
	

	

Kallelse till sammanträde med kommunstyrelsen 
 

Datum:	 Onsdagen	den	11	mars	2020.	

Tid	och	plats:	 	 Kl.	09.00	‐	Astrakanen,	kommunkontoret	i	Båstad.	

	

	 Ärendemening	 Handläggare	 Besluts‐
instans	

	 Upprop	 	

1. Val	av	justeringsperson	 	

2. Godkännande	av	dagordningen	 	

3. Informationsärenden:	
	
a).	Regionala	kulturplanen	(Helene	Steinlein).	
	
b).	Kl.	10.00:	Information	från	Kommunassurans	Syd	Försäkrings	AB
						(Anders	Ramäng,	VD).	
	

	

4. Ängelsbäck	27:30	och	27:33	‐	Överenskommelse	om	
fastighetsreglering	

Susanna	Almqvist	 KS

5. Hantering	av	bidrag	till	ny	idrottsförening	med	nära	samarbete	med	
befintlig	förening	

Hans	Paganus	 KF

6. Svar	på	motion	‐	Utomhusisbana	 Hans	Paganus	 KF

7. Svar	på	motion	‐	Temalekplatser	 Marie	Eriksson	 KF

8. Avtal	om	anläggningsarrende	‐	Torekovs	Båtsällskap	(TBSS)
(Kompletteras	senare)	

Jan	Bernhardsson	 KS

9. Politisk	styrning	av	individ‐	och	familjeomsorgen	i	Båstads	kommun Olof	Nilsson	 KF

10. Handlingsplan	och	vägval	inom	individ‐	och	familjeomsorgen	
i	Båstads	kommun	

Lena	Täringskog	 KF

11. Revidering	av	arvodesreglemente	‐	Gruppledararvode Olof	Nilsson	 KF

12. Utbetalning	av	partistöd	2020	 Olof	Nilsson	 KF

13. Uppföljning	av	intern	kontroll	2019	för	kommunstyrelsen Elisabet	Edner	 KS

14. Firmateckning	‐	kommunens	firma	 Henrik	Andersson	 KS

15. Svar	på	medborgarförslag	‐	Café	vid	Båstads	tågstation Ritva	Veeborn/	
Ewa	Nilsson		

KS

16. Svar	på	motion	‐	Arkitekturprogram	för	Båstads	kommun Roger	Larsson	 KF

17. Svar	på	motion	‐	Alkolås	i	kommunala	fordon Olof	Nilsson/	
Johan	Peterson	

KF

18. Svar	på	motion	‐	Uppdatering	av	fordonspolicy Olof	Nilsson/	
Johan	Peterson	

KF

19. Svar	på	motion	‐	Kommunens	roll	för	att	driva	övergången	till	
elbilsamhället	och	uppbyggnaden	av	laddinfrastruktur	för	elbilar	

Olof	Nilsson/	
Johan	Peterson	

KF

20. Svar	på	motion	‐	Ta	fram	en	ny	resepolicy	 Olof	Nilsson/	
Johan	Peterson	

KF
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	 Ärendemening	 Handläggare	 Besluts‐
instans	

21. Svar	på	motion	‐	Tillsättande	av	en	socialnämnd Olof	Nilsson	 KF

22. Svar	på	motion	‐	Inrätta	familjecentral	 Inga‐Britt	Henriksson	 KF

23. Svar	på	motion	‐	Ersätta	skolpengen	med	en	rambudget Inga‐Britt	Henriksson	 KF

24. Val	av	ytterligare	ledamot	i	Kommunala	Tillgänglighetsrådet Henrik	Andersson	 KS

25. Kommunstyrelsens	beslutslogg	 	

26. Delgivningar	 	

27. Anmälda	delegationsbeslut	2019	 	

28. Anmälda	delegationsbeslut	2020	 	

	
		Båstad	den	4	mars	2020	
	
	
Johan	Olsson	Swanstein	
Ordförande	

Henrik	Andersson
Sekreterare	
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1 (1) 

 
Datum: 2020-03-03 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Henrik Andersson 

Dnr: KS 000888/2019 – 900 
 
 

Val av justeringsperson 
 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
1. Till att justera dagens protokoll väljs Hans Grönqvist. 
 
2. Till ersättare för justeringspersonen väljs Ebba Krumlinde. 
 
3. Protokolljusteringen äger rum tisdagen den 17 mars 2020 kl. 09.00. 
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens protokoll ska justeras av en person utöver ordföranden. 
För justeringspersonen ska det utses en ersättare. Justeringen ska ske samtidigt av  
ordföranden och justeringspersonen på dag och tid som styrelsen beslutar vid varje  
sammanträde. I Båstads kommun är önskemålet att kommunstyrelsens protokoll alltid ska 
justeras av en ledamot från ”oppositionen”. Justeringsordningen går i ordning, uppifrån och 
ner, utifrån valprotokollet från kommunfullmäktige. Den person som väljs till ersättare, men 
inte behöver justera det aktuella protokollet, blir istället föreslagen till ordinarie 
justeringsperson på nästkommande sammanträde. 
 
 
Kommunledningskontoret 
Henrik Andersson, nämndsekreterare 
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Datum: 2020-03-03 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Henrik Andersson 

Dnr: KS 000889/2019 – 900 
 
 

Godkännande av dagordningen 
 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
Dagordningen godkänns. 
 

 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunstyrelsens reglemente åligger det ordföranden att ansvara för styrelsens möten 
och dagordningen till sammanträdena. Dagordningen sätts samman av sekreteraren och  
godkänns av ordföranden före utskick. Kommunstyrelsen har att ta ställning till om 
dagordningen för dagens sammanträde kan godkännas. 
 
 
 
Kommunledningskontoret 
Henrik Andersson, nämndsekreterare 
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Datum: 2020-03-03 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Henrik Andersson 

Dnr: KS 000890/2019 – 900 
 
 

Informationsärenden 
 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
Informationen redovisas och läggs till handlingarna. 
 

