avvikelser borde dock inte 
komma som någon överraskning och i anvisningarna till tertial 1 2019-04-30 som 
kommunkontoret gått ut med till samtliga verksamhetschefer, ekonomer och övriga berörda i 
mitten av april står det att läsa att "Åtgärder/konsekvenser vid avvikelser från budget -
redogörelse för den åtgärdsplan med konsekvensbeskrivning som ska upprättas vid 

3 Vårs- och omsorgsnämndens protokoll §85 2019-09-18 
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avvikelse." Vid sakgranskningen beskrivs det som att punkten inte är ny men kanske inte 
använts fullt ut för att begära dylika redogörelser. 

För utbildningsnämndens del är ärendet är en egen beslutspunkt och benämns "Handlingsplan 
- konsekvenser vid budgetneddragning maj 2019". Beslutet från nämnden blir att "ta till sig 
informationen och överlämnar densamma till Kommunstyrelsen med förslaget att 
prognostiserat underskott om 6, 1 mkr för institutionsvård vuxna, HVB-vård barn och unga, 
familjehemsvård barn och unga samt behovsprövad öppenvård barn och unga, ska täckas 
kommunövergripande." Nämndens listar i handlingsplanen en handfull åtgärder vilka alla 
innebär neddragningar av tjänster om totalt 9,5 årsarbetare. Resonemanget från nämnden 
handlar om att det skulle vara direkt kontraproduktivt att genomföra dessa då de skulle få "helt 
förödande konsekvenser" för såväl individ och samhälle om de genomförs. Kommunstyrelsen 
beslutar också på sitt sammanträde i juni att gå på utbildningsnämndens linje. 

I kommunustyrelseärendet i juni står det att det måste ställas förnyade krav att inkomma med 
en handlingsplan inför budgetåret 2020, och efterföljande år, som bygger på det 
förändringsarbete som har presenterats för kommunstyrelsen i maj 2019, då nämnden 
informerade om sitt långsiktiga planeringsarbete. Något sådant ärende har nämnden inför 
budget 2020 ännu inte beslutat om. 

Under september behandlades tertialrapport 2 i utbildningsnämnden. Redovisningen delas 
upp i barn och skola respektive bildning och arbete. För barn och skola rör det som tidigare 
konstaterats om ett underskott om ca 2 mkr. Bakgrunden är ofinansierade lokaler (-1, 7 mkr) 
respektive reparationskostnader för skolbuss (300 tkr). Som åtgärder anges att man ska vidta 
åtgärder avseende de ofinansierade lokalerna (dock anges inte vilka dessa åtgärder är) samt 
att man under förutsättning att nya bussar kan köpas in kan reparationskostnaderna reduceras 
något. 

För bildning och arbete gäller att det stycket med åtgärder/konsekvenser vid avvikelser i 
tertialrapporten enbart innehåller mycket generella beskrivningar av hur verksamheten 
arbetat/arbetar/kommer att arbeta framgent. Det beskrivs hur man hoppas att det förändrade 
arbetssättet kommer att ha en positiv inverkan på kostnaderna. Dock finns inte en enda summa 
angiven på vilka besparingar som kan förväntas. Som en komplettering av ärendet finns en 
bilaga i vilken man utöver fortsatt implementering av den nya organisationen/arbetsmetoder 
listar en handfull punkter för att komma tillrätta med det ekonomiska underskottet. I bilagan 
skriver tjänstepersonen också att åtgärderna sannolikt behöver kompletteras av en ökad 
resurssättning. Punkter som inkluderas i bilagan är tätare uppföljning och fler nyckeltal som 
ska redovisas för nämnden och att grupper bildas med både politiker och tjänstemän för att 
närmare följa arbetet. Inte heller någon utav dessa åtgärder är specificerade med belopp eller 
tidsatta. 

Vidare gäller för utbildningsnämnden att nämnden på sammanträdet i oktober under punkten 
"Ekonomisk månadsuppföljning 2019" fattat beslut om att "ge förvaltningen i uppdrag att ta 
fram en åtgärdsplan för den del av underskottet som tidigare upprättad åtgärdsplan inte 
omfattar". Det specificeras inte när detta uppdrag ska återrapporteras eller vilka exakta delar 
av verksamheten som berörs. Den ekonomiska månadsuppföljningen på sammanträdet i 
december innehåller ingen återrapportering av uppdraget utan enbart sedvanlig ekonomisk 
uppföljning . Vid kontakt med kommunen framkommer att någon ny plan inte tagits fram då 
arbetet i nämnden under de sista månaderna 2019 kommit att fokuseras på de brister som 
uppmärksammats inom delar av nämndens verksamhetsområde. 

3.3.2. Bedömning 

Det finns rutiner för uppföljning men effekterna av uppföljningen bedöms som svaga och 
otillräckliga. Månadsuppföljningar presenteras för nämnderna men det förflyter ofta för lång tid 
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mellan det att informationen sammanställs till att den presenteras för nämnden. 
Månadsuppföljningarna skiljer sig år mellan nämnderna och innehåller inte alltid en beskrivning 
eller analys av redovisat ekonomiskt läge utan i vissa fall enbart en ekonomisk uppställning. 
Det är av högsta vikt att uppföljningarna faktiskt belyser de förändringar som det fattats beslut 
om. 

Vi bedömer det som positivt att kommunstyrelsen har fastställt former för sin uppsiktsplikt och 
under året etablerat ett arbetssätt som möjliggör dialog med respektive nämnd kring mål, 
ekonomi och verksamhet. För att dialogerna ska uppnå sitt syfte måste kommunstyrelsen vara 
väl förberedd och insatt i nämndens verksamhet. Kommunstyrelsen behöver göra sin egen 
riskanalys, dvs vilken nämnd behöver störst stöd för att uppnå en verksamhet i balans. Stödet 
behöver situationsanpassas. Kommunstyrelsen kan också behöva bidra med centralt placerad 
kompetens för att bistå nämnd och förvaltning. 

De handlingsplaner som upprättats vid underskott uppvisar flera brister. De innehåller inte 
tydliga beskrivningar av åtgärder eller vilka besparingar som kan förväntas . Inte heller åtföljs 
de av tydliga tidsplaner. Det gör det svårt att med säkerhet utläsa och bedöma vilka faktiska 
åtgärder nämnden avser vidta för att minska kostnaderna. I flera fall har nämnderna inte följt 
upp besluUskrivningar om nya åtgärdsplaner som annars skulle behandlats av nämnderna 
under hösten. 
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4. Sammanfattande bedömning 
Det är vår sammanfattande bedömning att arbetet med budget samt effektiviseringar och 
besparingar behöver utvecklas. Vår bedömning grundar sig på att budgetföljsamheten i 
kommunen av flera beskrivs som låg och att budgeten inte ses som ett tillräckligt styrande 
dokument. Förhoppningsvis kan en ny struktur för budgetarbetet skapa en tydligare involvering 
av nämnderna vilket kan förväntas ge ett ökat fokus på budget och ekonomisk uppföljning 
liksom att ansvaret för att driva effektiviseringar och besparingar blir tydligare. 

Den ekonomiska månadsuppföljningen behöver innefatta både siffror och analyser och 
beskrivningar av verksamheten. För utbildningsnämndens del (bildning och arbete) samt vård 
och omsorgsnämnden består verksamheten till stor del av verksamheter som är lagstyrda och 
en stor del av nämndens kostnader drivs av dagliga biståndsbeslut i verksamheten. Detta 
innebär att det finns en nära koppling mellan den ekonomiska styrningen och 
verksamhetsstyrningen inom nämndens verksamheter. Ekonomiska mått och 
verksamhetsmått behöver således komplettera varandra och hänga ihop med nämndens 
målsättningar för att nå en god ekonomisk hushållning samtidigt som den erbjuder en välfärd 
av god kvalitet gentemot sin målgrupp. 

De effektiviseringsåtgärder som på sikt krävs för att verksamheterna ska ha en budget i balans 
och nå det ekonomiska överskottsmålet om 2,6% kräver långsiktiga bedömningar av den 
ekonomiska utvecklingen och åtgärdsbehoven . Likaså kräver detta särskilda analyser av de 
verksamhetsmässiga förutsättningarna för vilket vi menar vi bör föregå budgetprocessen. Däri 
bör också kommunstyrelsen på ett tydligare sätt kräva att nämnderna beskriver vilka 
eventuella konsekvenser som besparingar och effektiviseringar kan antas innebära för 
kvaliteten. Detta för att säkerställa att fullmäktiges beslut om budget fattas på välinformerade 
grunder. 

Mot bakgrund av de stora underskotten i verksamheterna finns det anledning för 
kommunstyrelsen att ta aktiv och sammanhållande roll för uppföljningen av budget och mål. 
De beslutade dialogmötena är ett gott initiativ vars former och innehåll dock behöver utvecklas 
och konkretiseras ytterligare. 

Vid granskningen framkommer flera exempel på beslut som inneburit ökade kostnader men 
som där det inte fattats beslut om finansiering . Vi vill påpeka vikten av att fatta beslut om 
verksamhet och finansiering samtidigt och där exempelvis verksamhet och ambitionsnivå 
också följs av avsatta pengar, eller om så är fallet, att det tydliggörs att finansieringen ska lösas 
genom omprioriteringar. Det får inte råda några tvivel om hur verksamheten ska finansieras 
som sedan får till följd att det uppstår budgetavvikelser. 

Vidare bedömer vi att de handlingsplaner som upprättats vid underskott uppvisar flera brister. 
De är i flera fall svårt att med säkerhet utläsa och bedöma vilka faktiska åtgärder nämnderna 
avser vidta för att minska kostnaderna. Det hör till den kommunala vardagen att hantera 
ekonomiska underskott men vi noterar att exempelvis utbildningsnämnden område bildning 
och arbete under året inte kunnat presentera underlag med specificerad besparingspotential4

. 

Det är utifrån de budgetuppföljningar som gjorts tertialvis i nämnderna svårt att få en tydlig 
uppfattning om hur stora besparingar som åtgärdsplanerna förväntas ge, både för innevarande 
år och på sikt. Särskilt eftersom flera utav underlagen är otydliga och inte innehåller tydliga 
beräkningar, konkreta siffror eller tidsplaner. I flera fall har nämnderna inte följt upp 
beslut/skrivningar om nya åtgärdsplaner som skulle behandlats av nämnderna under hösten. 

4 Utöver ärendet till kommunstyrelsen som enbart var en uppräkning av kostnaderna för 9,5 årsarbetare 
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Revisionsfrågor 
Har tillräckliga åtgärder vidtagits för att 

Svar 
Nej. 

uppnå de av kommunfullmäktige Några generella besparingskrav ålades inte verksamheterna inför 
beslutade besparingskraven? 2019. På flera håll finns betydande negativa ekonomiska 

avvikelser jämfört med de av fullmäktige fastställda ramarna. De 
ekonomiska avvikelserna är av såväl engångskaraktär som av 
strukturell karaktär vilket då också gäller för de åtgärder som 
vidtagits. Atgärdsplanerna är av varierande kvalitet och innehåller 
inte alltid en tydlig bild av tidplan och belopp för de åtgärder som 
vidtas. De åtgärder som beslutats och vidtagits har ännu inte gett 
som resultat att verksamheten för helåret 2019 prognostiserar en 
ekonomi i balans. 

Är uppföljningen av effektiviseringar Delvis. 
tillräckliga för att kontinuerligt bedöma Det finns en beslutad struktur för såväl månatliga rapporter som 
dess effekter? ekonomiska uppföljningar och prognoser. Nämnderna behöver 

framgent få tydliga ekonomiska månadsuppföljningar inkl analys 
på varje sammanträde. Dialogmötena bedöms utgöra ett stöd för 
förståelse av verksamhetens ekonomiska resultat och 
måluppfyllelse. Mötena kan dock utvecklas ytterligare och bland 
annat fokusera mer på åtgärder och uppföljning vid ekonomiska 
avvikelser. 

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi kommunstyrelsen att: 

► Tillsammans med nämnderna genomlysa de verksamhetsmässiga förutsättningarna i 
syfte att identifiera verksamheter där effektiviseringar har största ekonomiska påverkan 
till minsta negativa konsekvens i syfte att möta det långsiktiga behovet av 
effektiviseringar och besparingar och överskottsmålet. 

► Kräva att nämnderna som en del av budgetprocessen tydliggör vilka kvalitativa 
konsekvenser som effektiviseringsarbetet kan innebära, samt följa upp dessa. 

► Fortsatt utveckla sin uppsiktsplikt gentemot nämnderna och öka den interna styrningen 
och kontrollen på ekonomiområdet genom att exempelvis ställa krav på nämnder att 
redovisa tydliga siffersatta åtgärder och tidsplaner vid ekonomiskt underskott. 

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi utbildningsnämnden samt vård- och 
omsorgsnämnden att: 

► Öka den interna styrningen och kontrollen på ekonomiområdet, genom exempelvis 
utbildning om ekonomistyrningen inom nämndens område och aktuella ekonomiska 
förutsättningar samt ha aktuell uppföljning av det ekonomiska läget vid varje 
sammanträde. 

► Fatta nödvändiga struktur- och inriktningsbeslut, inklusive tydliga finansierings
planer, för att på ett par års sikt kunna anpassa verksamheten till förväntade 
ekonomiska ramar inkl. hur överskottsmålet ska uppnås. 

Båstad den 4 februari 2020 

Hanna Ericsson 
EY 
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Bilaga 1: Källförteckning 

Intervjuade funktioner: 

► Kommunstyrelsens ordförande 

► Kommunstyrelsens 1 :a vice ordförande 

► Kommunstyrelsens 2:a vice ordförande 

► Kommundirektör · 

► Ekonomichef 

► Skolchef 

► Biträdande Skolchef 

► Två ekonomer inom bildning och arbete 

► Socialt ansvarig socionom, vård & omsorg, dåvarande tf vård- och omsorgschef 

► Två ekonomer inom vård & omsorg 

Dokument: 

► Budget 2019 inkl. Plan 2020-2021 

► Budget 2020 

► Delårsrapport per 2019-08-31 

► Budgetprocessen, Beslut KS 2014-02-12, dnr KS 145/14-906 

► Budget 2016- reviderad budgetprocess, beslut KS 2016-02-03, dnr KS 001096/2015-906 

► Anvisningar tertial 1, Budgetuppföljning per 2019-04-30, Ekonomienheten 2019-04-08 

► Utvecklade former för dialog mellan kommunstyrelsen och nämnderna inom ramen för 
kommunstyrelsens uppsitsplikt, beslut KS 2019-02-06, dnr KS 001141/2018-100 

► Minnesanteckningar från dialogmöten mellan KS och nämnder/styrelser 2019 

► Protokoll och handlingar från Vård- och omsorgsnämndens sammanträden 2019 

► Protokoll och handlingar från Utbildningsnämndens sammanträden 2019 
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Datum: : 2020-01-21. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Johan Peterson 

Dnr: KS 000016/2020 – 900 
 
 

Beslutslogg  
 
 

Förslag till beslut 
 
Bilagd redovisning daterad den 21 januari 2020 godkänns. 

 
Sammanfattning av ärendet 
 
Till stöd för kommunfullmäktiges beslutsfattande och uppföljning finns en beslutslogg. Loggen 
innehåller uppgifter om väckta ärenden och ärenden som bordlagts eller återremitterats. 
Kommunfullmäktiges presidium ansvarar för beslutsloggen och samråd sker med förvaltning-
en innan den skickas ut till sammanträdet. 
 
 
 
Kommunledningskontoret 
Johan Peterson, Nämndsekreterare 
 
 
 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Beslutslogg daterad 2020-01-21. 
 
Samråd har skett med: 
Kommunfullmäktiges presidium.  
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   Dnr: KS 000408/2019-900 
 

 

  1(1) 

 

Beslutslogg för kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktiges beslutslogg innehåller övergripande information om inlämnade motioner/medborgarförslag, beredningsuppdrag och övriga ärenden som 
återremitterats/bordlagts av kommunfullmäktige.  

 

Motioner 

Inkommen Dnr Beskrivning av uppdraget Ansvarig Status Till KF 

2020-02-04 77/20 Mer ängsmarker (C) Kommunstyrelsen Motion redovisas på nästa fullmäktigesammanträde.  2020 

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

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

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

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

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

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

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

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

2019-01-29 89/19 Utökad samverkan med  idéburna sektorn (C)  Kommunstyrelsen Motion redovisad och handläggning pågår. Feb 2020 

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

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

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

(L) 

Kommunstyrelsen Motion redovisad och handläggning pågår. Apr 2020 

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

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

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

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

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

2017-10-18 1120/17 Alkolås i kommunala fordon (C)  
 
 
 

Kommunstyrelsen Motion redovisad och handläggning pågår.  Mar 2020 
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Motioner fortsättning 

Inkommen Dnr Beskrivning av uppdraget Ansvarig Status Till KF 

2017-10-12 1079/17 Motionsspår med belysning i Båstad/Hemmeslöv, Östra-
Karup, Torekov, Västra Karup, Grevie och Förslöv senast 
2026 (C)  

Kommunstyrelsen Motion redovisad och handläggning pågår. Feb 2020 

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

Kommunstyrelsen Motion redovisad och handläggning pågår. Mar 2020 

 

 

Medborgarförslag 

Inkommen Dnr Beskrivning av uppdraget Ansvarig Status Till KF 

2019-07-19 597/19 Upprätta ett café vid Båstads tågstation Kommunstyrelsen Redovisad och handläggning pågår.  Mar 2020 

 

Bordläggningar/återremisser  

Upprättat Dnr Beskrivning av uppdraget Ansvarig Status Till KF 
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Datum: : 2020-01-27. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Johan Peterson 

Dnr: KS 000069/2020 – 100 
 
 

Interpellation till utbildningsnämndens ordförande -  
Kommunanställningar samt ersättningar till familjehem 
 
 
Förslag till beslut 
 
Interpellationen godkänns och får besvaras av utbildningsnämndens ordförande Thomas Nerd 
(S).  

 
Sammanfattning av ärendet 
 
Bo Wendt (BP) har lämnat in en interpellation angående kommunanställningar samt ersätt-
ningar till familjehem till utbildningsnämndens ordförande Thomas Nerd (S). Interpellationer 
besvaras senast sammanträdet efter att den har godkänts och svaret ska vara skriftligt. 
 
 
 
Kommunledningskontoret 
Johan Peterson, Nämndsekreterare 
 
 
 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Interpellation från Bo Wendt (BP), 2020-01-27. 
Utredning av Anna Bernulf Jansson, 2019-10-23.  
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Svar på interpellation 

BÅSTADS KOMMUN 
KornrT:: v1< ·;rpl se:1 

2020 -02- 10 
Onr. k$.. 0.0. . 0. .0 .6.9./ 
........ 2.0.Z.0 ... --:-.. J.0.6 . 

1. Hur har detta kunnat ske och vad anser du är huvudorsaken till det inträffade? 

Jag har lämnat utförliga redogörelser över orsaker och händelseförlopp inom individ 
och familjeomsorgen både till kommunfullmäktige och kommunstyrelse. Bristande ruti
ner, brister i politisk uppföljning och dåligt ledarskap är orsaker till det inträffade. Sä
kert spelar det stor roll att många nyckelpersoner saknat adekvat utbildning och har 
bristande erfarenhet av denna komplexa verksamhet. 

Anna Bernulf Jansson anger i sin rapport: orsaken till missförhållandet grundar sig även i 
ett större systemfel med bland annat bristande arbetsledning, bristande dokumentation, 
avsaknad av riktlinjer, rutiner och egenkontroll. 

2. Hur ser du på framtiden för verksamheten IFO och placering under utbild
ningsnämnden? 

Bristerna är omfattande. Det kommer ta tid och kräva stora resurser att åtgärda. Vi har 
en god möjlighet att komma tillrätta med problemen. Placeringen av individ- och famil
jeomsorgen under utbildningsnämnden bygger på uppfattningen att det finns synergief
fekter i mötet med utbildningsverksamheten kring den unge. Min uppfattning är att den 
effekten är viktig mer;i inte nödvändigtvis har med hur den politiska styrningen är orga
niserad. 

3. Hur får vi en bättre politisk styrning av ekonomi, anställningar, placeringar av 
barn mm inom IFO? 

Det finns många olika modeller för politisk styrning. Det förefaller ganska uppenbart att 
en förändring av nuvarande politiska organisation är nödvändig. Jag välkomnar en be
redning av hur socialtjänsten som helhet skall styras och ledas. Det är en komplex och 
viktig verksamhet som behöver ökat politiskt fokus. 

4. Vad orsakar villervallan för extra kostnader under 2020? Kommer barn och 
unga drabbas ytterligare? 

Utbildningsnämnden har goda förhoppningar på att prognosarbetet och ekonomistyr
ningen ska få en högre kvalitet under 2020. För att komma tillrätta med placeringskost
naderna måste vi växla över till ett mer förebyggande arbete i egen regi och samverka i 
familjen Helsingborg. Det kommer kräva resurser och kompetenshöjning. Utbildnings
nämnden har därför begärt medel för att rätta till bristerna. Till detta kommer att vi se
dan många år har obalanser avseende placeringskostnader. 

Kommer barn och unga att drabbas ytterligare? 
Anna Bernulf Jansson anger i sin rapport: Bristerna är däremot så pass omfattande att 
det kommer ta tid och kräva stora resurser innan dessa är åtgärdade. Bedömningen görs 
därför att något liknande skulle kunna inträffa igen till dess att bristerna är åtgärdade. 

Thomas N erd (SJ 
Utbildningsnämndens ordföran_de 
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Som bilaga till min interpellation bilägger jag kommunens egen utredning 
utförd av konsult Anna Bemulf Jansson daterad 2019-10-23. Jag tycker 
det är oerhöti viktigt att samtliga kommunfullmäktiges ledamöter tar del 
av rapporten som ytterst ansvariga för kommunens verksamhet. 
Rappo1ien är mycket allvarlig då felaktig myndighetsutövning i många fall 
orsakat mycket lidande för många barn. 

Här har anställts folk utan adekvat utbildning. 

Ersättningar till familjehem har skett godtyckligt utan normer eller ramar. 
Detta samtidigt som verksamheten går kraftigt minus. 

1 Hur har detta kunnat ske och vad anser du är huvudorsaken till det 
inträffade? 

2 Hur ser du på framtiden för verksamheten IFO och placering under 
utbildningsnämnden? 

3 Hur får vi en bättre politisk sty1ning av ekonomi, anställningar 
placeringar av barn mm inom IFO? 

Du använde ordet villervalla inom IFO på kommunstyrelsen den 10 
januari. Vad orsakar villervallan för extra kostnader under 2020? 
Kommer barn och unga att drabbas ytterligare? 

För Bjärepartiet 
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Utredning av lex Sarah  
Diarienummer IVO: 

Utredning inleds: 2019-10-23 

Utredarens befattning/funktion: Socionomkonsult 

Enhet: Individ- och familjeomsorgen 

 

Inspektionen för Vård och omsorg (IVO) har efter ett beslut av enhetschef Joonas Terje inlett en 

tillsyn av verksamhetsområdet barn och unga inom socialtjänsten i Båstad. Bakgrunden är att ett 

enskilt klagomål inkommit till IVO den 4 september 2019 samt att IVO därefter fått in samman-

lagt 17 lex-Sarah anmälningar från nämnden. Klagomålet redovisas i ett separat dokument. 

Nämndens redovisning av det enskilda klagomålet samt utredningarna för nämndens lex-Sarah 

anmälningar ska ha inkommit till IVO den 11 december. IVO meddelar att ansvarig utredare inte 

behöver göra 17 separata lex-Sarah utredningar utan istället sammanfoga underlaget till en utred-

ning.  

 

 

Bakgrund till rapporten om missförhållanden:  
Båstad kommuns socialtjänst har under flera år brottats med problem i arbetsgruppen barn- och 

ungdom (BoU) utifrån bland annat bristande arbetsledning, avsaknad av kvalitetsledningssystem, 

mobbning av kollegor samt samarbetssvårigheter med andra enheter. När den dåvarande utveckl-

ingschefen säger upp sig i slutet av 2018 för att flytta till annan ort, fattas beslut att enhetschefen 

för BoU tilldelas dennes tjänst. Titeln utvecklingschef omvandlas senare till biträdande social-

chef. Att enhetschefen tilldelas den högre tjänstegraden beror på att det var nödvändigt att hon 

inte längre hade ett direkt personalansvar. Ny enhetschef för BoU tillträder sin tjänst 2019-04-01 

och är jurist. Eftersom enhetschefen inte har faktisk kunskap gällande socialtjänstens arbete fattas 

beslut att rekrytera en 1:e socialsekreterare med kompetens inom området. 1:e socialsekreterare 

tillträder sin tjänst 2019-06-03. Enhetschefen inom BoU får ingen introduktion överhuvudtaget 

till sin nya roll av den avgående enhetschefen som tillträtt tjänsten som biträdande socialchef.  

Enhetschefen går då på egen hand igenom olika dokument i dataprogram samt pärmar och har 

samtal med personal. Enhetschefen finner ganska snabbt oegentligheter – felaktigheter gällande 

lönerevision, rehabiliteringsärenden, icke hanterade lex Sarahrapporter samt ärenden som visar 

på bristande arbetsledning. Enhetschef börjar föra egen dokumentation över de brister som fram-

kommer gällande biträdande socialchef och informerar därefter socialchefen om bristerna. En-

hetschefen finner även att tre socialsekreterare inom BoU samt en familjehemssekreterare, grovt 

brister i sin handläggning av ärenden.  

 

Samma dag som 1:e socialsekreterare börjar sin tjänst har enhetschefen samtal med två av social-

sekreterarna utifrån bristerna i deras handläggning i olika ärenden. Efter mötet med enhetschefen 

säger dessa två socialsekreterare upp sig och lämnar arbetsplatsen samma dag. Socialchef ber om 
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ett underlag gällande biträdande socialchefens tidigare arbetsledning som enhetschef då det be-

hövs för att kartlägga bristerna som påtalats. 1:e socialsekreterare får detta uppdrag när hon till-

träder sin tjänst 2019-06-03. Under kartläggningen framkommer bland annat att biträdande soci-

alchef, främst i sin tidigare roll som enhetschef, under en längre tid varit inne i olika ärenden för 

att kamouflera felaktigheter, bakåtdatera beslut samt radera beslut. Kartläggningen visar på en 

systematik i att försöka täcka upp för vissa socialsekreterares misstag. Kartläggningen resulterar i 

en rapport som 1:e socialsekreterare samt enhetschef BoU redovisar för socialchefen 2019-06-26. 

Som en konsekvens av de brister som framkommer avseende handläggning av ärenden lämnar 

ytterligare två socialsekreterare sina tjänster under juli månad.  

 

I mitten av juli kallar socialchef till ett möte med enhetschef BoU samt 1:e socialsekreterare. So-

cialchefen informerar om att hon själv kommer hantera rapportens innehåll samt fatta beslut gäl-

lande lex Sarah rapporterna, vilket även avser tidigare inkomna lex Sarah rapporter som dåva-

rande enhetschef valde att inte hantera när de hamnade på hennes bord i mars 2019. Socialchefen 

menar att hon kommer hantera allt i rapporten samt hålla samtal med biträdande socialchef. Soci-

alchefen säger vidare att behov finns av en omorganisation och att hon kommer hantera även det 

snarast möjligt. Därefter händer ingenting på flera veckor förrän information delges att biträ-

dande socialchef kommer arbeta hemifrån i några veckor innan hon slutar sin tjänst. Vid biträ-

dande socialchefs sista arbetsdag sker ingen överlämning, genomgång eller avslut. Ingen vet ex-

empelvis vilka samverkansgrupper hon varit delaktig i. Sammantaget har på kort tid under som-

maren 2019 fyra socialsekreterare samt deras tidigare arbetsledare lämnat förvaltningen. Vid ge-

nomgång av socialsekreterarnas och biträdande socialchefs ärenden, akt skåp och lådor upptäcks 

kontinuerliga felaktigheter i hantering av ärenden. Det framkommer att pappersdokumentation 

ligger blandat i olika ärendemappar, inkomna orosanmälaningar hittas som inte har hanterats, 

ofullständiga utredningar och avsaknad av dokumentation i ärenden.  

 

Socialchef informerar bildningschef/biträdande kommunchef muntligen i augusti om rapporten 

daterad 26 juni. Bildningschef/biträdande kommunchef uppfattar socialchef som att hon har kon-

troll över situationen. Enhetschef BoU, 1:e socialsekreterare samt övrig personal på enheten är 

dock av en annan uppfattning. Även om vissa medarbetare lämnat sina tjänster kvarstår de grund-

läggande problemen med avsaknad av exempelvis riktlinjer, rutiner, tydlig styrning och struktur. 

Socialchefen tar inte tag i detta, inte heller hanteras lex Sarahrapporterna som utlovat. Regel-

bundna budgetmöten hålls under 2019 då ekonomiansvarig uppmärksammar att posten för kon-

sulter ökar, samtidigt som det inte finns budgeterat för konsulter, något ekonomiansvarig signale-

rar oro inför. I oktober 2019 är denna kostnad uppe i ca 1,8 miljoner. Under ett möte med led-

ningsgruppen för BoU är socialchefen tydlig med att posten gällande konsultkostnader ska göras 

så osynlig som möjligt vid redovisning inför nämnd. Enhetschef BoU och 1:e socialsekreterare 

upplever i mötet att det finns en tystnads- och mörkläggningskultur som de inte vill vara en del 

av. De väljer att därför kontakta nämndsordförande direkt och informera honom om rapporten 

daterad 26 juni. Under den följande veckan går bildningschef/biträdande kommunchef samt ny-

tillträdd biträdande socialchef igenom rapporten med ledningsgruppen för BoU, vilket resulterar i 

att 8 lex Sarah-rapporter anmäls till IVO 2019-10-11. Socialchef väjer att säga upp sig 2019-10-

14 och lämnar sin tjänst samma dag. Beslut fattas därefter i nämnd att låta en extern konsult ut-

reda lex Sarah-rapporterna med start 2019-10-23. 

 

Vid nästkommande budgetuppföljning med nämnd är nämndsordförande tuff i sin kritik gällande 

Individ och familjeomsorgens eskalerande budget. Han önskar alla kort på bordet. Nämndsordfö-

rande menar att ingen har kontroll över budgeten och att den stjälper kommunens ekonomi. När 
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nämndsordförande ställer frågan om detta är allt utifrån den redovisade rapporten och om alla 

kort är lagda på bordet svarar bildningschef/ biträdande kommunchef att det är allt. Det råder 

dock olika meningar om i vilken utsträckning bildningschef/biträdande kommunchef hade insikt 

gällande omfattningen av de rådande missförhållandena inom socialtjänsten. Detta resulterar i att 

1:e socialsekreterare dagen efter nämndsmötet mejlar nämndsordförande information om fort-

satta missförhållanden på enheten, vilket i sin tur leder till att ytterligare 9 lex-Sarah rapporter 

anmäls till IVO 2019-10-18. Bildningschef/biträdande kommunchef blir därefter avstängd från 

sin tjänst. Enhetschef inom stabverksamheten för Vård och Omsorg i Båstad, med mångårig erfa-

renhet av socialtjänstens olika områden, blir tillförordnad socialchef och påbörjar uppdraget 

2019-11-15.  

 

 

Lex-Sarah anmälningarna 
 

Dnr 85/2019 

Vad har det rapporterade missförhållandet eller risken för ett missförhållande bestått i? 

”En 12-årig flicka där det inkommer 7 orosanmälningar om missförhållanden i hemmet, utan att 

man agerar i ärendet. Ingen kontakt tas med familjen vars situation förvärras. Till slut tar en 

skolkurator hem flickan till sig. Ärendet har därefter inte utretts, utan blivit liggande.” 

Vilka konsekvenser har missförhållandet eller risken för ett missförhållande fått för den 

enskilde? 

Det har inte gått att utreda några konsekvenser då underlaget för anmälan inte gått att få fram. 

Någon information finns därför inte vem flickan är eller vilken skola som gjorde orosanmälning-

arna.  

När togs den muntliga eller skriftliga rapporten emot? 

Missförhållandet redovisades i den övergripande rapporten som sammanställdes och rapportera-

des till socialchef 26 juni 2019. 

När och hur uppmärksammades missförhållandet eller risken för ett missförhållande?  

Ansvarig handläggare avslutar hastigt sin tjänst i början av juni 2019. Vid genomgång av dennes 

akt skåp hittas ett papper med uppgifter om att orosanmälningar inkommit från skolan. I verk-

samhetssystemet Procapita finns inte några anmälningar registrerade. En notering gällande detta 

görs av 1:e socialsekreterare på ett separat dokument när pappret i akten först hittas, dock inte 

med personnummer eller namn. Därefter har pappret med informationen om orosanmälningarna 

försvunnit och inte gått att finna. 

När inträffade missförhållandet? 

Dokumentet ska ha varit stämplat 2017.  

Vilka orsaker till missförhållandet eller risken för missförhållande har identifierats? 

Den grundläggande orsaken är bristande handläggning och avsaknad av en rättssäker och funge-

rande rutin när en orosanmälan inkommer till socialtjänsten i ett pågående ärende. Orosanmälan 

har inte registrerats i systemet som inkommen handling och inte hanterats av mottagning eller 

socialsekreterare. Det är dock oklart om orosanmälan gällde ett nytt ärende eller om det var en 

orosanmälan som inkom i ett redan pågående ärende. Vid tiden för missförhållandet finns otyd-

liga rutiner för hur mottagningen ska agera i olika ärenden. Orsak till missförhållandet grundar 

sig även i ett större systemfel gällande bristande dokumentation, bristande arbetsledning och ar-

betsmiljö, avsaknad av riktlinjer, rutiner och egenkontroll. 
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Dnr 86/2019 

Vad har det rapporterade missförhållandet eller risken för ett missförhållande bestått i? 

” Två syskon på 7 respektive 8 år är placerade i familjehem utan att något barnsamtal genomförs 

på 1 ½ år. Vid genomgång visar det sig att skolan signalerat bristande hygien hos barnen, svält 

och religiös kontroll hos familjehemmet.” 

Vilka konsekvenser har missförhållandet eller risken för ett missförhållande fått för den 

enskilde? 

Det finns inget underlag som styrker uppgifterna i orosanmälan gällande brister i familjehemmet 

eller hur dessa har kommit anmälaren till del. Det finns ingen dokumentation avseende samtal 

med familjehemmet utifrån den oro som beskrivs i anmälan. Framkommer dock under lex-Sarah 

utredningen att barnen fortfarande är placerade i familjehemmet, men att de kommer att ompla-

ceras. Vid hembesök i familjehemmet 2019-06-11 uppfattar den nya handläggaren hemmet som 

torftigt både gällande den fysiska som den emotionella miljön. Flera barnsamtal genomförs av 

nya handläggaren med båda barnen. De berättar då om att de inte trivs och inte mår bra i familje-

hemmet och att de önskar få komma till ett annat familjehem. Med anledning av vad som fram-

kommer i barnsamtalen görs dock bedömning att missförhållandet inte utgjort en allvarlig risk 

för barnens säkerhet, liv, fysiska och psykiska mående. 

När togs den muntliga eller skriftliga rapporten emot? 

Missförhållandet redovisades i den övergripande rapporten som sammanställdes och rapportera-

des till socialchef 26 juni 2019. 

När och hur uppmärksammades missförhållandet eller risken för ett missförhållande?  

Vid genomgång av familjehemsärenden under juni månad 2019 hittas en orosanmälning i botten 

på akt skåpet. Vid granskning av ärendet i verksamhetssystemet Procapita är denna orosanmäl-

ning inte registrerad. En notering gällande orosanmälan görs av 1:e socialsekreterare när doku-

mentet först hittades, men därefter har orosanmälan försvunnit och har under utredningstiden inte 

återfunnits. Oklart om dokumentet försvunnit av misstag eller om den tidigare familjehemssekre-

teraren avlägsnade dokumentet i samband med att hon rensade i sina akter inför att hon skulle 

sluta sin tjänst under juli månad 2019. 

När inträffade missförhållandet? 

Orosanmälan ska ha varit stämplad 2018. Barnen placerades i familjehemmet under februari 

2018. Innan dess agerade familjehemmet kontaktfamilj åt barnen och är följaktligen kända av 

såväl barnen, deras familj och släkt som socialtjänst.  

Vilka orsaker till missförhållandet eller risken för missförhållande har identifierats? 

Den grundläggande orsaken är bristande handläggning av den dåvarande ansvarige barnsekrete-

raren samt familjehemssekreteraren. Det framkommer att familjehemssekreteraren endast gjorde 

hembesök i de familjehem som hon tyckte om, övriga familjehem besöktes inte. Barnsekrete-

raren och familjehemssekreteraren arbetade nära varandra och delade samma syn på hur arbetet 

skulle utföras. Orsak till missförhållandet grundar sig även i ett större systemfel gällande bris-

tande dokumentation, bristande arbetsledning och arbetsmiljö, avsaknad av riktlinjer, rutiner och 

egenkontroll. 