 
Sammanfattning av ärendet 
Till detta sammanträde redovisas följande informationsärenden: 
 
a). Regionala kulturplanen (Helene Steinlein). 
 
b). Kl. 10.00: Information från Kommunassurans Syd Försäkrings AB (Anders Ramäng, VD). 
 
 
 
Kommunledningskontoret 
Henrik Andersson, nämndsekreterare 
 
 
 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2020-02-27 1 av 1 

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 

 

 

KSau § 26  Dnr KS 000112/2020 - 200 

Överenskommelse om fastighetsreglering - Ängelsbäck 27:30 

 
Beskrivning av ärendet Fastighetsägarna till Båstad Ängelsbäck 27:33 kontaktade teknik och service 

under hösten 2019 i syfte att undersöka möjligheten att förvärva en del av 
kommunens angränsande fastighet Båstad Ängelsbäck 27:30. 

 
 Ägarna till Båstad Ängelsbäck 27:33 framställde sitt önskemål till kommunen 

utifrån en praktisk aspekt som man saknar rådighet över inom egen fastighet. 
Båstad Ängelsbäck 27:33 ligger lågt i förhållande till anslutande vägar i 
området och vägvattnet letar sig ner till tomtmark.  Fastighetsägarna önskar 
således rådighet över markområdet varpå fördröjning av vattnet skulle kunna 
lösas.        

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från exploateringsingenjör Susanna Almqvist med tillhörande 

bilaga, 2020-02-14.   
 
Förvaltningens förslag  Godkänna upprättat förslag till överenskommelse/ansökan om 

fastighetsreglering berörande fastigheterna Båstad Ängelsbäck 27:30 och 
27:33. 

 
Föredragande  Susanna Almqvist föredrar ärendet.  
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
 Godkänna upprättat förslag till överenskommelse/ansökan om 

fastighetsreglering berörande fastigheterna Båstad Ängelsbäck 27:30 och 
27:33.  
 

 

 
 
 

 



 Tjänsteskrivelse  
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Datum: : 2020-02-14. Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Susanna Almqvist 

Dnr: KS 000112/2020 – 200 
 
 

Överenskommelse om fastighetsreglering, Ängelsbäck 27:30 
 
 

Förslag till beslut 
 
Teknik och service föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen besluta 
att godkänna upprättat förslag till överenskommelse/ansökan om fastighetsreglering berö-
rande fastigheterna Båstad Ängelsbäck 27:30 och 27:33.  
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Fastighetsägarna till Båstad Ängelsbäck 27:33 kontaktade teknik och service under hösten 
2019 i syfte att undersöka möjligheten att förvärva en del av kommunens angränsande fastig-
het Båstad Ängelsbäck 27:30. 
Ägarna till Båstad Ängelsbäck 27:33 framställde sitt önskemål till kommunen utifrån en prak-
tisk aspekt som man saknar rådighet över inom egen fastighet. Båstad Ängelsbäck 27:33 ligger 
lågt i förhållande till anslutande vägar i området och vägvattnet letar sig ner till tomtmark.  
Fastighetsägarna önskar således rådighet över markområdet varpå fördröjning av vattnet 
skulle kunna lösas.   
 

 
 
Teknik och service har berett frågan utifrån ett nyttoperspektiv och kommit fram till att en 
fastighetsreglering skulle vara till gagn för båda parter.  
Den yta som i upprättat förslag till överenskommelse ska föras till fastigheten Båstad Ängels-
bäck 27:33 har avgränsats för att inte omöjliggöra en utveckling av kommunens intilliggande 
Va-anläggning. Då kommunen har anlagt Va-ledningar som inte säkrats med någon rättighet 
över fastigheten Båstad Ängelsbäck 27:33 omfattas även det markområdet av upprättad över-

file:///C:/Users/susalm1/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/YQ45L4Z3/%5bFAM¤99902¤o¤44acf9ae-a6f6-478d-a80a-1b842c56c984¤KS¤BAPP30¤Ciceron¤¤FAM%5dArkivdokument.doc%23_top
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enskommelse.  Genom att föra det belastade markområdet till kommunens fastighet Båstad 
Ängelsbäck 27:30 så behöver inte kommunen säkra ledningarna med annars ofrånkomlig rät-
tighet.   
Förslag till överenskommelse/ansökan om fastighetsreglering har upprättats och godkänts av 
fastighetsägarna till Båstad Ängelsbäck 27:33.  
 
 
Konsekvenser av beslut 
 

Samhälle 
Förevarande förslag till beslut för inte med sig några kända konsekvenser.  
 

Verksamhet 
Förevarande förslag till beslut för inte med sig några kända konsekvenser.  
 

Ekonomi 
Marken som omfattas av av överenskommelsen har värderats till 53 kr/kvm vilket är ett 
genomsnittligt, marginaliserat värde baserat på tomtvärden i det geografiska området.  
Kommunen kommer således erhålla en intäkt för marköverlåtelsen om ca 105 tkr. Intäkten 
kommer kommunen tillhanda när lantmäteriförrättning vunnit laga kraft.  
 
 
 
Teknik och service 
 
 
 
 
Susanna Almqvist, exploateringsingenjör 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 

Anders Björk och Sigrid Söderberg Feustel, ägare till fastigheten Båstad Ängelsbäck 
27:33 
 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 

Förslag till överenskommelse/ansökan om fastighetsreglering 
 
 
 



ÖVERENSKOMMELSE/ANSÖKAN OM 
FASTIGHETSREGLERING 

 
 
Parter 
 
Anders Björk (19651226-461), ägare av fastigheten Båstad Ängelsbäck 27:33 till 1/2 
del och; Sigrid Söderberg Feustel (19621030-3027), ägare av fastigheten Båstad 
Ängelsbäck 27:33 till 1/2 del, i följande text kallade fastighetsägarna. 
 
Båstads kommun (212000-0944), 269 80 Båstad, ägare av fastigheten Båstad 
Ängelsbäck 27:30, i följande text kallad kommunen. 
 
 
Följande överenskommelse om fastighetsreglering träffas mellan ovanstående parter 
avseende överföring av mark mellan fastigheterna Båstad Ängelsbäck 27:33 och Båstad 
Ängelsbäck 27:30.  
Syftet med överenskommelsen är att tillföra fastigheten Båstad Ängelsbäck 27:33 
rådighet över tillfartsväg och utrymme för öppen dagvattenhantering. Syftet är också att 
säkra kommunens rådighet över mark vari kommunala vattenledningar anlagts.  

 

1. Ca 300 m2 av fastigheten Båstad Ängelsbäck 27:33 överförs till fastigheten Båstad 
Ängelsbäck 27:30 och ca 2 300 m2 av fastigheten Båstad Ängelsbäck 27:30 
överförs till fastigheten Båstad Ängelsbäck 27:33, (illustreras i kartbild nedan).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Båda parter är medvetna om att angivna antal kvadratmeter mark (i p.1) kan 
komma att ändras när lantmäteriet mätt in avsedda områden. Båda parter 
medger en sådan avvikelse från vad som avtalats.  

 

3. De angivna markområdena ska överföras genom fastighetsreglering och tillträde 
sker när förrättningen vunnit lag kraft och ersättning erlagts. 

 

4. Angivna markområden överlåts i befintligt skick. 

 
5. Kommunen ansöker om förrättning hos lantmäterimyndigheten för att 

genomföra vad denna överenskommelse omfattar, vilket härigenom biträds av 
fastighetsägarna.  

 
6. Fastighetsägarna bekostar förrättningen.  

 
7. För mark som överförs till Båstad Ängelsbäck 27:33 respektive Båstad 

Ängelsbäck 27:30 enligt detta avtal ska ersättning utgå med 53 kr/kvm.  

 
8. Kommunen fakturerar fastighetsägarna kostnaden för tillförd mark reducerat 

med värdet för erhållen senast 30 dagar efter att erforderlig lantmäteri-
förrättning vunnit laga kraft. 

 
9. I samband med att denna fastighetsreglering genomförs blir servitut som bildats 

vid avstyckning av Båstad Ängelsbäck 27:33, för tillfart över Båstad Ängelsbäck 
27:30, överflödigt.  

 
10. Ett nytt servitut ska bildas för ändamålet tillfart. Servitutet belastar den del av 

Båstad Ängelsbäck 27:33 som överförs till Båstad Ängelsbäck 27:30. Servitutet 
ska vara olokaliserat.  

 
11. Denna överenskommelse är bindande mellan parterna under förutsättning att 

den godkänns av kommunstyrelsen. 

 
12. Tvist avseende tolkning av innehållet i denna övernskommelse avgörs av svensk 

domstol. 

 
13. Denna överenskommelse har upprättats i två likalydande exemplar och båda 

parterna har erhållit varsitt. 

 

 
Båstad 2020-   Båstad 2020- 
Fastighetsägarna   För kommunen 

 
......................................................  ………………………………………………… 
     Johan Olsson Swanstein 
 

 
……………………………………………………  …………………………………………………. 
     Jan Bernhardsson  



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2020-02-27 1 av 1 

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 

 

 

KSau § 27  Dnr KS 001081/2018 - 380 

Beslut om hantering av bidrag till ny idrottsförening med nära 
samarbete med befintlig förening 

 
Beskrivning av ärendet Västra Karups IF ska starta en ny förening, Västra Karups FF, för att främja 

övergång mellan junior- och seniorverksamhet genom att då kunna skapa ett 
representationslag i lägre division samt ett samarbetslag mellan ungdomslag i 
andra föreningar. Vi föreslår att startbidrag betalas ut till den nya föreningen, 
men att föreningarna därefter behandlas som en gemensam förening i all 
fortsatt bidragshantering.       

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från fastighets- och fritidschef Hans Paganus, 2020-02-13.       
 
Förvaltningens förslag  1. Förening med avsikt att samverka med andra föreningar för att skapa 

samarbetslag och/eller representationslag i lägre division har rätt till 
startbidrag vid skapande av den nya föreningen.  

 
 2. Förening skapad med avsikt att samverka med andra föreningar för att skapa 

samarbetslag och/eller representationslag i lägre division skall behandlas som 
en del av den närmaste moderföreningen.  

 
 3. Startbidrag finansieras inom befintlig ram för föreningsbidrag.   
 
Föredragande  Hans Paganus föredrar ärendet.   
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 
  

1. Förening med avsikt att samverka med andra föreningar för att skapa 
samarbetslag och/eller representationslag i lägre division har rätt till 
startbidrag vid skapande av den nya föreningen.  
 
2. Förening skapad med avsikt att samverka med andra föreningar för att skapa 
samarbetslag och/eller representationslag i lägre division skall behandlas som 
en del av den närmaste moderföreningen.  
 
3. Startbidrag finansieras inom befintlig ram för föreningsbidrag.     

 
 

 



 Tjänsteskrivelse  
 

 

1 (2) 

 
Datum: 2020-02-13 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Hans Paganus 

Dnr: KS001081/2018 

 
 

Hantering av bidrag till ny idrottsförening med nära samarbete med befintlig 
förening 
 
 

Förslag till beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 

1. Förening med avsikt att samverka med andra föreningar för att skapa samarbetslag 
och/eller representationslag i lägre division har rätt till startbidrag vid skapande av 
den nya föreningen.  
 

2. Förening skapad med avsikt att samverka med andra föreningar för att skapa samar-
betslag och/eller representationslag i lägre division skall behandlas som en del av den 
närmaste moderföreningen.  
 