 

 

Dnr 87/2019 

Vad har det rapporterade missförhållandet eller risken för ett missförhållande bestått i? 

” Tre syskon lämnas hemma där pågående hedersrelaterat våld förekommer. Endast den äldsta 

systern omhändertas med stöd av LVU. Ärendet blir därefter liggande under tre månader.” 

Vilka konsekvenser har missförhållandet eller risken för ett missförhållande fått för den 

enskilde? 
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Utifrån uppgifter om storasysterns utsatthet inleds utredning 2019-03-21 på de yngre syskon. 

Dagen efter har socialsekreterare vid mottagningen samtal med föräldrarna. Samråd med ansva-

rig arbetsledare genomförs inte, ordentlig skyddsbedömning saknas, ingen rådgörande kontakt 

tas med Barnahus Helsingborg innan mötet, inte heller med länsstyrelsens nationella stödtelefon 

gällande hedersförtryck. Hur barnen reagerar då deras äldre syster blir omhändertagen dokumen-

teras aldrig. Barnen fortsätter vistas i en familjemiljö präglad av hedersrelaterat våld. Ett av bar-

nen är en flicka och det konstateras i efterhand att hon blir mer utsatt för kontroll i hemmet än 

sina bröder. Föräldrarna har fortsatt möjlighet att påverka sina barn gällande vad de får berätta 

och vad de inte får berätta. Socialtjänsten har brustit i handläggningen vid de inledande kontak-

terna samt brustit i att inte påbörja och fullfölja utredningen. Bedömning görs att missförhållan-

det lett till allvarlig risk för barnens säkerhet, fysiska och psykiska mående.         

När togs den muntliga eller skriftliga rapporten emot? 

Missförhållandet redovisades i den övergripande rapporten som sammanställdes och rapportera-

des till socialchef 26 juni 2019. 

När och hur uppmärksammades missförhållandet eller risken för ett missförhållande?  

Ansvarig socialsekreterare avslutar hastigt sin tjänst i början av juni 2019. Vid ett tjänstemanna-

möte med genomgång av dennes ärenden diskuteras utredningen gällande en omhändertagen 

flicka. Det framkommer att flickan har tre yngre syskon där utredning är inledd på samtliga. En 

granskning i Procapita visar att inget utredningsarbete har påbörjats av ansvarig socialsekrete-

rare.    

När inträffade missförhållandet? 
Utredning på barnen inleds 2019-02-21. Under lex Sarah utredningen framkommer att mottag-

ningssekreterare haft inledande samtal med föräldrarna, vilket inte är enligt rutin i de fall där för-

äldrar misstänkts för att utsätta sina barn för våld. 

Vilka orsaker till missförhållandet eller risken för missförhållande har identifierats? 

Den grundläggande orsaken är bristande handläggning av både mottagningssekreterare samt av 

den dåvarande socialsekreteraren. Mottagningssekreterare har inte tillräcklig kunskap i ärenden 

som handlar om våld och hedersrelaterat våld och saknar relevant stöd från arbetsledande enhets-

chef. Ansvarig socialsekreterare brister i handläggningen. Oklart ifall det beror på nonchalans, 

slarv eller stress, samtidigt som det kan konstateras i efterhand att ansvarig socialsekreterare inte 

hade en ansträngd arbetssituation. Orsak till missförhållandet grundar sig även i ett större system-

fel med bland annat bristande arbetsledning, bristande dokumentation, avsaknad av riktlinjer, 

rutiner och egenkontroll. 

 

 

Dnr 88/2019 

Vad har det rapporterade missförhållandet eller risken för ett missförhållande bestått i? 

”En 14-årig flicka utsätts för sexuellt övergrepp av flera pojkar i skolan. Skolan anmäler. Ärendet 

blir liggande under tre månader innan handläggare kontaktar flickan. Ingen polisanmälan görs.” 

Vilka konsekvenser har missförhållandet eller risken för ett missförhållande fått för den 

enskilde? 

Det har inte gått att utreda några konsekvenser då underlaget för anmälan inte gått att få fram. 

Det finns därför ingen vetskap om vem flickan är eller vilken skola som gjorde orosanmälan.  

När togs den muntliga eller skriftliga rapporten emot? 

Missförhållandet redovisades i den övergripande rapporten som sammanställdes och rapportera-

des till socialchef 26 juni 2019. 

När och hur uppmärksammades missförhållandet eller risken för ett missförhållande?  
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Efter att ansvarig socialsekreterare hastigt avslutar sin tjänst går 1:e socialsekreterare igenom 

dennes akt skåp. Under aktmappar hittas en orosanmälan från skolan med datering 2017. Det 

sitter handskrivna anteckningar häftade på anmälan. Framkommer av dessa anteckningar att so-

cialsekreterare haft kontakt med flickan, men ingen polisanmälan diskuteras eller blir gjord. An-

mälan är inte heller registrerad i Procapita. 1:e socialsekreterare gör en minnesnotering om detta 

på ett separat blad, men utan att skriva ner vem orosanmälan avser. Orosanmälan med anteck-

ningarna från akt skåpet har därefter försvunnit och inte gått att finna.  

När inträffade missförhållandet? 
Någon gång under 2017.  

Vilka orsaker till missförhållandet eller risken för missförhållande har identifierats? 

Den grundläggande orsaken är bristande handläggning och avsaknad av en rättssäker och funge-

rande rutin när en orosanmälan inkommer till socialtjänsten i ett pågående ärende. Orosanmälan 

har inte registrerats i systemet som inkommen handling och inte hanterats av mottagning eller 

socialsekreterare. Det är dock oklart om orosanmälan gällde ett nytt ärende eller om det var en 

orosanmälan som inkom i ett redan pågående ärende. Vid tiden för missförhållandet fanns otyd-

liga rutiner för hur mottagningen skulle agera i olika ärenden. Orsak till missförhållandet grundar 

sig även i ett större systemfel gällande bristande dokumentation, bristande arbetsledning och ar-

betsmiljö, avsaknad av riktlinjer, rutiner och egenkontroll. 

 

 

Dnr 89/2019 

Vad har det rapporterade missförhållandet eller risken för ett missförhållande bestått i? 

” En 17-årig flicka som är placerad på HVB-hem avviker 16 gånger under placeringens fyra må-

nader och testar positivt på narkotika varje gång hon kommer tillbaka, utan att det fattas beslut 

om att vård ska ges med stöd av LVU. Enligt journalanteckningen är bedömningen ”Vi väntar 

och ser”. 

Vilka konsekvenser har missförhållandet eller risken för ett missförhållande fått för den 

enskilde? 

Vid varje tillfälle som flickan avvek utsatte hon sig själv för olika risker utifrån att hon försökte 

få tag på narkotika och lyckades med detta. Att som ansvarig socialsekreterare och ansvarig en-

hetschef inte förstå allvaret i detta beteende och underlåtit att omhänderta flickan enligt LVU, 

utgör en risk för allvarligt missförhållande. Flickan och hennes mamma har hela tiden ställt sig 

positiva till placering och behandling utifrån flickans missbruk- och ångestproblematik. Flickans 

inställning anses dock inte vara helt tillförlitlig, men bedömning görs av ansvarig enhetschef att 

avvakta med ett omhändertagande. Ansvarig enhetschef menar i efterhand att det var den be-

dömning de ansåg vara bäst för flickan just då utifrån att de hellre ville ha henne med på frivillig 

väg än via tvångsåtgärd. Flickan har klarat sig väl, trots omständigheterna. Hon är idag myndig, 

hennes utveckling är positiv och hon bor på ett träningsboende. 

När togs den muntliga eller skriftliga rapporten emot? 

Missförhållandet redovisades i den övergripande rapporten som sammanställdes och rapportera-

des till socialchef 26 juni 2019. 

När och hur uppmärksammades missförhållandet eller risken för ett missförhållande?  

Ansvarig socialsekreterare avslutade hastigt sin tjänst i början av juni 2019. 1:e socialsekreterare 

går därefter igenom dennes ärenden och kontaktar boendet. Under samtalet framkommer att 

flickan under våren 2019 avvikit 16 gånger vilket avser de gånger flickan avvikit från själva bo-

endet samt vid olika aktiviteter som exempelvis restaurangbesök.  

När inträffade missförhållandet? 

Missförhållandet bedöms ha inträffat under handläggningsprocessen våren 2019. 
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Vilka orsaker till missförhållandet eller risken för missförhållande har identifierats? 

Den grundläggande orsaken är bristande handläggning av både ansvarig socialsekreterare och 

dåvarande enhetschef/arbetsledare. Orsak till missförhållandet grundar sig även i ett större 

systemfel gällande bristande dokumentation, arbetsledning, arbetsmiljö, avsaknad av riktlinjer, 

rutiner och egenkontroll. 

 

 

Dnr 90/2019 

Vad har det rapporterade missförhållandet eller risken för ett missförhållande bestått i? 

”Gällande en 15-årig flicka på rymmen, aktiv i narkotikaanvändande. Beslut tas att socialjouren 

inte behöver informeras innan handläggarna går hem för dagen, vilket resulterar i att polisen inte 

vet vart flickan hör hemma när de plockar upp henne mitt i natten. Flickan lämnas kvar på ga-

tan.”  

Vilka konsekvenser har missförhållandet eller risken för ett missförhållande fått för den 

enskilde? 

Det har inte gått att få fram underlaget till anmälan. Ingen notering finns i journal. Någon in-

formation om vad flickan utsattes för under den tid hon var på rymmen eller varför polisen lät 

henne vara kvar på gatan har inte gått att få fram.  

När togs den muntliga eller skriftliga rapporten emot? 

Missförhållandet redovisades i den övergripande rapporten som sammanställdes och rapportera-

des till socialchef 26 juni 2019. 

När och hur uppmärksammades missförhållandet eller risken för ett missförhållande?  

Ansvarig socialsekreterare avslutade hastigt sin tjänst i början av juni 2019. Vid genomgång av 

dennes ärenden och akt skåp upptäcks ett dokument från socialjouren daterat 2017. I rapporten 

från socialjouren framkommer den information som står i anmälan till IVO. 1:e socialsekreterare 

gjorde en notering gällande ärendet, men dokumentet med rapporten från socialjouren har däref-

ter försvunnit.                                        

När inträffade missförhållandet? 

Under 2017. 

Vilka orsaker till missförhållandet eller risken för missförhållande har identifierats? 

Ansvarig socialsekreterare brister i handläggningen. Det är oklart ifall det beror på nonchalans, 

slarv eller stress, samtidigt som det kan konstateras i efterhand att ansvarig socialsekreterare inte 

hade en ansträngd arbetssituation. Orsak till missförhållandet grundar sig även i ett större system-

fel gällande bristande kunskap, bristande dokumentation, arbetsledning, avsaknad av riktlinjer, 

rutiner och egenkontroll. 

 

 

Dnr 91/2019 

Vad har det rapporterade missförhållandet eller risken för ett missförhållande bestått i? 

” En 13-årig flicka lämnas utan stöd i 6 månader, medan det varit känt för verksamheten att hen-

nes mamma befunnit sig alkoholpåverkad i offentliga miljöer. Flickans pappa kontaktar social-

tjänsten upprepade gånger och vädjar om hjälp.” 

Vilka konsekvenser har missförhållandet eller risken för ett missförhållande fått för den 

enskilde? 

Under lex Sarah utredningen blir det tydligt att själva anmälan avser en sammanblandning av två 

olika tidsperioder.  

Tidsperiod 1 avser anmälan till IVO med uppgift att flickan var utan stöd i 6 månader. Efter vad 

som framkommer i journal avser det 2018. Utredning avslutas 180517 med insats föräldrastöd 
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via Öppenvården. Insatsen avslutas därefter 180925 utifrån bristande delaktighet från föräldrarna 

och flickan. I journal framkommer att ansvarig handläggare inte hade kontakt med ansvarig be-

handlare under tiden insatsen pågick. Ny orosanmälan från polis inkom 181115 då utredning 

inleds på nytt. Flickans mamma var då misstänkt för att ha kört bil alkoholpåverkad med flickan i 

bilen. Konsekvens eller risk för konsekvens enligt lex Sarah bedöms som allvarlig eftersom in-

satsen inte följdes upp under tiden den pågick och ingen utvärdering gjordes. Flickans behov av 

stöd har inte tillgodosetts i tillräcklig utsträckning med risk för flickan i första hand utifrån sä-

kerhet samt fara för liv. 

Tidsperiod två avser vår och sommar 2019 då ett flertal orosanmälningar inkommer från olika 

håll gällande mammans beteende. Flickan tar allt för stort ansvar för sin mammas mående och 

utsätts för mammans okontrollerade utbrott på offentliga platser, vilket samtidigt uppmärksam-

mas av personal från socialtjänsten utan att någon åtgärd vidtas vid de aktuella tillfällena. Be-

dömning från socialtjänsten är dock att flickan skyddas av pappan. Han ansöker om stöd och 

beviljas återigen föräldrastöd via Öppenvården. Insats beviljas även för flickan i form av sam-

talsstöd en gång i veckan, via Öppenvården. Insatsen pågår fortfarande.   

När togs den muntliga eller skriftliga rapporten emot? 

Missförhållandet redovisades i den övergripande rapporten som sammanställdes och rapportera-

des till socialchef 26 juni 2019. 

När och hur uppmärksammades missförhållandet eller risken för ett missförhållande?  

Ansvarig socialsekreterare avslutade hastigt sin tjänst i början av juni 2019. 1:e socialsekreterare 

går igenom dennes akt och det framkommer brister i handläggningen av ärendet. 1:e socialsekre-

terare får samtidigt telefonsamtal från flickans pappa varpå missförhållandet uppmärksammas.  

När inträffade missförhållandet? 

Familjen har varit aktuell inom socialtjänsten till och från sedan 2016. Lex Sarah-anmälan avser 

en tidsperiod från maj 2018-juni 2019. Mammans missbruk och destruktiva beteende har doku-

menterats och uppmärksammats genom åren.  

Vilka orsaker till missförhållandet eller risken för missförhållande har identifierats?  
Flickans behov av samtalsstöd uppmärksammades aldrig av dåvarande handläggare. Ett motivat-

ionsarbete med en större delaktighet från ansvarig handläggare hade varit nödvändigt för att sä-

kerställa flickans behov av stöd då mamman var i ett aktivt missbruk samt att flickan vistades hos 

sin mamma. Ansvarig handläggare var inte tillgänglig för familjen eller för behandlaren. Dels 

påbörjades insats föräldrastöd strax innan semestertid 2018, dels fanns vid denna tidpunkt mot-

sättningar mellan handläggare inom BoU och personal inom Öppenvården. Utfallet av föräldra-

stödet 2018 påverkades därför negativt med anledning av samarbetssvårigheterna mellan enhet-

erna. Orsak till missförhållandet grundar sig även i ett större systemfel gällande bristande kun-

skap, bristande dokumentation, bristande arbetsledning och arbetsmiljö, avsaknad av riktlinjer, 

rutiner och egenkontroll.  

 

Tanken var från början inte att anmäla till IVO utan att uppmärksamma ledning och nämnd på de 

missförhållanden som råder inom förvaltningen. Detta ärende togs då som ett exempel utifrån att 

man från förvaltningen sida visste om att flickan vistas hos sin mamma. En mamma som daglig-

en befann sig på offentliga platser inom kommunen, kraftigt påverkad av alkohol, stundtals ver-

balt elak mot sin dotter. Flickan pappa hade då under en längre period försökt få förvaltningens 

uppmärksamhet gällande detta och ansökt om stöd då han själv inte hade möjlighet att påverka 

situationen utan stöd från socialtjänsten. Pappan hade bland annat kontaktat socialchef, enhets-

chefer och 1:e socialsekreterare. Det är först vid kontakt med 1:e socialsekreterare som missför-

hållandet uppmärksammas.  
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Den arbetsgrupp inom BoU som stod för samarbetssvårigheter med andra enheter har dock slutat 

sina tjänster inom kommunen och motsättningar mellan enheterna finns inte längre. 

 

 

Dnr 92/2019 

Vad har det rapporterade missförhållandet eller risken för ett missförhållande bestått i? 

”Det har, vid genomgång av handläggares ärenden samt dokumentation i procapita, framkommit 

allvarliga brister i dokumentationen, styrning och handläggning av individärenden samt övergri-

pande brister i rutiner och riktlinjer.” 

Vilka orsaker till missförhållandet eller risken för missförhållande har identifierats? 

Utredning av lex Sarah anmälningarna till IVO visar tydligt på brister gällande kunskap om lex 

Sarah inom Individ- och familjeomsorgen. Det saknas tydlig riktlinje och rutin gällande när ett 

missförhållande ska rapporteras och av vem samt hur rapporten ska tas emot och utredas. Ingen 

rutinmässig återkoppling gällande lex Sarah sker till medarbetarna eller nämnd och ingen redo-

visning i form av årlig kvalitetsberättelse sker heller. Lex Sarah används därför inte som ett led i 

att utvärdera och förbättra verksamhetens kvalitet. Förvaltningen saknar ett ledningssystem för 

systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS 2011:9 där lex Sarah ska ingå som en viktig del. An-

mälan med dnr 92 avser ett konstaterande och en sammanfattning av de brister som rapporten 

daterad 26 juni 2019 visar på. Anmälan med dnr 92 är således inte en lex Sarah och utreds därför 

inte som det.  

 

 

Dnr 97/2019 

Vad har det rapporterade missförhållandet eller risken för ett missförhållande bestått i? 

”Orosanmälan inkommer 2017 från skola om att ett barn blir slaget i uppfostringssyfte hemma. 

2019-09-13 hittas orosanmälan i en handläggares akt skåp. Anmälan är inte registrerad i systemet 

och ingen utredning har genomförts.” 

Vilka konsekvenser har missförhållandet eller risken för ett missförhållande fått för den 

enskilde?  
Det har inte gått att utreda några konsekvenser då underlaget för anmälan inte gått att få fram. 

Någon information finns inte vem barnet är eller vilken skola som gjorde orosanmälningarna.  

När togs den muntliga eller skriftliga rapporten emot? 

Rapporten togs emot 2019-09-13. 

När och hur uppmärksammades missförhållandet eller risken för ett missförhållande?  

Vid genomgång av tidigare biträdande socialchefs akt skåp hittas en orosanmälan. Vid gransk-

ning visar det sig att den inte är registrerad eller utredd. 1:e socialsekreterare tar del av orosanmä-

lan, gör en minnesanteckning och lämnar den vidare till nuvarande biträdande socialchef. Oro-

sanmälan har därefter försvunnit och det är oklart hur det har gått till.  

När inträffade missförhållandet? 

Orosanmälan inkom till socialtjänsten 2017. 

Vilka orsaker till missförhållandet eller risken för missförhållande har identifierats? 

Den grundläggande orsaken är bristande handläggning och avsaknad av en rättssäker och funge-

rande rutin när en orosanmälan inkommer till socialtjänsten i ett pågående ärende. Orosanmälan 

har inte registrerats i systemet som inkommen handling och inte hanterats av mottagning eller 

socialsekreterare. Det är dock oklart om orosanmälan gällde ett nytt ärende eller om det var en 

orosanmälan som inkom i ett redan pågående ärende. Vid tiden för missförhållandet finns otyd-

liga rutiner för hur mottagningen ska agera i olika ärenden. Orosanmälan hittas i biträdande soci-

alchefs akt skåp och 2017 var hon enhetschef för BoU. Det är inte klarlagt varför orosanmälan 
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fortfarande fanns i hennes akt skåp två år senare. Orsak till missförhållandet grundar sig även i 

ett större systemfel gällande bristande kunskap, bristande dokumentation, bristande arbetsled-

ning, avsaknad av riktlinjer, rutiner och egenkontroll. 

 

 

Dnr 98/2019 

Vad har det rapporterade missförhållandet eller risken för ett missförhållande bestått i? 

”En mamma söker, tillsammans med sin 3-årige son, skydd hos socialtjänsten och uppger att hon 

utsatts för våld av maken. För att säkerställa skydd under utredningen placeras hon tillsammans 

med sonen i ett skyddat boende. Maken förnekar våld och menar att kvinnan lider av psykisk 

ohälsa som gör att hon fabricerar uppgifter. Tidigt i utredningen kan det konstateras att kvinnan 

lider att psykisk ohälsa och fabricerar uppgifter samt agerar ut mot sin omgivning. Vuxenenheten 

samt det skyddade boendet larmar om att den 3-årige pojken far illa i moderns vård och att 

mamman har perioder av svår psykisk ohälsa. Handläggare har dock gått i allians med mamman 

och bagatelliserar hennes beteende samt bedömer att beteendet troligen kommer att avta. Trots 

upprepade orosanmälaningar från boendet och kvinnans vuxenhandläggare ges pojken inget 

skydd. Först 6 månader senare när ny handläggare tillträder tas pojkens utsatthet på allvar. Han 

har då tagit så stor skada av sin mammas psykiska ohälsa att han slutit sig inom sig själv och helt 

stängt av vuxenvärlden.” 

Vilka konsekvenser har missförhållandet eller risken för ett missförhållande fått för den 

enskilde? 

Pojkens behov uppmärksammas inte i tillräcklig utsträckning, utan mammans behov tillgodoses i 

första hand. Det framkommer under lex Sarah utredningen att pojken under placeringen med 

mamman på det skyddade boendet far illa av mammans agerande och utspel. Konsekvensen av 

missförhållandet bedöms som allvarlig utifrån alla aspekter såsom pojkens säkerhet, fara för liv 

samt hans psykiska och fysiska mående.  

Ordföranden i Utbildningsnämnden fattar 2019-09-02 beslut om att omedelbart omhänderta poj-

ken med stöd av 6 § LVU, då det kommit till nämndens kännedom att pojkens mamma avser 

flytta till Helsingborgs kommun inom kort samt då avsäga sig allt stöd från Socialtjänsten i Bå-

stad. I samband med detta fattas beslut att med stöd av 11 § LVU placera pojken i familjehem 

samt att med stöd av 14 § LVU hemlighålla hans vistelseort för vårdnadshavarna då det är sanno-

likt att de annars kan komma att störa hans vård genom att försöka hämta hem honom. Pojken är 

idag placerad i ett familjehem där han återhämtar sig bra. Familjehemmet består av goda vuxna 

förebilder samt deras biologiska barn som tar emot pojken väl och tillgodoser hans behov på alla 

plan.  

När togs den muntliga eller skriftliga rapporten emot?  

Rapporten får anses vara mottagen när ansvarig socionomkonsult avslutar sitt uppdrag 2019-07-

31 och 1:e socialsekreterare får tillgång till utredningen och ärendet. 

När och hur uppmärksammades missförhållandet eller risken för ett missförhållande?  

Utredningen gällande pojken inleds 2019-04-17 och handläggs av en socionomkonsult som i sin 

tur enbart handleds av biträdande socialchef. Trots påtryckningar får varken enhetschef BoU eller 

1:e socialsekreterare insyn i ärendet. Oro fanns inom socialtjänsten att handläggningen inte var 

rättssäker. Utredning avslutas 2019-07-31 och i samband med detta avslutar socionomkonsulten 

sitt uppdrag. 2019-08-01 inkommer den första orosanmälan från det skyddade boendet gällande 

pojken varpå en granskning av ärendet påbörjas.  

När inträffade missförhållandet? 

Missförhållandet får anses inträffa under hela utredning av pojken samt under hans placering 

med mamman på ett skyddat boende.  
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Vilka orsaker till missförhållandet eller risken för missförhållande har identifierats? 

Den grundläggande orsaken är bristande handläggning av socionomkonsult i egenskap av ansva-

rig utredare. Det framkommer under lex Sarah utredningen att ansvarig socionomkonsult inte 

dokumenterar den oro som personal vid boendet förmedlar under placeringen. Det har inte gått 

att fastställa om det varit en medveten handling eller om socionomkonsulten inte riktigt uppfattat 

oron från boendepersonalen i den utsträckning att det varit nödvändigt att agera för pojkens sä-

kerhet. Det framstår även som mycket märkligt att varken socionomkonsult eller biträdande soci-

alchef önskat någon insyn i ärendet, vilket är den bidragande anledningen till att socionomkon-

sulten anses ha gått i allians med mamman. Orsak till missförhållandet grundar sig även i ett 

större systemfel gällande bristande kunskap, bristande arbetsledning och arbetsmiljö, bristande 

dokumentation, avsaknad av riktlinjer, rutiner och egenkontroll. 

 

 

Dnr 99/2019, 

Vad har det rapporterade missförhållandet eller risken för ett missförhållande bestått i? 

 ” Orosanmälan inkommer 2018 från skolan gällande 5 syskon som misstänks utsättas för våld 

och bristande omsorg i hemmet. Familjen är känd sedan tidigare av socialtjänsten. 2019-09-14 

hittas orosanmälan i handläggares akt skåp. Den är inte registrerad eller hanterad.” 

Vilka konsekvenser har missförhållandet eller risken för ett missförhållande fått för den 

enskilde? 

Orosanmälan inkom under pågående utredning som en av flera orosanmälningar på kort tid. Ing-

en direkt konsekvens för barnen då utredning redan var inledd och påbörjad. 

När togs den muntliga eller skriftliga rapporten emot? 

Rapport om missförhållande togs emot 2019-09-14. 

När och hur uppmärksammades missförhållandet eller risken för ett missförhållande?  

Efter att ansvarig socialsekreterare avslutar sin tjänst och 1:e socialsekreterare går igenom dennes 

akt skåp hittas orosanmälan. En granskning i Procapita visar att den inte registrerats och inte bi-

fogats den då pågående utredningen. 

När inträffade missförhållandet? 

Orosanmälan inkom under våren 2018. Den exakta tidpunkten kan inte fastslås eftersom orosan-

mälan inte längre finns att tillgå. När den hittades gjorde 1:e socialsekreterare en notering, men 

lämnade orosanmälan vidare till nuvarande tillförordnad socialchef. Orosanmälan har därefter 

försvunnit och det är oklart hur det har gått till.  

Vilka orsaker till missförhållandet eller risken för missförhållande har identifierats? 

Den grundläggande orsaken är bristande handläggning och avsaknad av en rättssäker och funge-

rande rutin när en orosanmälan inkommer till socialtjänsten i ett pågående ärende. Orosanmälan 

har inte registrerats i systemet som inkommen handling och inte hanterats av mottagning eller 

ansvarig socialsekreterare. Vid tiden för missförhållandet finns otydliga rutiner för hur mottag-

ningen ska agera i olika ärenden. Orsak till missförhållandet grundar sig även i ett större system-

fel gällande bristande kunskap, bristande arbetsledning, avsaknad av riktlinjer, rutiner och egen-

kontroll. 

 

 

 

 

 

Dnr 100/2019 

Vad har det rapporterade missförhållandet eller risken för ett missförhållande bestått i? 
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” Den 7 mars 2019 lämnas skriftligt underlag på ett ärende som behöver rapporteras enligt be-

stämmelserna i lex Sarah. Ärendena utreds inte, inga åtgärder sker och ingen rapport lämnas till 

IVO.” 

Vilka orsaker till missförhållandet eller risken för missförhållande har identifierats?  
Underlaget som inlämnas skriftligen den 7 mars 2019 ska av den som lämnade underlaget redan 

då ha rapporterat det som en lex Sarah. Ärendet lämnades för hantering i sin helhet till enhets-

chef, varpå ingenting händer. I anmälan står det dessutom att en rapport ska lämnas till IVO vil-

ket visar på bristande kunskap då endast anmälan kan göras till IVO.  

Utredning av lex Sarah visar tydligt på brister gällande kunskap om lex Sarah inom Individ och 

familjeomsorgen. Det saknas tydlig riktlinje och rutin gällande när ett missförhållande ska rap-

porteras och av vem samt hur rapporten ska tas emot och utredas. Ingen rutinmässig återkoppling 

gällande lex Sarah sker till medarbetarna eller nämnd och ingen redovisning i form av årlig kvali-

tetsberättelse sker heller. Lex Sarah används därför inte som ett led i att utvärdera och förbättra 

verksamhetens kvalitet. Förvaltningen saknar ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 

enligt SOSFS 2011:9 där lex Sarah ska ingå som en viktig del. Anmälan med dnr 100 avser mer 

ett konstaterande av bristande hantering från ansvarig enhetschef inom BoU. Anmälan med dnr 

100 är således inte en lex Sarah och utreds därför inte som det.  

 

 

Dnr 101/2019 

Vad har det rapporterade missförhållandet eller risken för ett missförhållande bestått i? 

” Den 7 mars 2016 placeras en 14-årig flicka i familjehem då hennes föräldrar har omfattande 

missbruksproblematik som gör att deras omsorgsförmåga brister inom en rad områden. Flickan 

placeras utanför Båstads kommun och är motsträvig till att bo så långt från skola och vänner. 

Under första året genomförs endast två uppföljande samtal med flickan, som i övrigt lämnas helt 

ensam. Den 17 oktober 2019 uppdagas att ingen från socialtjänsten varit och hälsat på flickan 

sedan september 2017.” 

Vilka konsekvenser har missförhållandet eller risken för ett missförhållande fått för den 

enskilde? 

Överväganden gällande flickans placering skrevs under av tidigare enhetschef BoU utan att var-

ken något besök i familjehemmet eller samtal med flickan genomfördes. Ny handläggare kontak-

tar familjehemmet 25 juni 2018 och presenterar sig samt får en avstämning om hur flickan har 

det. Handläggarbyte sker officiellt den 5 juli 2018. Handläggaren besöker därefter familjehem-

met och flickan den 19 september 2018. Enligt anmälan ska flickan inte haft kontakt med social-

tjänsten sedan september 2017, vilket således inte stämmer. Det framkommer under lex Sarah 

utredningen att flickan under sin placering haft det bra och inte lidit några konsekvenser. Flickan 

är idag myndig, får fortsatt stöd och utvecklas väl. 

När togs den muntliga eller skriftliga rapporten emot? 

Rapport om missförhållandet tas emot 2019-10-17. 

När och hur uppmärksammades missförhållandet eller risken för ett missförhållande?  

Vid genomgång av ärendet 2019-10-17 uppmärksammar 1:e socialsekreterare missförhållandet. 

Det har dock inte gått att fastställa varför det i anmälan står att flickan inte fått besök från hand-

läggare sedan september 2017, då detta inte stämmer.  Bedömning blir i detta fall att det är en 

felskrivning. Däremot kan det konstateras att flickan inte fick besök under ett års tid.   

När inträffade missförhållandet? 

Missförhållande inträffade under perioden september 2017 – september 2018. 

Vilka orsaker till missförhållandet eller risken för missförhållande har identifierats?  
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Den grundläggande orsaken är bristande handläggning av ansvarige barnsekreteraren samt famil-

jehemssekreteraren. Det framkommer att familjehemssekreteraren endast gjorde hembesök i de 

familjehem som hon tyckte om, övriga familjehem besöktes inte. Barnsekreteraren och familje-

hemssekreteraren arbetade nära varandra och delade samma syn på hur arbetet skulle utföras. 

Orsak till missförhållandet grundar sig även i ett större systemfel gällande bristande dokumentat-

ion, bristande arbetsledning och arbetsmiljö, avsaknad av riktlinjer, rutiner och egenkontroll. 

 

 

Dnr 102/2019 

Vad har det rapporterade missförhållandet eller risken för ett missförhållande bestått i? 

” En flicka över 18 år berättar om hedersrelaterat våld i hemmet som bedöms som så allvarligt att 

hon ska omhändertas med stöd av LVU. På grund av bristande kompetens hos arbetsledare gäl-

lande hantering av LVU-ansökan för ungdomar över 18 år görs misstag i ansökan om vård till 

Förvaltningsrätten, varpå Förvaltningsrätten avslår ansökan trots att kriterierna är uppfyllda. 

Flickan tvingas återvända hem. 

Vilka konsekvenser har missförhållandet eller risken för ett missförhållande fått för den 

enskilde? 

I anmälan står att flickan tvingas återvända hem, vilket är socialtjänstens uppfattning. Flickan 

däremot motsätter sig det underställda beslutet. I Förvaltningsrätten anför hon att de omständig-

heter som nämnden för fram i sitt beslut är felaktiga. Flickan säger att det var hennes bröder som 

utsatte henne för våld, inte föräldrarna. Bröderna bor inte längre hemma, varför flickan menar att 

hon är trygg och att föräldrarna skyddar henne. Hon blir glad över beslutet att LVU ej fastställs 

av Förvaltningsrätten. 

Ansvarig socialsekreterare samt behandlare inom Öppenvården har fortsatt oro för flickan som 

dock har ett fungerande liv med nytaget körkort, sommarjobb och mycket goda studieresultat. 

Oron baseras sig på flickans tidigare utsaga om att hon förväntas bli bortgift samt att föräldrarna 

förväntar sig att hon bidrar till deras försörjning. Flickan antas därför ha stor press på sig att klara 

skolan med höga betyg, ta körkort samt jobba vid sidan av studierna. Det framkommer dock un-

der lex Sarah utredningen att flickan tappat sin tilltro till socialtjänsten och dess skyddsnät. 

Flickan påbörjade dock en ny kontakt med Öppenvården under hösten 2019, men ansvarig be-

handlare upplever att flickan nu är svårare att nå. Det har konstaterats att flickan växt upp med 

hedersrelaterat våld. Utåt sett kan flickans liv till synes verka normalt och åldersadekvat. Flickan 

har dock själv uttryckt missnöje med att hon inte fick relevant stöd när hon utsattes för grovt våld 

av potentiellt livsfarlig karaktär. Konsekvens för flickan har därför blivit att hon får hantera sin 

livssituation för att överleva efter bästa förmåga och socialtjänsten har genom sitt handlande att 

inte agera i tid utsatt flickan för allvarlig fara ur alla aspekter.  

När togs den muntliga eller skriftliga rapporten emot? 

Rapport om missförhållandet tas emot när 1:e socialsekreterare har en genomgång med social-

sekreteraren på vuxen och hennes ärenden under hösten 2019. I det mötet berättar socialsekrete-

raren om LVU-processen med bristen på stöd och handledning av dåvarande utvecklingsledare 

och arbetsledare.  

När och hur uppmärksammades missförhållandet eller risken för ett missförhållande? 

I samband med mötet som beskrivs i föregående fråga står det klart för ansvarig socialsekreterare 

att handläggningen av ärendet borde ha varit föremål för en lex Sarah-rapport redan innan beslut 

kom från Förvaltningsrätten 2019-03-01. Ansvarig socialsekreterare hade inte fått information 

om rapporteringsskyldigheten enligt lex Sarah eller vilka rutiner enheten hade för att hantera 

dessa.  

När inträffade missförhållandet? 
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Missförhållandet inträffar under själva handläggningen av ärendet. Ansvarig socialsekreterare får 

utredningen som helt nyutexaminerad och ny på tjänsten. Orosanmälan från skolan inkommer 

endast några dagar innan flickan fyller 18 år, i slutet av maj 2018. Ansvarig enhetschef väljer 

dock att låta socialsekreterare på vuxen ta över handläggningen utan introduktion eller ordentligt 

stöd. Enhetschef meddelar att flickans ärende ska behandlas som ett vanligt vuxenärende. Flickan 

erbjuds därför stödsamtal under 6 månader via Öppenvården och påbörjar samtal med behand-

lare. Det framkommer tidigt under samtalen att flickan är utsatt för hedersförtryck och våld av 

sina bröder. I tjänstemannamöten ges inga tydliga besked för hur socialsekreteraren ska förhålla 

sig till de uppgifter som flickan lämnar under stödsamtalen. En vecka innan beslut om omhänder-

tagandet kontaktar flickan sin behandlare akut och behöver få träffa henne snarast möjligt. Flick-

ans ena bror har försökt strypa henne med en elsladd. Behandlaren informerar om att socialtjäns-

ten behöver göra en risk- och säkerhetsplanering. Ansvarig socialsekreterare informeras om det 

akuta läget och informerar i sin tur ansvarig enhetschef. Återigen ges inget stöd eller besked om 

hur ärendet ska hanteras. Tjänstemannamöte med flera närvarande enhetschefer resulterar inte i 

några faktiska beslut utan diskussionen handlar mer om det faktum att flickan är 18 år och vuxen. 

Oro från ansvarig socialsekreterare samt behandlare kvarstår för att flickans liv är i fara. De har 

nästan dagligen kontakt med Hedersförtryck.se och länsstyrelsens nationella stödtelefon. Flickan 

är dock tveksam till att bli omhändertagen. Socialsekreterare och behandlare diskuterar olika 

lösningar, men när flickan presenterar ett eget upplägg menar enhetschef att om flickan har en 

egen lösning ska socialtjänsten gå på den. Flickan kunde bo hos en kompis och samtidigt få stöd 

från Öppenvården. I samband med detta står ansvarig socialsekreterare i begrepp att göra en in-

tern orosanmälan gällande flickans lillebror, men för att kunna göra detta behövde flickan vara 

skyddad. Detta leder till slut till att beslut fattas om ett omedelbart omhändertagande. 