3. Startbidrag finansieras inom befintlig ram för föreningsbidrag. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Västra Karups IF ska starta en ny förening, Västra Karups FF, för att främja övergång mellan 
junior- och seniorverksamhet genom att då kunna skapa ett representationslag i lägre division 
samt ett samarbetslag mellan ungdomslag i andra föreningar. Vi föreslår att startbidrag betalas 
ut till den nya föreningen, men att föreningarna därefter behandlas som en gemensam förening 
i all fortsatt bidragshantering.  
 
Aktuellt 
Båstads kommun stöder det lokala föreningslivet främst genom att bevilja olika ekonomiska 
bidrag. Gällande Bidragsbestämmelser för barn- och ungdomsföreningar antogs av kommun-
styrelsen 2016-04-13 § 81 och reviderades 2019-01-30 § 9.  
 
Föreningar och idrottsrörelsen utvecklas ständigt, för att anpassa sig till samhällets utveckling 
på olika plan. En stor svårigheter är att få främst flickor att fortsätta vara aktiva i föreningarna 
i övergången mellan ungdoms- och seniorverksamhet. För att ge fler flickor möjlighet att fort-
sätta vara aktiva behöver fler lag skapas för denna åldersgrupp. I vissa idrotter och regioner, 
bland annat fotbollen i Skåne, är det inte tillåtet med fler än ett lag i seriespel per förening. 
Genom att skapa en ny förening med nära samarbete med en moderförening kan fler lag skap-
as. Även samarbetslag mellan ungdomslag i andra föreningar kan skapas i den nya föreningen. 
 
I Kristianstad finns ett liknande fall, Vanneberga IF och Vanneberga FF, där föreningarna be-
handlas som en gemensam förening vilket fungerar mycket bra. 
 



 
 

 

2 (2) 

 

Ekonomi 
Startbidrag för denna typ av föreningar 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 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2020-02-27 1 av 1 

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 

 

 

KSau § 28  Dnr KS 000915/2017 - 380 

Svar på motion - Utomhusisbana 

 
Beskrivning av ärendet Liberalerna motionerade den 1 september 2017 om att kommunen ska utreda 

möjligheterna och förutsättningarna för att anlägga en utomhusisbana 
(konstfrusen) i Båstads kommun. Motionärerna vill att denna utredning ska 
innehålla beräkningar på investerings- och driftskostnader, 
samarbetsmöjligheter med förenings- och näringsliv samt placering av banan.  

 
 Den 25 september 2019 beslutade kommunfullmäktige tillsätta en tillfällig 

beredning för att ta fram ett program för idrott och det rörliga friluftslivet. 
Denna beredning är en optimal plattform där frågor som dessa kan lyftas och 
utredas, dessutom är det en plattform där kommunfullmäktiges alla partier är 
representerade. Förvaltningen föreslår mot bakgrund av detta att motionen 
bifall och att kommunfullmäktige ger den tillfälliga beredningen för 
framtagande av ett idrotts- och fritidspolitiskt program i uppdrag att 
tillsammans med förvaltningen utreda de frågor föreslås i motionen.      

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från fastighets- och fritidschef Hans Paganus med tillhörande 

bilaga, 2020-02-25.    
 
Förvaltningens förslag  1. Motionen anses vara besvarad.  

 
2. Kommunfullmäktige ger den tillfälliga beredningen för framtagande av ett 
idrotts- och fritidspolitiskt program i uppdrag att tillsammans med 
förvaltningen utreda de frågor föreslås i motionen.  

 
Föredragande  Hans Paganus föredrar ärendet.   
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
 1. Motionen anses vara besvarad.  

 
2. Kommunfullmäktige ger den tillfälliga beredningen för framtagande av ett 
idrotts- och fritidspolitiskt program i uppdrag att tillsammans med 
förvaltningen utreda de frågor föreslås i motionen.  
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Datum:  2020-02-20. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Hans Paganus 

Dnr: KS 000915/2017-380 
 
 

Svar på motion - Utomhusisbana 

 
Förslag till beslut 
 
1. Motionen anses besvarad.  
 
2. Kommunfullmäktige ger den tillfälliga beredningen för framtagande av ett fritids- och id-
rottspolitiskt program i uppdrag att tillsammans med förvaltningen utreda de frågor som före-
slås i motionen.  
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Liberalerna motionerade den 1 september 2017 om att kommunen ska utreda möjligheterna 
och förutsättningarna för att anlägga en utomhusisbana (konstfrusen) i Båstads kommun. Mot-
ionärerna vill att denna utredning ska innehålla beräkningar på investerings- och driftskostna-
der, samarbetsmöjligheter med förenings- och näringsliv samt placering av banan.  
 
Den 25 september 2019 beslutade kommunfullmäktige att tillsätta en tillfällig beredning för 
att ta fram ett program för idrott och det rörliga friluftslivet. Denna beredning är en optimal 
plattform där frågor som dessa kan lyftas och utredas, dessutom är det en plattform där kom-
munfullmäktiges alla partier är representerade. Förvaltningen föreslår mot bakgrund av detta 
att motionen anses besvarad och att kommunfullmäktige ger den tillfälliga beredningen för 
framtagande av ett fritids- och idrottspolitiskt program i uppdrag att tillsammans med förvalt-
ningen utreda de frågor som föreslås i motionen.      
 
 
 
Teknik och service 
Hans Paganus, Fastighets- och fritidschef 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 

Motionärerna.  
Teknik och service.  
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Motion, 2017-09-01. 
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Utomhusisbana i vår kommun 

Många av oss vuxna har som barn haft förmånen att få pröva sina färdigheter 

på skridsko på naturisar lite varstans på Bjäre då kylan slog till och stannade 

några veckor. 

Tyvärr så gör klimatförändringarna att vi får leva med mildare och mildare 

vintrar och dagens barn och ungdomar får inte ofta chansen att lokalt kunna 

snöra på sig skridskorna och öva upp sina färdigheter på isen, eftersom det 

väldigt sällan numera, vintertid, blir några naturisar här på Bjäre . 

Detta är negativt för folkhälsan och dessutom att fritidsutbudet för främst våra 

barn och ungdomar minskar. I vissa kommuner så gör man något åt detta 

genom att anlägga utomhusisbanor till glädje för både gammal och ung. Dessa 

anläggningar är i regel öppna under perioden december- februari. 

Liberalerna i Båstad vill med denna motion 

Att kommunen utreder möjligheterna och förutsättningarna för att anlägga 

en utomhusisbana (konstfrusen} i vår kommun. 

Utredningen bör belysa investeringskostnad och driftskostnad. 

Möjliga samarbeten med föreningsliv och/eller näringsliv. 

Dessutom titta på möjlig placering i kommunen dock i nära anslutning till 

våra kollektivtrafikstråk. 

Båstad september 2017 

Mats Lundberg Catarina Fryland 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2020-02-27 1 av 1 

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 

 

 

KSau § 29  Dnr KS 001354/2017 - 350 

Svar på motion - Temalekplatser 

 
Beskrivning av ärendet Socialdemokraterna motionerade 2017-12-06 om att förvaltningen ska utreda 

förutsättningarna för att minska antalet smålekplatser till förmån för större 
temalekplatser.  

 
 Förvaltningen har, precis som motionärerna önskar, sett över möjligheten att 

minska smålekplatser för att istället satsa på större temalekplatser som i större 
utsträckning blir en träffpunkt för kommuninvånarna. I föreslagen budget för 
2020 är 2 000 tkr avsatta för temalekplatser för plan 2023. Att satsa på större 
temalekplatser ligger i tiden och fler och fler kommuner väljer att satsa på 
några få och större lekplatser. Man ska dock ha i åtanke att de större 
temalekplatserna fungerar mer som utflyktsmål och ett besök på en 
temalekplats blir vanligen en gemensam familjeaktivitet som förläggs till 
helger. Därför har förvaltningen kommit fram till att ett fåtal större 
temalekplatser i kombination med välplacerade mindre lekplatser är att 
föredra.       

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från park- och gatuchef Marie Eriksson med tillhörande bilaga, 

2020-02-20.    
 
Förvaltningens förslag  Motionen anses besvarad. 
 
Föredragande Marie Eriksson föredrar ärendet.  
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
 Motionen anses besvarad.  

 

 
 
 

 



 Tjänsteskrivelse  
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Datum: 2020-02-20. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Marie Eriksson 

Dnr: KS 001354/2017 – 350 
 
 

Svar på motion - Temalekplatser 
 
 

Förslag till beslut 
 
Motionen anses besvarad.  

 
Sammanfattning av ärendet 
 
Socialdemokraterna motionerade 2017-12-06 om att förvaltningen ska utreda förutsättning-
arna för att minska antalet smålekplatser till förmån för större temalekplatser.  
 
Förvaltningen har, precis som motionärerna önskar, sett över möjligheten att minska smålek-
platser för att istället satsa på större temalekplatser som i större utsträckning blir en träff-
punkt för kommuninvånarna. I föreslagen budget för 2020 är 2 000 tkr avsatta för tema-
lekplatser för plan 2023. Att satsa på större temalekplatser ligger i tiden och fler och fler kom-
muner väljer att satsa på några få och större lekplatser. Man ska dock ha i åtanke att de större 
temalekplatserna fungerar mer som utflyktsmål och ett besök på en temalekplats blir vanligen 
en gemensam familjeaktivitet som förläggs till helger. Därför har förvaltningen kommit fram 
till att ett fåtal större temalekplatser i kombination med välplacerade mindre lekplatser är att 
föredra. 
 
I första hand bör man fokusera på de områden där kommunen är huvudman och har rådighet 
över drift och underhåll. En teamlekplats kräver ett större skötselansvar än en mindre lekplats, 
och det kan inte anses rimligt att lägga ett sådant ansvar på de enskilda samfälligheterna. Be-
roende på utfallet av huvudmannaskapsutredningen, om kommunen på sikt tar över huvud-
mannaskapet runt om på Bjäre bör man i samband med övertagandet se över lekplatserna i 
respektive by, för att få en god geografisk spridning av lekplatserna.  
 
Generellt kan sägas att vägföreningarna gör ett mycket bra jobb med att underhålla den lekut-
rustning som finns på lekplatserna, där respektive vägförening har driftsansvar. Men att mer-
parten av lekutrustningen som finns är gammal och föreningarna arbetar i motvind med att 
hålla en acceptabel standard rent visuellt på sina lekplatser. Säkerhetsmässigt uppfyller samt-
liga lekplatser säkerhetskraven enligt svensk standard för lekutrustning.  
 
För att kunna erbjuda invånare och besökaren ett så brett och välanpassat utbud av lekplatser 
som möjligt är förvaltningens ståndpunkt att kommunen på sikt bör satsa på några tema-
lekplatser fördelade över kommunen. Men även se över antal och placering av de mindre lek-
platser som finns i kommunen. Det mindre lekplatserna bör vara placerade så att de ska kunna 
användas spontant till vardags och inte kräva en planerad familjeaktivitet för att barn och ung-
domar ska få möjlighet att nyttja dem. Målsättningen bör vara säkra, geografiskt tillgängliga 
lekplatser med högt lekvärde.  
 
Ser man till de mindre lekplatserna är det intressant var barn och unga är bosatta i kommunen. 
In och utflyttning i bostadsområden går vanligen i cykler. Vilket innebär att en lekplats som är 
fördelaktigt placerad i dag kommer ha en felaktig placering inom en 10-års period, eftersom de 
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barn och ungdomar som nyttjat lekplatsen då är i övre tonåren. Därför bör man var femte år se 
över var barn och unga bor, samt vilka områden som har en stor del äldre. Uppföljning av den 
demografiska fördelningen i respektive bostadsområde ger en fingervisning om var barnfamil-
jer kommer att bosätta sig de närmsta åren. Översynen av lekplatsernas geografiska placering 
är fördelaktigt ur budgethänseende, då det ger möjlighet att med god framförhållning planera 
eventuella avvecklingar och nybyggnationer av mindre lekplatser. 
 