Vilka orsaker till missförhållandet eller risken för missförhållande har identifierats? 

Den grundläggande orsaken till missförhållandet är bristande introduktion för nyanställd, bris-

tande stöd och bristande handledning av arbetsledande enhetschef vilket försätter både personal 

och klient i en rättsosäker handläggningsprocess. I samtal med berörd personal framkommer det 

en tydlig bild av brist på kunskap hos arbetsledningen gällande hedersförtryck, handläggning vid 

LVU överlag samt oförmåga att våga och fatta beslut. Personal vittnar om att många tjänsteman-

namöten genomförs där det fattas beslut som därefter aldrig verkställs. Avsaknad av tydliga 

tjänstebeskrivningar skapar otydliga roller och orealistiska förväntningar mellan olika personal-

grupper. För klient blir det otydligt vem som har ansvar för vad och vem som har mandat att fatta 

vilka beslut. Orsak till missförhållandet grundar sig även i ett större systemfel gällande bristande 

kunskap avseende handläggning från inkommande orosanmälan till verkställighet av olika myn-

dighetsbeslut, brister i arbetsmiljö, avsaknad av riktlinjer och rutiner överlag och avsaknad av 

rutinmässig egenkontroll. 

 

 

Dnr 103/2019 

Vad har det rapporterade missförhållandet eller risken för ett missförhållande bestått i? 

” Domstol från annat EU land begär yttrande gällande en 5-årig flicka vars föräldrar ligger i en 

vårdnadstvist. Modern har dokumenterad missbruksproblematik och kriminalitet vilket flickan 

redan tagit skada av. Handläggare tilldelas ärendet men försummar utredningen och inget re-

missvar skickas till domstolen. Detta resulterar i att fadern inte kan styrka uppgifterna om miss-

bruk hos modern och modern tilldöms vårdnad om flickan.  

Vilka konsekvenser har missförhållandet eller risken för ett missförhållande fått för den 

enskilde? 
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Det går inte att i efterhand säga om utfallet i domstol hade blivit annorlunda om underlaget från 

socialtjänsten inkommit i tid. Flickan bor dock stadigvarande hos sin pappa i Sverige, men har 

enligt domslut regelbundet umgänge med sin mamma. Föräldrarna har gemensam vårdnad. Det 

framkommer däremot att umgänget med mamman, enligt dom, avser en alltför tät umgängespla-

nering, vilket flickan far illa av. Mamman har vid upprepade tillfällen även ställt in umgänget 

med dottern.  

När togs den muntliga eller skriftliga rapporten emot? 

Rapport om missförhållandet tas emot efter att ansvarig socialsekreterare lämnar sin tjänst under 

juli månad 2019 och 1:e socialsekreterare går igenom dennes ärenden.  

När och hur uppmärksammades missförhållandet eller risken för ett missförhållande?  

Under genomgång av ärendet framkommer att hanteringen av ärendet varit bristfällig från första 

början av ansvarig enhetschef. 

När inträffade missförhållandet? 

Missförhållandet inträffar i samband med att UD inkommer med sin begäran om yttrande 2018-

11-01. 

Vilka orsaker till missförhållandet eller risken för missförhållande har identifierats? 

Orsak till missförhållandet är bristande kompetens från dåvarande enhetschef som fördelar ären-

det på en socialsekreterare inom barn och familj istället för hos familjerätten. Ansvarig socialsek-

reterare uppvisar i sin tur bristande kompetens i utredningsförfarandet. UD kontaktar via mail 

enhetschef 181130 och ber om en uppskattat tid för återkoppling av ärendet, vilket enhetschef 

inte kan ge. Det framkommer att enhetschef därefter sammanställt och dokumenterat uppgifter 

från möten med berörda, dock utan att själv varit närvarande i möten. Ingen förklaring ges i jour-

nal till varför inte ansvarig socialsekreterare själv dokumenterar i journal. Utredningen avslutas 

190805 av nuvarande 1:e socialsekreterare. Utredningen har då överskridit utredningstiden med 

fem månader och återkoppling till UD i Bryssel har inte skett inom skälig tid. Orsak till missför-

hållandet grundar sig även i ett större systemfel gällande bristande kunskap, bristande doku-

mentation, bristande arbetsledning och arbetsmiljö, avsaknad av riktlinjer, rutiner och egenkon-

troll. 

 

 

Dnr 104/2019 

Vad har det rapporterade missförhållandet eller risken för ett missförhållande bestått i? 

 ” I februari 2018 inkommer tre orosanmälaningar från skola, sjukvård och annan kommun gäl-

lande 6 syskon. Anmälningarna beskriver att barnens hemmiljö präglas av bråk och våld mellan 

föräldrarna samt att pappa dricker och använder våld i uppfostran av barnen. Det framkommer 

också att barnen blir utelåsta från bostaden om de uppför sig illa. Utredning genomförs på alla 

syskon utom den yngsta som glöms bort. Detta barn är 2 månader gammalt.” 

Vilka konsekvenser har missförhållandet eller risken för ett missförhållande fått för den 

enskilde? 

Det kan konstateras att missförhållandet inte haft någon direkt påverkan på det yngsta barnet ef-

tersom övriga syskon utreddes och familjen beviljades stödinsatser. 

När togs den muntliga eller skriftliga rapporten emot? 

Rapport om missförhållande togs emot 2019-09-14. 

När och hur uppmärksammades missförhållandet eller risken för ett missförhållande?  

Ansvarig socialsekreterare avslutar sin tjänst och 1:e socialsekreterare går igenom dennes ären-

den. Det framkommer då att ingen utredning inleddes på det yngsta barnet.  

När inträffade missförhållandet? 

Utredning gällande syskonen inleddes 2018-02-12. 
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Vilka orsaker till missförhållandet eller risken för missförhållande har identifierats? 

Den grundläggande orsaken är bristande handläggning och slarv av dåvarande socialsekreteraren. 

Orsak till missförhållandet grundar sig även i ett större systemfel gällande bristande kunskap, 

bristande dokumentation, bristande arbetsledning och arbetsmiljö, avsaknad av riktlinjer, rutiner 

och egenkontroll. 

  

 

Dnr 105/2019 

Vad har det rapporterade missförhållandet eller risken för ett missförhållande bestått i?  
” Anmälan inkommer från sjukvården om att en 19-årig flicka blivit så svårt misshandlad av sin 

bror att hon tvingats söka sjukhusvård. I samtal med socialtjänsten bekräftar flickan att bröder 

och far slår henne om att hon inte lyder de regler som gäller i hemmet. Det våld hon beskriver är 

av dödlig karaktär. Hon berättar även att hennes 10-årige lillebror utsätts för våld och psykiska 

kränkningar i hemmet. Utredning inleds, men handläggare väljer att först prata med barnens för-

äldrar och informera dem om flickans uppgifter varpå föräldrarna hinner med den 10-åriga poj-

ken och ”coacha” honom om vad han får och inte får säga till socialtjänsten. Likaså tystnar flick-

an efter att föräldrarna informerats och utredning måste därför läggas ner utan insats och barnen 

lämnas kvar i hemmet.” 

Vilka konsekvenser har missförhållandet eller risken för ett missförhållande fått för den 

enskilde?  
Pojken vistas i en familjemiljö präglad av hedersrelaterat våld. Föräldrarna har haft möjlighet att 

påverka pojken gällande vad han får berätta och vad han inte får berätta, framförallt som pojkens 

storasysters ärende är pågående under samma period. Socialtjänsten har brustit redan då känne-

dom kom om storasysterns utsatthet. Därefter agerar man inte heller vid den muntliga orosanmä-

lan från handläggaren på vuxen. Handläggningen av ärendet uppvisar stora brister från det att 

orosanmälan inkom och genom hela handläggningsprocessen, där utredningen inte ens avslutats. 

Bedömning görs att missförhållandet lett till allvarlig risk för pojkens säkerhet samt hans fysiska 

och psykiska mående.         

När togs den muntliga eller skriftliga rapporten emot? 

Rapport om missförhållandet tas emot när 1:e socialsekreterare har en genomgång med social-

sekreteraren på vuxen gällande hennes ärenden, under hösten 2019. I det mötet berättar social-

sekreteraren om LVU-processen med bristen på stöd och handledning av dåvarande utvecklings-

ledare och arbetsledare – se lex Sarah anmälan dnr 102/2019.  

När och hur uppmärksammades missförhållandet eller risken för ett missförhållande?  

Ärendet har hanterats av två socialsekreterare. Den ena avslutade hastigt sin tjänst i början av 

juni 2019 och den andra slutade sin tjänst i slutet av juli 2019. Efter att 1:e socialsekreterare fått 

information om ärendet från handläggaren på vuxen gjordes en granskning av ärendet i akt.  

När inträffade missförhållandet? 

Missförhållandet bedöms ha inträffat redan när socialtjänsten fick kännedom om pojkens systers 

utsatthet i hemmet med hedersrelaterat våld, vilket var i slutet av maj 2018, utan att då agera och 

inleda utredning gällande pojken. I anmälan står det att pojken är 10 år, men han är 13 år.  

Vilka orsaker till missförhållandet eller risken för missförhållande har identifierats? 

Den 26 februari 2019 inkommer en orosanmälan från vuxenhandläggare som beskriver att det 

förekommer våld i familjen samt att pojken storasyster utsätts för våld av dödlig karaktär. Stora-

syster har i samband med orosanmälan gällande sin lillebror omhändertagits enligt LVU till 

skydd för henne. Storasysters utsatthet är väl känd inom socialtjänsten. Det framkommer under 

lex Sarah utredningen att ansvariga enhetschefer informerats muntligen den 21 februari gällande 

oro för pojken, men socialsekreteraren på vuxen uppmanas inkomma med en skriftlig orosanmä-
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lan. Den 27 februari gör mottagningssekreterare i samråd med ansvarig enhetschef för mottag-

ningen en skyddsbedömning att ”uppgifterna i anmälan anses inte vara av sådan karaktär att det 

i dagsläget föreligger behov av omedelbart skydd. Uppgifterna kommer att behandlas inom ra-

men för förhandsbedömning enligt SOL”. Det är en standardfras som i ärenden gällande miss-

tanke om våld är förödande att använda sig utav. Någon egentlig skyddsbedömning genomför 

inte, inte heller något beslut i förhandsbedömning. Samma dag lämnar ansvarig enhetschef på 

mottagning ärendet för vidare utredning till ansvarig enhetschef BoU, men utredning inleds först 

efter 5 dagar, den 4 mars. Ärendet fördelas av enhetschef BoU till två handläggare först den 19 

mars. Enligt rutin sker fördelning av ärenden från mottagning till ansvarig enhetschef endast en 

dag i veckan, om det inte är akut. Därefter fördelar ansvarig enhetschef ärendet vidare till hand-

läggare vid ett annat tillfälle. Från det att den skriftliga orosanmälan inkommer till att handläg-

gare tar emot ärendet har det passerat 16 arbetsdagar.  

 

Den 10 april träffar ansvariga handläggare pojken och föräldrarna för samtal på socialkontoret. 

Det har nu passerat 32 arbetsdagar. Ingen rådgörande kontakt tas med Barnahus Helsingborg 

innan mötet, inte heller med länsstyrelsens nationella stödtelefon gällande hedersförtryck. Pojken 

säger ingenting under mötet som visar på att det förekommer våld eller förtryck inom familjen. 

Föräldrarna försöker göra vad de kan för att visa på att inget våld förekommer i hemmet. Nytt 

möte med föräldrarna bokas till den 24 april, men föräldrarna uteblir. Den 15 maj träffar hand-

läggarna pojken för samtal på skolan. Det har nu passerat 56 arbetsdagar sedan den skriftliga 

orosanmälan inkom och först då genomförs samtalet med pojken. Därefter händer ingenting i 

ärendet och utredningen ligger öppen i drygt sju månader. Utredningen avslutas och ärendet 

stängs ner 2019-10-08 efter beslut av 1:e socialsekreterare då utredningen är ofullständig och 

bedömningen är att det inte går att komma vidare. 

 

Den grundläggande orsaken till missförhållandet är bristande hantering av ärendet överlag från 

mottagning, ansvariga enhetschefer och ansvariga socialsekreterare, vilket försätter pojken i en 

rättsosäker handläggningsprocess. I samtal med berörd personal framkommer det en tydlig bild 

av brist på kunskap hos arbetsledande enhetschefer gällande hedersförtryck, handläggning vid 

LVU överlag samt oförmåga att våga och fatta beslut. Personal vittnar om att många tjänsteman-

namöten genomförs där det fattas beslut som därefter aldrig verkställs. Avsaknad av tydliga 

tjänstebeskrivningar skapar otydliga roller. Inkommen orosanmälan hanteras inte korrekt och inte 

rättssäkert för pojken med ofullständig skyddsbedömning och förhandsbedömning. Fördelning av 

ärendet mellan enhetschefer vidare till ansvariga socialsekreterare tar alldeles för lång tid och 

därefter brister socialsekreterarna i handläggningen och genomförandet. Det är oklart ifall det 

beror på nonchalans, slarv eller bristande kunskap. Stress bedöms inte vara en orsak då det kan 

konstateras i efterhand att ansvariga socialsekreterare inte hade en ansträngd arbetssituation. Or-

sak till missförhållandet grundar sig även i ett större systemfel gällande bristande kunskap avse-

ende handläggning från inkommande orosanmälan till verkställighet av olika myndighetsbeslut, 

brister i arbetsmiljö, avsaknad av riktlinjer och rutiner överlag och avsaknad av rutinmässig 

egenkontroll. 
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Har något liknande inträffat i verksamheten tidigare och varför har det in-

träffat igen? 

 
 Lex Sarah-utredningen avser utredning av anmälningar från nämnd till IVO med missför-

hållande som inträffat under tidsperioden 20170101 -  20190601. Det framkommer under 

utredningen att liknande missförhållande inträffat både innan, under och efter denna tids-

period. IVO har gjort tillsyn vid ett flertal tillfällen under åren. Till största delen utgörs 

missförhållandena i lex Sarah utredningen av bristande handläggning av samma social-

sekreterare samt bristande arbetsledning av deras enhetschef, som under våren 2019 blev 

biträdande socialchef. Det framkommer under utredningen att chefer på olika nivåer haft 

bristande kunskap om myndighetsutövning. Tidigare socialchef och Bildnings-

chef/biträdande kommunchef har underlåtit kontroll gällande arbetsledning från dåva-

rande enhetschef inom BoU. På förvaltningsnivå var hennes brister påtalade från andra 

enheter och kända inom förvaltningen. Trots denna vetskap lät förvaltningsledningen 

henne fortsätta sitt arbete.  Förvaltningsledningen väljer att låta henne bli biträdande soci-

alchef i ett försök att förhindra att hon har personalansvar. I den rollen kan hon dock fort-

sätta utöva kontroll och påverka det operativa arbetet i en negativ riktning för såväl hand-

läggare som för klienter. Tidigare socialchef får uppdrag av förvaltningsledning under 

2017 att riktlinjer och rutiner ska arbetas fram inom olika delar av individ och familje-

omsorgen. Detta uppdrag delegeras vidare till dåvarande utvecklingschef. Utredningen 

visar dock på att väldigt lite har arbetades fram gällande riktlinjer och rutiner överlag. 

Något systematiskt kvalitetsarbete har inte påbörjats i egentlig mening. Utredningen visar 

på att det saknas tydliga mål för verksamheten, statistik förs inte i tillräcklig omfattning 

och det saknas regelbunden uppföljning och utvärdering av förvaltningens verksamhets-

områden. 

 

 IVO genomför en tillsyn inom individ och familjeomsorgen 2017-11-30 och beslut kom-

mer 2018-01-10. IVO gör då bedömningen att det finns förutsättning för att bedriva verk-

samhet av god kvalitet. Verksamheten har under det senaste året genomfört förändringar 

som innebär en ökad kvalitet i handläggningen. IVO bedömer att det finns anledning att 

uppmärksamma nämnden på några utvecklingsområden. 

o Nämnden behöver utveckla det systematiska kvalitetsarbetet 

o Nämnden behöver säkerställa att utredningstiderna inte är längre än fyra månader 

utan särskilda skäl 

o Nämnden behöver säkerställa att utredning alltid inleds av vad som kan föranleda 

åtgärd under pågående placering 

o Nämnden behöver säkerställa att alla förhandsbedömningar genomförs inom 14 

dagar 

o Nämnden genomför bedömning av omedelbart skydd i samband med orosanmälan 

           Ansvarig enhetschef BoU föredrar ärendet inför Utbildningsnämnden 2018-03-08 med dnr 

UN 000435/2017-600 

Det framkommer under denna lex Sarah utredning att ingen av de punkter som IVO uppmärk-

sammar nämnden på, har förbättrats eller åtgärdats. I samtal med berörda chefer under utredning-

en ges inga konkreta svar på hur detta kommer sig, annat än att uppgifter blivit delegerade men 

inte genomförda.       

 

 



 

 

 

19 (23) 

 

Vilken bedömning görs om att något liknande skulle kunna inträffa igen? 
De socialsekreterare och deras arbetsledare som utgjort större delen av bristerna avseende hand-

läggning som påtalats i utredningen har slutat sin anställning inom kommunen. Ett förändrings-

arbete är påbörjat inom förvaltningen. Bristerna är däremot så pass omfattande att det kommer ta 

tid och kräva stora resurser innan dessa är åtgärdade. Bedömningen görs därför att något liknande 

skulle kunna inträffa igen till dess att bristerna är åtgärdade.  

 

Vilka åtgärder har vidtagits för att undanröja eller avhjälpa missförhållandet 

eller risken för ett missförhållande samt tidpunkter för dessa?  
I den mån det har gått att få fram att åtgärder blivit vidtagna så redovisas dessa under respektive 

ärende. 

 

Vad har i övrigt framkommit under utredningen?  

 
 En lex Sarah anmälan till IVO ska föregås av en lex Sarah rapport. När det gäller anmäl-

ningarna i denna utredning finns det inga lex Sarah rapporter i något av ärendena. In-

formationen som framkommer i anmälningarna baserar sig på de uppgifter som kommit 

fram vid granskning av akter samt av dokument funna i akt skåp. Dessa uppgifter används 

därefter som underlag för respektive anmälan. I flertalet av anmälningarna till IVO har 

det dock inte gått att få fram själva underlaget.  Det innebär att grunddokument som först 

hittats i akt skåp som exempelvis en orosanmälan, av någon anledning försvunnit efteråt. 

Detta har inträffat efter att 1:e socialsekreterare samt medarbetare till henne gått igenom 

tidigare handläggares akter och akt skåp. Ingen har kunnat ge svar på hur dessa dokument 

därefter försvunnit. Ingen vet ifall dokumenten av misstag kastats eller om dessa med-

vetet har tagits undan av någon. Att dokument slavats bort på detta sätt måste anses vara 

mycket anmärkningsvärt, framförallt som det handlar om så pass många dokument som i 

detta fall. Samtidigt visar det på att det inom förvaltningen finns en tydlig oreda i hur 

olika dokument samt inkomna handlingar ska hanteras, dokumenteras och arkiveras. 

 

 Inom förvaltningen har tjänster under åren tillsatts med personer utan adekvat                

utbildning. Tidigare utvecklingschef hade inte relevant utbildning eller tillräcklig kunskap 

för att kunna fatta beslut inom enheten barn och unga, men fick ändå tjänst som tf enhets-

chef samt socialchef vid semestrar och sjukdom. Myndighetsutövning har skett och sker 

fortfarande av vissa medarbetare inom förvaltningen som exempelvis inte har socionom-

utbildning. Tidigare socialchef tillsattes utifrån sin kompetens som ledare, dock utan att 

ha kunskap inom verksamhetsområdet. Bildningschef/biträdande kommunchef hade inte 

heller dokumenterad kunskap inom individ och familjeomsorgens komplexa verksam-

hetsområde. Nuvarande enhetschef för barn och ungdom är jurist och 1:e socialsekrete-

rare tillsattes för att komplettera enhetschefens avsaknad av relevant kunskap inom verk-

samhetsområdet. 

 

 

 BBIC (Barns behov i centrum) infördes i Båstad kommun i slutet av 2016. I nuvarande 

arbetsgrupp saknas adekvat utbildning och det saknas även BBIC-ansvarig inom kommu-

nen. 



 

 

 

20 (23) 

 Individ och familjeomsorgen har sin tillhörighet hos utbildningsnämnden. Det har fram-

kommit under utredningen att detta under många år varit och är problematiskt. Utbild-

ningsnämndens egentliga fokus är på utbildningsfrågor i första hand och kultur i andra 

hand. Individ och familjeomsorgens komplexa verksamhetsområde är i behov av en 

nämnd som är väl förtrogen med socialtjänstlagen och har ett intresse av att utgöra det 

stöd som är nödvändigt för att barn och familjer ska kunna få det stöd som nämnden en-

ligt lag har en skyldighet att ge.  

 

 

Vilka åtgärder har vidtagits eller planeras i verksamheten för att förhindra 

att liknande missförhållande eller risker för missförhållanden uppkommer 

igen?  
 
 

Redovisning av tillförordnad socialchef av de vidtagna samt planerade åtgärderna 

 

Under sen vår 2019 upptäcktes omfattande brister i myndighetsutövningen för barn och unga, 

vilket sedermera bidrog till ett stort antal rapporter avseende lex Sarah. Extern utredare upphand-

lades för att kvalitetssäkra utredningarna. Under utredningen så har utredaren uppmärksammat 

den tillsyn som Inspektionen för vård och omsorg, IVO genomförde 171130. Tillsynen avsåg 

barn och unga enheten och renderade i ett beslut från IVO 180110, där bedömningen var att det 

fanns förutsättningar att bedriva verksamhet av god kvalitet men att det fanns anledning till att 

uppmärksamma nämnden på några utvecklingsområden. IVO:s beslut föredrogs i utbildnings-

nämnden 20180306. 

 

När vi ser tillbaka på de utvecklingsområden som tydliggjordes då, får vi ödmjukt konstatera att 

dessa inte har omhändertagits under den tid som förflutit. Brister som uppdagats i samband med 

utredningarna avseende Lex Sarah, kan tydligt kopplas till de områden som beskrevs då och är 

ett resultat av brister i styrning och ledning dvs. organisatoriska brister. 

Såväl ansvarig nämnd som verksamhet ser positivt på den granskning som föreligger och har en 

tydlig ambition att vidta de åtgärder som behövs för att säkerställa rättssäkerhet och en god kvali-

tet på verksamheten. 

 

Vidtagna åtgärder under 2019: 

 

 Ny enhetschef rekryteras till barn och unga-enheten 

 Enheten har förstärkts med en 1:e socialsekreterare som ärendehandleder 

 Samtliga handläggare vid barn och unga-enheten har nyrekryterats  

 Ny utvecklingsledare/ biträdande socialchef anställs i september 

 Verksamhetsområdeschef för IoF (Bildningschef/biträdande kommunchef) avstängs un-

der utredning, som förutom Lex Sarah även innefattar granskning av den kommunala re-

visionen. Kommunchef får yttersta ansvaret för verksamheten. 

 Chef för individ och familjeomsorgen (socialchef) väljer att säga upp sig.  

 Enhetschef för stödboende enligt SoL stängs av under utredning, väljer senare att säga 

upp sig. En tillfällig organisationsförändring sker under rekrytering av ny enhetschef. 
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 I mitten av november tillsätts ny tillförordnad chef för individ och familjeomsorgen (tf 

socialchef). 

 Mottagningsenheten har inte bemannats utifrån kunskap och erfarenhet av handläggning 

kring barn och unga. Personalresursen har inte varit i relation med inkommande ärenden 

och anmälningar till enheten, vilket har skapat alltför långa handläggningstider. Det finns 

brister vad gäller dokumentation, aktualisering och förhandsbedömning samt hantering av 

orosanmälningar. Konsulter med kunskap kring handläggning av barn och unga hyrs in, 

först med en konsult som sedan förstärks upp med ytterligare en konsult i mitten av de-

cember.  En av konsulterna kommer i januari fortsätta i uppdraget att skapa ledningssy-

stem enligt socialstyrelsens föreskrifter. 

 Enhetschef till mottagningsenheten rekryteras i början av januari, kravprofilen är erfaren-

het av mottagningsfunktion samt arbete med barn, unga och vuxna. Kommer i tjänst i feb-

ruari.  

 

Handlingsplan för planerade åtgärder 

Under utredningens gång har ett antal riskområden identifierats enligt följande: 

 

1. Verksamheten saknar ledningssystem och ett systematiskt kvalitetsarbete, det saknas ruti-

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

alla de flöden som ingår i verksamhetens uppdrag. Särskilt uppmärksammade är brister 

vad gäller rutin för klagomål, orosanmälan samt skyddsbedömningar. 

 

        Planerad åtgärd: 

        Konsult/processledare kommer tillsammans med respektive personalgrupp arbeta  

        fram rutiner och processer som ett stöd i arbetet. Utvecklingsarbetet påbörjas i januari 

        med start i barn och unga gruppen. 

 

2. Brister i dokumentation och i hantering av inkomna och upprättade handlingar. 

Verksamheten har idag ett verksamhetssystem som inte stödjer handläggningsprocessen, 

vilket försvårar utredningsarbetet och medverkar till långa utredningstider och felaktig-

heter. 

 

         Planerad åtgärd: 

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

         i utredningsarbetet som minimerar risk för fel och skapar nya möjligheter till 

         digitala kontakter med klienter och samarbetspartners på ett enklare sätt. Arbetet 

         är påbörjat och i nuläget inväntas offert. Avtal upprättas innan årsskiftet. 

 

3. Verksamheten är i nuläget inte bemannad för att socialsekreterarna ska ha ett rimligt antal 

ärende i förhållande till erfarenhet. 

 

                 Planerad åtgärd: 

                 Rekrytering av socialsekreterare påbörjas under december. 

                  

4. Socialsekreterarna har behov av kompetensutveckling, för att möta klienter med en bredd 

av komplexitet. Att erbjuda detta inom ramen för anställningen är också ett verktyg för att 

bibehålla de medarbetare enheten har. Vi behöver utveckla kravställande och introduktion 

av nya handläggare.  
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Planerad åtgärd: 

Upprätta en kompetensutvecklingsplan där grundutbildning i BBIC ingår samt även 

BBIC-utbildare. 

Utveckla kravställande vid nyrekrytering samt skapa en introduktionsplan för 

nya socialsekreterare. 

 

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

Detta gäller till exempel utredningstider. 

 

Planerad åtgärd: 

Verksamhetsplanen ska kompletteras med mätbara mått och aktiviteter som kan  

följas upp systematiskt och redovisas fortlöpande för politisk nämnd. 

          

6. Individ och familjeomsorgen behöver utveckla det förebyggande arbetet, för 

att möta barns och ungas behov i ett tidigt skede och därmed skapa förutsättningar för 

att de frivilliga insatserna kan användas i högre omfattning. Detta inbegriper även föräld-

rastöd/föräldrautbildning. 

 

Planerad åtgärd: 

Att aktivt planera för en utbyggd öppenvård i samverkan med skola, elevhälsa och fri-

tidsverksamhet.  

Öka samverkan kring barn och unga med funktionsnedsättning, för att skapa goda förut-

sättningar för barnets utveckling. 

Utveckla föräldrautbildningarna. 

 

7. Verksamheten har svårigheter att rekrytera kvalitativa familjehem/jourhem, och har svårt 

att hinna med uppföljningen av insatsen. I den lilla kommunen blir det en ensam roll som 

ställer stora krav på den enskilde handläggaren. 

 

Planerad åtgärd: 

Att gå in i planerad samverkan kring en gemensam familjehems- och jourhemsverksam-

het, som planeras tillsammans med övriga kommuner i Nordvästra Skåne. 

Verksamheten kommer att erbjuda stöd till familjehem även under helger. Planerad start 

2020. 
 

 

Vem/Vilka har lämnat uppgifter till utredningen? 
Nuvarande ansvarig enhetschef för barn och ungdom 

1:e socialsekreterare  

Socialsekreterare barn- och ungdom 

Socialsekreterare Vuxen 

Socialsekreterare Öppenvård 

Socialsekreterare Familjerätt  

Socialsekreterare Mottagning 

Biträdande Socialchef/ tidigare enhetschef Mottagning/Öppenvård 

Tf Socialchef 

Utvecklingsstrateg Bildning & Arbete 
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Bildningschef/biträdande kommunchef  

HR-chef 

Kommunchef 

Nämndsordförande 

SAS (Socialt ansvarig Socionom) Vård & Omsorgsförvaltningen, Båstad 

 

 

Är den enskilde och/eller dess anhöriga informerade om lex Sarah utredning-

en? 
Initialt var aldrig tanken att rapporten daterad 26 juni skulle leda till något annat än ett förbätt-

ringsarbete inom förvaltningen. Vissa ärenden lyftes upp under rubriken Lex Sarah för att visa på 

brister som från början borde ha rapporterats och utretts enligt lex Sarah. När inga förbättringsåt-

gärder vidtogs växte en frustration inom enheten som ledde fram till att nämndsordförande fick ta 

del av rapporten. I efterhand kan konstateras av vissa beslut fattades i ett mer panikartat kaos. 

Det framgår bland annat av anmälningarna till IVO där de 8 första anmälningarna togs direkt från 

rapporten och anmäldes separat som lex Sarah 2019-10-11, utan att ett ordentligt underlag för 

dessa fanns. De resterande 9 lex Sarah anmälningarna skrevs hastigt samman i ett liknande kaos, 

veckan efter. Återigen var tanken att enbart visa på bristerna inom enheten och förvaltningen i 

stort. I ärenden som ligger längre tillbaka i tiden har enskild inte informerats. I ärenden som är 

mer i nutid har vissa formuleringar ändrats pga sekretess då det inte skulle gå att identifiera en-

skild. Någon information till enskild innan lex Sarah anmälningarna blev redovisade i media har 

däremot inte gjorts.    

 

Vilket beslut eller ställningstagande har utredningen avslutats med? 
Utredningen avser 17 lex Sarah anmälningar till IVO. Av dessa är två anmälningar inte att be-

trakta som lex Sarah. Resterande kan konstateras vara ett missförhållande eller risk för missför-

hållande av varierande allvarlighetsgrad. Överlag framträder dock så pass stora brister att det 

enda ställningstagandet som kan göras är att fastslå missförhållande inom socialtjänsten i Båstad 

som allvarligt.  

 

Utredning av missförhållande/risk för missförhållande enligt 6 § 14 kap. socialtjänstlagen 

(2001:453) SoL avslutas. 

 

 

Båstad 2019-12-09 

 

 

____________________________ 

Anna Bernulf Jansson 

Socionomkonsult 
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KS § 29  Dnr KS 001135/2016 - 900 

Ändring i Allmänna lokala ordningsföreskrifter  
för Båstads kommun 

 
Beskrivning av ärendet 2019-06-19 beslutade kommunfullmäktige att godkänna förslaget till nu 

gällande Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Båstads kommun. Beslutet 
anmäldes till Länsstyrelsen och 2019-07-03 upphävde Länsstyrelsen 20 § 
första, andra och tredje meningen. 22 § samt 23 §, första stycket. Föreliggande 
tjänsteskrivelse med tillhörande bilaga innehåller förslag till en revidering av 
de Allmänna lokala ordningsföreskrifterna gällande de ovanstående helt, eller 
delvis upphävda paragraferna.  

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från park- och gatuchef Marie Eriksson, daterad 2020-01-22, 

med tillhörande bilaga. 
 
Förvaltningens och  
arbetsutskottets förslag Revideringen gällande 20 §, 21 § och 23 § i de Allmänna lokala 

ordningsföreskrifterna godkänns. 
 
Föredragande Teknik- och servicechef Jan Bernhardsson föredrar ärendet. 
 
Yrkanden Bo Wendt (BP): Bjärepartiet yrkar att hundförbudet på badplats ska gälla 

dygnet runt, dvs. kl. 00.00 - 24.00, tiden 1 maj till 15 september. 
 
Ebba Krumlinde (C) och Birgitte Dahlin (L): Bifall till arbetsutskottets förslag. 

 
Proposition Ordföranden ställer proposition på yrkandena ovan och finner att 

kommunstyrelsen bifallit arbetsutskottets förslag.  
 
Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 
 
 Revideringen gällande 20 §, 21 § och 23 § i de Allmänna lokala 

ordningsföreskrifterna godkänns.  
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Datum: : 2020-01-22. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Marie Eriksson 

Dnr: KS 001135/2016 – 900 
 
 

Förslag till revidering av de Allmänna lokala ordningsföreskrifterna avseende 
20§, 21§ och 23§. 
 
 
Förslag till beslut 
 
Godkänna revideringen gällande 20§, 21§ och 23§ i de Allmänna lokala ordningsföreskrifterna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
2019-06-19 beslutade kommunfullmäktige att godkänna förslaget till nu gällande Allmänna 
lokala ordningsföreskrifter för Båstads kommun. Beslutet anmäldes till Länsstyrelsen och 
2019-07-03 upphävde Länsstyrelsen 20§ första, andra och tredje meningen. 22§ samt 23§, 
första stycket.  
 
Föreliggande tjänsteskrivelse med tillhörande bilaga innehåller förslag till en revidering av de 
Allmänna lokala ordningsföreskrifterna gällande de ovanstående helt, eller delvis upphävda 
paragraferna. 
 

Bakgrund 
 
De Allmänna lokala ordningsföreskrifterna, syftar till att upprätthålla den allmänna ordningen 
på offentlig plats. Ordningslagens bestämmelser anses ibland inte vara tillräckliga för att re-
glera de ordningsproblem som kan uppstå i en enskild kommun.  
 
Därför ges kommunerna möjlighet till egna Allmänna lokala ordningsföreskrifter anpassade till 
kommunens eget behov. De lokala föreskrifterna ska innehålla ytterligare bestämmelser utö-
ver ordningslagen om hur den allmänna ordningen ska upprätthållas.  
 
2013-03-27 och den 2016-11-23 beslutade kommunfullmäktige att anta en revidering av de 
Allmänna lokala ordningsföreskrifterna för kommunen. Beslutet anmäldes till Länsstyrelsen. 
I de antagna föreskrifterna framgick det att de äldre antagna ordningsföreskrifterna upphörde 
att gälla i samband med att de nya föreskrifterna trädde i kraft.  
 
2017-01-10 upphävde Länsstyrelsen en rad olika paragrafer(KS001135/2016-900), med mo-
tiveringen: Kommunens föreskrifter får inte angå förhållanden som är reglerade i ordningsla-
gen eller annan författning eller som enligt lagen eller annan författning kan regleras på något 
annat sätt. Kommunen får heller inte lägga onödigt tvång på allmänheten eller annars göra 
obefogade inskränkningar i den enskildes frihet. Länsstyrelsen ska därför upphäva en före-
skrift som strider mot ordningslagen.  
 
2019-06-19 beslutade kommunfullmäktige att godkänna förslaget till nu gällande Allmänna 
lokala ordningsföreskrifter för Båstads kommun. Ett ställningstagande gällande 12§ sköts 
fram, då den paragrafen ansågs behöva ytterligare utredning. 
Beslutet anmäldes till Länsstyrelsen och 2019-07-03 upphävde Länsstyrelsen 20§ första, andra 
och tredje meningen. 22§ samt 23§, första stycket. 
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Aktuellt 
 
2019-07-03 upphävde Länsstyrelsen 20§ första, andra och tredje meningen. 22§ samt 23§, 
första stycket.  
 
I 20§ Hundar upphävdes nedan gulmarkerad text. 
 
” Hundar ska hållas kopplade på offentlig plats eller plats som likställs med offentlig. 
Tikar ska under löptid hållas kopplade inom hela kommunen, dock inte inom inhägnade 
områden. När en hund inte hålls kopplad ska den ha halsband på sig med ägarens namn, adress 
och telefonnummer. Hundar får inte vistas på de badplatser som anges i 3§ mom 2 under tiden 
1/5 - 15/9 mellan kl. 08.00 - 18.00. Detta med undantag för av kommunen särskilt anvisade om-
råden för hundbad (Se bilaga C).” 
 
Meningarna som upphävs av Länsstyrelsen regleras genom författning 2007:1150, tillsyn över 
hundar och katter (Tillsynslagen). Tillsynslagen innehåller även skyldighet för ägare att var-
aktigt märka och låta registrera hund i Jordbruksverkets register” 
 
Därför kan de upphävda meningarna anses som överflödiga.  
 
Förslag till ny lydelse 20§:  
 
Hundar får inte vistas på de badplatser som anges i 3§ mom 2 under tiden 1/5 - 15/9 mellan kl. 
08.00 - 18.00. Detta med undantag för av kommunen särskilt anvisade områden för hundbad 
(Se bilaga C). 
 