Förutom god framförhållning i investeringsprocessen medför översynen av de mindre lekplat-
serna under kommunalt huvudmannaskap, att man får lekplatser som är placerade där barn 
och unga är bosatta.  Vilket medför hög nyttjandegrad av lekplatserna, samt att de fyller funkt-
ionen av social mötesplats som motionären önskar.  
 
En temalekplats planera att anläggas i Förslöv, som planeras bli en viktig social träffpunkt för 
kommuninvånarna i Förslöv.      
 
I samband med nyanläggning av kommande temalekplatser bör man med fördel välja en geo-
grafisk placering, där man dra nytta av redan existerande infrastruktur i form av befintliga 
parkeringsmöjligheter och offentliga toaletter. Genom att samförlägga temalekplatsen med 
redan befintlig faciliteter uppnås en god servicenivå, samt att den totala investeringskostnaden 
för projektet minskar. 
 
Mot bakgrund av detta föreslår förvaltningen att motionen anses besvarad.  
 
 
 
 
Teknik och service 
Marie Eriksson, Park- och gatuchef 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 

Motionärerna.  
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Motion, 2017-12-06. 
 
Samråd har skett med: 
Kommunkansliet. 
Teknik- och servicechef.  
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Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2020-02-27 1 av 1 

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 

 

 

KSau § 30  Dnr KS 000094/2020 - 412 

Avtal om anläggningsarrende - Torekovs Båtsällskap (TBSS) 

 
Beskrivning av ärendet Båstads kommun har idag ett avtal om arrende i Torekovs hamn med Torekovs 

Båt- och segel-sällskap, TBSS.  
 
 Kommunstyrelsen beslutade 2019-09-11 att ett nytt avtal om arrende skulle 

upprättas med TBSS. Avtalstiden skulle vara 10 år från och med 2023-03-01. 
Syftet var att få en bättre långsiktighet och planering för hamnens och 
verksamheternas behov av utveckling, bevarande och investeringar.  

 
 Under hösten 2019 startade en grupp för byutveckling ett arbete med att ta 

fram förslag på åtgärder som ska beaktas i arrendeavtalet. 
 
 Arrendeavtalet innebär att TBSS tillsammans med hamnens intressenter kan 

bedriva och utveckla hamnanknuten verksamhet med andrahandsupplåtelse av 
båtplatser, gästhamn, sjö-fartstrafik till Väderö mm, sjöräddningsstation, 
småskalig/tillfällig handel och restaurangverk-samhet jämte nödvändig annan 
service.       

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från teknik- och servicechef Jan Bernhardsson med tillhörande 

bilagor, 2020-02-17.      
 
Förvaltningens förslag  Nytt avtal om arrende i Torekovs hamn med Torekovs Båt- och segelsällskap, 

att gälla till och med 2033-02-28.      
 
Föredragande  Jan Bernhardsson föredrar ärendet.  
 
Yrkanden Ordförande yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott inte lämnar något 

förslag till beslut till kommunstyrelsen.       
 
Propositionsordningar Ordförande ställer proposition på eget yrkande och finner att 

kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller yrkandet.       
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott lämnar inget förslag till kommunstyrelsen.           
 

 
 

 



 Tjänsteskrivelse  
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Datum: 2020-02-17 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Jan Bernhardsson  

Dnr:  KS 001440/2016 

 
Avtal om arrende med Torekovs Båt- och segelsällskap i Torekovs hamn. 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen att besluta nytt avtal om arrende i Torekovs hamn 
med Torekovs Båt- och segelsällskap, att gälla till och med 2033-02-28. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Båstads kommun har idag ett avtal om arrende i Torekovs hamn med Torekovs Båt- och segel-
sällskap, TBSS.  
 
Kommunstyrelsen beslutade 2019-09-11 att ett nytt avtal om arrende skulle upprättas med 
TBSS. Avtalstiden skulle vara 10 år från och med 2023-03-01. Syftet var att få en bättre långsik-
tighet och planering för hamnens och verksamheternas behov av utveckling, bevarande och 
investeringar.  
 
Under hösten 2019 startade en grupp för byutveckling ett arbete med att ta fram förslag på 
åtgärder som ska beaktas i arrendeavtalet. 
 
Arrendeavtalet innebär att TBSS tillsammans med hamnens intressenter kan bedriva och ut-
veckla hamnanknuten verksamhet med andrahandsupplåtelse av båtplatser, gästhamn, sjö-
fartstrafik till Väderö mm, sjöräddningsstation, småskalig/tillfällig handel och restaurangverk-
samhet jämte nödvändig annan service.  
 
 

Bakgrund 
Kommunen har sedan 2007 arrenderat ut Torekovs hamn till Torekovs Båt- och segelsällskap, 
TBSS. 
 
Upplåtelsen innebär att TBSS kan bedriva och utveckla hamnanknuten verksamhet med 
andrahandsupplåtelse av båtplatser, gästhamn, sjöfartstrafik till Väderö mm, sjöräddningsstat-
ion, småskalig/tillfällig handel och restaurangverksamhet jämte nödvändig annan service.  
TBSS ska också säkra att det ska vara goda möjligheter för klubbar/föreningar att bedriva täv-
lings- och träningsverksamhet för båtar, surfing, dykning mm.  
 
Markupplåtelsen innebär också att TBSS ska sköta och underhålla hamnområdet avseende 
kajer, bryggor, vågbrytare, byggnader mm. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2018-04-04 att förvaltningen får i uppdrag att upprätta en ny 
detaljplan för Torekovs hamn. Bakgrunden var att gällande detaljplan för Torekovs hamn är i 
behov av att förnyas då den inte reglerar bebyggelsen inom området. Otydligheter gällande var 
som tillåts och inte inom hamnområdet orsakar svårigheter i hanteringen av bygglov. Behovet 
finns därför av en ny, tydligare detaljplan som ger möjlighet till utveckling men även beva-
rande av hamnen. Det finns också behov av planering för förebyggande åtgärder med hänsyn 
till klimatförändringar.  
Arbetet med detaljplanen är i avvaktan för att kunna beakta de förslag som gruppen för byut-
veckling arbetade fram under hösten 2019. 
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Nuvarande avtal gäller till och med 2023-02-28.  
Kommunstyrelsen beslutade 2019-09-11 att förvaltningen får i uppdrag att ta fram ett nytt 
arrendeavtal med TBSS som ska gälla till och med 2033-02-28. Beslutet innebär att kommunen 
tillsammans med TBSS och hamnens intressenter får en ny längre arrendeperiod för att kunna 
långsiktigt planera hamnens utveckling, bevarande, innehåll och investeringar. 
 
Förvaltningen har tagit fram ett nytt förslag på arrendeavtal med TBSS som gäller till och med 
2033-02-28. Avtalet innebär att TBSS svarar för skötsel och underhåll av hamnen och att upp-
rätta andrahandsarrenden med båtägare och näringsidkare. TBSS ska se till att både förnyelse 
och bevarande sker av arrendestället så att hamnens besöksnäring och båtverksamhet främjas. 
Det ska också finnas åtkomst till arrendestället med god tillgänglighet för allmänheten.  
Arrendeavgiften är 925 000 kr exklusive moms per år och regleras med index enligt KPI. 
TBSS svarar för alla brukningskostnader avseende vatten, avlopp, el, renhållning mm. 
 
TBSS äger rätt till upplåtelser i andrahand efter godkännande av kommunen. Intäkterna för 
detta tillfaller TBSS.  TBSS ska också upplåta båtplatser för gästhamnsverksamhet och för sjö-
trafik till Väderö mm. Investerings- och skötselplan för bryggor, kajer, belysning, markkom-
pletteringar som bänkar, papperskorgar, markbeläggningar mm ska upprättas årsvis av TBSS. 
Kostnader för investeringar som anknyter till arrendeställets anläggningar ansvaras av kom-
munen för beslut årsvis i investeringsbudget. 
 

Ekonomi 
Arrendeavgiften är 925 000 kr exklusive moms per år. Avgiften täcker de kostnader som 
kommunen har avseende kapitalkostnader vid investeringar och administration under 
arrendetiden.  
   

 
 
 
 

Båstad 2020-02-17 
 
 
Jan Bernhardsson    
Teknik och servicechef    
Teknik och Service    
 
Beslutet ska expedieras till:  
Teknik och service 
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KSau § 38  Dnr KS 000095/2020 - 903 

Politisk styrning av individ och familjeomsorgen i Båstads kommun  

 
Beskrivning av ärendet Kommunstyrelsens ordförande, Johan Olsson Swanstein (M), fick i december 

2019 uppdrag av kommunstyrelsen att utreda frågan om den framtida politiska 
styrningen av individ och familjeomsorgen i Båstads kommun. Ärendet har sin 
upprinnelse i händelser som inträffat inom verksamheten under 
hösten/vintern 2019. 

 
 Det framarbetade förslaget tar sikte mot en kortsiktig och en långsiktig lösning. 

Den långsiktiga innebär ett utredningsuppdrag för att se över hela den politiska 
organisationen, för att på bästa vis skapa rätt förutsättningar för den politiska 
styrningen. Det kortsiktiga förslaget innebär att kommunstyrelsen, under 
utredningsperioden, övertar utbildningsnämndens ansvar och inrättar ett 
socialutskott. Att kommunstyrelsen övertar ansvaret innebär att en rad 
politiska beslut behöver fattas av kommunstyrelsen, för att säkerställa att 
övergång som inte påverkar brukarna på ett negativt vis.     

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från kanslichef Olof Nilsson med tillhörande bilaga, 2020-02-

13.   
 
Förvaltningens förslag  1. Kommunstyrelsen övertar utbildningsnämndens uppgift som socialnämnd 

med ansvar för socialtjänsten avseende individ- och familjeverksamheten. 
Ansvaret överförs från och med 2020-04-01. 
 
2. Kommunstyrelsen inrättar ett nytt utskott – Socialutskott – bestående av tre 
ledamöter och lika många ersättare. Av ledamöterna väljer kommunstyrelsen 
en ordförande och en vice ordförande. 
 
3. Kommunstyrelsens respektive utbildningsnämndens reglemente uppdateras 
i enlighet med bilaga 1. 
 
4. Förvaltningen får i uppdrag att, tillsammans med partiernas gruppledare, 
arbeta fram förslag på förändringar av den politiska organisationen. 
Organisationsförändringen bereds i kommunstyrelsen och beslutas av 
kommunfullmäktige innan utgången av 2020. 

 
Föredragande Olof Nilsson föredrar ärendet. 
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 KSau § 38  Dnr KS 000095/2020 - 903 

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

 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
 1. Kommunstyrelsen övertar utbildningsnämndens uppgift som socialnämnd 

med ansvar för socialtjänsten avseende individ- och familjeverksamheten. 
Ansvaret överförs från och med 2020-04-01. 
 
2. Kommunstyrelsen inrättar ett nytt utskott – Socialutskott – bestående av tre 
ledamöter och lika många ersättare. Av ledamöterna väljer kommunstyrelsen 
en ordförande och en vice ordförande. 
 
3. Kommunstyrelsens respektive utbildningsnämndens reglemente uppdateras 
i enlighet med bilaga 1. 
 
4. Förvaltningen får i uppdrag att, tillsammans med partiernas gruppledare, 
arbeta fram förslag på förändringar av den politiska organisationen. 
Organisationsförändringen bereds i kommunstyrelsen och beslutas av 
kommunfullmäktige innan utgången av 2020. 
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Datum: 2020-02-13. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr: KS 000095/2020 – 903 
 
 

Politisk styrning av individ och familjeomsorgen i Båstads kommun  
 
 

Förslag till beslut 
 
1. Kommunstyrelsen övertar utbildningsnämndens uppgift som socialnämnd med ansvar för 

socialtjänsten avseende individ- och familjeverksamheten. Ansvaret överförs från och med 
2020-04-01. 