 
22§ Grillning upphävdes hela paragrafen. 
 
”Grillning på offentlig plats och plats som jämställs med offentligt får endast ske på iordning-
ställda fasta grillplatser under ordnade former.” 
 
22§ upphävdes som helhet på grund av att den ansågs ha fått en allt för vidsträckt tillämp-
nings-område och lägger därför onödigt tvång på allmänheten eller annars gör obefogade in-
skränkningar i den enskildes frihet. Länsstyrelsen anser att den geografiska utbredningen av 
förbud att grilla på offentlig plats bör noga övervägas, så att den endast omfattar områden där 
det finns ett reellt behov att av ordningsskäl begränsa grillning. 
 
De platser som finns inom kommunen där grillning kan uppfattas som ordningsstörande är de 
allmänna badplatser som upptas i 3§ mom. 2. 
 
Förslag till ny lydelse 22§:  
 
Grillning på allmänna badplatser upptagna under 3§ mom. 2, får endast ske på iordningställda 
fasta grillplatser under ordnade former. 
 
I 23§ Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor upphävdes nedan gulmarkerad text. 
 
”Användning av pyrotekniska varor tillåts endast på nyårsafton mellan kl. 18.00 - 02.00.  
Under övriga tider på året krävs tillstånd från polismyndigheten. 
 
Det är förbjudet att använda pyrotekniska varor närmare än 200 meter från följande vård- och 
omsorgsboenden:  
 



 
 

 

3 (3) 

 

 Åsliden, Östra Karup 
 Skogsliden, Båstad 
 Ängagården, Förslöv 
 Haga park, Förslöv 
 Almgården, Grevie” 

 
Länsstyrelsen anser att paragrafen utgör en allt för omfattande begränsning beträffande till-
ståndsplikt i samband användning av fyrverkerier och pyrotekniska varor. Då i ovanstående 
lydelse medför att all användning av fyrverkerier och pyrotekniska varor är tillståndspliktig 
inom Båstads kommun med undantag på nyårsafton mellan 18.00–02.00. Förändring mot tidi-
gare lydelse, är att begränsning för att använda fyrverkerier och pyrotekniska varor föreslås 
att enbart gälla inom detaljplanerat område. 
 
Förslag till ny lydelse 23§:  
 
Användning av pyrotekniska varor inom detaljplanerat område tillåts endast på nyårsafton 
mellan kl. 18.00 - 02.00. Under övriga tider på året krävs tillstånd från polismyndigheten. 
 
Det är förbjudet att använda pyrotekniska varor närmare än 200 meter från följande vård- och 
omsorgsboenden:  

 Åsliden, Östra Karup 
 Skogsliden, Båstad 
 Ängagården, Förslöv 
 Haga park, Förslöv 
 Almgården, Grevie 

 

Konsekvenser av beslut 
 
Samhälle 
Genom att kommunen har giltiga Allmänna lokala ordningsföreskrifter, som är anpassade efter 
kommunens specifika behov, ökar förutsättningarna för att den allmänna ordningen kan upp-
rätthållas på offentlig plats och andra platser som likställs med offentlig plats. 
 
Verksamhet 
Välanpassade Allmänna lokala ordningsföreskrifter medför enbart positiva konsekvenser för 
kommunens egen organisation, men även för näringsliv och besökare. Kommunens övergri-
pande mål är att vara en kommun som är välkomnande, professionell och tydlig. Det ska vara 
attraktivt att leva, bo och verka här.  De lokala ordningsföreskrifterna är ett dokument som 
signalerar kommunens intentioner mot vilka mål organisationen strävar. 
 
Teknik & Service 
Marie Eriksson, Park och gatuchef. 
 
Beslutet ska expedieras till: 

Park och gatuchef 
Länsstyrelsen 
Författningssamling (Kansli) 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Bilaga 1Allmänna lokala ordningsföreskrifter, med föreslagen revidering. 
 
Samråd har skett med: 
Jan Bernhardsson, Teknik & Service chef 
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Denna ordningsföreskrift utgör revidering av gällande ordningsföreskrift antagen den 
20 december 1995. Båstads kommun föreskriver följande med stöd av 1§ förordningen 
(1993:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala 
ordningsföreskrifter enligt ordningslagen (1993:1617). 

Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområden 

1§ 

Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats finns i 
3 kap. ordningslagen (1993:1617) 
Dessa lokala ordningsföreskrifter innehåller ytterligare bestämmelser om hur den 
allmänna ordningen i Båstads kommun ska upprätthållas. Bestämmelserna i 23§ har 
till syfte att hindra att människors hälsa eller egendom skadas till följd av användning 
av pyrotekniska varor. 

2§ 

Föreskrifterna är tillämpliga på alla platser inom Båstads kommun vilka är offentlig plats 
enligt 1 kap. 2§ första stycket 1-4 ordningslagen om inte annat anges. Bestämmelsen i 23§ 
är även tillämplig på andra än offentliga platser inom kommunen. För områden som 
kommunen har upplåtit till torghandel gäller också kommunens förskrifter om 
torghandel. 

3§ 

Mom1 

Vid tillämpning av 3 kap. ordningslagen och dessa föreskrifter ska, med stöd av 1 kap. 2§ 
andra stycket ordningslagen, följande områden jämställas med offentlig plats: 

- Allmänna badplatser upptagna under mom 2. 

- Idrottsplats - Örebäcksvallen i Båstad 

- Lekplatser upptagna under mom 3. 

- Begravningsplatser såväl inom som utom fastställd detaljplan 

Mom2 

Som allmän badplats räknas: 
- Stranden från Tångvägen till gränsen mot Laholms kommun 

- Skansen badet i Båstad 
- Stranden från Torekovs hamn till simbassängen vid Torekovs strand 

- Morgonbryggan i Torekov 

- Ydrehall i Torekov 

- Stranden vid Mäsinge och Glimminge Plantering 

- Ängelsbäcks-, Segelstorps- och Stora Hults strand 
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Mom3 

Lekplatser vilka jämställs med offentlig plats 
- Skansenbadet 

- Gulstad 
- Blåstad 

- Tångvägens lekplats 

Mellanvägens lekplats 
- Hindbärsvägens lekplats 

- Drivans lekplats 

- Oleborg 

U tskiftesvägen 
- Mellanvägen 
- Heden 

- Lyckeborgs lekplats, Torekov 
Ljungmansgatans lekplats, Torekov 

4§ 

Innan polismyndighet fattar beslut om tillstånd enligt 7§, 9§, 10§ första stycket, 11§, 12§, 
15§, 16§ 23§ bör kommunen ges tillfälle att yttra sig. 

Lastning av varor mm. 

5§ 

Vid lastning, forsling, lossning och annan hantering ska den som är ansvarig för åtgärden 
göra vad som behövs för att undvika att allmänheten utsätts för tillfälliga olägenheter 
genom damm, spill eller dålig lukt. 
Avlastning och uppläggning av gods får inte ske så att brandposter, brandsläcknings
utrustningar och utrymningsvägar blockeras eller att räddningstjänstens arbete 
hindras. 

Schaktning, grävning mm. 

6§ 

Den som är ansvarig för upptagande av grus, jord eller sand, tippning av fyllnadsmassor, 
schaktning, grävning eller annat liknande arbete ska se till att det sker på ett sådant sätt 
att allmänheten utsätts för minsta möjliga olägenhet. 

Störande buller 

7§ 

Arbete som orsakar störande buller för personer på offentliga platser tex. stenkrossning, 
pålning och nitning m.m. får inte ske utan polismyndighetens tillstånd. 
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Containrar 

8§ 

Ägaren eller nyttjanderättshavaren till en container, som ska ställas upp på en offentlig 
plats, är skyldig att tydligt märka container med ägarens eller nyttjanderättshavarens 
namn, adress och telefonnummer. 

Markiser, flaggor, skyltar m.m. 

9§ 

Markiser, flaggor och skyltar får inte sättas upp så att de skjuter ut över en gångbana på 
lägre höjd än 2,30 meter eller över en körbana på lägre höjd än 4,50 meter. Antenn eller 
annan trådledning eller transparang får inte spännas över gata utan tillstånd från 
polismyndigheten. 

Affischering 

10§ 

Affischer, annonser eller liknande anslag får inte utan tillstånd från polismyndigheten 
sättas upp på sådan husvägg, staket, stolpe eller liknande som vetter mot offentlig plats. 
Tillstånd behövs inte för att sätta upp anslag på tavlor, pelare eller andra liknande 
anordningar som är avsedda för detta ändamål. Inte heller krävs tillstånd för 
näringsidkare att sätta upp annonser och andra tillkännagivanden som avser 
näringsidkarens rörelse på byggnad där rörelsen finns. 

Högtalarutsändning 

11§ 

Information, reklam, propaganda eller andra budskap som riktar sig till personer på 
offentliga platser får inte ske genom högtalare eller liknande utan tillstånd från 
polismyndigheten. 

Insamling av pengar 

12§ 

Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller liknande, om 
insamlingen inte utgör ett led i tillståndspliktig allmän sammankomst eller offentlig 
tillställning. 
När insamlingen ska ske i samband med framförande av gatumusik krävs inte tillstånd. 

Förtäring av alkohol 

13§ 

Spritdrycker, vin och starköl får inte förtäras på allmän plats i Båstads tätort inom de 
områden vilka är markerade på bifogad karta, förutsatt att inte kommunen beviljat 
tillstånd för servering av alkoholhaltiga drycker enligt alkohollagen (Se bilaga A 
Alkoholförbudsområde ). 
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Ambulerande försäljning 

14§ 

Ambulerande försäljning får under tiden 15/6 -15/8 inte ske på offentlig plats inom ett på 
bifogad karta angivet område avgränsat av i öster Christian II:s väg, i söder Köpmans
gatan, i väster Kyrkogatan och i norr Laholmsbukten (Se bilaga B Evenemangsområde ). 
Med ambulerande försäljning avses sådan gatuförsäljning som tar offentlig plats i anspråk 
endast tillfälligt och i obetydlig omfattning som därför inte kräver tillstånd enligt 3 kap. 
1§ ordningslagen. 

Ridning 

15§ 

Ridning utanför anvisade leder eller områden på nedanstående allmänna platser är 
förbjuden. Undantag kan ges av polismyndigheten genom särskilt tillstånd. Inom 
naturreservat gäller särskilda reservatsföreskrifter. 

Idrottsplats - Örebäcksvallen i Båstad 

- Begravningsplatser såväl inom som utom fastställd detaljplan 

- Lekplatser upptagna under 3§ mom 3. 

Klitter och dynområden 

- Därutöver gäller att ridning inte får ske på de badplatser vilka anges i 3§ 
mom 2 under tiden 1/5 - 15/9. 

Cykling 

16§ 

Cykling är förbjuden utanför anvisade leder eller områden på nedanstående allmänna 
platser. Undantag kan ges av polismyndigheten genom särskilt tillstånd. 
Inom naturreservat gäller särskilda reservatsföreskrifter. 

- Allmänna badplatser upptagna under 3§ mom 2 under badsäsong 1/5 -15/9. 

- Idrottsplats - Örebäcksvallen i Båstad 
- Lekplatser upptagna under 3§ mom 3. 

- Begravningsplatser såväl inom som utom fastställd detaljplan 

- Klitter och dynområden 

Badförbud 

17§ 

Bad är förbjudet inom hamnområden och i närheten av markerade kablar. 

Camping 

18§ 

Camping får inte ske på offentlig plats eller plats som jämställs med offentlig. 



Hundar 

19§ 

Hundens ägare, den som tagit emot en hund för underhåll eller nyttjande eller den 
som endast tillfälligt vårdar en hund är skyldig att följa bestämmelserna i 20 och 21§. 
Det som sägs i dessa paragrafer gäller inte för ledarhund för synskadad person eller 
för polishund i tjänst. Inom naturreservat gäller särskilda reservatsföreskrifter. 

20§ 

Hundar får inte vistas på de badplatser som anges i 3§ mom 2 under tiden 1/5 - 15/9 mel
lan kl. 08.00 - 18.00. Detta med undantag för av kommunen särskilt anvisade områden fö n 
hundbad (Se bilaga C Hundbad). 

21§ 

Inom områden som omfattas av detaljplan ska föroreningar efter hund plockas upp från 
gång- och cykelbanor, gator, torg eller annat för gångtrafik upplåtet område, samt från 
gräsmattor och planteringar inom parkmark. 

Grillning 

22§ 

Grillning på allmänna badplatser upptagna under 3§ mom. 2, får endast ske på iordning
ställda fasta grill platser under ordnade former 

Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor 

23§ 

Användning av pyrotekniska varor inom detaljplanerat område tillåts endast på nyårsaf
ton mellan kl. 18.00 - 02.00. Under övriga tider å året krävs tillstånd från P.Olismyndig
heten. 

Det är förbjudet att använda yrotekniska varor närmare än 200 meter från följande vård
och omsorgsboenden: 

- Åsliden, Östra Karup 
- Skogsliden, Båstad 
- Ängagården, Förslöv 
- Haga park, Förslöv 
- Almgården, Grevie 

Avgift för att använda offentlig plats 

24§ 

För användning av offentlig plats och områden som kommunen jämställt med sådan 
plats har kommunen rätt att ta ut en avgift enligt de grunder som har beslutats av 
kommunfullmäktige. 
Överträdelse av lokal ordningsföreskrift 

25§ 
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Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av enligt 5-9§§, 10§ första 
stycket, 11§, 12§ första stycket, 13§, 14§ första stycket, 15-18§§ och 20-23§§ kan dömas 
till penningböter enligt 3 kap. 22§ andra stycket i ordningslagen. 

Övergångsbestämmelser 

26§ 

Dessa föreskrifter träder i kraft när kommunfullmäktige, efter anmälan till länsstyrelsen, 
beslutat om fastställande av föreskrifterna. 

Dessa föreskrifter träder i kraft den 2019-07-17 
Äldre beslutade allmänna lokala ordningsföreskrifter upphör därmed att gälla. 
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KS § 34  Dnr KS 001081/2018 - 380 

Uppdatering av Regler för stöd till föreningar med barn- och 
ungdomsverksamhet - Driftspoäng för padelbana, boulebana, 
utegym och multisportarena 

 
Beskrivning av ärendet En uppdatering krävs av Bidragsbestämmelserna för barn- och 

ungdomsföreningar gällande driftspoäng till nya anläggningar. Föreningar  
har anlagt padelbanor, boulebanor, utegym och multisportarenor vilka är 
berättigade till driftsbidrag och dessa ska nu poängsättas.  

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från fastighets- och fritidschef Hans Paganus, daterad  

2020-01-22, med tillhörande bilaga. 
 
Förvaltningens och  
arbetsutskottets förslag 1. Padelbana ger 4 driftspoäng, boulebana ger 1 driftspoäng, utegym ger  

3 driftspoäng och multisportarena ger 4 driftspoäng. De nya driftspoängen 
gäller från och med 1 januari 2020. 
2. Den ökade kostnaden ryms inom budget för föreningsbidrag inom  
Teknik och service.  

 
Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 
 

1.  Padelbana ger 4 driftspoäng, boulebana ger 1 driftspoäng, utegym ger  
3 driftspoäng och multisportarena ger 4 driftspoäng. De nya driftspoängen 
gäller från och med 1 januari 2020. 

2.  Den ökade kostnaden ryms inom budget för föreningsbidrag inom  
Teknik och service.  
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Datum: 2020-01-22 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Hans Paganus 

Dnr: KS001081/2018 

 

Driftspoäng för padelbana, boulebana, utegym och multisportarena 
 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 

1. Padelbana ger 4 driftspoäng, boulebana ger 1 driftspoäng, utegym ger 3 poäng och mul-
tisportarena ger 4 driftspoäng. De nya driftspoängen gäller från och med 1 januari 
2020.  
 

2.  Den ökade kostnaden ryms inom budget för föreningsbidrag inom teknik och service. 
 

Sammanfattning av ärendet 
En uppdatering krävs av Bidragsbestämmelserna för barn- och ungdomsföreningar gällande 
driftspoäng till nya anläggningar. Föreningar har anlagt padelbanor, boulebanor, utegym och 
multisportarenor vilka är berättigade till driftsbidrag och dessa ska nu poängsättas. 
 

Aktuellt 
Båstads kommun stöder det lokala föreningslivet främst genom att bevilja olika ekonomiska 
bidrag. Gällande Bidragsbestämmelser för barn- och ungdomsföreningar antogs av kommun-
styrelsen 2016-04-13 § 81 och reviderades 2019-01-30 § 9.  
 
Föreningar har under 2019 anlagt padelbanor, boulebanor, utegym och multisportarena. Dessa 
anläggningar finns idag inte med i det poängsystem som ligger till grund för driftsbidraget. 
Poängens värde är idag 800 kr per driftspoäng. Driftsbidrag får alla föreningar som 
äger/arrenderar sina anläggningar och är avsett för drift av anläggningen, löpande och perio-
diskt underhåll, byte och inköp av inventarier och maskiner. Driftsbidraget täcker endast en 
del av föreningens underhållskostnad för anläggningen och bidragets storlek begränsas av den 
kommunala budgeten. 
 
Teknik och service har undersökt underhållskostnaderna per år för padelbana, boulebana, 
utegym och multisportarena och föreslår följande driftspoäng: 
 
Padelbana    4 poäng 3 200 kr 
Boulebana  1 poäng    800 kr 
Utegym  3 poäng 2 400 kr 
Multisportarena 4 poäng 3 200 kr 
 
Ekonomi 
De nya driftpoängen ryms inom budgeten för föreningsbidrag inom Teknik och service,  
 
Hans Paganus 
Fastighets- och fritidschef 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Teknik och service 
Berörda barn- och ungdomsföreningar 

IJil BÅSTADS 
~ KOMMUN 
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FÖRSLAG  
Bidragsbestämmelser för barn- och ungdomsföreningar i Båstads kommun 

Nuvarande bidragsbestämmelser

ALLMÄNNA	BESTÄMMELSER

§1
Kommunala	bidrag	utgår	enligt	följande	normer	till	föreningar	som
bedriver	fritidsverksamhet	i	Båstads	kommun.	Bidrag,	som	utbeta‐
las	genom	kommunstyrelsen,	avser	att	täcka	en	del	av	kostnaderna
för	föreningens	verksamhet.	Medlemmarna	i	bidragsberättigad
förening	måste	därför	själva,	genom	skäliga	medlemsavgifter	och
egna	arbetsinsatser,	stödja	föreningens	verksamhet.

§2
Bidragsberättigad	förening	ska	vara	verksam	i	Båstads	kommun.	
Majoriteten	av	medlemmarna	ska	vara	mantalsskrivna	i	Båstads	
kommun.	Föreningen	ska	vara	ansluten	till	riksorganisation	som	av	
regeringen	förklarats	berättigad	till	statsbidrag	för	sin	centrala	
verksamhet.	Lokala	föreningar	kan	i	vissa	fall	undantas	från	regeln	
om	anslutning	till	en	riksorganisation,	efter	särskild	prövning	i	
kommunstyrelsen.	

§3
Föreningen	ska,	för	att	vara	bidragsberättigad,	ha	antagit	stadgar,	
valt	styrelse	och	varit	verksam	under	minst	12	månader.	

Reviderade bidragsbestämmelser

ALLMÄNNA	BESTÄMMELSER

§1
Det	kommunala	bidraget	avser	att	täcka	en	del	av	kostnaderna	för	
föreningens	verksamhet.	Medlemmarna	ska	därför	själva,	genom	
skäliga	medlemsavgifter	och	egna	arbetsinsatser,	stödja	förening‐
ens	verksamhet.

§2
Bidragsberättigad	förening	ska	vara	verksam	i	Båstads	kommun	
och	vara	öppen	för	alla.	Majoriteten	av	medlemmarna	ska	vara	
mantalsskrivna	i	Båstads	kommun.	Föreningen	ska	vara	ansluten	
till	riksorganisation	som	är	godkänd	för	erhållandet	av	statligt	stöd	
till	sin	centrala	verksamhet.	Lokala	föreningar	kan	undantas	från	
regeln	om	anslutning	till	en	riksorganisation	efter	särskild	pröv‐
ning.	

§3
Föreningen	ska	ha	antagit	stadgar,	valt	styrelse	och	varit	verksam	
under	minst	12	månader.	Undantag:	Vid	ansökan	om	startbidrag	
gäller	speciella	regler.	

ITiJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Teknik & service 
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§4
Bidrag	utgår	till	förening	som	har	minst	10	medlemmar	i	åldern	4‐
25	år	och	som	är	mantalsskrivna	i	Båstads	kommun,	Laholms	
kommun	och/eller	Ängelholms	kommun.	Föreningen	ska	genom‐
föra	minst	300	deltagaraktiviteter	per	år	för	åldersgruppen	4‐25	år.	

§5
Till	bidragsansökan	ska	bifogas	verksamhetsberättelse,	rapport	
över	ekonomisk	ställning	och	resultat	samt	revisionsberättelse.		

§6
Bidragsansökan	ska	inlämnas	till	kommunen	på	särskild	blankett	
och	vara	undertecknad	av	ordförande/kassör	och	revisor.		

§7
Lämnar	föreningen	avsiktligt	oriktiga	uppgifter	hanteras	sådan	
situation	civilrättsligt.	Inträffar	sådan	händelse	mer	än	en	gång	
förlorar	föreningen	rätten	till	kommunala	bidrag	nästkommande	
år.

§8
Beviljat	bidrag	utbetalas	endast	till	föreningens	plusgiro	eller	
bankgiro.

§9
Föreningen	ska	främja	en	livsstil	som	motverkar	bruk	och	miss‐
bruk	av	alkohol,	tobak	och	andra	droger	samt	mobbing.	En	förut‐
sättning	för	kommunalt	stöd	är	att	det	i	varje	förening	ska	finnas	en	
drog‐	och	mobbingförebyggande	policy.	

§4
Bidrag	utgår	endast	till	förening	som	har	minst	15	medlemmar	i	
åldern	7‐20	år	och	som	är	mantalsskrivna	i	Båstads	kommun,	La‐
holms	kommun	och	Ängelholms	kommun.	Föreningen	ska	ha	kon‐
tinuerlig	verksamhet	med	minst	300	deltagaraktiviteter	per	år	för	
åldersgruppen	7‐20	år	enligt	normer	för	kommunalt	verksamhets‐
bidrag.	

§5
Bidragsmottagande	förening	är	skyldig	att	ställa	sina	räkenskaps‐	
och	revisionshandlingar	till	förfogande	för	granskning	på	sätt	som	
kommunstyrelsen	beslutar.	

§6
Till	bidragsansökan	ska	bifogas	verksamhetsberättelse,	rapport
över	ekonomisk	ställning	och	resultat	samt	revisionsberättelse.
Undantag:	Vid	ansökan	om	startbidrag	gäller	speciella	regler.

§7
Bidragsansökan	ska	inlämnas	till	Teknik	&	service	på	särskilt	for‐
mulär	och	vara	undertecknad	av	ordförande/kassör	och	revisor.
Ansökningsformulär	tillhandahålles	av	Teknik	&	service.

§8
Föreningen	som	avsiktligt	lämnar	oriktiga	uppgifter	kan	krävas	på	
återbetalning	av	erhållet	bidrag.	

§9
Beviljat	bidrag	utbetalas	endast	till	sökande	föreningars	plus‐
giro/bankgiro/bankkonto.	

§10
Föreningen	ska	främja	en	livsstil	som	motverkar	bruk	och	miss‐
bruk	av	alkohol,	tobak	och	andra	droger.	Det	drogförebyggande	
arbetet	i	barn‐	och	ungdomsverksamheten	ska	framgå	av	förening‐
ens	verksamhetsberättelse.	
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STARTBIDRAG

Startbidraget	är	5	000	kr.	

Sökande	förening	ska	ha	minst	15	registrerade	medlemmar	i	åldern	
7‐20	år,	som	är	mantalsskrivna	i	Båstads	kommun,	Laholms	kom‐
mun	och	Ängelholms	kommun.	Föreningen	får	inte	ha	varit	verk‐
sam	på	orten	under	den	senaste	treårsperioden.	Då	speciella	skäl	
föreligger	kan	även	föreningar	av	lokal	karaktär	få	startbidrag.	

Till	ansökan	om	startbidrag	ska	bifogas:	
Intyg	att	föreningen	tillhör	riksorganisation	
Protokoll	från	styrelsens	konstituerande	sammanträde		
Stadgar	
Årsmötesprotokoll	eller	liknande
Medlemsmatrikel	
Verksamhetsplan	
Uppgift	om	föreningens	postgiro/bankgiro/bankkonto
Adress	till	styrelse	

Föreningen	är	återbetalningsskyldig	om	ingen	verksamhet	har	be‐
drivits	första	året	och	ingen	verksamhetsberättelse	samt	ekono‐
misk	rapport	redovisats.	

VERKSAMHETSBIDRAG	

Verksamhetsbidraget	innebär	att	föreningen	får	ett	bidrag	om	18	
kr	för	varje	gång	medlemmarna	i	ålder	7‐20	år,	skrivna	i	Båstads,	
Laholms	och	Ängelholms	kommuner,	är	aktiva	i	föreningens	verk‐
samhet.	

Följande	förutsättningar	ska	uppfyllas:	
Medlemmen	deltar	i	aktiviteter	minst	8	ggr	under	året	
Vid	varje	aktivitetstillfälle	ska	man	vara	minst	5	deltagare	inkl	le‐
dare	(tennis,	ridning	och	bågskytte	3	deltagare	inkl	ledare)	
Närvarokorten	ligger	till	grund	för	ansökan	

STARTBIDRAG

Startbidraget	är	10	000	kr.	

Sökande	förening	ska	ha	minst	10	registrerade	medlemmar	i	åldern	
4‐25	år,	som	är	mantalsskrivna	i	Båstads	kommun,	Laholms	kom‐
mun	och	Ängelholms	kommun.	Föreningen	får	inte	ha	varit	verk‐
sam	på	orten	under	den	senaste	treårsperioden.		

Till	ansökan	om	startbidrag	ska	bifogas:	
Intyg	att	föreningen	tillhör	riksorganisation	
Protokoll	från	styrelsens	konstituerande	sammanträde		
Stadgar	
Medlemsmatrikel
Verksamhetsplan
Uppgift	om	föreningens	plusgiro	eller	bankgiro	
Namn	och	adress	till	ordförande,	sekreterare	och	kassör	

Föreningen	är	återbetalningsskyldig	om	ingen	verksamhet	har	be‐
drivits	första	året	och	ingen	verksamhetsberättelse,	ekonomisk	
rapport	samt	revisionsberättelse	redovisats.	

VERKSAMHETSBIDRAG

Verksamhetsbidraget	innebär	att	föreningen	får	ett	bidrag	om	6	kr	
för	varje	gång	medlemmar	i	åldern	4‐6	år	samt	21‐25	år	är	aktiva.	
Föreningen	får	ett	bidrag	om18	kr	för	varje	gång	medlemmarna	i	
ålder	7‐20	år	är	aktiva.	För	att	vara	berättigade	till	verksamhetsbi‐
drag	ska	medlemmarna	vara	skrivna	i	Båstads,	Laholms	eller	Äng‐
elholms	kommun.	

Följande	förutsättningar	ska	uppfyllas:	
Medlemmen	deltar	i	aktiviteter	minst	8	ggr	under	året	
Vid	varje	aktivitetstillfälle	ska	man	vara	minst	5	deltagare	inkl	le‐
dare	(tennis,	ridning	och	bågskytte	3	deltagare	inkl	ledare)	
Närvarokorten	ligger	till	grund	för	ansökan	
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Aktiviteterna	ska	vara	planerade	av	styrelse,	sektion,	medlems‐
möte	eller	motsvarande	
Endast	en	sammankomst	per	idrottsgren	och	dag	får	medräknas	i	
samma	förening	
Aktiviteten	ska	vara	minst	1	timma	
Antal	aktiviteter	per	vecka	3	st	(gäller	inom	samma	sport)	

Bidrag	utgår	inte	till	entrébelagda	tävlingar,	kommersiella	ar‐
rangemang	och	studiecirklar.	

Bidraget	utbetalas	dels	i	mars	för	perioden	1	juli	och	31	december	
och	dels	i	september	för	perioden	1	januari	–	30	juni.	Ansöknings‐
handlingar	skickas	ut	av	Teknik	&	service.	

LOKALBIDRAG	

Lokalbidrag	utgår	om	50	%	av	godkänd	hyreskostnad	till	förening‐
ar	som	hyr	lokaler	för	sin	verksamhet.

För	lokalbidrag	gäller	ett	maxtak	om	50	000	kr	per	förening.	För
förening	som	har	både	lokal‐	och	driftsbidrag	gäller	maxtaket	på
50	000	kr	för	bidragen	räknade	tillsammans.

Lokalbidrag	utgår	inte	med	högre	belopp	än	vad	föreningen	erhållit	
om	de	ägt	lokalen.	Lokalbidrag	utgår	inte	till	subventionerade	loka‐
ler	som	hyrs	ut	av	kommunen.	

Avtal	om	hyra	av	lokal	ska	godkännas	av	kommunstyrelsen.	

Bidraget	utbetalas	i	mars	månad.	Ansökningshandlingar	skickas	ut	
av	Teknik	&	service.	

Aktiviteterna	ska	vara	planerade	av	styrelse,	sektion,	medlems‐
möte	eller	motsvarande	
Endast	en	aktivitet	per	idrottsgren/sport	och individ samt	dag	får	
medräknas	i	samma	förening	
Aktiviteten	ska	vara	minst	1	timma	
Högsta	antal	aktiviteter	per	individ	och	vecka	är	4	st	(gäller	inom	
samma	sport	eller	samma	förening)	
Om	2	eller	flera	föreningar	redovisar	en	och	samma	person	som	
aktiv	medlem	vid	samma	tillfälle	utgår	inget	bidrag.	Föreningarna	
får	själva	lösa	frågan	om	vem	som	är	berättigad	till	bidrag.	

Bidrag	utgår	inte	till	entrébelagda	tävlingar,	kommersiella	ar‐
rangemang	och	studiecirklar.	

Bidraget	utbetalas	dels	i	februari	för	perioden	1	juli	och	31	decem‐
ber	och	dels	i	augusti	för	perioden	1	januari	–	30	juni.		

LOKALBIDRAG

Lokalbidrag	utgår	om	50	%	av	godkänd	hyreskostnad	till	ideella	
föreningar	som	hyr	lokaler	för	sin	ideella	verksamhet.	

För	lokalbidrag	gäller	ett	maxtak	om	80	000	kr	per	förening	

Lokalbidrag	utgår	inte	till	hyra	av	kommunala	idrotts‐	och	gymnas‐
tiklokaler	eller	skattesubventionerade	lokaler,	såsom	Drivanan‐
läggningen	(Drivan‐,	Borga‐	och	Parkethallen),	Grevie	Idrottshall	
och	Förslövs	IFs	konstgräsplan.	

Avtal	om	hyra	av	lokal	ska	godkännas	av	kommunen.	

Bidraget	utbetalas	i	februari	månad.		
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DRIFTSBIDRAG

Förening	som	äger	och	driver	egen	anläggning	kan	ansöka	om	bi‐
drag	till	driften	av	anläggningen.	Kommunstyrelsen	har	rätt	till	
särskild	prövning	av	inkomna	ansökningar.	Varje	anläggning	po‐
ängsätts	enligt	särskilt	system	och	poängens	värde	i	kronor	be‐
stäms	årligen	av	kommunstyrelsen.	Driftsbidraget	är	i	nuläget	600	
kr/driftspoäng.	

För	driftsbidrag	gäller	ett	maxtak	om	50	000	kr	per	förening.	För	
förening	som	får	både	lokal‐	och	driftsbidrag	gäller	maxtaket	om	
50	000	kr	för	bidragen	räknade	tillsammans.	

Bidraget	är	avsett	för	drift	av	anläggningen,	löpande	och	periodiskt
underhåll,	byte	och	inköp	av	inventarier	och	maskiner.

Hyr	föreningen	varaktigt	ut	hela	eller	delar	av	anläggningen	till
annan,	utgår	inte	driftsbidrag	till	nämnda	del.	Undantag	kan	göras
för	uthyrning	till	andra	föreningar	som	uppfyller	kraven	för	lo‐
kal/driftsbidrag.	

Önskar	förening	ändring	av	poängsättningen	för	sin	anläggning	på
grund	av	ändrade	förhållanden,	ska	detta	meddelas	till	Teknik	&
service	senast	den	31	december.

Kommunstyrelsen	har	rätt	att	dra	in	hela	eller	delar	av	bidraget	om	
anläggningen	inte	sköts	på	ett	godtagbart	sätt.	

Bidraget	utbetalas	i	mars	månad.	Bokslut	och	verksamhetsberät‐
telse	ska	medföra	ansökan.	Ansökningshandlingar	skickas	ut	av	
Teknik	&	service.	

DRIFTSBIDRAG

Förening	som	äger	och	driver	egen	anläggning	eller	arrenderar	
anläggning	kan	ansöka	om	bidrag	till	driften	av	anläggningen.	Varje	
anläggning	poängsätts	enligt	särskilt	system	och	poängens	värde	i	
kronor	bestäms	i	samband	med	budgetarbetet.	Driftsbidrag	utbeta‐
las	endast	till	ideella	föreningar.	

För	driftsbidrag	gäller	ett	maxtak	om	130	000	kr	per	förening.	
* För	att	föreningar	ska	få	max	130	000	kr	i	driftsbidrag	måste
förening	också	uppvisa	minst	3	000	aktivitetstillfällen	per	år.

* 2	000‐2	999	aktivitetstillfällen	ger	ett	maxtak	om	100	000	kr.
* 1	000–1	999	aktivitetstillfällen	ger	ett	maxtak	om	70	000	kr.
* 150–999	aktivitetstillfällen	ger	ett	maxtak	om	50	000	kr.

Bidraget	är	avsett	för	drift	av	anläggningen,	löpande	och	periodiskt	
underhåll,	byte	och	inköp	av	inventarier	och	maskiner.	

Hyr	föreningen	varaktigt	ut	hela	eller	delar	av	anläggningen	till	
annan,	utgår	inte	driftsbidrag	till	nämnda	del.	Undantag	kan	göras	
för	uthyrning	till	andra	föreningar	som	uppfyller	kraven	för	lo‐
kal/driftsbidrag.

Önskar	förening	ändring	av	poängsättningen	för	sin	anläggning	ska	
detta	meddelas	till	kommunen	senast	den	31	december.	

Kommunen	har	rätt	att	dra	in	hela	eller	delar	av	bidraget	om	an‐
läggningen	inte	sköts	på	ett	godtagbart	sätt.	

Bidraget	utbetalas	i	februari	månad.		
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DRIFTSBIDRAG ‐ Poängsystem	

Idrottsplatser	
Matchplan	
Gräsplan	 >	60	x	100	m	 15	p	
Gräsplan	 <	40	x			60	m	 		5	p	

Konstgräsplan	
Konstgräsplan	 >	60	x	100	m	 	4	p	

Träningsplan
Grusplan	 >	60	x	100	m	 		8	p	
Grusplan	 <	60	x			40	m	 		3	p	

Belysning	
Belysning	 per	plan 1	p

Friidrott
Friidrottsbanor	 stybb	

Övriga	grönytor	
Gräsytor	 per	1	000	kvm 0,04	p

Klubbutrymmen	
Klubblokal	 per	kvm	 		0,06	p	
Omklädning	 per	kvm	 		0,08	p	
Bilokaler	 per	kvm	 		0,04	p	

Tennisanläggningar	
Tennisbana	 grus	 		7	p*	
Tennisbana	 asfalt	 		1	p	

*7	p	för	de	två	första	banorna,	därefter	3	p/bana

Ridanläggning	
Ridhus	 per	100	kvm	 		3	p	
Paddock	grus	 per	kvm	 		2	p*	
Stallboxar	 per	box	 		0,5	p	
Dressyrbana	 per	kvm	 		3	p**	

DRIFTSBIDRAG ‐ Poängsystem

Idrottsplatser	
Gräsplan	 >	60	x	100	m	 30	p	
Gräsplan	 <	40	x			60	m	 		5	p	

Konstgräsplan	 >	60	x	100	m	 15	p	

Grusplan	 >	60	x	100	m	 		8	p	
Grusplan	 <	60	x			40	m	 		3	p	

Belysning	 per	plan	 		1	p	

Övriga	gräsytor per	1	000	kvm 		0,04	p	

Klubbutrymmen
Klubblokal per	kvm 		0,06	p	
Omklädning per	kvm 		0,08	p	
Bilokaler per	kvm 		0,04	p	

Tennisanläggning
Tennisbana grus 		7	p	

Ridanläggning
Ridhus	 per	100	kvm	 		3	p	
Paddock	grus	 per	kvm	 		2	p*	
Stallboxar	 per	box	 		0,5	p	
Dressyrbana	 per	kvm	 		3	p**	
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Hoppbana gräs	 15	p
Uteridanläggning	 gräs	 		0,4	p***	
Uteridanläggning	 grus	 		0,3	p***	

*2	p	per	1000	kvm	upp	till	5000	kvm,	därefter	1	p	per	1000	kvm
**3	p	per	1000	kvm	upp	till	2500	kvm,	därefter	1	p	per	1000	kvm	
***per	1000	kvm	

Skid‐	och	fritidsanläggningar	
Skidbacke	med	lift	 	 		3	p	
Skidspår	 per	km	 		0,5	p	
Vandringsspår	 per	km	 		1	p	
Lägerplats	 		0,5	p	
Belyst	motionsslinga						 per	km 3	p
Ej	belyst	motionsslinga	 per	km 1	p

Skjutbanor	
Långhållsskytte	 per	bana 1	p
Korthållsskytte	och	
pistolbana	 per	bana 1	p
Banor	för	älg,	skeet,	
trap,	viltmål,	hare	 per	bana 1	p

Småbåtsanläggningar	
Brygga	 		0,5	p	
Sjösättningsramp	 	 		0,5	p	

Övriga	anläggningar	
Bisamhälle	 		0,5	p	
Bowlingbana	 		8	p	
Boulespelplan	 per	100	kvm	 		0,25	p	

Hoppbana	 gräs 15	p
Uteridanläggning	 gräs	 		0,4	p***	
Uteridanläggning	 grus	 		0,3	p***	

*2	p	per	1000	kvm	upp	till	5000	kvm,	därefter	1	p	per	1000	kvm
**3	p	per	1000	kvm	upp	till	2500	kvm,	därefter	1	p	per	1000	kvm	
***per	1000	kvm	

Skid‐	och	fritidsanläggningar	
Skidbacke	med	lift	 	 		3	p	
Skidspår	 per	km	 		0,5	p	
Vandringsspår	 per	km	 		1	p	
Lägerplats	 		0,5	p	
Belyst	motionsslinga per	km 		3	p	
Ej	belyst	motionsslinga per	km 		1	p	

Skjutbanor
Långhållsskytte per	bana 		1	p	
Korthållsskytte	och
pistolbana per	bana 		1	p	
Banor	för	älg,	skeet,
trap,	viltmål,	hare	 per	bana 		1	p	

Småbåtsanläggningar
Brygga	 		0,5	p	
Sjösättningsramp	 		0,5	p	

		0,5	p	
		8	p	

Övriga	anläggningar	
Bisamhälle	
Bowlingbana	
Boulespelplan
Butt för bågskytte	

per	100	kvm	 		0,25	p	
		0,5	p	
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LEDARUTBILDNINGSBIDRAG	

Ledarutbildningsbidrag	utgår	till	kurser	och	utbildning	inom	barn‐	
och	ungdomsverksamhet.	

Bidraget	kan	sökas	av	alla	föreningar	i	Båstads	kommun	och	under	
hela	året.	

Sökande	förening	ska	alltid	skriftligt	eller	via	e‐post	ansöka	om	
kursen	i	förväg	hos	Teknik	&	service.	

Inga	bidrag	utbetalas	till	kurser	som	ansöks	i	efterhand.	

När	kursen	har	varit	ska	fakturakopia	på	beviljad	kurs	skickas	in
till	Teknik	&	service	för	utbetalning	av	bidraget.

Maxbelopp	10	000	kr/år	och	förening.

INVESTERINGSBIDRAG	

Investeringsbidraget	är	inte	avsett	att	täcka	de	fasta	kostnader	
föreningen/organisationen	har	för	sin	anläggning	eller	inventarier.	

Bidraget	är	avsett	att	täcka	föreningens/organisationens	kostnader	
vid	nödvändiga	reparationer,	ex.vis	handikappanpassning,	energi‐
besparande	åtgärder	och	myndighetsålagda	reparationer.	

Investeringsbidraget	kan	sökas	under	hela	året	och	kommunstyrel‐
sen	tar	upp	alla	ansökningar	för	behandling	vid	årets	sista	sam‐
manträde.	

LEDARUTBILDNINGSBIDRAG

Ledarutbildningsbidrag	utgår	till	kurser	och	utbildning	inom	barn‐	
och	ungdomsverksamhet.	 All utbildning ska belysa idrottens 
betydelse för att främja folkhälsa, jämställdhet och integration.

Bidraget	kan	sökas	av	alla	barn‐	och	ungdomsföreningar	under	
hela	året.	

Sökande	förening	ska	alltid	skriftligt	eller	via	e‐post	ansöka	om	
kursen	i	förväg.	Inga	bidrag	utbetalas	till	kurser	som	ansöks	i	efter‐
hand.	

När	kursen	har	ägt	rum	ska	fakturakopia	på	beviljad	kurs	och	del‐
tagarbevis	skickas	in	för	utbetalning	av	bidraget.		

Antalet	medlemmar	i	åldern	4‐25	år	ligger	till	grund	för	hur	mycket	
bidrag	en	förening	kan	få	per	år.	Bidraget	beräknas	på	antalet	ak‐
tiva	medlemmar	(100	kr/medlem	och	år),	men	alla	bidragsberätti‐
gade	barn‐	och	ungdomsföreningar	har	möjlighet	att	söka	bidrag	
om	minst	7	000	kr	per	år.

	
	

INVESTERINGSBIDRAG	

Bidraget	är	avsett	att	täcka	hela	eller	delar	av	föreningens	kostna‐
der	vid	nödvändiga	reparationer,	ex.	vis	handikappanpassning,	
energibesparande	åtgärder	och	myndighetsålagda	reparationer.	
Bidraget	kan	även	gå	till	nyinvesteringar	som	främjar	föreningens	
verksamhet	och	även	kommer	allmänheten	tillgodo.	

Investeringsbidraget	är	inte	avsett	att	täcka	de	fasta	kostnader	
föreningen	har	för	sin	anläggning	eller	inventarier.	

Investeringsbidraget	kan	sökas	under	hela	året.	
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Bidragsberättigad	förening/organisation	ska	alltid	lämna	in	ansö‐
kan	innan	investeringen	är	gjord.	
Ansökan	ska	innehålla	utförlig	kostnadskalkyl	och	ev.	ritningar.	
Om	ansökan	lämnas	in	efter	det	att	investeringen	påbörjats	lämnas	
inga	bidrag.	
Sökande	förening	ska	ha	färdigställt	investeringen	inom	ett	år	från	
det	att	bidraget	utbetalats,	i	annat	fall	är	föreningen	återbetal‐
ningsskyldig.	
Efter	slutfört	arbete	ska	fakturakopior	för	de	kostnader	bidraget	
beviljats	för,	lämnas	in	till	Teknik	&	service.	

Bidragsberättigad	förening/organisation	ska	alltid	lämna	in ansö‐
kan	innan	investeringen	är	gjord.	
Om	ansökan	lämnas	in	efter	det	att	investeringen	påbörjats	lämnas	
inga	bidrag.	
Ansökan	ska	innehålla	utförlig	kostnadskalkyl	och	ev.	ritningar.	
Efter	slutfört	arbete	ska	fakturakopior	för	de	kostnader	bidraget	
beviljats	för,	skickas	in.	
Om	sökt	investeringsbidrag	är	större	än	50	000	kr,	ska	föreningen	
även	söka	bidrag	hos	extern	bidragsgivare	och	i	ansökan	uppge	
vilken	bidragsgivare	och	hur	mycket	man	söker.	
Om	förening	inte	genomför	investeringen	inom	ett	år	från	det	att	
bidraget	utbetalts,	har	kommunen	rätt	att	begära	återbetalning	av	
bidraget.	

HYRESBIDRAG

Förening	som	hyr	följande	förenings‐	och	bolagsägda	anläggningar	
till	sin	barn‐	och	ungdomsverksamhet	4‐25	år	erhåller	subvention‐
erad	hyra	enligt	följande:

Grevie	Idrottshall
Måndag‐fredag	kl	08‐16 25	kr/tim	
Måndag‐fredag	kl	17‐22 65	kr/tim	
Lördag‐söndag	kl	08‐22 25	kr/tim	

Drivananläggningen	
Drivan‐	och	Borgahallen	 		55	kr/tim	
Parketthallen	 110	kr/tim	

Konstgräsplan	Förslövs	IF	
Måndag‐fredag	kl	08‐22	 150	kr/tim	
Lördag‐söndag	kl	07‐22	 225	kr/tim	

Redovisning	av	subventionerade	tider	ska	skickas	in	av	före‐
ning/bolag	som	äger	anläggningen	en	gång	i	månaden	eller	två	
gånger	om	året.	
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KS § 38  Dnr KS 000734/2019 - 900 

Reglemente för krisledningsnämnd - antagande  

 
Beskrivning av ärendet Under 2019 påbörjades arbete med framtagande av ett reglemente för 

krisledningsnämnden, med syfte att tydliggöra ansvaret och befogenheterna 
vid extraordinära händelser. Krisledningsnämnden kommer inte att hålla 
regelbundna sammanträde, utan sammanträder endast när behov finns - vid 
extraordinära händelser eller vid övningar. Sammansättningen av 
krisledningsnämnden föreslås vara densamma som i kommunstyrelsens 
arbetsutskott. Detta mot bakgrund av att utskottets ledamöter och ersättare 
har stor insyn i den kommunala ekonomiska förvaltningen. Det är till stor 
fördel då krisledningsnämndens beslut kan medföra större ekonomiska 
konsekvenser.  

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från kanslichef Olof Nilsson, daterad 2020-01-17, med 

tillhörande bilaga. 
 
Förvaltningens och  
arbetsutskottets förslag 1. Anta reglemente för krisledningsnämnden. 

2. Uppdatera kommunstyrelsens reglemente i enlighet med beslutet.  
 
Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 
 

1.  Anta reglemente för krisledningsnämnden. 

2.  Uppdatera kommunstyrelsens reglemente i enlighet med beslutet.  

 
       

 
 

 

r:ilJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
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Datum: 2020-01-17. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr: KS 000734/2019 – 900 
 
 

Reglemente för krisledningsnämnd  
 
 

Förslag till beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
1. Anta reglemente för krisledningenämnden. 
2. Uppdatera kommunstyrelsens reglemente i enlighet med beslutet. 
 

 
Sammanfattning av ärendet 
Under 2019 påbörjades arbete med framtagande av ett reglemente för krisledningsnämnden, 
med syfte att tydliggöra ansvaret och befogenheterna vid extraordinära händelser. Krisled-
ningsnämnden kommer inte att hålla regelbundna sammanträde, utan sammanträder endast 
när behov finns – vid extraordinära händelser eller vid övningar. 
 
Sammansättningen av krisledningsnämnden föreslås vara densamma som i kommunstyrelsens 
arbetsutskott. Detta mot bakgrund av att utskottets ledamöter och ersättare har stor insyn i 
den kommunala ekonomiska förvaltningen. Det är till stor fördel då krisledningsnämndens 
beslut kan medföra större ekonomiska konsekvenser.  
 

Bakgrund 
Under hösten 2019 aktualiserade säkerhetschef Christofer Thorén behovet av att kommunen 
fastställer ett reglemente för krisledningsnämnden. Krisledningsverksamhet regleras sedan 
tidigare i kommunstyrelsens reglemente, men krisledningsnämnden ska vara ett eget själv-
ständigt politiskt organ.  
 
Aktuellt 
Kommunfullmäktige har att besluta om att inrätta en krisledningsnämnd genom beslut om 
bilagt reglemente för krisledningsnämnden. Reglementet är tematiskt uppdelat i två avsnitt – 
Krisledningsnämndens ansvar och uppgifter och Krisledningsnämndens arbetsformer. 
 
Krisledningsnämndens ansvar och uppgifter 
Krisledningsnämnden har ansvar att fullgöra kommunens uppgifter under extraordinär hän-
delse i fredstid enligt 2 kap. Lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extra-
ordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (2006:544). Exempel på kriser, eller extraor-
inära händelser, under fredstid kan vara avbrott i energiförsörjningen, storm och oväder eller 
smittor. När det inte är fredstid och det råder höjd beredskap så har kommunstyrelsen det 
geografiska områdesansvaret och ska säkerställa att samhällsviktiga funktioner fungerar. 
 
Krisledningsnämnden har ett omfattande mandat under extraordinära händelser och kan helt 
överta ansvaret för verksamheter från andra nämnder. Nämnden ska även samordna åtgärder 
med andra aktörer och hålla invånarna informerade om händelseutvecklingen. 
 
Krisledningsnämndens arbetsformer 

IJil BÅSTADS 
~ KOMMUN 
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Krisledningsnämndens arbetsformer är till stora delar identiska med övriga nämnder i den 
politiska organisationen. Den stora skillnaden är att ordförande har ett större ansvar, då det är 
denne som initierar att nämnden ska träda i kraft samt samordnar nämndens planering till-
sammans med förvaltningen. 
 
Förvaltningen gör bedömningen att sammansättningen av ledamöter och ersättare i krisled-
ningsnämnden bör vara samma som i kommunstyrelsens arbetsutskott. Detta på grund av att 
utskottets koppling till kommunstyrelsen, som bland annat har hand om den ekonomiska för-
valtningen – vilket är till fördel då krisledningsnämndens beslut kan medföra stora ekono-
miska konsekvenser. Mot bakgrund av att ledamöter och ersättare ska vara samma som i ar-
betsutskottet behöver kommunfullmäktige inte besluta om val av ledamöter, annat än bekräfta 
reglementets skrivning genom beslut.  
 
 
 
Kommunledningskontoret 
Olof Nilsson, Kanslichef 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Teknik och service, säkerhetschef 
Kommunkansli, författningssamlingen 
Kommundirektör 
Krisledningsnämndens ledamöter och ersättare 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Förslag till reglemente för krisledningsnämnden 
 
Samråd har skett med: 
Säkerhetschef 
 
 



 
 

 
 

 

 

 

 
 

Antagen av kommunfullmäktige 2020‐XX‐XX, § X. Dnr: KS 000734/19‐901 
 

 

Reglemente för Krisledningsnämnden i Båstads kommun 
 

Lagen (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära 
händelser i fredstid och höjd beredskap, 2 kap. 2 §, reglerar att det i varje kommun ska 
finnas en krisledningsnämnd för att fullgöra uppgifter under extraordinära händelser i 
fredstid. 
 
Med extraordinär händelse avses en sådan händelse som avviker från det normala, innebär 
en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga 
samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av kommunen. Syftet med att 
krisledningsnämnden träder i kraft är att minimera skador på invånare och personal samt 
egendom. Nämnden kan bara verka under extraordinära händelser vilket innebär att det ej 
får vara längre än nödvändigt för att lösa den uppkomna händelsen. 
 
Utöver bestämmelserna i lagen (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför 
och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, som reglerar 
krisledningsnämndens verksamhet, ska kommunallagens (2017:725) bestämmelser 
tillämpas. 

 
Krisledningsnämndens ansvar och uppgifter 

 
1 § Ansvar 
Krisledningsnämnden har ansvar att fullgöra uppgifter under extraordinära händelser i 
fredstid enligt 2 kap Lagen (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid 
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. 
 
Med extraordinär händelse avses enligt lagen en sådan händelse som avviker från det 
normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i 
viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av en kommun eller en region. 

 
2 § Verksamhetens igångsättande och upphörande 
Ordföranden i krisledningsnämnden bedömer när en extraordinär händelse medför att 
nämnden ska träda i funktion och beslutar i sådana fall att så ska ske. Har ordföranden i 
krisledningsnämnden förhinder träder vice ordförande i dennes ställe. Har bägge vice 
ordförandena förhinder beslutar istället ordinarie ledamot av krisledningsnämnden i 
ordning efter levnadsålder. 
 
Om krisledningsnämnden anser att det inte föreligger förutsättningar för dess verksamhet, 
får nämnden besluta att den ska träda ur funktion. Kommunstyrelsen får, när 
krisledningsnämndens verksamhet som är föranledd av den extraordinära händelsen inte 
längre behövs, besluta att verksamheten ska upphöra. Ett sådant beslut kan även fattas av 
kommunfullmäktige. 
 
3 § Befogenheter 
Krisledningsnämnden får fatta beslut om att överta hela eller delar av 
verksamhetsområden från övriga nämnder i kommunen i den utsträckning som är 
nödvändig med hänsyn till den extraordinära händelsens art och omfattning. När 
förhållandena medger ska krisledningsnämnden besluta att de uppgifter som nämnden har 
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övertagit från andra nämnder ska återgå till ordinarie nämnd. 
 
Om kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige, när krisledningsnämndens verksamhet 
som är föranledd av den extraordinära händelsen inte längre behövs, beslutar att 
krisledningsnämndens verksamhet ska upphöra, återgår de verksamhetsområden som 
krisledningsnämnden har övertagit till ordinarie nämnd. 
 
4 § Samordning 
Krisledningsnämnden ska inom kommunens geografiska område verka för att de 
krishanteringsåtgärder som vidtas av olika aktörer under en extraordinär händelse i 
fredstid samordnas och att informationen till allmänheten samordnas. 
 
5 § Bistånd mellan kommuner och kommuner och regioner 
Kommunen får på begäran lämna hjälp till andra kommuner och regioner som drabbats av 
en extraordinär händelse i fredstid samt bistå annan kommun eller annan region med 
hälso- och sjukvårdsresurser vid extraordinär händelse i omfattning enligt hälso- och 
sjukvårdslagen (1982:736). Om bistånd har lämnats har kommunen rätt till skälig 
ersättning av den andra kommunen eller regionen. När en enskild persons vistelse i en 
kommun är föranledd av en extraordinär händelse, har vistelsekommunen rätt till 
ersättning från den kommun som drabbats av den extraordinära händelsen. 
 
Krisledningsnämnden kan under en extraordinär händelse besluta om begränsat 
ekonomiskt stöd till en enskild som drabbats av händelsen. 
 

Uppgifter enligt övrig speciallagstiftning 
 
6 § Personuppgiftsansvar 
Nämnden är personuppgiftsansvarig enligt EU:s dataskyddsförordning GDPR 
(General Data Protection Regulation) för de register och andra behandlingar av 
personuppgifter som sker inom verksamheten. 
 



 
 

Krisledningsnämndens arbetsformer 
 

Sammansättning 
 
7 § Sammansättning 
Krisledningsnämnden består av ledamöter och ersättare från kommunstyrelsens 
arbetsutskott. 
 
Kommunstyrelsens ordförande är tillika krisledningsnämndens ordförande. Vice 
ordförandena i kommunstyrelsen är tillika vice ordförande i krisledningsnämnden. 
 
Ordförande och vice ordförandena utgör krisledningsnämndens presidium.  
 
8 § Ordföranden 
Det åligger krisledningsnämndens ordförande att: 

 
1. Planera och leda nämndens arbete och sammanträde 
2. Kalla till sammanträde 
3. Tillse att ärenden som ska behandlas har beretts 
 
Ordföranden får besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att 
nämndens avgörande inte kan avvaktas. Sådana beslut ska därefter snarast anmälas till 
nämnden. 
 
9 § Ersättare för ordföranden 
Om varken ordförande eller vice ordförandena kan delta i ett helt sammanträde eller i en 
del av ett sammanträde utser nämnden en annan ledamot att vara ordförande tillfälligt. 
 
Den till åldern äldste ledamoten tjänstgör som ordförande tills den tillfälliga ordföranden 
har utsetts. 
 
Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget 
för en längre tid får nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. 
Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter. 
 

Sammanträden 
 

10 § Tidpunkt för sammanträde 
Krisledningsnämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer. 
 
Sammanträden ska också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst två 
ledamöter begär det. 
 
11 § Kallelse till sammanträde 
Kallelsen ska på ett lämpligt sätt tillställas varje ledamot och innehålla uppgift om tid och 
plats för sammanträdet. 
 
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning 
handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen. 
 
När varken ordföranden eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den till 
åldern äldste ledamoten göra detta. 
 



 
 

12 § Närvarorätt 
Krisledningsnämnden får medge förtroendevald som inte är ledamot eller ersättare i 
nämnden att närvara vid nämndens sammanträden. 
 
Närvarorätten enligt första stycket gäller inte ärenden som rör myndighetsutövning mot 
någon enskild. 
 
Krisledningsnämnden får utöver detta bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid 
nämndens sammanträden. 
 
13 § Ersättarnas tjänstgöring 
Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett 
sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. 
 
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även 
om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. 
 
Om inte ersättarna väljs proportionellt ska ersättarna tjänstgöra enligt den av 
kommunfullmäktige mellan dem bestämda ordningen. 
 
En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av 
turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en ersättare 
som inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare som 
kommer längre ner i ordningen. 
 
14 § Jäv 
En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende 
får åter tjänstgöra, sedan ärendet har behandlats. 
 
En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på grund av 
annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat styrkebalansen 
mellan partierna. 
 
15 § Förhinder och inkallande av ersättare 
En ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, 
ska snarast anmäla detta till nämndens sekreterare som kallar ersättare. Den ersättare 
kallas som står i tur att tjänstgöra och som inte redan kallats in. 

 
16 § Justering av protokoll 
Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. 
 
Krisledningsnämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. 
Paragrafen bör redovisas skriftligt innan nämnden justerar den. 
 
17 § Reservation  
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill lämna skriftlig 
motivering, ska ledamoten lämna motiveringen till sekreteraren före justeringen av 
protokollet. 
 
18 § Delgivning 
Delgivning med krisledningsnämnden sker med ordföranden, verksamhetsområdeschef, 
nämndens sekreterare eller annan anställd som nämnden bestämmer. 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2020-02-12 1 av 1 

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 

 

 

KS § 39  Dnr KS 000040/2020 - 100 

Införande av flaggdag på Birgit Nilssons födelsedag  

 
Beskrivning av ärendet Kommunstyrelsens ordförande Johan Olsson Swanstein (M) har väckt ett 

ärende om införande av lokal flaggdag till minne av Birgit Nilsson. Flaggdagen 
ska vara den 17 maj, vilket är Birgits födelsedag. Birgit Nilssons gärning har 
tidigare uppmärksammats av Båstads kommun och inrättande av en lokal 
flaggdag kan skapa möjligheten att årligen uppmärksamma Birgits gärning  
för bygden.  

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från kanslichef Olof Nilsson, daterad 2020-01-17. 
 
Förvaltningens och  
arbetsutskottets förslag 1. Tillstyrka kommunstyrelsens ordförandes förslag om införande  

av flaggdag på Birgit Nilssons födelsedag den 17 maj. 
2. Beslutet om lokal flaggdag gäller från och med 2020.  

 
Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 
 

1.  Tillstyrka kommunstyrelsens ordförandes förslag om införande  
av flaggdag på Birgit Nilssons födelsedag den 17 maj. 

2. Beslutet om lokal flaggdag gäller från och med 2020.  
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Datum: 2020-01-17. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr: KS 000040/2020 – 100 
 
 

Införande av flaggdag på Birgit Nilssons födelsedag  
 
 

Förslag till beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
1. Tillstyrka kommunstyrelsens ordförandes förslag om införande av flaggdag på Birgit Nils-
sons födelsedag den 17 maj. 
2. Beslutet om lokal flaggdag gäller från och med 2020. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens ordförande, Johan Olsson Swanstein (M), har väckt ett ärende om infö-
rande av lokal flaggdag till minne av Birgit Nilsson. Flaggdagen ska vara den 17 maj, vilket är 
Birgits födelsedag. 
 
Birgit Nilssons gärning har tidigare uppmärksammats av Båstads kommun och inrättande av 
en lokal flaggdag kan skapa möjligheten att årligen uppmärksamma Birgits gärning för bygden. 
 

Aktuellt 
Kommunstyrelsens ordförande, Johan Olsson Swanstein (M), har väckt ett ärende om införan-
det av en lokal flaggdag för att hylla den bortgångne operasångerskan Birgit Nilsson. Förslaget 
är att flaggdagen blir den 17 maj, vilket är Birgit Nilssons födelsedag, och att dagen kan använ-
das för att belysa Birgits gärning. Birgit Nilsson har tidigare uppmärksammats i Båstads kom-
mun genom Birgit Nilssons plats, där även operasångerskans staty av Ulla och Gustav Kratiz 
finns.  
 
Kommunen har ingen lokal flaggdag sedan tidigare, utan flaggning sker på de allmänna flagg-
dagarna eller i samband med officiella besök och dylikt. Allmänna flaggdagar regleras i Förord-
ning (1982:270) om allmänna flaggdagar, men kommunen har en möjlighet att införa lokala 
flaggdagar. Exempel på lokala flaggdagar som är vanligt förekommande är skolavslutning, In-
ternationella Kvinnodagen och grannländers nationaldagar. 
 
Mot bakgrund av ovanstående finner förvaltningen inga hinder till kommunalrådets förslag om 
införande av en lokal flaggdag till minne av Birgit Nilsson. 
 

Konsekvenser av beslut 
 
Ekonomi 
Flaggning utförs av officiell flagghalare inom verksamhtesområdet Teknik och service. En 
mindre kostnad kan förekomma år då flaggdagen infaller på helgdag.  
 
Kommunledningskontoret 
Olof Nilsson, Kanslichef 
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Beslutet ska expedieras till: 
Teknik och service, flagghalare 
Bildning och arbete, kulturstrateg 
 
Samråd har skett med: 
Kommundirektör 



 

 
 
 
 

 

 

 

 

Till minne av Birgit Nilsson – Förslag 

om kommunal flaggdag 

Birgit Nilsson var född och uppvuxen här på Bjäre. Hennes livshistoria är som en 

riktig saga. Med enträgen vilja och mycket mod blev hon en av världens absolut 

bästa operasångerskor. Hennes röst fortsätter att väcka både beundran och 

musikalisk njutning. 

Birgit Nilssons museum, sällskap och stiftelse gör stora insatser för att bevara de 

musikaliska skatterna och bidrar mycket positivt till vårt lokala kulturliv. 

Birgit Nilsson var och förblir en fantastik ambassadör för vår kommun. För att 

hedra minnet av Birgit Nilsson och även visa på hennes betydelse för Bjäre och vår 

kommun föreslår jag att Birgit Nilssons födelsedag den 17:e maj blir en kommunal 

flaggdag. 

Jag föreslår Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige att besluta att göra 

den 17:e maj till en kommunal flaggdag. 

 

 

 ___________________________________________________________  

Johan Olsson Swanstein 

Kommunstyrelsens ordförande 
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Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2020-02-12 1 av 1 

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 

 

 

KS § 40  Dnr KS 000948/2019 - 903 

Arbetsordning för kommunfullmäktige - revidering  

 
Beskrivning av ärendet Kommunfullmäktiges arbetsordning fastställdes 2014 och har sedan dess 

genomgått smärre revideringar. I förslaget finns ett antal revideringar av 
nuvarande styrdokument med syfte att skapa större flexibilitet, förtydliga 
regelverket och förenkla för folkvalda och förvaltningen. Arbetsordningen 
kommer att genomgå fler förändringar i framtiden, där ett uppdrag finns om 
översyn av medborgarförslagsmodellen. Arbetsordningen behöver skapa  
rätt villkor för dagens och framtidens folkvalda.  

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från kanslichef Olof Nilsson och nämndsekreterare  

Johan Peterson, daterad 2020-01-17, med tillhörande bilaga. 
 
Förvaltningens och  
arbetsutskottets förslag 1. Kommunfullmäktige beslutar att anta den uppdaterade arbetsordningen  

för kommunfullmäktige. 
2. Arbetsordningen träder i kraft 2020-02-26.  

 
Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 
 

1.  Kommunfullmäktige beslutar att anta den uppdaterade arbetsordningen  
för kommunfullmäktige.  

2.  Arbetsordningen träder i kraft 2020-02-26.  
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Datum: 2020-01-17 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr: KS 000948/2019 – 903 
 
 

Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning 
 
 

Förslag till beslut 
 
1. Kommunfullmäktige beslutar att anta den uppdaterade arbetsordningen för  
kommunfullmäktige.  
 
2. Arbetsordningen träder i kraft 2020-02-26. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktiges arbetsordning fastställdes 2014 och har sedan dess genomgått smärre 
revideringar. I förslaget finns ett antal revideringar av nuvarande styrdokument med syfte att 
skapa större flexibilitet, förtydliga regelverket och förenkla för folkvalda och förvaltningen. 
 
Arbetsordningen kommer att genomgå fler förändringar i framtiden, där ett uppdrag finns om 
översyn av medborgarförslagsmodellen. Arbetsordningen behöver skapa rätt villkor för da-
gens och framtidens folkvalda. 
 

Bakgrund 
Kommunfullmäktiges arbetsordning beslutades i fullmäktige i september 2014 ( KF § 199) och 
har sedan dess genomgått en del förändringar gällande bland annat talartider, beredningsar-
bete och presidiets roll. Sedan inledningen av mandatperioden har dialog förts mellan kom-
munfullmäktiges presidium och förvaltningen om översyn av kommunfullmäktiges arbetsord-
ning, för att göra smärre men ändock viktiga förändringar. 
 
Aktuellt 
Föreslagna förändringar, vilka återfinns i bilagd förteckning, syftar till att möjliggöra för ett 
mer flexibelt arbetssätt, förtydliga församlingens regler och förenkla för folkvalda i försam-
lingen.  
 
Flexibilitet 
Kommunfullmäktiges sammanträdesplanering och placeringsordning detaljregleras i arbets-
ordningen, vilket inte möjliggör för att skapa en flexibilitet som behövs för att förbättra villko-
ren för förtroendevalda. Avsteg har gjorts, efter beslut i församlingen, för exempelvis samman-
trädesplaneringen, då det har varit viktigt att säkerställa kvaliteten på beredningen och skapa 
goda villkor för förtroendevalda (exempelvis genom att möten ej äger rum under skollov). 
 
Gällande placeringen i Sessionssalen har önskemål kommit från ledamöter genom mandatpe-
rioderna. Dessa har ej kunnat hörsammas, då arbetsordningen är tydlig i sin reglering. Enda 
förändring som har gjorts är att gruppledare har placerats på främre raden, för att stödja par-
tierna i deras arbete.  
 
Genom att ta bort detaljregleringarna kommer fullmäktigeförsamlingens möjligheter att hitta 
nya arbetssätt öka. 
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Förtydliga 
Kommunfullmäktige har under en mandatperiod provat att reglera talartiden, och teknisk ut-
rustning har köpts in för att underlätta för talarna och presidiet. Regleringen i arbetsordningen 
följer dock ej den praxis som arbetats fram av föregående mandatperiods fullmäktigepresi-
dium, och därav föreslås att praxisen ersättare nuvarande lydelse. Ett tillägg görs om att talar-
tiden förlängs från fyra till fem minuter. 
 
Utbytet av replik har inte reglerats i arbetsordningen annat än att det är inlägg om en minut. 
Förslaget är nu att replikskifte kan ske fyra gånger innan fullmäktige återgår till ordinarie ta-
larordning. Det innebär att talare A kan begära replik på talare B. Talare B kan då få ett gen-
mäle, som kan mötas av en slutreplik från talare A och slutligen ett slutgenmäle från  talare B. 
 
Inlämnande av frågor regleras idag till arbetsdagen innan, vilket har skapat en del svårigheter 
att få fram svar inom rätt tid då frågorna ibland är många men också komplicerade. Möjlighet-
en att ställa frågor är ett viktigt instrument i interpellationsinstitutet, men om svar ska lämnas 
på kort varsel riskerar det att svaren inte är tillräckligt förberedda. Genom att införa reglering 
om tre arbetsdagar innan får ansvariga förtroendevalda tillräckligt med tid för att bereda 
ärendet. 
 
Förenkla 
Motioner, interpellationer och frågor regleras idag med att de ska vara egenhändigt under-
tecknade. Formkravet innebär att handlingarna ska signeras innan dessa tas upp för behand-
ling, vilket  skapar ett moment där den folkvalde måste ta sig till kommunkontoret för att fär-
digställa handlingen. Förändringen att ta bort formkravet innebär en förenkling för folkvalda 
och förvaltning då det extra signeringsmomentet försvinner. 
 

Smärre förändringar, utöver ovan nämna, återfinns i bilagd handling. 
 
Framtid  
Kommunfullmäktiges arbetsordning kommer att genomgå en del förändringar under inneva-
rande mandatperiod. Ett arbete pågår med översyn av medborgarförslagsmodellen, tra fram 
en struktur för allmänhetens frågestund och hur digitaliseringen kan möjliggöra för att för-
bättra villkoren för folkvalda i fullmäktigeförsamlingen. 
 

Ekonomi 
Förändringen i arbetsordningen medför ej några ekonomiska konsekvenser. 
 
 
Kommunledningskontoret  Kommunledningskontoret 
Olof Nilsson, kanslichef  Johan Peterson, kommunfullmäktiges sekreterare 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Författningssamlingen 
Kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Förslag på förändringar i arbetsordningen. 
 
Samråd har skett med: 
Gruppledare i kommunfullmäktige. 
Kommunfullmäktiges ordförande. 
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Nuvarande reglemente Förslag på revidering 

Tid och plats för sammanträdena (5 kap 7‐11 §§) 
 
10 § Fullmäktige håller ordinarie sammanträde varje månad utom i juli 
och augusti månad. Sammanträdena äger rum fjärde onsdagen i 
månaden förutom i december månad, som bestäms av fullmäktiges 
presidium. 
 
Är den sålunda bestämda dagen helgdag eller dag före helgdag eller är 
det annars påkallat av särskilda skäl hålls sammanträdet i stället 
närmast föregående helgfria onsdag eller på annan dag, som 
ordföranden bestämmer efter samråd med vice ordförandena. 

Tid och plats för sammanträdena (5 kap 7‐11 §§) 
 
10 § Fullmäktige håller ordinarie sammanträde varje månad utom i juli 
och augusti månad. Sammanträdena äger rum enligt 
kommunfullmäktiges beslutade sammanträdesplanering. 

Placeringsordning 
 
22 § Ledamöterna, utom presidiet och kommunalrådet, placeras i 
Sessionssalen i den ordning som fastställts vid länsstyrelsens slutgiltiga 
röstsammanräkning över kommunfullmäktigevalet. 
 
För övriga bestämmer fullmäktiges ordförande placeringsordningen. 

Placeringsordning 
 
22 § Ledamöternas placering i Sessionssalen beslutas av ordförande i 
samråd med kommunfullmäktiges presidium.  

Protokolljusterare (5 kap 61 §) 
 
24 § Ordföranden bestämmer tiden och platsen för justeringen av 
protokollet från sammanträdet. 
 
Sedan uppropet har förrättats enligt 23 §, väljer fullmäktige två 
ledamöter att tillsammans med ordföranden justera protokollet från 
sammanträdet och att i förekommande fall biträda ordföranden vid 
röstsammanräkningar. 

Protokolljusterare (5 kap 61 §) 
 
24 § Kommunfullmäktige beslutar om tiden och platsen för justeringen 
av protokollet från sammanträdet. 
 
Sedan uppropet har förrättats enligt 23 §, väljer fullmäktige två 
ledamöter – en från majoriteten och en från oppositionen – att 
tillsammans med ordföranden justera protokollet från sammanträdet 
och att i förekommande fall biträda ordföranden vid 
röstsammanräkningar. 

[i1J BÅSTADS 
~ KOMMUN 



  Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning 
  Senast ändrad: 2020-01-17 
 
 

3 (5) 

Nuvarande reglemente Förslag på revidering 

Yttranderätt vid sammanträde (4 kap 18 § första stycket och 
19 §, 5 kap 53 § och 56 §) 
 
29 § Kommunchefen får delta i överläggningen i alla ärenden. 
 
Fullmäktiges sekreterare får yttra sig om lagligheten av det som 
förekommer vid sammanträdena. 

Yttranderätt vid sammanträde (4 kap 18 § första stycket och 
19 §, 5 kap 53 § och 56 §) 
 
29 § Kommunchefen får delta i överläggningen i alla ärenden. 
 
Fullmäktiges sekreterare och kanslichef får yttra sig om lagligheten av 
det som förekommer vid sammanträdena. 

Talarordning och ordningen vid sammanträdet 
 
Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar har också rätt till 
ett kort inlägg på högst en minut för replik (ett genmäle) med anledning 
av vad en talare anfört. Inlägget görs omedelbart efter den talare som 
har ordet då begäran om att få göra inlägget framställs. 

Talarordning och ordningen vid sammanträdet 
 
Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar har också rätt till 
ett kort inlägg på högst en minut för replik () med anledning av vad en 
talare anfört. Inlägget görs omedelbart efter den talare som har ordet då 
begäran om att få göra inlägget framställs. 
 
En ledamot vars anförande föranleder en replik har rätt att med 
anledning av detta få ordet för ett genmäle. Varje talare får högst två 
tillfällen till replik och/eller genmäle, det vill säga högst fyra inlägg på 
samma huvudanförande. Efter det gäller den ordinarie ordningen. 

Talarordning och ordningen vid sammanträdet 
 
30 a § Den som gör sitt partis första inlägg har fem minuter till 
förfogande för sitt första inlägg, tre minuter för andra inlägget samt en 
minut för tredje inlägget. Nästa talare från samma parti har tre minuter 
för sitt första och andra tillägg följt av en minut för tredje inlägget. 
 
För ärenden som mål, budget och bokslut kan kommunfullmäktige anta 
särskilda regler som beslutas vid respektive sammanträde. 

Talarordning och ordningen vid sammanträdet 
 
30 a § Den som har ordet får tala i högst fem minuter. 
 
Talartid vid ärenden som behandlar mål, budget och bokslut beslutas av 
ordförande i samråd med presidiet och gruppledarna. 
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Nuvarande reglemente Förslag på revidering 

Motioner (5 kap 23 § 2 p) 
 
35 § En motion ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad av en 
eller flera ledamöter. 

Motioner (5 kap 23 § 2 p) 
 
35 § En motion ska vara skriftlig och undertecknad av en eller flera 
ledamöter. 

Interpellationer (5 kap 49‐53 §§) 
 
37 § En interpellation ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad 
av en ledamot. Interpellationen bör avlämnas till kommunkansliet senast 
arbetsdagen före sammanträdesdagen då den är avsedd att framställas 

Interpellationer (5 kap 49‐53 §§) 
 
37 § En interpellation ska vara skriftlig och undertecknad av en ledamot. 
Interpellationen bör avlämnas till kommunkansliet senast arbetsdagen 
före sammanträdesdagen då den är avsedd att framställas 

Frågor (5 kap 54‐56 §§) 
 
38 § En fråga ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad av en 
ledamot. Frågan ska ha ett bestämt innehåll och får vara försedd med en 
kort inledande förklaring. 
 
Den ska ges in till kommunkansliet senast arbetsdagen före det 
sammanträde vid vilket ledamoten avser att ställa den. 
 

 

Frågor (5 kap 54‐56 §§) 
 
38 § En fråga ska vara skriftlig och undertecknad av en ledamot. Frågan 
ska ha ett bestämt innehåll och får vara försedd med en kort inledande 
förklaring. 
 
Den ska tillställas kommunkansliet klockan 10:00 senast tre arbetsdagar 
före det sammanträde vid vilket ledamoten avser att ställa den. 

Allmänhetens frågestund 
 
I kungörelsen till dessa sammanträden ska anges att allmänhetens 
frågestund ska förekomma. Uppgift härom ska också tas in i 
ortstidningarna. 

Allmänhetens frågestund 
 
I kungörelsen till dessa sammanträden ska anges att allmänhetens 
frågestund ska förekomma. Uppgift härom ska också tas in i 
ortstidningarna. 
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Nuvarande reglemente Förslag på revidering 

Kallelse 
 
Ordföranden ansvarar för att skriftlig kallelse till sammanträdena 
utfärdas. Kallelsen ska innehålla uppgift om tid och plats för 
sammanträdet. 
 
Kallelse ska på lämpligt sätt skickas till ledamöterna i så god tid som 
möjligt och senast fem dagar före sammanträdet. Kallelsen bör åtföljas 
av föredragningslista och därtill hörande handlingar enligt ordförandens 
bedömning. 

Kallelse 
 
Ordföranden ansvarar för att ortstidning kallelse till sammanträdena 
utfärdas. Kallelsen ska innehålla uppgift om tid och plats för 
sammanträdet. 
 
Kallelse ska på lämpligt sätt skickas till ledamöterna i så god tid som 
möjligt och ledamöterna ska kallas till sammanträde minst en vecka före 
sammanträdesdagen, i enlighet med kommunallagen 5 kap 15 §. 
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista och därtill hörande 
handlingar enligt ordförandens bedömning. 
 
Beslutsunderlag bör vara ledamöterna tillhanda senast 5 kalenderdagar 
före sammanträdesdagen.   
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Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2020-02-12 1 av 1 

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 

 

 

KS § 36  Dnr KS 001079/2017 - 350 

Svar på motion - Motionsspår med belysning i Båstads kommun 

 
Beskrivning av ärendet Centerpartiet har 2017-10-12 inkommit med en motion om inrättande av 

motionsspår med belysning i kommunens alla tätorter senast 2026. En tillfällig 
beredning för att ta fram ett fritids- och idrottspolitiskt program för vår 
kommun har bildats och alla politiska partier är representerade i denna 
beredning. Förvaltningen föreslår att kommunfullmäktige ger den tillfälliga 
beredningen för framtagande av ett idrotts- och fritidspolitiskt program i 
uppdrag att tillsammans med förvaltningen bereda frågan och ta upp frågan i 
det idrotts- och fritidspolitiska programmet.  

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från fastighets- och fritidschef Hans Paganus, daterad  

2019-12-23. 
 
Förvaltningens och  
arbetsutskottets förslag 1. Motionen anses besvarad. 

2. Kommunfullmäktige ger den tillfälliga beredningen för framtagande av  
ett idrotts- och fritidspolitiskt program i uppdrag att tillsammans med 
förvaltningen bereda frågan och ta upp frågan i det idrotts- och fritidspolitiska 
programmet.  

 
Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 
 

1.  Motionen anses besvarad.  

2.  Kommunfullmäktige ger den tillfälliga beredningen för framtagande av  
ett idrotts- och fritidspolitiskt program i uppdrag att tillsammans med 
förvaltningen bereda frågan och ta upp frågan i det idrotts- och 
fritidspolitiska programmet.  
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Datum: : 2019-12-23 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Hans Paganus 

Dnr: KS 001079/2017 – 350 
 
 

Svar på motion - Motionsspår med belysning i Båstads kommun 
 
 

Förslag till beslut 
 
1. Motionen anses besvarad.  
 
2. Kommunfullmäktige ger den tillfälliga beredningen för framtagande av ett idrotts- och fri-
tidspolitiskt program i uppdrag att tillsammans med förvaltningen bereda frågan och ta upp 
frågan i det idrotts- och fritidspolitiska programmet. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Centerpartiet har, 2017-10-12, inkommit med en motion om inrättande av motionsspår med 
belysning i kommunens alla tätorter senast 2026. En tillfällig beredning för att ta fram ett fri-
tids- och idrottspolitiskt program för vår kommun har bildats och alla politiska partier är re-
presenterade i denna beredning. Förvaltningen föreslår att kommunfullmäktige ger den tillfäl-
liga beredningen för framtagande av ett idrotts- och fritidspolitiskt program i uppdrag att till-
sammans med förvaltningen bereda frågan och ta upp frågan i det idrotts- och fritidspolitiska 
programmet. 
 

Aktuellt 
Centerpartiet yrkar i sin motion att motionsspåren ska vara minst 2,5 km och att lokala före-
ningar ska stå för skötseln. 
 
I dag finns det följande motionsspår med belysning i kommunen (sköts av kommunen):  
- Båstad, Malenskogen som är 2,8 km  
- Heden i Hemmeslöv som är 500 m  
- Förslöv, bakom Förslövs skola, som är 675 m 
 
En tillfällig beredning för att ta fram ett fritids- och idrottspolitiskt program för vår kommun 
har bildats och alla politiska partier är representerade i denna beredning. Syftet är att tydlig-
göra våra mål och ambitioner för ett rörligt friluftsliv och idrottande. Programmet ska ha en 
balanserad geografisk spridning och i programmet kommer även frågan om elbelysta motions-
slingor i alla kommunens tätorter att tas upp. 
 
Teknik och service 
Hans Paganus, Fastighets- och fritidschef 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 

Motionärerna.  
Teknik och service.  
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Motion, 2017-10-12. 
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Motion kommunfullmäktige Båstad kommun 

Motionsspår med belysning 

Centerpartiet Båstad föreslår att byama Båstad/Hemmeslöv, Östra 

Karup, Torekov, Västra Karup, Grevie och Förslöv får motionsspår 

om minst 2 ,5 km med belysning senast 2026. 

Folkhälsa är väsentligt för människans strävan till hög livskvalitet. Bjäre och 
Båstad har många egenskaper som automatiskt gynnar strävan till livskvalitet, men 
allt finns inte av naturens egen kraft. 

I ett samhälle med nära service i form av affärer, sjukvård, hemhjälp, verkstäder 
och allt annat vi behöver i våra liv, krävs också nära möjligheter att röra på 
kroppen. En av de vanligaste metoderna är att promenera sakta, raska vandringar 
och inte minst jogging och intensiv löpträning. 

En inte oväsentlig andel av oss, runt 20 %, har lite svårare att röra på oss, även om 
ambitionen finns. Det är stelhet och värk av olika anledningar som sätter sig i leder 
och muskler. 

Därför bör motionsspår vara framkomliga för så många som möjligt. Det som 
underlättar är väl preparerade spår, belagda tex med flis. Och givetvis belysning, 
eftersom kvällstid ofta är den förvärvsarbetandes egentid. 

En satsning på motionsspår, som inte varit direkt prioriterat på Bjäre, är 
kostnadskrävande och det behövs ekonomisk planering för att få det att bli 
verksamhet. Därav förslaget på färdigställt i alla byarna under 2026. 

En mängd utredningar, undersökningar och studier visar rörelsens betydelse för 
folkhälsa och bland det effektivaste vi har är att vi använder våra fötter, allt efter 
egen möjlighet. Vi förutsätter att de medicinska effekterna är väl kända och nöjer 
oss med att be ledamot som är osäker googla eller kontakta någon idrottsförening. 

Skötsel av motionsspåren kan med fördel lämnas till lokala föreningar som med 
intresse och förmåga är väl rustade för uppdraget. 

Folkhälsa är en långsiktig, förebyggande insats som över tiden är invest- d 
mycket god avkastning i just folkhälsa och livskvalitet. · • 
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Centerpartiet föreslår kommunfullmäktige besluta 

Att uppdra till förvaltningen att ta fram planer för etablering av motionsspår enligt 
ovan beskrivning, med beläggning och belysning och minst 2,5 km sträcka (kan 
givet vara 2xl,25 km) 

Att planbeskrivning inklusive tidaxel och ekonomisk budget presenteras 
kommunstyrelsen inom 8 månader för att kunna vara underlag för 
budgetprocessen för 2019. 

För Centerpartiet Båstad 
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Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2020-02-12 1 av 2 

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 

 

 

KS § 41  Dnr KS 000089/2019 - 100 

Svar på motion - Utökad samverkan med den idéburna sektorn 

 
Beskrivning av ärendet Centerpartiet motionerade 2019-01-29 om att Båstads kommun ska verka för 

en utveckling av samarbetet med den idéburna sektorn, samt att Båstads 
kommun tar ett initiativ för att skapa en överenskommelse med den idéburna 
sektorn. Förvaltningens intention är i linje med motionärernas i denna fråga. 
Precis som det står i motionen anser förvaltningen att ett förstärkt samarbete 
mellan kommunen och den idéburna sektorn kommer att bidra till inkludering, 
öppenhet och ett mer demokratiskt samhälle. Samverkan med den idéburna 
sektorn kan utformas på många sätt. 2010 beslutade kommunfullmäktige att 
medfinansiera byutvecklingsprojektet ”Torekov året runt”. En annan 
samverkansform som också har varit föremål för beslut i kommunfullmäktige 
är införandet av byarådslag. 2019-06-19 gav kommunfullmäktige förvaltningen 
i uppdrag att arbeta fram en utredning med tillhörande styrdokument för hur 
byarådslag kan genomföras. Under samma ärende beslutade 
kommunfullmäktige även att införa en årlig busstur där fullmäktige-
ledamöterna besöker den idéburna sektorn, i form av kommunens olika 
föreningar. Detta är konkreta exempel på hur kommunen samverkar med den 
idéburna sektorn efter det att motionen inkom. Idén om att Båstads kommun 
söker ett partnerskap med den idéburna sektorn, som motionärerna föreslår, 
anser förvaltningen är en god idé men att det är en fråga som bör 
behovsprövas. Information om hur en sådan samverkan, Idéburet Offentligt 
Partnerskap (IOP), bör utformas finns i bilagan SKR:s (tidigare SKL) rapport 
”Utveckla idéburet offentligt partnerskap i kommuner, landsting och regioner”. 
Förvaltningen föreslår utifrån detta att motionen bifalls samt att 
kommunfullmäktige ger förvaltningen i uppdrag att tydliggöra 
samverkansbehoven i kommunen, samt att Båstads kommun tar ett  
initiativ för att skapa en överenskommelse med den idéburna sektorn.  

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från kanslichef Olof Nilsson och nämndsekreterare  

Johan Peterson, daterad 2020-01-23. 
 
Förvaltningens och  
arbetsutskottets förslag 1. Motionen bifalls. 

2. Uppdra åt förvaltningen att tydliggöra det samverkansbehov som finns 
mellan kommun och den idéburna sektorn. 
3.  Uppdra åt förvaltningen att arbeta fram former för hur en överenskommelse 
mellan dessa parter kan ta form.  

 
      Forts. på nästa sida. 
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Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
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Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 

 

 

 
Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 
 

1.  Motionen bifalls. 

2.  Uppdra åt förvaltningen att tydliggöra det samverkansbehov  
som finns mellan kommun och den idéburna sektorn. 

3.   Uppdra åt förvaltningen att arbeta fram former för hur  
en överenskommelse mellan dessa parter kan ta form.  
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Datum: 2020-01-23 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr: KS 000089/2019 - 100 
 

Svar på motion - Utökad samverkan med den idéburna sektorn 
 
Förslag till beslut 
1. Motionen bifalls. 
  
2. Uppdra åt förvaltningen att tydliggöra det samverkansbehov som finns mellan kommun och 
den idéburna sektorn 
  
3.  Uppdra åt förvaltningen att arbeta fram former för hur en överenskommelse mellan dessa 
parter kan ta form.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Centerpartiet motionerade 2019-01-29 om att Båstads kommun ska verka för en utveckling av 
samarbetet med den idéburna sektorn, samt att Båstads kommun tar ett initiativ för att skapa 
en överenskommelse med den idéburna sektorn. Förvaltningens intention är i linje med mot-
ionärernas i denna fråga. Precis som det står i motionen anser förvaltningen att ett förstärkt 
samarbete mellan kommunen och den idéburna sektorn kommer att bidra till inkludering, öp-
penhet och ett mer demokratiskt samhälle.  
 
Samverkan med den idéburna sektorn kan utformas på många sätt. 2010 beslutade kommun-
fullmäktige att medfinansiera byutvecklingsprojektet ”Torekov året runt”. En annan samver-
kansform som också har varit föremål för beslut i kommunfullmäktige är införandet av 
byarådslag. 2019-06-19 gav kommunfullmäktige förvaltningen i uppdrag att arbeta fram en 
utredning med tillhörande styrdokument för hur byarådslag kan genomföras. Under samma 
ärende beslutade kommunfullmäktige även att införa en årlig busstur där fullmäktigeledamö-
terna besöker den idéburna sektorn, i form av kommunens olika föreningar. Detta är konkreta 
exempel på hur kommunen samverkar med den idéburna sektorn efter det att motionen in-
kom.  
 
Idén om att Båstads kommun söker ett partnerskap med den idéburna sektorn, som motion-
ärerna föreslår, anser förvaltningen är en god idé men att det är en fråga som bör behovsprö-
vas. Information om hur en sådan samverkan, Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP), bör ut-
formas finns i bilagan SKR:s (tidigare SKL) rapport ”Utveckla idéburet offentligt partnerskap i 
kommuner, landsting och regioner”. Förvaltningen föreslår utifrån detta att motionen bifalls 
samt att kommunfullmäktige ger förvaltningen i uppdrag att tydliggöra samverkansbehoven i 
kommunen, samt att Båstads kommun tar ett initiativ för att skapa en överenskommelse med 
den idéburna sektorn.      
 
 
Kommunledningskontoret   Kommunledningskontoret 
Johan Peterson, Nämndsekreterare  Olof Nilsson, Kanslichef 
 

Beslutet ska expedieras till: 
Motionärerna 
Kommundirektör  
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Motion, 2019-01-29     
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Motion- utökad samverkan med den ideburna sektorn 

Båstad kommun som andra kommuner har en mångfald av intresseorganisationer som aktivt 
bidrar till social sammanhållning och som är en förutsättning för ett öppet, demokratiskt och 
hållbart samhälle. 

Vi menar dock att det är både angeläget och nödvändigt att utveckla samarbetet med denna 
sektor och att det finns bra exempel från Skåne och andra delar av landet hur ett mer 
utvecklat samarbete kan gå till. 

Sveriges kommuner och landsting (SKL) driver exempelvis ett utvecklingsarbete i denna 
riktning och har i en rapport, Utveckla ideburet offentligt partnerskap i kommuner, 
landsting och regioner, utvecklat vad som är viktigt för de offentliga aktörerna att tänka på. 

I vårt län finns Nätverket ideburen sektor Skåne som har funnits i över 10 år och som har 
slutit överenskommelser med såväl kommuner som Region kring hur samarbetet mellan 
sektorerna ska utformas. Parterna ser att samverkan är nödvändig utifrån de komplexa 
samhällsutmaningar vi står inför, i Båstad såväl som i hela landet. Samverkan kan hjälpa till 
att hitta lösningar som nya utmaningar ställer oss inför. 

Mot bakgrund av detta yrkar Centerpartiet på att 

• Kommunen verkar för en utveckling av samarbetet med den ideburna sektorn 

• Kommunen tar ett initiativ för att skapa en överenskommelse mellan den idebuma 
sektorn och Kommunen 

Bästad 2019-01-28 

Un ohansson 
Gruppledare 
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Förord 

Under 2017 har SKL tillsammans med engagerade kommuner, landsting/ 

regioner och samverkande organisationer i civilsamhället skapat lokala och 

regionala partnerskap för samarbete kring komplexa samhällsutmaningar.  

Utvecklingsarbetet har tagit avstamp i samverkansmodellen Idéburet Offentligt 

Partnerskap (IOP) som utgör ett alternativ till bidragsfinansierad verksamhet 

och/eller upphandling av civilsamhällesorganisationer.  

Under 2017 års utvecklingsarbete har särskild vikt lagts vid att de partnerskap 

som utvecklats ska hålla för juridisk granskning och att de anpassats till lokala 

och regionala behov och förutsättningar.  

Rapporten beskriver steg för steg hur partnerskapssamarbete kan byggas upp. 

Som bilaga återfinns tre exempel på partnerskapsdokument som tagits fram 

under 2017 års utvecklingsarbete; från Laholms kommun, Timrå kommun och 

Landstinget Sörmland/Flens kommun med samarbetande civilsamhällesorgani-

sationer. Förhoppningen är att rapporten kan tjäna som inspiration och stöd för 

hur lokala och regionala partnerskapssamarbeten kan utformas. 

Rapport är författad av Anna-Karin Berglund, SKL, Helena Linde, SKL 

förbundsjurist, samt Mathias Sylvan, upphandlingsjurist. 

 

 

Stockholm, 2018-04-24 

 

Lennart Hansson 

Avdelningen för ekonomi och styrning 
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Utveckla Idéburet Offentligt 
Partnerskap - IOP  

Under 2017 har Sveriges Kommuner och Landsting genomfört ett utvecklings-

arbete kring Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP)1. SKLs kongressbeslut för 

perioden 2016-2019 har varit vägledande för arbetet med att utveckla hållbara 

samverkansrelationer med civilsamhället: 

”SKL ska inleda ett systematiskt arbete med att utveckla modeller för 

långsiktiga hållbara relationer mellan, kommuner, landsting och regioner samt 

civilsamhällets ideella och idéburna organisationer utifrån att dessa utgör en 

tredje sektor vid sidan om den kommunala organisationen och aktörerna på 

olika marknader.” 

Bland den mångfald av samverkansrelationer som växer fram i landets kom-

muner, landsting och regioner uppfattas IOP som en samarbetsmodell i mellan-

zonen mellan stöd/bidrag till det självständiga civilsamhället och regelrätt 

köp/upphandling av idéburna organisationers tjänster och verksamheter. 

 

SKLs utgångspunkter för utvecklingsarbetet med IOP under 2017 har varit att 

det ska skapa mervärde och samhällsnytta för kommunen (”kommun” används 

fortsättningsvis som samlingsbegrepp för samtliga SKLs medlemmar; kommu-

ner, landsting och regioner); att det ska ge verktyg för att hantera komplexa 

frågor, bidra till innovativa lösningar, identifiera lagliga möjligheter samt till-

varata de särskilda mervärden som de idéburna organisationerna erbjuder. 

                                                      
1 2010 utformade Paraplyorganisationen Forum för idéburna organisationer inom det sociala 

området några kriterier för IOP. Genom 2017 års utvecklingsarbete med IOP har kriterierna 

utvecklats vidare. 

KAPITEL 
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Ambitionen har varit att ta fram exempel på partnerskapslösningar som passar 

kommuner och civilsamhällesorganisationer och som kan utgöra inspiration och 

lärande exempel för lokala och regionala IOP. Under året har 10 kommuner och 

4 landsting/regioner deltagit vid fyra nationella träffar för lärande, erfarenhets-

utbyte och juridiskt stöd, parallellt som förberedande dialoger, planering och 

design av partnerskap bedrivits på hemmaplan i samarbete mellan kommunen 

respektive landstinget/regionen och deltagande civilsamhällesorganisationer. I 

dagens läge (april 2018) finns ännu inte ett tydligt lagrum för Idéburet Offent-

ligt Partnerskap - IOP.  Juridiska oklarheter kring IOP har utgjort och utgör fort-

farande ett hinder för att utveckla och intensifiera samarbetet med civilsamhället 

lokalt och regionalt. Därför har SKL utformat utvecklingsarbetet kring IOP 

2017 med stöd och hjälp av jurister för att identifiera ett handlingsutrymme och 

lagrum för vart och ett av de enskilda partnerskapssamarbeten som tagits fram.  

1.1 SKLs kriterier som stöd för partnerskap - IOP 

SKLs har under 2017 års utvecklingsarbete identifierat följande kriterier som 

stöd för IOP2: 

 Partnerskapet IOP är inte del av grundfinansieringen till civilsamhällets 

organisationer (normerat föreningsbidrag)  

 Partnerskapet IOP är inte ett köp av tjänst eller verksamhet, utan en 

samfinansierad insats eller verksamhet med ambitionen att utvecklas 

och fungera över tid. 

 Partnerskapet IOP bygger på ett gemensamt samverkansbehov  

 Partnerskapet IOP är med fördel ett led i ett politiskt program eller plan 

där civilsamhället lyfts fram som samarbetspartner 

 Partnerskapet IOP:s verksamhet/insatser detaljregleras ej av kommunen 

(LOU) 

 Partnerskapet IOP:s verksamhet/insatser detaljregleras ej av kommunen 

(LOU) 

 I partnerskapet IOP har den offentliga organisationen och den idéburna 

organisationen ett gemensamt engagemang, ägarskap och styrning 

 I en marknadssituation är det angeläget att partnerskapet IOP tydliggörs 

i skrift och handling som samfinansierad och ömsesidig 

samverkansrelation 

 Partnerskapet IOP avses pågå under längre tid och utvecklas genom 

gemensam uppföljning, utvärdering och i gemensamma beslut 

 

  

                                                      
2 Jmf Forum för idéburna organisationer inom det sociala området 
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Steg för steg till samarbete i 
partnerskap 

2.1 Förankra förarbetet 

”Viktigt att man har ett politiskt beslut i bakgrunden så att man känner stöd” 

(Lars Backlund, Timrå kommun) 

”För vår del har det varit väldigt bra med en beslutad policy om IOP (och en 

politisk vilja) så att vi vet hur vi kan arbeta med detta.” (Karin Linkhorst, 

Linköpings kommun) 

”För oss var det mycket positivt att när första kontakten/första samtalet genom-

fördes, var BÅDE ansvarig politiker och ansvarig tjänsteman från kommunen 

med. Det var förankrat i kommunstyrelse och vi kunde förutsättningslöst börja 

skissa på innehållet.” (Christina Thonman, Söråkers Folkets Hus) 

Innan dialog och förarbete kring ett eventuellt partnerskapssamarbete kan 

påbörjas, behöver kommunen fatta beslut och därmed skicka en tydlig signal 

såväl till förvaltning som till civilsamhället att det finns en ambition att under-

söka möjligheter till samarbete, samt att ta fram underlag för beslut om sam-

arbete i partnerskap.  

Det inledande beslutet som anger starten fattas lämpligen i styrelse, nämnd eller 

fullmäktige. Det är till stor hjälp om beslutet inte lägger fast för mycket detaljer 

kring hur partnerskapet ska utformas. Beslutet bör vara att uppdra att i dialog 

med civilsamhällets organisationer utforska möjligheterna för partnerskap och 

om underlag finns, att arbeta fram förslag till avtal/överenskommelse om part-

nerskap, dvs. ett gemensamt dokument som kan utgöra underlag för beslutet att 

starta partnerskapssamarbetet. 

2.2 Tydliggör samverkansbehov  

Vilka samhällsutmaningar skulle tjäna på att vi samverkade i partnerskap? 

Frågor som är särskilt lämpade för partnerskapssamarbete med civilsamhället är 

ofta komplexa dvs. det finns inte några färdiga lösningar, eller välfärdstjänster 

som kan köpas/upphandlas. Komplexa frågor har inga enkla svar utan är flerdi-

mensionella och kräver att kommunen tillsammans med civilsamhällesorgani-

sationer och andra berörda aktörer möts för att tillsammans söka lösningar, 

testa, utvärdera och utveckla i samarbete. När frågan är komplex får man till-

sammans ”skapa vägen medan man går den”.  

Den komplexa frågan och utmaningen kan t ex. vara att ensamheten och ohälsan 

ökar bland äldre, att arbete med hållbar utveckling och Agenda 2030 förutsätter 

samarbete mellan en mångfald aktörer, eller att barn och unga i utsatta områden 

riskerar att hamna i kriminalitet eller missbruk. 

KAPITEL 
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Det viktiga i detta första steg är att identifiera frågan som kan vara svårlöst och 

som uppenbart skulle tjäna på att kommun och civilsamhällesorganisation(-er) 

samarbetade i partnerskap. 

2.3 Bjud in till medskapande idémöte 

”Om man bjuder in till förutsättningslösa samtal om komplexa problem så 

måste det finnas en beredskap att kunna starta upp samarbeten som kommer 

fram av detta.” (Karin Linkhorst, Linköpings kommun) 

När samhällsutmaningen väl är identifierat uppstår frågor kring vilka organi-

sationer/föreningar som kan vara relevanta att inleda samtal med? Hur kommu-

nen ska gå till väga för att få kontakt med intresserade samarbetspartners i stora 

såväl som små civilsamhällesorganisationer och sammanslutningar? 

En god start kan vara att bjuda in till idémöte med civilsamhällets alla intresse-

rade organisationer. Utforma gärna en öppen inbjudan till mötet med en fråga 

som skapar nyfikenhet och engagemang, t ex. ”Vad skulle bli möjligt om vi 

samarbetade kring xx i vår kommun?” Vid detta första möte är det angeläget att 

bejaka alla deltagare som valt vara med och bidra med sina samverkansidéer 

och samtidigt, att inte ge några utfästelser om att alla dessa idéer ska leda fram 

till konkret partnerskapssamarbete. Tydliggör att mötet handlar om att tillsam-

mans utforska olika möjligheter för samarbete mellan kommun och civilsam-

hällesaktörer. Utse gärna någon/några personer som förbereder och håller i 

mötet och faciliterar det på ett medskapande sätt så att alla får möjlighet att vara 

aktiva i samtal. Ett sätt att redan från början slå an tonen av ömsesidighet är att 

utse två personer som företräder såväl civilsamhället som kommunen och som 

håller i mötet.  

Exempel på hur ett idémöte kan genomföras 

Inledning: Presentera kommunens beslut att undersöka möjligheterna att bygga 

partnerskapssamarbete kring samhällsutmaningen xx. Presentera inte exempel 

på lösningar på samhällsutmaningen. Beskriv hellre utmaningen i form av 

frågor som visar att det finns en nyfikenhet kring vad samverkan i partnerskap 

skulle kunna åstadkomma.  Som förtroendevald/ledande tjänsteperson under 

mötet är det bra att inledningsvis ha rollen att öppna mötet och skapa 

inramning, men viktigt att under fortsatta mötet delta i samtalen på samma 

villkor som alla andra deltagare.  

Forts. 

Förklara syftet med idémötet: Att utforska samhällsutmaningen på ett sådant 

sätt att alla deltagare bidrar till en större klarhet och fokus för samarbete, samt 

att se vilka organisationer som kan tänka sig att fortsätta utveckla ett samarbete. 

Arbeta konsekvent medskapande t.ex. genom följande mötesupplägg;  

Gör en presentationsrunda: Här kommer alla till tals, blir sedda, välkomnade 

och får möjlighet att uttrycka varför det valt att delta vilket bidrar till att 

mångfalden av perspektiv på mötets frågeställning blir synligt.  
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Genomför samtal med medskapande metod: En samtalsmetod är t ex. World 

café/cafésamtal där deltagarna sitter 3-5 personer per bord. grupperna samtalar i 

ca 20 minuters rundor om en fråga i taget där alla runt bordet ges möjlighet att 

beskriva sina tankar. Borden utrustas med papper och pennor för att teckna ner 

idéer och insikter. Efter varje runda byter deltagarna samtalsbord för att få 

tillfälle att dela tankar och idéer med fler. En person stannar kvar vid varje bord 

för att kort kunna återberätta gruppens idéer. Genom några samtalsrundor 

undersöks olika perspektiv på frågan och det ges tillfälle att lära känna varandra 

en smula och varandras idéer t. ex med hjälp av följande frågor: 

Runda 1: Vad betyder samhällsutmaningen xx för mig personligen? Denna 

runda kan gärna få ta lite extra tid. Det ger deltagarna möjlighet att visa sitt 

personliga engagemang och lägger grunden för den tillit och samverkan som 

ska byggas. 

Runda 2: Vad har samhällsutmaningen xx för betydelse för vår 

plats/kommun/region?  

Runda 3: Vad pågår bland civilsamhällets organisationer som redan är, eller 

som skulle kunna vara en resurs i att lösa samhällsutmaningen?  

Runda 4: Vad skulle bli möjligt om vi kombinerade olika resurser i 

civilsamhället och kommunen? 

När samtalsrundorna avslutats: Ta hjälp av deltagarna att sammanställa 

resultaten av samtalen på ett inkluderande sätt, kanske med hjälp av en 

anslagstavla där samverkansidéer skrivs upp och en lista där man kan teckna sig 

för att fortsätta mötas. 

Avsluta mötet med en utcheckning där alla får möjlighet att säga några ord 

utifrån t ex. frågan ”Vilken tanke/förhoppning bär du med dig från mötet?” 

Om mötet är färre än 10 personer: Gör ett medskapande samtal med den 

samlade gruppen genom att sitta i cirkel och låta ordet gå runt i det gruppen 

jobbar med reflekterande frågor, se t ex. runda 1-4 ovan. 

Ta vara på alla idéer och initiativ som vuxit fram under mötets gång. Gör en 

inventering av vilka föreningar och aktörer som kan tänka sig att fortsätta 

utveckla tankar om partnerskapssamarbete med kommunen.  

Bilda en arbetsgrupp med organisationer som är villiga att vara med och enga-

gera sig i att fortsätta utforska möjligheterna för partnerskapssammarbete. 

Kanske kan redan nu se potentiella samarbetsområden skönjas och inte bara ett 

utan flera tema att jobba vidare med?  
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2.4 Formulera samarbetets syfte, aktiviteter och mål 
tillsammans 

”I det inledande skedet är det viktigt att man arbetar igenom och försöker 

beskriva och dokumentera mål och intention. Det är viktigt för att man kommer 

från olika "kulturer" (när det offentliga möter det ideella) och för att alla parter 

ska kunna befinna sig på samma ruta i utvecklingsprocessen. För det gör man 

inte från början, det finns många tillfällen att missuppfatta varandra/inte förstå 

varandra. I vårt fall extra viktigt eftersom det var ett helt nytt arbete/projekt 

som låg till grund för vårt arbete/idé.” (Margret Olsson, Socialförvaltningen, 

Flens kommun) 

När kommunen identifierat en eller flera organisationer som vill fortsätta 

utforska möjligheterna för ett samarbete i partnerskap är det dags för att påbörja 

förarbetet inför IOP. Var inställd på att samtalen under förarbetet måste få ta tid. 

Det kan vara en god idé att boka in en serie mötestillfällen. 

Genom förarbetet skapas ramar kring samarbetet och goda möjlighet ges att lära 

känna varandra som samarbetspartners. Det görs bäst genom att mötas flera 

gånger, utbyta tankar och idéer och komma fram till gemensamma insikter om 

vad konkret som man vill göra tillsammans. Börja med att skapa tydlighet kring 

samarbetets syfte, aktiviteter och mål genom att jobba med följande frågeställ-

ningar3: 

 Vilken samhällsutmaning står i fokus för samarbetet?  

Långsiktigt arbete för att förbättra barn och ungas uppväxtvillkor, Klimat och 

Miljöfrågor, mottagande, etablering och inkludering av flyktingar, Agenda 

2030, insatser för att stärka delaktigheten och inkludering där det demokratiska 

underskottet vuxit, arbete för att minska ensamhet och ohälsa bland äldre och att 

skapa hållbara service- och välfärdslösningar på landsbygden är exempel på så-

dana samhällsutmaningar som ingen enskild organisation eller samhällssektor 

förmår lösa ensam.  

 Varför ska kommunen och civilsamhällesorganisation(-er) arbeta 

tillsammans? Vilka reella samverkansbehov ligger till grund för 

samarbetet?  

Det finns ett växande behov att samverka med civilsamhället. Det har att göra 

med en ökande komplexitet där möjligheterna att klara offentliga uppdrag allt 

oftare förutsätter samarbete med en mångfald av aktörer i omvärlden. Allt fler 

talar om att ”stuprörstänkande” i byråkratiska organisationer utgör ett hinder, 

samtidigt som samarbete över organisations- och sektorsgränser ses som avgö-

rande för att hantera de komplexa frågorna. För att få tillgång till fler perspek-

tiv, aktörer och lösningsidéer behöver kommunen utveckla ett inbjudande, nyfi-

ket lyssnande förhållningssätt. 

                                                      
3 Detta planeringsverktyg utgör en anpassning av metoden Design for Wiser Action (Möller m.fl. 

2012) 
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 I vilken riktning ska samarbetet sträva mot? Vilken djupare tanke/vision 

finns med samarbetet?  

Det kan vara väl använd tid att formulera en fråga som fångar innebörden med 

partnerskapet och som bjuder in och inspirerar de som ska involveras och bidra 

med sina kunskaper och erfarenheter i partnerskapssamarbetet.  

Frågan kan till exempel vara:  

”Vad kan bli möjligt om vi tar vara på vår mångfald av kunskaper, erfarenheter 

och insikter i arbetet med (samhällsutmaningen)?”  

eller till exempel:  

”Hur kan vi tillsammans vända (samhällsutmaningen) till ett lärande och en 

källa till rikedom i vårt område?” 

Det faller sig naturligt att i nästa steg och som parter emellan prata igenom part-

nerskapets insatser, aktiviteter, verksamhet, resultat och tidplan. Nedan följer 

några frågeställningar som kan vara ett stöd i samtalen: 

 Vad ska göras? – Vilka är de konkreta insatser, metoder, aktiviteter, 

verksamheter vi behöver utveckla? 

 Vilka konkreta resultat vill vi uppnå? 

 Vilka immateriella resultat vill vi uppnå? (t.ex. tillit, gemenskap, 

relationer, personlig utveckling m.m.) 

 Hur ska tidplanen för vårt samarbete se ut? 

När det finns en gemensam bild av varför kommun och idéburen organisation(-

er) vill samarbeta och vad som ska åstadkommas tillsammans, så är det dags att 

tänka igenom hur partnerskapssamarbetet ska samfinansieras och organiseras.  

2.5 Partnerskapets samfinansiering, organisering och 
förankring 

”Prata igenom vilka roller och ansvar vi har som partners. En riskanalys som 

gör oss förberedda om något oväntat händer... Hur ska arbetet bli långsiktigt? 

…Samarbetet får inte hänga på en enskild person utan behöver vara förankrat i 

den verksamhet man kommer från.” ( Christina Bremfält, Sörmlands landsting) 

”Skapa samsynen om mål och resultat. Prata igenom genomförandet, hur det 

ska se ut rent praktiskt. Här kan man ha väldigt olika syn och utmaningen är att 

delge varandra hur man arbetar och inte förutsätta att alla gör på samma sätt.” 

(Margret Olsson, Socialförvaltningen, Flens kommun) 

Samfinansiering är helt avgörande för att samarbetet mellan kommunen och 

civilsamhällets organisation(-er) ska kunna betraktas som äkta idéburet offent-

ligt partnerskap (IOP). Det innebär att parterna tar ett gemensamt resursansvar 

så att samarbetet kan äga rum.   

 Hur ska partnerskapet samfinansieras? Vilka ekonomiska resurser 

finns? Vilka andra typer av resurser kan ingå i budgeten?  
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I samfinansieringen kan kommunens ekonomiska resurser självklart vara en del 

i budgeten. Det är dock lika viktigt att visa att civilsamhälleorganisationen bi-

drar med resurser såsom till exempel lokaler, anläggningar, maskiner, utrust-

ning, frivilligt arbete, idéburna kompetenser, värdefulla idéburna relationer och 

nätverk etc. Dessa resurser omräknas i ekonomiska termer och läggs in i budget.  

 Förtydliga vilka som ingår i kärnteamet. Vilka kommer att vara med 

och utforma partnerskapet? Vilka kommer att leda partnerskapet? 

”Kärnteamet” är de partsföreträdare som tillsammans kommer att utforma och 

leda partnerskapet. Denna grupp blir väl insatta såväl i partnerskapets överord-

nade syfte, mål och ambitioner som i planeringen, genomförandet och uppfölj-

ningen. Kärnteamet har ofta en viktig roll i att agera sammanhållande och skapa 

stabilitet i partnerskapet. Fundera gärna igenom hur kärnteam samt ev. styr-

grupp eller referensgrupp behöver bemannas och förnyas så att hållbara rela-

tioner skapas. 

 Vem gör vad i partnerskapet? Fördelning av ansvar, roller & resurser 

Prata igenom hur samarbetet, insatser, aktiviteter, verksamhet ska fungera i var-

dagen. Klargör vilken roll, vilka åtaganden och vilket ansvar kommunen ska ha 

och vilken roll, ansvar och vilka åtaganden civilsamhällesorganisationen ska ha.  

Tänk igenom hur styrning, ledning och arbetsorganisationen ska se ut och vilka 

kontakt- och samarbetsytor som ska utvecklas. Hur kan tillit byggas och på så 

vis stärka samverkansrelationerna? Hitta en form för hur samarbetet ska följas 

upp. Tänk på hur utvärdering, lärande, och beslut om utveckling kan ske i part-

nerskapet. Tydliggör även hur en framtida avveckling av partnerskapet kan ske 

på ett bra sätt. 

 Vilken är vår målgrupp och hur ska målgruppen involveras? 

”Ingenting om oss – utan oss” är ett uttryck för att målgruppen, medborgare, 

brukare, patienter inte får undanhållas möjligheten att vara delaktig och delta-

gande och att ses som resurs och medskapande i aktiviteter och verksamheter. 

Fundera igenom hur målgruppen kan involveras redan i ett tidigt stadium av 

planeringen och designen av insatser som är riktade till målgruppen. Se mål-

gruppen som en rik källa till kunskap och erfarenheter som kan skapa större 

träffsäkerhet och kvalitet. 

 Hur ska förankring av partnerskapet ske? Vem/vilka i kommunen 

respektive civilsamhällesorganisationen behöver få löpande 

information? I vilka faser behöver förankring och beslut fattas? 

En genomtänkt förankringsprocess är avgörande för att såväl kommun som 

civilsamhällesorganisation ska känna ägarskap och engagemang. Det är en god 

idé att planera in avstämningar under förarbetets gång där partsorganisationerna 

blir insatta i hur samarbetet utvecklas. Det är självklart på samma sätt nödvän-

digt att skapa transparens och kontinuerliga avstämningar och tidpunkter för 

utvärdering och ev. fortsatt samarbete, när väl partnerskapet är i drift. En om-

vittnad erfarenhet hos många är att samverkansrelationer stärks mellan kommun 
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och civilsamhälle om parterna förmår att utveckla tillitsfulla och öppenhjärtiga 

förhållningssätt till varandra. 

 Vilka intressenter och allierade aktörer finns och hur kan de tas tillvara? 

Gör en inventering av intressenter, allierade och tänkbara samverkansaktörer i 

det omgivande samhället. Vilka är på olika sätt berörda, aktiva eller ideellt 

engagerade i den samhällsutmaning som står i fokus för samarbetet? Vilka är 

allierade? Hur kan partnerskapet ta till vara och eventuellt samverka med dessa 

aktörer? 
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Att formulera IOP-avtal med 
samarbetet i fokus  

”Det är viktigt att man respekterar varandra och har förståelse för den proble-

matik som kan uppstå.” (Lars Backlund, Timrå kommun) 

”Prata igenom; Vad vill vi med vår IOP? Vart skall den leda? Hur skall den tas 

om hand i framtiden? Vems är ansvaret? … Det är en utmaning att dra åt 

samma håll och tolka in samma saker i det som skrivits.” (Maria Forss, 

Länsbildningsförbundet Sörmland) 

Genom citaten ovan förmedlar deltagare från 2017 års utvecklingsarbete kring 

IOP några frågor som är särskilt viktiga att prata igenom parter emellan, innan 

man skriver klart själva IOP-dokumentet. 

Orden som används i avtalet/överenskommelsen4 har stor betydelse. 

Välj att använda:   Undvik att använda: 

projekt   uppdrag 

överenskommelse  kontrakt 

partnerskap    anskaffning 

utbetalning   ersättning 

samfinansiering  fakturering 

partner   kontraktspart 

rätt att lämna projektet  rätt att häva 

återbetalning   skadestånd 

Ett samarbete i IOP bygger snarare på ömsesidigt förtroende, tillit och transpa-

rens än på kontrakt med hårda avtalsvillkor. Den offentlige partnern, kommu-

nen, landstinget eller regionen måste släppa något på kontrollen och jobba för 

att förtroende, öppenhet och samverkansrelationer stärks mellan parterna. Detta 

måste framgå av formuleringarna i IOP-dokumentet. 

När det är dags att skriva själva IOP-avtalet finns det några faktorer att ta hän-

syn till så att avtalet/överenskommelsen verkligen uppfattas som ett samarbete 

som samfinansieras av parterna och genomförs tillsammans (och inte kan upp-

fattas som köp/anskaffning/upphandling). Här följer några riktmärken: 

 Partnerskapssamarbetet ska vara samfinansierat där alla parter tydligt 

bidrar i budget och med olika insatser som tillsammans skapar ett 

mervärde. Detta kan synliggöras genom; 

                                                      
4 Helena Linde och Mathias Sylvan har under utvecklingsarbetet med IOP betonat vikten av att 

använda ord som refererar till en samarbetslogik. Jmf kapitel nr 4. 

KAPITEL 

 3  
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Kommunens/landstingets/regionens del i finansieringen som ekonomisk 

delfinansiering, eventuellt handledarstöd, utbildning, samordning, 

lokaler m.m. Civilsamhällesorganisation/-ers del i finansieringen som 

ekonomisk delfinansiering, frivilligt arbete, eventuellt handledarstöd, 

utbildning, kunskaper och kompetenser, nätverk, relationer, lokaler, 

utrustning m.m. 

 IOP-avtalet/överenskommelsen bör ange en budget där projektets 

samtliga insatser och kostnader redovisas, även insatser som består i 

personella (frivilligarbete) och materiella (t.ex. lokaler som lånas ut till 

projektet) resurser vilka tillförs projektet utan krav på ersättning. 

 Det bör framgå att IOP avser en i förhållande till den offentliga parten 

fristående verksamhet som inte tillkommit på uppdrag av den offentliga 

parten 

 Partnerskapet ska bedrivas utan vinstsyfte 

 IOP-avtalet/överenskommelsen ska inte i detalj reglera hur 

verksamheten ska utföras 

 Avtalet/överenskommelsen om idéburet offentligt partnerskap är en 

samverkansform som bygger på tillit och bör därför inte ges formen av 

ett kommersiellt avtal med avtalssanktioner såsom skadestånd, vite etc.  
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Juridik kring IOP 

SKLs utgångspunkter för utvecklingsarbetet med IOP under 2017 har som 

inledningsvis nämnts, varit att skapa mervärde och samhällsnytta för kommu-

ner, landsting och kommuner; att ge stöd till ett samverkansverktyg för att han-

tera komplexa frågor och bidra till innovativa lösningar; att tillvarata de sär-

skilda mervärden som de idéburna organisationerna erbjuder; samt att identi-

fiera lagliga möjligheter för partnersskapssamarbete. SKLs jurist Helena Linde 

och juristen Mathias Sylvan ger i följande kapitel en redogörelse för den lag-

stiftning som idag kringgärdar idéburet offentligt partnerskap (IOP). 

4.1 Idéburet Offentligt Partnerskap – vad är det? 

Begreppet idéburet offentligt partnerskap (IOP) används för samarbetsformer av 

mycket olika karaktär. Att definiera begreppet har visat sig svårt.5 Likafullt är 

det viktigt att ha en gemensam utgångspunkt för vad som avses. 

Det finns ingen legaldefinition på vad som är ett ”Idéburet Offentlig Partner-

skap” (IOP). Paraplyorganisationen Forum för idéburna organisationer inom det 

sociala området, beskriver IOP som ”ett mellanting mellan upphandling och 

vanliga föreningsbidrag, där huvudsyftet är att skapa och utveckla verksamhet i 

idéburna organisationer genom dialog med det offentliga.”6 Välfärdsutred-

ningen beskriver IOP ”som en samverkansmodell som inte bygger på mark-

nadsmekanismer och kommersiella kontrakt, utan grundas på ömsesidighet.”7 .  

Välfärdsutredningen konstaterar att IOP är en alltmer vanlig samverkansform 

som främst är inriktad på sociala insatser till utsatta EU-medborgare, hemlösa, 

personer med missbruksproblem eller psykiatrisk problematik samt våldsutsatta 

kvinnor8. 

4.2 Idéburen organisation 

Regeringen beskriver ”idéburna organisationer” som organisationer ”inom den 

ideella sektorn och den kooperativa rörelsen” vilka har ”någon form av mer 

allmänmänskliga uppdrag, utan att vara statliga eller kommunala”. Vidare är 

de ”självstyrande och har ofta inslag av idealitet samt bedrivs ofta med en 

ideologisk medvetenhet.”9. 

På Upphandlingsmyndighetens hemsida beskrivs idéburna organisationer som  

                                                      
5 SOU 2016:13 Förslag för att förbättra civilsamhällets möjligheter att delta i offentlig 

upphandling, sid 397 
6 http://www.socialforum.se/article/har-din-organisation-ett-iop/ 
7 Ordning och reda i välfärden, SOU 2016:78, s. 617. 
8 Ibid, s. 618. 
9 Regeringens skrivelse 2008/09:207 Överenskommelsen mellan regeringen, idéburna 

organisationer inom det sociala området och Sveriges Kommuner och Landsting, ss. 50-51. 

KAPITEL 
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”företag eller andra organisationer för vilka det sociala eller samhälleliga 

syftet är motivet för den kommersiella verksamheten. Företagens vinster åter-

investeras till största del för att förverkliga det sociala syftet. Organisationen 

eller ägarstrukturen hos företaget återspeglar uppdraget och utgår från princi-

per om demokrati, medbestämmande eller social rättvisa”. 

Det finns dock inte någon legal definition på vad som är en ”idéburen 

organisation”.  

4.3 Komplexa intresseavvägningar; kommunalrätt – 
konkurrensrätt och upphandlingsrätt 

Samverkan mellan en sådan idébunden organisation och en offentlig aktör – 

som en kommun – kan många gånger bidra med viktiga samhällsnyttiga insatser 

som inte kan åstadkommas på annat sätt. Samverkanslösningar av det här slaget 

är inte enkla att placera in i det utrymme som finns rättsligt sätt. Den samsyn 

kring behovet av nya lösningar på gemensamma behov inom det sociala områ-

det men också på andra områden gör det angeläget att ta sig an uppgiften att 

hitta fungerande former där resultatet av ett gemensamt partnerskap i samverkan 

ger ett samlat resultat där insatserna är större än delarna.   

Det kommer därmed att handla mycket om att pröva sig fram. Det innebär 

också att det blir nödvändigt att ge sig i kast med komplexa intresseavväg-

ningar. Men – det är inget konstigt med det – mångdimensionella frågor och 

avvägningar präglar ofta beslutsfattande på lokal och regional nivå.  

I uppgiften ingår att vårda de grundläggande utgångspunkterna för kommunala 

befogenheter. De principer för kommunal kompetens som kommer till uttryck i 

bl.a. kommunallagen (2017:725) speglar utrymmet för självstyre och ansvaret 

för att bruka kommunens medel på ett ansvarsfullt sätt i förhållande till med-

borgarna.  

4.3.1 Partnerskap inom ramen för den kommunala kompetensen 

Kommunens/landstingets befogenhet att samverka, är beroende av flera kom-

munalrättsliga intresseavvägningar. De kommunalrättsliga principerna för vad 

kommunala medel får användas till, placerar allmänintresset i centrum. Princi-

perna bygger på att kommunmedlemmarna behandlas lika och att det gemen-

samma intresset är lokaliserat till kommunen eller dess medlemmar.  

Samverkan med lokalt verksamma organisationer för att nå gemensamma 

samhällsmål är normalt väl förenliga med allmänintresset.   

4.3.2 Stöd till enskilda 

Utrymmet för att stödja enskilda intressen utan särskilt lagstöd är däremot 

begränsat. Stöd till enskilda personer kräver typiskt sett lagstöd. Det finns flera 

exempel på sådant lagstöd. I exempelvis socialtjänstlagen (2001:453) finns – 

förutom bestämmelserna om enskildas rätt till bistånd – också befogenhet för 

kommuner att göra insatser för särskilda grupper – som t.ex. äldre, barn och 
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unga. I lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter finns också flera 

bestämmelser som ger kommunen grund för individuellt riktad stöd till vissa 

grupper. 

4.3.3 Föreningsstöd 

Kommuner får ge stöd till föreningar. Det följer inte direkt av lag – det vilar 

istället på en lång tradition. Det är dock viktigt att reglerna för föreningsstödet 

utformas transparent, dvs. det ska gå att förstå varför de olika föreningarna får 

de belopp som faktiskt faller ut.    

Föreningsstöd ska också utformas med hänsyn till likställighetsprincipen. Det 

innebär bl.a. krav på att, kommunmedlemmar ska behandlas lika. De föreningar 

som får föreningsbidrag måste stå öppna för alla intresserade på lika villkor.10 

Det är inte bara rena ekonomiska bidrag som räknas som föreningsstöd. Betal-

ningsfria/vederlagsfria prestationer till enskilda kan också vara stöd. För att en 

kommun ska kunna ge stöd måste det alltså finnas en grund i lag eller praxis.11 

4.3.4 Förhållandet till företag och näringsverksamhet 

Varje kommun är betjänt av ett gott företagsklimat. Kommunallagens skydd för 

det lokala näringslivet finns i 2 kap 8 §. Där framgår att de delar av näringslivet 

som traditionellt är förbehållna åt den privata företagsamheten ska få verka utan 

snedvridande stöd och utan kommunal inblandning. Allmänt näringsfrämjande 

åtgärder är tillåtna men individuellt inriktat stöd får bara lämnas om det finns 

synnerliga skäl för det. Översätter vi det till en IOP där den idéburna samver-

kansparten driver en kommersiell verksamhet som också kunnat bedrivas av 

exempelvis ett lokalt företag kan det uppstå en intressekonflikt som behöver 

hanteras. 

Det finns ett visst utrymme för kommunal näringsverksamhet. En kommun får 

med stöd at 2 kap 7 § kommunallagen driva näringsverksamhet utan vinstsyfte 

– om det syftar till att upprätthålla en allmännyttig anläggning eller erbjuda en 

sådan tjänst till kommunmedlemmarna. I det finns också ett utrymme att med 

hänvisning till lagen om vissa kommunala befogenheter särdriva vissa typer av 

näringsverksamhet – t.ex. när det gäller sysselsättning för personer med funk-

tionshinder. Det finns också ett utrymme i samma lag att på vissa villkor 

anordna aktiviteter för deltagare i arbetsmarknadspolitiska åtgärder.  

4.4 Omfattas IOP av upphandling? 

Det är en obesvarad fråga i lag och rättspraxis om IOP omfattas av krav på upp-

handling enligt lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU). Det saknas 

en legaldefinition varför det följaktligen saknas lagregler för vad som gäller i 

fråga om upphandling av denna samverkansform. I EU:s direktiv 2014/24/EU 

finns bestämmelser som särbehandlar icke-vinstsyftande organisationer eller 

                                                      
10 Kommunala befogenheter Ulf Lindquist m.fl. sid 105  upplagan? 
11 Ibid. sid 113  upplagan? 
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särskilda driftsformer12. Den mest relevanta bestämmelsen, artikel 77, som 

innebär att upphandlingar av välfärdstjänster kan reserveras för organisationer 

som återinvesterar vinster för att uppnå organisationens syfte, har dock inte 

införts i LOU.  

4.4.1 Ett betydande bidrag eller upphandlingssituation? 

Är det en kompetensenlig samverkan är det viktigt att också kunna svara på om 

den ersättning kommunen går in med är ett rent bidrag eller någon form av upp-

dragsersättning.  

Om det är en bidrags- eller upphandlingssituation kan avgöras med hjälp av 

EU-kommissionens kriterier. Är det inte en upphandlingssituation utan någon 

form av stora ekonomiska stöd till en organisation som ägnar sig är en ekono-

misk verksamhet kan det finnas anledning att också göra en bedömning i förhål-

lande till EU:s statsstödsregler.13 

Statsstödsreglerna ska hindra en snedvridning av konkurrensen till följd av 

sådan bidragsgivning som staten eller dess organ har beviljat.14 

Välfärdsutredningen har gjort bedömningen att det inte är möjligt att generellt 

ange om modellen är förenlig med bland annat upphandlingsrätten. Utredningen 

konstaterar att de juridiska förutsättningarna måste bedömas för varje enskilt 

IOP.15 

I utredningen 2013:12 karakteriseras IOP som samarbeten där det offentliga 

svarar för viss typ av stöd, t.ex. tillhandahållande av lokaler och vissa verksam-

hetsbidrag, medan de idéburna organisationerna/sociala företagen ansvarar för 

driften av själva verksamheten. I den utredningen lyfts som en förutsättning är 

att verksamheten bedrivs på initiativ från den idéburna organisationen och att 

det inte finns en marknad att vårda samt att verksamheten ifråga inte detaljstyrs 

från det offentligas sida.16 

Välfärdsutredningen behandlar gränsdragningen mellan upphandling och 

bidragsgivning i betänkandet Ordning och reda i välfärden, SOU 2016:78. 

Faktorer som enligt Välfärdsutredningen talar för att det är bidragsgivning är att 

verksamheten bedrivs i enskild regi, att kommunen eller landstinget inte är juri-

diskt ansvarig för verksamheten, att verksamheten inte uteslutande är beroende 

av finansieringen från den offentliga partens finansiering, att den offentliga par-

ten inte tagit initiativ till verksamheten, att verksamheten bedrivs utan vinst-

syfte, att anordnaren inte primärt är underkastad den offentliga partens styrning 

och beslutsrätt, att anordnaren och den offentliga partens inbördes relation inte 

är reglerad genom avtal utan styrs genom offentligrättslig reglering samt anord-

naren inte förutsätts utföra ett uppdrag mot ersättning för avtalad prestation utan 

                                                      
12 Direktiv 2014/24/EU, artikel 10h, artikel 20 och artikel 77. 
13 Ibid. sid 407 
14 Ibid. sid 407 
15 SOU 2016:78 Ordning och reda i välfärden, sid 622 
16 SOU 2013:12 sid 510  
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i stället får ett bidrag till egenfinansiering17. Enligt Välfärdsutredningen måste 

inte samtliga dessa kriterier vara uppfyllda utan en samlad bedömning göras. 

4.4.2 Gränsdragning mellan anskaffning och finansiering 

När det gäller frågan om LOU omfattar IOP är direktivets åtskillnad mellan 

upphandling och bidragsgivning av särskilt intresse. I direktiv 2014/24/EU görs 

nämligen en skillnad mellan anskaffning/upphandling å ena sidan och finansie-

ring/bidragsgivning å andra. Enligt direktivet omfattas inte alla former av utbe-

talning av offentliga medel av reglerna om upphandling, ”utan enbart utbetal-

ningar som görs i syfte att anskaffa varor, tjänster eller byggentreprenader”18. 

Direktivet och LOU omfattar endast tilldelningar av skriftliga avtal med ekono-

miska villkor. I doktrinen tolkas orden ”ekonomiska villkor” som varje form av 

oneröst fång. Med den juridiska termen ”oneröst fång” menas att man får något 

i utbyte mot någon typ av motprestation.  Köp eller byte är exempel på onerösa 

fång. Är det fråga om en ren finansiering eller bidragsgivning till en verksamhet 

är det inte fråga om en tilldelning av ett kontrakt och följaktligen inte något som 

ska upphandlas enligt LOU. Detta gäller även om finansieringen är knuten till 

en återbetalningsskyldighet för det fall stödet inte används för avsett ändamål19. 

Den omständigheten att den upphandlande myndigheten sympatiserar med den 

verksamhet som den idéburna organisationens bedriver och även på ett mer all-

mänt plan kan ha nytta av verksamheten torde inte räcka för att det ska vara en 

sådan ”anskaffning” som gör LOU tillämplig på transaktionen (se nedan). En 

fråga är om begreppet finansiering i direktivet är ett vidare begrepp än vad vi 

normalt förknippar med bidragsgivning20. Många idéburna offentliga partner-

skap skulle i så fall kunna klassificeras som finansieringsavtal vilka inte omfat-

tas av LOU även om de inte har formen av traditionella föreningsbidrag. 

Kommissionen anger i en vägledning om statligt stöd och offentlig upphandling 

(SWD(2013) 53 final/2) att "enbart finansiering av en verksamhet, som normalt 

sett innebär att de erhållna beloppen måste betalas tillbaka om de inte används 

för de avsedda ändamålen” inte omfattas av lagstiftningen om offentlig upp-

handling21. I samma dokument anger kommissionen faktorer som talar för att 

det är fråga om en upphandling. Omvänt talar avsaknaden av dessa faktorer för 

att det inte är en offentlig upphandling.  

4.4.3 IOP-avtalet avser inte att tillgodose ett behov hos myndigheten 

En faktor som talar för att det är upphandling är att avtalet är en beställning i 

syfte ”att tillgodose ett behov som den offentliga myndigheten på förhand defi-

nierat inom ramen för sina befogenheter.”22 Omvänt talar omständigheten att 

                                                      
17 Ordning och reda i välfärden, SOU 2016:78, ss. 612-613. 
18 Direktiv 2014/24/EU, skäl 4 och proposition 2015/16:195, ”Nytt regelverk om upphandling”, s. 

317. 
19 Direktiv 2014/24/EU, skäl 4. 
20 Se t.ex. C-532/03 kommissionen mot Irland 
21 Kommissionens arbetsdokument SWD(2013) 53 final/2, s. 105. 
22 Ibid. 



Utveckla idéburet offentligt partnerskap i kommuner landsting och regioner 20 

avtalet inte kan ses som en anskaffning/upphandling om det inte syftar till att 

tillgodose ett behov hos den offentliga parten. Ordvalet ”inom ramen för sina 

befogenheter” kan tolkas som att även behov som myndigheten har ett lagstad-

gat ansvar för omfattas av lagstiftningen om offentlig upphandling. I direktiv 

2014/24/EU definieras emellertid begreppet ”anskaffning” på ett sätt som kan 

tolkas snävare, nämligen att den upphandlande myndigheten ska ”få tillgång till 

fördelarna av de berörda byggentreprenaderna, varorna eller tjänsterna”23. En 

fråga är därför om ”få tillgång till fördelarna” endast omfattar tjänster som är 

avsedda för myndighetens eget bruk eller om välfärdstjänster, vilka normalt är 

avsedda för tredje mans bruk, alltid inkluderas i begreppet ”anskaffning”.  

4.4.4 Myndigheten ska ej ange i detalj vad och hur - som ska utföras 

Upphandlingsreglerna blir normalt tillämpliga när en upphandlande myndighet 

anskaffar tjänster och tilldelar offentligt finansierade kontrakt. Ett kontrakt kan 

definieras som ett skriftligt avtal med ekonomiska villkor som ingås mellan en 

eller flera upphandlande myndigheter och en eller flera leverantörer, och avser 

leverans av varor eller tjänster (eller byggentreprenader).  

Med ekonomiska villkor för tjänster avses i IOP-sammanhang enligt upphand-

lingsmyndighetens webbplats24 att syftet med kontraktet är att tillgodose behov 

som myndigheten definierat i förväg; att myndigheten i detalj har fastställt 

tjänstens särdrag och hur den ska tillhandahållas; att kontraktet fastställer ett 

visst pris betalas eller utformas som en koncession; att myndigheten tar initiati-

vet att få tjänsten utförd; att kontraktet innehåller bestämmelser om sanktioner 

som blir tillämpliga vid utebliven leverans. 

Om överenskommelsen i detalj reglerar vad som ska tillhandahållas och hur lig-

ger det nära till hands att betrakta denna som upphandlingspliktig25. Omvänt 

skulle ett mer allmänt hållen beskrivning av ändamålen för myndighetens eko-

nomiska stöd tala för att det inte är offentlig upphandling. 

Enligt Kommissionen talar den omständigheten att det i avtalet finns ett fast-

ställt pris för tjänsten för att det är en offentlig upphandling26. Omvänt skulle 

man kunna argumentera för att om det ekonomiska stöd som myndigheten ger 

den idéburna aktören inte täcker kostnaden för verksamheten/tjänsten så är detta 

inte en ”ersättning” för tjänsten utan en delfinansiering och överenskommelsen 

därmed inte ”ett skriftligt avtal med ekonomiska villkor” vilket är definitionen 

på ett upphandlingspliktigt kontrakt. Det kan finnas fler medfinansiärer. Den 

idéburna organisationen kan med egna medel (pengar eller andra resurser) bidra 

med egenfinansiering. I Kommissionen mot Irland förefaller omständigheten att 

den ersättning som Eastern Regional Health Authority betalade till Dublin City 

                                                      
23 Direktiv 2014/24/EU, skäl 4. 
24 https://www.upphandlingsmyndigheten.se/hallbarhet/socialt-ansvarsfull-

upphandling/civilsamhallet---en-viktig-resurs-for-okad-social-integration/  
25 Kommissionens arbetsdokument SWD(2013) 53 final/2, s. 105. 
26 Ibid. 

https://www.upphandlingsmyndigheten.se/hallbarhet/socialt-ansvarsfull-upphandling/civilsamhallet---en-viktig-resurs-for-okad-social-integration/
https://www.upphandlingsmyndigheten.se/hallbarhet/socialt-ansvarsfull-upphandling/civilsamhallet---en-viktig-resurs-for-okad-social-integration/
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Council för utförande av ambulanstransporter endast täckte ”en del av de utgif-

ter som motsvarar kostnaderna för tjänsterna” ha spelat betydelse för att avtalet 

kunde vara ”ett finansieringsavtal” och inte ”en tilldelning av ett offentligt 

kontrakt”27.  

Om kontakten initieras av myndigheten talar detta, enligt kommissionen, för att 

det är en beställning som omfattas av LOU28. Om initiativet däremot kommer 

från den idéburna aktören talar detta, utan att ensamt vara avgörande, för att det 

inte är fråga om upphandling. 

4.4.5 IOP bör inte utformas som ett kommersiellt avtal 

En IOP ska kännetecknas av ömsesidigt förtroende där oförutsedda händelser 

löses i god anda. Har däremot överenskommelsen utformats som ett kommer-

siellt avtal med bestämmelser om vite, skadestånd etc. talar detta för att det är 

ett avtal som ska upphandlas29. Inte minst myndigheten måste därför släppa 

något på kontrollen i en IOP.  

4.5 En samlad bedömning 

Det går inte att ge ett generellt svar på frågan om IOP omfattas av LOU:s 

bestämmelser. En bedömning får göras i varje enskilt fall. I denna bedömning är 

centrala frågor om verksamheten bedrivs på den idéburna aktörens initiativ eller 

är en detaljerad beställning från myndigheten för att täcka ett behov hos denna 

myndighet. Med sanktioner för det fall leverans inte sker i enlighet med villko-

ren30 Vid bedömningen bör sådana omständigheter beaktas som kommissionen 

och Välfärdsutredningen har lyft fram och som redovisas ovan. 

  

                                                      
27 C-532/03 Kommissionen mot Irland, pp. 35-37. 
28 Ibid. 
29 Ibid. 
30 Ibid., s. 621. 
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Bilagor 

Bilaga 1: Design & planeringsverktyg för partnerskap, ark 1 

Bilaga 2: Design & planeringsverktyg för parnerskap, ark 2 

Bilaga 3: Överenskommelse om samverkan i Laholm 

Bilaga 4: Timrå IOP 

Bilaga 5: Sörmland signerade IOP 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den angelägna frågan/samhällsutmaningen i fokus är:      

Varför arbeta tillsammans? Vilket/vilka 
samverkansbehov är grunden till vårt partnerskap?  

 

Vad vi vill göra - våra konkreta insatser, 
aktiviteter, metoder, verksamhet:  

Tidplan: 

Konkreta resultat: 

Immateriella resultat – t ex. tillit, gemenskap,  
relationer, personlig utveckling, livskvalitet: 

Design & planeringsverktyg för partnerskap, ark 1: 

Samarbetets syfte, insatser och mål 

Detta planeringsverktyg utgör en anpassning av metoden Design for Wiser Action (Möller m fl 2012) 

Vart/i vilken riktning strävar vi i vårt samarbete?  
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Design & planeringsverktyg för partnerskap, ark 2: 

Partnerskapets organisering & strategi 

 

 

Våra intressenter och allierade är: 

 Så här kan dessa aktörer tas tillvara: 

 

 

Kärnteamet; Vi som ska utforma/ 
samarbeta inom partnerskapet: 

 

Förankring av partnerskapet - med vem/ vilka i våra 
organisationer? I vilka faser behöver förankring ske? 

Vår målgrupp/våra målgrupper är:                         

Vår utmaning i partnerskapet - Vad som 
är svårt - Vi behöver hjälp med… 

Vårt nästa steg: 

 Detta planeringsverktyg utgör en anpassning av metoden Design for Wiser Action (Möller m.fl. 2012) 

 

Vem gör vad? - Fördelning av ansvar, roller & resurser: 

 

Så här ska målgruppen/-er involveras: 



+ RäclaKorset 
LAHOLMS KOMMUN 

Socialnämnden 

ANK. 2018 -03- 1 6 Laholm 
Dnr ... ~et.l. .. Oii .. ~ ..... . 

överenskommelse om samverkan och samfinansiering av 

arbetsplatsorienterad sysselsättning på Röda Korsets 

Mötesplatser i Laholm, i form av ldeburet Offentligt 

Partnerskap (IOP) 

Laholms kommun och Röda Korset samarbetar sedan flera år tillbaka genom "Mötesplats 
Kupan" en väletablerad social träffpunkt och secondhand butik som i genomsnitt har ca 300 
besökare per dag. I verksamheten erbjuds arbetsplatsorienterad praktik för personer med 
svårigheter att ta sig in på arbetsmarknaden. 

Röda Korset i Laholm uppfattar att det finns ett stort behov av sysselsättningsplatser som kan 
tillgodoses genom att utöka Mötesplats Kupan med Möbel Magasin och Fritidsbank och 
föreslår ett ideburet offentligt partnerskap (IOP). Det finns flera fördelar att driva dessa 
verksamheter tillsammans. Dels ger det praktikanterna möjlighet till meningsfulla och 
omväxlande arbetsuppgifter samt en större tillgänglighet och service för invånarna i Laholms 
kommun. 

Syftet med den utökade verksamheten är att erbjuda personer som står långt utanför 
arbetsmarknaden, en tidsbegränsad handledd sysselsättning eller förrehabilitering. Det ger 
möjlighet till arbets- och språkträning samt integrering i samhället. Placeringen ger en social 
samvaro och en bra förberedelse inför framtiden. Aktiviteterna kommer att tillvarata 
personernas egen förmåga och kompetens. Verksamhetschefens, föreståndarnas och frivilligas 
uppgift är att se individernas kapacitet och vid behov handleda, stödja och uppmuntra. 
Sammantaget leder detta till förbättrad psykisk hälsa hos deltagarna. I partnerskapet ingår att 
kommunal kompetens finns att tillgå kontinuerligt. 

Denna överenskommelse avser samverkan mellan Laholms rödakorskrets, Kultur- och 
utvecklingsnämnden samt Socialnämnden Laholms kommun för drift av verksamhet på Röda 
Korsets mötesplatser i Laholm. Det är Laholms rödakorskrets som skriver avtal med 
Fritidsbanken. I detta partnerskap ska en enkel administrativ struktur eftersträvas. 

Laholms r6dakonkrete 
Ostertullsgatan 24, 312 30 Laholm 
Telefon: 0430-125 40 

Laholms kommun, Kultur- och utveckllngsnlmnden 
Postadress: 312 eo Laholm. BesOksadress: Humlegången 6 
Växel: 0430-150 00. www.laholm.se 
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Värdegrund 
Värdegrunden skall bygga på Röda Korsets principer. 

Humanitet 
Röda Korset skapades ur viljan att utan åtskillnad bistå dem som sårats på slagfältet. Vi 
arbetar internationellt och nationellt för att förhindra och lindra mänskligt lidande. Målet är att 
skydda liv och hälsa och att värna respekten for människovärdet. Vi främjar ömsesidig 
förståelse och vänskap, samarbete och varaktig fred mellan alla folk. 

Opartiskhet 
Röda Korset g6r ingen åtskillnad mellan nationalitet, etnisk tillhörighet, religion, 
samhällsställning eller politisk åsikt. Vi arbetar uteslutande för att lindra människors lidande 
och att i första hand hjälpa de mest nödställda. 

Neutralitet 
Röda Korset tar inte ställning i fråga om politik, etnisk tillhörighet, religion eller ideologi. Vi 
är neutrala fcir att bevara människors förtroende. 

Självständighet 
Röda Korset är en självständig förening. Som nationell rödakorsförening hjälper vi staten på 
det humanitära området. Men vi ska behålla ett oberoende som gör att vi alltid kan handla i 
enlighet med Röda Korsets principer. 

Frivillighet 
Röda Korset ger hjälp frivilligt och osjälviskt. Frivillighet gäller både givare och mottagare. 
Den frivilliga hjälpen får inte innebära att man ger avkall på kvaliteten. Med osjälvisk hjälp 
menas att vi inte har några egna intressen att tillgodose. 

Enhet 
I varje land får endast finnas en rödakors- eller rödahalvmåneförening. Den ska vara öppen 
för alla och den humanitära verksamheten ska omfatta hela landet. 

Universalitet 
Röda Korset är en världsomfattande organisation inom vilken alla nationella rödakors- och 
rödahalvmåneföreningar har samma skyldigheter och rättigheter att bistå varandra. 

Laholms rödakorskret!I 
ÖStertullsgalan 24, 312 30 Laholm 
Telefon: 0430-125 40 

Laholms kommun, Kultur• och utveckllngsnllmnden 
Postadress: 312 80 Laholm. BesOksadress: Humlegången S 
Växel: 0430-150 00. www.laholm.se 
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Basverksamhet 
Den befintliga verksamheten på Mötesplats Kupan fick fram till denna överenskommelse ett 
ekonomiskt bidrag från Laholms kommun för att täcka lokalhyran. 

Röda Korset i Laholm är en social mångkulturell mötesplats: 
• Ca 70 stycken engagerar sig frivilligt i Laholms rödakorskrets idag 
• Mötesplats Kupan som är en daglig mötesplats for ca 300 personer 
• meningsfull sysselsättning och möjlighet till praktikplatser/rehabilitering på 

Mötesplats Kupan 
• anhöriggrupper 
• språk.träning 
• samhällsinformation 
• hjärt- och lungräddning/första hjälpen 
• krisstöd vid särskild händelse 
• studiecirklar i olika ämnen 
• bryter isolering för äldre och för personer med funktionsvariationer ex Ullabussen 
• bidrar till nyanländ.as integration 
• läxhjälp 
• samverka med andra delar av civilsamhället 
• insamlingsverksamhet 

Röda Korset är en av världens främsta katastroforganisationer som finns över hela världen 
och består av miljontals frivilliga som finns på plats lokalt Röda Korset kämpar for att rädda 
liv och ge hopp över hela världen och i Sverige. Röda Korset delar ut mat, förebygger 
katastrofer och bidrar med medmänsklig värme och mycket annat. 

Röda Korsets ändamål är enligt föreningens stadgar se bilaga 1. 

Verksamheter som detta avtal avser 

Möjligheten till sysselsättningsplats och förrehabilitering på Mötesplats Kupan, 
Möbelmagasinet samt Fritidsbank:en. 

Planerad utökad verksamhet: 
Laholms rödakorskrets har sett ett ökat behov av sysselsättningsplatser och forrehabilitering i 
kommunen. För att möta dessa behov vill Laholms rödakorskrets utöka den verksamhet man 
redan bedriver för att ge meningsfull sysselsättning och praktik/rehabilitering genom att starta 
Möbelmagasinet och Fritidsbanken. I dessa verksamheter kommer det erbjudas 
sysselsättningsplatser samtidigt som invånare i Lahohns kommun kostnadsfritt kommer att 
kunna låna fritidsartiklar via fritidsbanken. Laholms kommun har förklarat sig villig att stödja 
detta initiativ såsom medfinansiär. 

Den utökade verksamheten kommer att: 
• erbjuda 15 personer sysselsättningsplatser på heltid 
• motverka långvarigt utanförskap och psykisk ohälsa 
• se individens kapacitet och resurser och därmed öka tilliten till egen förmåga 
• handleda, stödja och uppmuntra för att tillvarata individens kompetens 

Laholms rödakorskrets 
Öslertullsgatan 24, 312 30 Laholm 
Telefon: 0430-125 40 

Laholms kommun, Kultur- och utveckllngsnilmnden 
Posladress: 312 80 Laholm. Besöksadress: Hum!egången 6 
Växel: 0430-150 oo. www.latio!m.se 
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• förbereda för steget ut på arbetsmarknaden 
• skapa goda förutsättningar för inkludering 
• erbjuda språk:träning och samhällsorientering i studiecirkelform 
• bidra tiU social hållbarhet 
• bidra till hållbar miljö via tillvaratagandet och återbruk av möbler och fritidsartiklar 

Verksamhetsansvar 
Verksamhetschef och föreståndare för Mötesplats Kupan, Möbel Magasinet och Fritidsbanken 
anställs av Röda Korset. 
I uppdragen ingår följande 

Arbetsgivar-, arbetsmiljö- och personalansvar 
Sköta verksamhetens dagliga ekonomi 
Sköta kommunikation med övriga samarbetspartners 
Marknadsföring 
Ansvara för att uppföljning och redovisning sker till föreningens styrelse 
Ansvara och handleda de anställda, personer i behov av praktik, språkträning, 
arbetsträning, mm samt frivilliga 
Arbeta för social hållbarhet, miljömässig hållbarhet, demokrati och inkludering genom 
att utveckla verksamheten tillsammans med utsedda målgrupper 
Id6utveckla samt kontinuerligt utvärdera verksamheten 
Planering och uppfoljning, och sköta administrationen runt aktiviteterna 
Vid behov ingå i samverkan runt den enskilde 

Bndget för avtalad överenskommelse 
Kostnader för verksamheten: 
En verksamhetschef 100 % 
Två föreståndare/handledare å 100 % 
Anställda på Kupan 
Personalutrustning/kringkostnad.er 
Lokalhyra, värme och el 
Tele, data., larm, försäkringar 
Inventarier, utrustning 
Bilkostnader avskrivning 
Drift bilkostnader 
Marknadsföring 
Kostnad frivilliga utbildning, resor mm 

540 000 kr år 
990 000 kr år 
756 000 kr år 
75 000 kr år 

607 200 kr år 
30 000 kr år 

100 000 kr år 
64 000 kr år 

105 000 kr år 
20 000 kr år 
85 000 kr år 

Totalt 3 372 200 kr år 

Ideella timmar från de ca 70 frivilliga är inte medräknat i den totala kostnaden :för Laholms 
rödakorskrets. Under 2016 utfördes 13 000 frivilligtimmar inom de sociala verksamheterna 
som utgår från Mötesplats Kupan i Laholm, det innebär ca 250 timmar/vecka. 
Insarnlingsverksarnhet och styrelsearbete ingår inte i detta. (Röda Korset värderar 
frivilliginsatser till I 00 kr/timma.) 

Laholms rödakorskrets 
östertullsgatan 24,312 30 Laholm 
Telefon: 0430-125 40 

Laholms kommun, KultUr- oeh utv&ektJngsnämnden 
Postadress: 312 so Laholm. Bestiksadress: Hum!egången 6 
Växel: 0430-150 oo, www.laholm.se 
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Laholms kommun bidrar med: 
För föreningens bas- och utökade verksamhet beviljas totalt 2 009 200 kr per år enligt nedan 
forde/ning: 

I. 990 000 kr för två heltidstjänster som föreståndare/handledare av 
sysselsättningsplatser 

2. 607 200 kr för lokalhyra av Kupan, Möbelmagasinet och Fritidsbanken 
3. 412 000 kr för ökning av övriga kostnader 

Summorna skall uppräknas varje år enligt konsumentprisindex. 

Insatserna kommer utföras av Laholms rödakorskrets. Laholms kommun ska betala ut det 
ekonomiska bidraget i lika delar till Laholms rödakorskrets vid 2 tillfällen/år 
januari I 004 600 kr 
juli I 004 600 kr 

Handledarstöd: Laholms kommun bidrar med en dialog vid erbjudande av 
sysselsättningsplats och har en kontinuerlig individuell uppföljning. 
Samordning: Kommunens personal har samordningsansvar med andra berörda myndigheter. 
Behov av övrig handledning sker i dialog med Laholms kommun. 

Laholms rödakorskrets bidrar med: 
Insatserna kommer utföras av Laholms rödakorskrets. 
Ekonomisk delfinansiering I 296 000 kr per år 
Frivilliginsatser under 2016 utförde 13 000 frivilligtimmar i verksamheten på Mötesplats 
Kupan 
Sysselsättning: Erbjuder sysselsättning för personer i behov av detta från Laholms kommun, 
för 15 personer på heltid. 
Handledarstöd: Personer i behov av sysselsättning erbjuds handledning av verksamhetschef, 
föreståndare eller av verksamhetschef utsedd person. 
Utbildning: I studiecirkelform inom samhällsorientering, friskvård-hälsa, studiebesök, HLR
första hjälpen och Svenskundervisning. 
Mötesplats: Social samvaro, sammanhang, samt värdefulla vägar in i och kunskaper om 
Laholms kommun. 
Kunskaper: I föreningen finns en stor kunskapsbank kring föreningsliv, ideellt arbete och 
den arena civilsamhället verkar på. I foreningen finns en grundläggande kompetens att möta 
människor oavsett livssituation. 
Nätverk: Laholms rödakorskrets bidrar med ett stort nätverk av 70 frivilliga som engagerar 
sig i verksamheterna. 
Fritidsbanken drift: Samla in/ta emot fritidsartiklar/-utrustning Barn och vuxna f"ar 
kostnadsfritt låna fritidsartiklar/-utrustning i 14 dagar. Laholms rödakorskrets marknadsför 
Fritidsbanken i kommunen som ett social och miljömässig hållbart alternativ för återbruk av 
fritidsutrustning. Fritidsbanken för kontinuerlig statistik gällande uthyrning. Fritidsbanken 
kommer att finnas tillgänglig i olika geografiska områden i samband med aktiviteter och i 
samverkan med lokala föreningslivet. 

Laholms rödakorskrets har som uppgift att samverka med andra parter inom det lokala 
civilsamhället. Kretsen ansvarar för att utse lämpliga kontaktpersoner med Laholms kommun, 
exempelvis verksamhetschefi samverkan med styrelsen. 

Laholms rödakorskrets 
Öslertullsgatan 24, 312 30 Laholm 
Telefon: 0430-125 40 

Laholms kommun, Kultur- och utveekllngsnämnden 
Postadress: 312 so Laholm. Besöksadress: Humlegången 11 
Växel: 0430-150 oo. www.laholm.se 
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Förväntade resultat 
Genom Mötesplats Kupan, Möbelmagasinet och Fritidsbankens verksamheter ges möjligheter 
for varierande och meningsfulla uppgifter för sysselsättning. 

Möjligheten att låna fritidsartik.lar ger förutsättningar för invånarna i kommunen att forbättra 
sin hälsa. Fritidsbanken stimulerar till ökad fysisk aktivitet. Verksamheten ger möjlighet att 
prova på olika former av aktiviteter. Fritidsbanken är bra för folkhälsan, integration och 
miljön och har därmed ett stort samhällsvärde. Den for människor tillsammans oavsett ålder, 
kön, etnicitet eller ekonomiska förutsättningar. 

Att Laholms rödakorskrets fortsätter med och utvecklar sina sedan tidigare sociala aktiviteter. 

Verksamheten forväntas bidra till att uppfylla kommunstyrelsens inriktade prioriteringar och 
Kultur- och utvecklingsnämndens samt Socialnämndens mål. 
Primära resultat inom områdena: 

• Medborgare erbjuds sysselsättning/rehabilitering utifrån sina förutsättningar 
• Meningsfull vardag 
• Ökad tillit till egen fönnåga 

Sekundära resultat inom områdena: 
• Barn och ungdomars psykiska välbefinnande ska öka 
• Färre barn och unga brunnar i utanförskap 
• Fler människor i sysselsättning 
• Folkhälsan förbättras 

Finansiärer och partner 
Laholms rödakorskrets 
Laholms kommun genom Kultur- och utvecklingsnärnnden och Socialnämnden 

Målgrupper 
Personer som i dag står utanför arbetsmarknaden erbjuds meningsfull sysselsättning. 
Utarrforskapet kan vara orsakat av psykisk eller fysisk ohälsa, funktionsnedsättning, 
språksvårigheter eller andra faktorer. 
Sysselsättningsplatsema erbjuds i samverkan mellan Laholms kommun och Laholms 
rödakorskrets. 
Deltagarna ges möjlighet att aktivt påverka verksamhetens utformning och innehåll. 

Organisation och samverkan 
Laholms rödakorskrets 

• Mötesplats Kupan 
• Möbel Magasinet 
• Fritidsbanken Laholm 

Laholms kommun 
• Kultur och utvecklingsnämnden 
• Socialnämnden 

Laholms rödakorskrets 
östertunsgatan 24, 312 30 Laru:llm 
Telefon-. 0430-125 40 

Laholms kommun, Kultur- och utvecklingsnämnden 
Postadress: 312 80 Laholm. Besöksadress: Humlegången 6 
Växel: 0430-150 00. www.laholm.se 



Samverkan 
Styrgrupp: En styrgrupp med representanter från Laholms kommun och Laholms 
rödakorskrets där övergripande frågor och uppföljning sker kontinuerligt. 
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Organisatorisk samverkan sker i första hand i styrgruppen, mellan representanter från berörda 
parter. Styrgruppen träffas minst 2 tillOOlen/år. 

Driftssamverkan sker i en lokal arbetsgrupp med berörda parter kontinuerligt. 

Samverkanspartema kan kalla till samråd vid behov. Eventuella förändrings eller 
utvecklingsbehov tas i första hand upp i någon av samverkansgrupperna. 

Redovisning 
Redovisning och uppföljning görs till styrgrupp och lokal arbetsgrupp. 

Period för partnerskapet 
Avtalet gäller under tre år 0l.04.2018-31.03.2021 
6 månaders uppsägningstid gäller. Uppsägning ska göras skriftligt. 

Omförhandling och återbetalningsskyldighet 

Om betydande avvikelse från plan och budget sker ska parterna innan förhandlingarna 
genomförs föra en dialog och godkänna förändringarna. Om någon av parterna inte uppfyller 
villkoren för överenskommelsen eller brister i sina åtaganden, eller det råder väsentligt 
förändrade omständigheter så ska alla medverkande parter föra en dialog om huruvida 
partnerskapet kan fortsätta. 

Laholms kommun har rätt att kräva sin finansiering åter helt eller delvis om detta används 
felaktigt eller inte för avsett ändamål. 

Eventuellt överskott på verksamheten ska återinvesteras i föreningens verksamheter. Skulle 
Laholms rödakorskrets upplösas så upplöses även denna IOP. 

Underskrift 
Denna överenskommelse är upprättad i två likalydande exemplar där parterna tagit var sitt 
original. 

För Laholms kommun 

&S 
Kommunstyrelsens ordförande 

~---~ 
Kommunchef 

Bilaga 
Röda Korsets stadgar 

Laholms rOdakorskreta 
Ostertullsgatan 24,312 30 Laholm 
Telefon: 0430-125 40 

Röda Korset l &'d.Jit; 

?/-k1,,~ /4p-/✓ ~ 
Marine Asplid " 
Ordförande Laholms rödakorskrets 

Laholms kommun, Kultur• och utvec:ldlngsnlmnden 
Postadress: 312 80 Laholm. BesOksadress: Humlegången 6 
Växel: 0430-150 00. www.laholm.se 
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ldeburet Offentlig Partnerskap mellan Timrå kommun och 
Söråkers Folketshusförening 

Bakgrund 

Timrå kommuns fulhnäktige har 2016 antagit en policy om social ekonomi. En 

utveckling av detta beslut är att skapa ett IOP i syfte att skapa ett långsiktigt hållbart 

Timrå. Detta görs genom att stärka samspelet mellan det offentliga och den ideburna 

sektorn. 

Målet är att utveckla möjligheterna för den ideburna sektorn att utgöra en viktig aktör 

inom välfärdsutvecklingen. Ett ideburet -offentligt partnerskap (IOP) ger möjlighet 

för båda parter att uppfylla mål och syfte. Enheten för Arbetsmarknad och 

Integration har fått i uppdrag att i samverkan' med Sveriges kommuner och Landsting 

(SKL) ta fram en överenskommelse med en ideburen organisation i Timrå kommun. 

Med ett IOP som samverkansform är det möjligt att hitta en annan väg att utföra 

välfardstjänster än de traditionella samverkansformerna som tidigare varit enda 

alternativet; förenings bidrag och upphandlade kontrakt. En nackdel som kan finnas 

med föreningsbidragen är att de delas ut årligen och det kan leda till en osäkerhet för 

hela organisationen. Kommunen kan även köpa välfardstjänster av privata aktörer via 

en upphandling. Dessa två typer alternativ omfattar inte sådana 

samfinansieringsprojekt som ett IOP innebär. Tillväxtverket har i en rapport visat att 

civilsamhälles-organisationer ofta kan missgynnas i en upphandling då de inte 

fokuserar på ekonomisk effektivitet och erbjuder ett mervärde som inte premieras i 
en upphandling. 

Timrå kommun har ett stort utbud av arbetsträningsplatser /praktikplatser. Dessa 

platser riktas till största delen mot vuxna personer. Det finns dock ett behov att hitta 

renodlade platser för ungdomar. 

I kommunen finns Söråkers Folkets Husförening, en ideell förening som driver 

verksamhet bestående av kulturaktiviteter, biograf, bibliotek, cafe matservering mm. 

Söråkers Folketshusförening tar redan idag emot personer för arbetsträning. 
Kommunen vill ge stöd så att Söråkers Folksetshusförening kan utveckla denna 

verksamhet. 

Tanken är därför att kommunen i samverkan med Folkets Hus ska kunna använda 

den kunskap som redan finns istället för att bygga upp något eget. Redan idag finns 

en samverkan med kommunen genom att Folketshusföreningen driver biblotek samt 

en fritidsgård på entreprenad åt Timrå kommun 

Postadress: 861 82 Timrå 
Besöksadress: Köpmangatan 14 
Telefon: 060-16 31 oo 

Bankgiro: 5672-9387 
Organisationsnummer: 212000-2395 
Fax: 060-16 31 04 

Hemsida: www.timra.se 
E-post: info@timra.se 



Målgrupp 

Ungdomar mellan 14- 25 år som är i behov av sysselsättning och saknar en 

strukturerad tillvaro som inte kan tillgodoses inom Timrå kotntnuns ordinarie 

verksamhet. Ungdomar som hoppar av gymnasiet och faller inom ramen för 

KAA.(K.ornrnunala aktivitetsansvaret) Insatsen ska vara av frivillig art, ungdomarna 

ska lämna samtycke till att vara på Söråker Fofä:ets Hus 

Övergripande målsättning 

Målsättningen med att skapa ett IOP är att kunna samverka i ett partnerskap där vi 

tar vara på de resurser som finns inom både den offentliga delen samt de ideella 

organisationerna. Detta ska utmynna i en lärande organisation som genom 

samverkan ser till medborgarnas bästa. Detta partnerskap ska förhoppningsvis öppna 

vägen för flera samverkansprojekt inom Timrå kotntnun. 

Organisation och samverkan 

När någon är aktuell för en insats kallas till ett samverkansmöte mellan remitterande 

part inom Timrå kommun och Söråker Fofä:ets Husförening. 

Ansvarsfördelning inom kommunen. 

Beslutande nämnd angående denna överenskornrnelse är kornrnunstyrelsen. Ansvarig 

förvaltning är socialförvaltningen via arbetsmarknadschef Lars Backlund. 

Styrgrupp 

Timrå kommun 

Lars Backlund, Ronny Rönnbäck 

Söråker Folkets Hus 

Christina Thonman, Eva Holmström 

Beslut i partnerskapet 

Beslut tas av styrgruppen i enhällighet. Respektive partner kan med kort varsel 

påkalla möte, ordinarie styrgruppsmöte en gång i månaden om inte annat bestäms. 

Postadress: 861 82 Timrå 
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Utvärdering och fortsatt samverkan. 

Utvärdering kommer att ske löpande rned träffar av berörd personal från kornrnunen 

sarnt Folkets Hus. Varje kvartal kommer styrgruppen att följa upp och sammanställa 

ett dokument sorn kornrner att presenteras för Kommunstyrelsen och styrelsen för 

Söråkers Folket hus. Eventuell förlängning av överenskommelsen kommer att 

beslutas i november månad 2018. 

Löptid 

2018-01-01 - 2018-12-31 

Omförhandling och återbetalningsskyldighet. 

Orn betydande avvikelse från plan och budget sker ska partnerna innan 
förhandlingarna genomförs föra en dialog och godkänna förändringarna. Om någon 
av partnerna inte uppfyller villkoren för överenskommelsen eller brister i sina 
åtaganden, eller det råder väsentligt förändrade omständigheter så ska alla 
medverkande partner föra en dialog om humvida partnerskapet kan fortsätta. I sista 
hand har partner rätt att lämna partnerskapet. Samma sak gäller också vidförändrade 
omständigheter utom partnernas kontroll 

Partner har rätt att kräva sitt bidrag åter helt eller delvis om detta används felaktigt 
eller inte för avsett ändamål. 

Eventuellt överskott på verksamheten ska användas för samma eller liknande 

ändamål. 

Timrå 2018 02 05 

Lars Backlund 

Timrå Kommun 

Postadress: 861 82 Timrå 
Besöksadress: Köpmangatan 14 
Telefon: 060-16 31 oo 

Bankgiro: 5672-9387 
Organisationsnummer: 212000-2395 
Fax: 060-16 31 04 
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Söråkers FH. 
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~ LANDSTINGET 
~ SÖRMLAND I 

Rens l:arnmHn LBF SÖRMLAND 

Överenskommelse om partnerskap. Aktivitet 
inom "Sörmlands modell av Samverkan för ett 
hälsosamt åldrande". 
Överenskommelsens art och omfattning 
överenskommelsen är ett ldeburet Offentligt Partnerskap (IOP) mellan Länsbildnings
förbundet Sörmland, Landstinget Sörmland och Flens kommun för framtagande av ett 
inspirations- och studiematerial som kopplar samman privatekonomi och hälsa. I 
överenskommelsen ingår även genomförande av studiecirklar/kurser lokalt i Flens kommun. 

Syftet med Partnerskapet är att finna former för samverkan kring att ta fram, genomföra och 
underhålla utbildningar/studiecirklar i en första version riktat till "yngre äldre" (ca 60 -75 
åringar), för ett hälsosamt åldrande. Aktiviteten att genomföra utbildningar/ studiecirklar för 
att främja ett hälsosamt åldrande ingår som en del i projektet "Sörmlands modell av 
Samverkan för ett Hälsosamt åldrande." 

Materialet ska sedan bland annat kunna användas i länets samtliga kommuner, för olika 
målgrupper och samarbetet ska ligga till grund för en fortsatt samverkan. 

Omfattningen av denna IOP avgränsas utifrån överenskommelsens totala budget, tidsperiod 
och målformuleringar. 

Bakgrund 
Landstinget Sörmland arbetar under 2017 och 2018 med projektet "Sörmlands modell av 
Samverkan för ett Hälsosamt åldrande" med målet att hitta en egen modell för fortsatt 
införande i länet. Arbetet bygger vidare på, landstingets deltagande i Folkhälsomyndighetens 
regeringsuppdrag från 2011, för att ta fram vägledning i hur en kan samverka för att främja 
äldres hälsa. 

I aktiviteten med Hälsa och Ekonomi, deltar också FoU Sörmland, Forskning och utveckling i 
Sörmland. Huvudman är Landstinget och FoU är en länsgemensam resurs för länets 
kommuner och landsting. 

Länsbildningsförbundet Sörmland är ett regionalt samverkansorgan för folkbildningen i 
Sörmland som samlar länets alla studieförbund, folkhögskolor och Länsbiblioteket Sörmland i 
en gemensam organisation. I Länsbildningsförbundet och dess medlemsorganisationers 
uppdrag är en del att arbeta för bättre hälsa för alla. 

Flen har utsetts till pilotkommun i projektet "Sörmlands modell av Samverkan för ett 
hälsosamt åldrande" och har avsatt medel och personal till att genomföra arbetet lokalt i 
samverkan med landstinget och de tre vårdcentralerna i kommunen samt civilsamhället. 

Målgrupp 
Verksamheten i denna överenskommelse riktar sig till länets medborgare som är "yngre 
äldre" (60 - 75 år). Projektet strävar speciellt efter att nå de i målgruppen som har störst 
behov av att få stöd och utbildning i att se över sin ekonomi. 
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Materialet kan användas i hela länet och målgruppen kan också utökas till att gälla alla som 
har behov av kunskap inom privatekonomi och hälsa. 

Syfte och mål 
Samverkan syftar till att genom en samfinansierad aktivitet möjliggöra kompetensutveckling 
och stöd för ett hälsosamt åldrande i länet med fokus på sambandet mellan hälsa och 
ekonomi. Kompetensutvecklingen riktar sig både mot medverkande aktörer och målgruppen. 
Cirkel-/kursmateria!et "Hälsa och ekonomi" utgår från de fyra hörnpelarna; meningsfullhet 
och delaktighet, social gemenskap och socialt stöd, fysisk aktivitet samt goda matvanor. 

Målet med framtagandet samt användandet av studiematerialet "Hälsa och Ekonomi" i Flen 
är att skapa förutsättningar för "yngre äldre" att se sambandet mellan hälsa och ekonomi och 
ge redskap för att förändra sin situation. Förhoppningen är att materialet ska kunna 
användas brett. 

Arbetsfördelning 
Deltagande organisationer tar gemensamt fram ett inspirations- och studiematerial omkring 
ekonomi och hälsa, där syftet är att nå målgruppen "yngre äldre". 

Ansvarig för förvaltning av material och studiecirkelmodell är Länsbildningsförbundet 
Sörmland. Länsbildningsförbundet fungerar också som samordnare av de tjänster som 
krävs, inom ramen för överenskommelsen, i samband med genomförandet. 

överenskommelsen består av följande etapper: 

Ta fram ett inspirations- och studie-/kursmaterial 
- ta fram förutsättningar och underlag 
- producera och tillverka innehåll och material 

Anlitande av extern resurs som skriver materialet. Förutsättningar tas fram i samverkan i 
arbetsmöten. Länsbildningsförbundet ansvarar för att engagera den externa resursen och 
koordinerar etappen. 
LänsbiJdningsförbundet Sörmland, Flens kommun och Landstinget Sörmland deltar i 
samverkansarbetet. 

Bygga och introducera 
- tillsammans med ett studieförbund göra en pilotomgång för att se om materialet håller 
- informera om projektet till studieförbund och andra aktuella forum 
- rekrytera och utbilda cirkelledare 
- samordna med relevanta aktörer i Flens kommun 
- förvaltning av materialet (ej kostnadsberäknat i denna överenskommelse) 

Kommunen tillför en resurs för samordning som kan starta upp utbildningar och rekrytera in 
lämpliga cirkelledare lokalt i kommunen i samverkan med Länsbildningsförbundet. 
Länsbildningsförbundet ansvarar för kontakter med studieförbunden gällande "pilotcirkel", 
cirkelledarutbildning mm. 
Enheten för Hållbar utveckling, Landstinget Sörmland bistår med kompetens inom hälsosamt 
åldrande och tips om lämpliga föreläsare. 

Genomföra studiecirklar riktat till målgruppen 
Pilotcirkel genomförs i samverkan med studieförbunden v 48-49-50 2017 och v 3-4-5 2018. 
Clrkelledarutbildning av 5-10 stycken cirkelledare februari - mars 2018. 
De första ordinarie cirklarna startas upp senast 3 april 2018. 
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Giltighetstid 
överenskommelsen träder i kraft när den är undertecknad av samtliga parter. Start av 
samverkan sker under hösten 2017, förutsatt att överenskommelsen har trätt i kraft vid 
denna tidpunkt. överenskommelsen gäller till och med den 31 december 2019. 

Ekonomi 
Beräknade totala kostnader för genomförande av överenskommelsen, obs! allt beräknat 
inklusive moms då Länsbildningsförbundet inte får dra moms. 

Framtagande av cirkel-/kursmaterial, 
beräknad kostnad ca 300:-/tim för 120 timmar 
Produktion och layout 
Utbildning cirkelledare, 5 st 
Cirkelledare, pilot VT 2018, 3 000:- /ledare, beräknat 5 st cirklar, 
övriga kostnader 

Utöver dessa kostnader tillkommer personella insatser 
Flens Kommun (70 t;m a'300:-) 
Länsbildningsförbundet Sörmland (70 tim a'300:-) 
Landstinget Sörmland (25 tim a'300:-) 
(70 tim på respektive Flens Kommun och LBF, Landstinget 25 tim a'300:-) 
Beräknad kostnad 

TOTAL KOSTNAD: 

Finansieras enligt följande: 
Länsbildningsförbundet Sörmland 
Landstinget Sörmland 
Flens Kommun 
Egeninsats 

TOTAL FINANSIERING: 

36 000:-
50 000:-
25 000:-
15 000:-
4 000:-

21 000:-
21 000:-

7 500:-

49 500:-

179 500:-

15 000:-
100 000:-

15 000:-
49 500:-

179 500:-

Om parterna under IOP överenskommelsens löptid är överens om justeringar inom 
budgetramen ska dessa justeringar godkännas av styrgruppen i Pilotprojektet "Sörmlands 
modell av Samverkan för ett Hälsosamt åldrande" och återrapporteras till ledningarna för 
respektive part. 

Utbetalning 
Av den totala finansieringen på 130 000 kr bidrar Länsbildningsförbundet sammanlagt med 
15. 000 kr. Länsbildningsförbundet har rätt att få ut medlen från Landstinget Sörmland och 
Flens Kommun. 

15/11 2017 50 000:- från Landstinget 
15/1 2018 50 000:- från Landstinget 
15/1 2018 15 000:- från Flens Kommun 

Kommunen och Landstinget utbetalar ersättning som godkänts av respektive organisation 30 
dagar efter erhållet godkänt underlag. 

Styrgrupp 
överenskommelsen följs löpande upp av en gemensam styrgrupp bestående av de tre 
representanterna från Länsbildningsförbundet, Landstinget och Flens Kommun. 

Styrgruppens uppgift är att säkerställa att de mål som gäller för överenskommelsen 
upprätthålls. Om styrgruppen konstaterar avvikelser ska den initiera åtgärder som gör att mål 
och omfattning uppnås. Vid avvikelser som styrgruppen bedömer att den inte kan hantera 
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inom sig ska detta rapporteras till respektive organisationens ledning. Sådan rapportering 
ansvarar styrgruppen för att den sker skriftligt och så skyndsamt som möjligt. 
Styrgruppen sammanträder vid behov för att följa och utvärdera verksamheten. Landstinget 
är sammankallande i styrgruppen. 

Uppföljning av verksamheten 
Länsbildningsförbundet redovisar använda medel genom specifikation av kostnader. Till 
varje styrgruppsmöte görs en ekonomisk rapport som redovisar utfall jämfört med budget. 
Länsbildningsförbundet ska också beskriva hur arbetet framskrider och redogöra för vilka 
aktiviteter som genomförts. 

Beslut om ändring av verksamheten 
Beslut av ändring av verksamheten tas av styrgruppen i enhällighet. 
Partner har rätt att lämna projektet med omedelbar verkan om detta i väsentlig mening inte 
uppfyller syfte och mål med projektet. I annat fall gäller tre (3) månaders uppsägningstid. 
Partner har rätt att kräva att utbetalt belopp återbetalas om detta inte används för avsett 
ändamål. 

Kontaktpersoner 
Länsbildningsförbundet Sörmland: 
Maria Forss, Länsbildningskonsulent 
070 25 89 581 
maria. forss@lbfso rm land.se 

Landstinget Sörmland: 
Mona Karila, Projektledare, Enheten hållbar utveckling 
0721 43 81 06 
mona .karil a@dll .se 

Flens kommun: 
Margret Olsson, Projektledare Flera friska år i Flen 
0157 430342 

margret.olsson@f!en.se 

Denna överenskommelse har upprättats i tre likalydande exemplar, varav vardera partnern 
tagit sitt. 

Flen den /Cf , (l. 2017 Nyköping den / 2017 Flen den {'k/ ( 201 ~ 

~sj) g~~ Flens kommun 

dls~ ··'···i ··· ·~ 1~ 
t ~~~G / Jg:f 

20171214 
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Utveckla idéburet offentligt partnerskap 
i kommuner landsting och regioner 

Denna rapport beskriver steg för steg hur IOP - partnerskapssamarbete kan 

byggas upp i dialog med civilsamhällets organisationer. Förhoppningen är att 

den kan tjäna som inspiration och stöd för hur lokala och regionala partnerskap 

kan utformas. 

Under 2017 har SKL tillsammans med engagerade kommuner, landsting/ 

regioner och samverkande organisationer i civilsamhället skapat lokala och 

regionala partnerskap för samarbete kring komplexa samhällsutmaningar. 

Utvecklingsarbetet har tagit avstamp i samverkansmodellen Idéburet Offentligt 

Partnerskap (IOP) som utgör ett alternativ till bidragsfinansierad verksamhet 

och/eller upphandling av civilsamhällesorganisationer. Under utvecklingsar-

betet har särskild vikt lagts vid att de partnerskap som utvecklats ska hålla för 

juridisk granskning och att de anpassats till lokala och regionala behov och 

förutsättningar.  
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Datum: : 2020-02-04. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Johan Peterson 

Dnr: KS 000077/2020 – 800 
 
 

Väckt motion - Mer ängsmarker 
 
 

Förslag till beslut 
 
Motionen redovisas och skickas till förvaltningen för beredning. 

 
Sammanfattning av ärendet 
 
Centerpartiet har skickat in en motion där de yrkar att Båstads kommun och Båstadhem ser 
över möjligheten att grönytor, där det inte kan motiveras klippning, får växa upp och bilda 
blommande ängsmarker. 
 
 
 
Kommunledningskontoret 
Johan Peterson, Nämndsekreterare 
 
 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Motion, 2020-02-04.  
 
 
 

IJil BÅSTADS 
~ KOMMUN 



Motion mer ängsmarker! 

BÅSTADS :~.O~ .. MUN 

2020-02-04 
Dnr.K.$ . .0.0 .Q.,il±J.. 
....... LO. 2. 0,:-_____ Dd .... 

Vi i Centerpartiet ser gärna att Båstad kommun och Båstadhem istället för 
att klippa alla grönytor låter dem växa upp och bilda blommande ängsmar
ker. 

Det skulle förutom att gynna mångfalden även gynna Båstad kommuns eko
nomi. Gräsmattor är dyra att sköta. I exempelvis Göteborg kostar det 2,80 
kronor per kvadratmeter och år att sköta en kortklippt gräsmatta. Kostnaden 
för att sköta om en ängsliknande gräsmatta är bara hälften. 

Gräsmattor som inte alls besöks eller används till ex bollspel, kan man låta 
växa upp medan de som används kan man exempelvis klippa en tydlig, rak 
kant runt det höga gräset, eller klippa gångar så att man kan gå igenom det. 

Att sätta upp skyltar med information om att "här låter vi naturen komma 
tillbaka för den biologiska mångfaldens skull" vore också önskvärt för att 
medvetengöra våra medborgare om varför gräset inte klipps. 

I tider där det blir varmare och varmare så tar gräs och annan grönska_.. 
upp värme från omgivningen och avger samtidigt vatten som förångas, vil
ket har en kylande effekt. 

Centerpartiet yrkar att: 

Båstads kommun och Båstadhem ser över möjligheten att grönytor, där det 
inte kan motiveras klippning, får växa upp och bilda blommande ängsmar
ker. 

Uno sson, gruppledare ( c) 



 Tjänsteskrivelse  
 

 

1 (1) 

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

Handläggare: Johan Peterson 

Dnr: KS 000119/2020 – 903 
 
 

Avsägelse av uppdrag som ersättare i styrelsen för Båstadhem AB - Csaba 
Illyes (BP) 
 
 
Förslag till beslut 
 
Avsägelsen godkänns. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Inkommen avsägelse från Csaba Illyes (BP).   
 
 
 
Kommunledningskontoret 
Johan Peterson, Nämndsekreterare 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Kansli. 

Csaba Illyes 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Avsägelse, 2020-02-19.  
 
 
 

IJil BÅSTADS 
~ KOMMUN 



Båstads Kommun - Ang. politiskt uppdrag i Båstadhem 

Från: 
Till: 
Datum: 

Csaba <csaba.illyes@hotmail.com> 
"bastads.kommun@bastad.se'' <bastads.kommun@bastad.se> 
2020-02-17 11 :02 

Ärende: Ang. politiskt uppdrag i Båstadhem 
Kopia: Csaba <csaba.illyes@hotmail.com> 

Till Kommunstyrelsen i Båstads kommun 

Page I of I 

vsäger sig härm pdraget som ersättare i styrelsen för Båstadhem, 
rt verkan. 

2020 -02- 18 
Dnr.K;>.QQO. u .. q./. .' .. 
..... ... '1.0.1.0..~ .. ':lQ .. ?, .. 
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 Tjänsteskrivelse  
 

 

1 (1) 

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

Handläggare: Johan Peterson 

Dnr: KS 000120/2020 – 903 
 
 

Fyllnadsval för ersättare i styrelsen för Båstadhem AB efter Csaba Illyes (BP) 
 
 

Förslag till beslut 
 
Person X väljs till ersättare i styrelsen för Båstadhem AB efter avgående Csaba Illyes (BP).  

 
Sammanfattning av ärendet 
 
Fyllnadsval ska förrättas för ny ersättare i styrelsen för Båstadhem AB efter avgående Csaba 
Illyes (BP).  
 
 
 
Kommunledningskontoret 
Johan Peterson, Nämndsekreterare 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Kansli.  
 
 
 

IJil BÅSTADS 
~ KOMMUN 



 Tjänsteskrivelse  
 

 

1 (1) 

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

Handläggare: Johan Peterson 

Dnr: KS 000121/2020 – 100 
 
 

Fråga till kommunstyrelsens ordförande - Strukturellt bostadslösa 
 
 

Förslag till beslut 
 
Frågan får ställas och svar lämnas av kommunstyrelsens ordförande Johan Olsson  
Swanstein (M). 

 
Sammanfattning av ärendet 
 
Bo Wendt (BP) har skickat in en fråga gällande strukturellt bostadslösa till kommunstyrelsens 
ordförande Johan Olsson Swanstein (M). 
 
 
 
Kommunledningskontoret 
Johan Peterson, Nämndsekreterare 
 
 
 
 

IJil BÅSTADS 
~ KOMMUN 



Fråga till l(SO 

Strukturellt bostadslösa 

BÄSTA! ' :'. : JJMMUN 
Kornr ,· , .. -~l•:,en 

2020 -oz., 1 8 
Dnr.K.S.O. Q.0 · \. .1.J ./.. · · 
, .... .. 20.1-.0.:-: .. \.0.Q .. ... 

Uppdrag granskning den12 februari beskriver en hopplös 
situation för många människor i vårt land. I Göteborg 
bedömer man att ca 5000 personer saknar en stadigvarande 
bostad. Hälften av dessa klassas som strukturellt bostadlösa 
då de saknar psykiskt eller annat handikapp och inte får 
förtur eller hjälp till stadigvarande bostad. 
De är hänvisade till att söka bostad själva och får endast 
hjälp med hotell, vandrarhem för högst en vecka i taget. 
Kostnaderna får denna grupp får tillfällig bostad har ökat 
från 500 mla till 1 miljard 2018 i Göteborg. 
Situationen har kraftigt försämrats av nya bostadslagen, 
gymnasielagen för ensamkommande mm trots alla löften 
från regeringspartierna om att inga undanträngningseffekter 
skulle ske. 

Hur många strukturellt bostadslösa har vi i vår kommun och 
bedömda kostnader får 2019? 

För Bjärepartiet 

Bo Wendt. 
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