2. Kommunstyrelsen inrättar ett nytt utskott – Socialutskott – bestående av tre ledamöter och 
lika många ersättare. Av ledamöterna väljer kommunstyrelsen en ordförande och en vice 
ordförande. 

3. Kommunstyrelsens respektive utbildningsnämndens reglemente uppdateras i enlighet 
med bilaga 1. 

4. Förvaltningen får i uppdrag att, tillsammans med partiernas gruppledare, arbeta fram för-
slag på förändringar av den politiska organisationen. Organisationsförändringen bereds i 
kommunstyrelsen och beslutas av kommunfullmäktige innan utgången av 2020. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens ordförande, Johan Olsson Swanstein (M), fick i december 2019 uppdrag av 
kommunstyrelsen att utreda frågan om den framtida politiska styrningen av individ och famil-
jeomsorgen i Båstads kommun. Ärendet har sin upprinnelse i händelser som inträffat inom 
verksamheten under hösten/vintern 2019. 
 
Det framarbetade förslaget tar sikte mot en kortsiktig och en långsiktig lösning. Den långsiktiga 
innebär ett utredningsuppdrag för att se över hela den politiska organisationen, för att på 
bästa vis skapa rätt förutsättningar för den politiska styrningen. Det kortsiktiga förslaget inne-
bär att kommunstyrelsen, under utredningsperioden, övertar utbildningsnämndens ansvar och 
inrättar ett socialutskott. 
 
Att kommunstyrelsen övertar ansvaret innebär att en rad politiska beslut behöver fattas av 
kommunstyrelsen, för att säkerställa att övergång som inte påverkar brukarna på ett negativt 
vis. 
 

Bakgrund 
Ärendet om politisk styrning av individ- och familjeomsorgen i Båstads kommun initierades 
vid kommunstyrelsen sammanträde den 4 december 2019. Det skedde till följd av den händel-
seutveckling som skett inom individ- och familjeomsorgen under hösten 2019, för vilken ut-
bildningsnämnden har ansvar såsom socialnämnd. 
 
Organisationshistorik 
Det politiska ansvaret för socialtjänsten i Båstads kommun har under 2000-talet varit föremål 
för en rad omorganiseringar. Den största förändringen ägde rum 2009 när dåvarande social-
nämnd avvecklas och ansvaret flyttas till facknämnderna vård- och omsorgsnämnden (2009-
2010) och bildningsnämnden (2009-2010). Förändringen ägde rum till följd av kritik från 
kommunrevisionen om bristande styrning och ekonomisk kontroll.  
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Perioden 2011-2014 organiseras hela socialnämndsansvaret under kommunstyrelsen. Vid 
ingången av nästa mandatperiod (2015-) ändras organisationen tillbaka till ett delat ansvar 
mellan facknämnderna vård- och omsorgsnämnden och utbildningsnämnden. Vård- och om-
sorgsnämnden får då ansvaret som socialnämnd avseende äldre och funktionsnedsatta, eme-
dan utbildningsnämnden får ansvaret för socialtjänsten med individ- och familjeverksamheten. 
 

Aktuellt 
Kommunstyrelsens ordförande fick i uppdrag att ta fram förslag på hur den politiska styrning-
en av individ- och familjeomsorgen kan förändras. Vid kommunfullmäktige i januari 2020 in-
formerade kommunalrådet att vägen framåt sker genom två steg – långsiktigt genom översyn 
av den politiska organisationen, och kortsiktigt genom att utbildningsnämndens ansvar över-
förs till kommunstyrelsen. 
 
Långsiktigt – Översyn av den politiska organisationen 

Det politiska ansvaret för individ- och familjeomsorgsverksamhet har varit föremål för en rad 
organisationsförändringar i Båstads kommun under stora delar av 2000-talet. Socialtjänst-
verksamheten har också genomgått en rad förändringar nationellt under samma period. Bland 
annat pågår arbete inom, den av regeringen tillsatta, utredningen Framtidens socialtjänst som 
lämnat sitt delbetänkande (SOU 2018:32. Ju förr desto bättre – vägar till en förebyggande social-
tjänst).  
 
Den samlade bedömning är att för att nå fram till en långsiktigt hållbar politisk styrning av 
socialnämndens ansvarsområde krävs det ett helhetstänk för hela den politiska organisation-
en, och ej endast inom socialnämndssektorn. För att uppnå det föreslås kommunfullmäktige att 
ge förvaltningen får i uppdrag att, tillsammans med gruppledarna, ta fram ett förslag om hur 
den politiska organisationen på bästa sätt ska möta 2020-talets utmaningar. Förslaget ska bes-
lutas i kommunfullmäktige innan utgången av innevarande år.  
 
Kortsiktigt – Kommunstyrelsen blir socialnämnd 

Utmaningarna för utbildningsnämnden har varit många under perioden sedan händelseut-
vecklingen i oktober. Utbildningsnämndens utskott har löpande haft extrainkallade samman-
träden, ordförande har kontinuerligt informerat både kommunstyrelsen och kommunfullmäk-
tige om händelseutvecklingen och nämnden har föreslagit kommunfullmäktige en handlings-
splan för vägen framåt. 
 
Att både ha ansvar för hela kommunens skolväsende och utmaningarna inom socialnämndens 
ansvarsområde framöver är en väldigt omfattande uppgift. Därför föreslås kommunfullmäktige 
att, under organisationsutredningen, flytta utbildningsnämndens ansvar såsom socialnämnd 
till kommunstyrelsen. Detta i syfte att ge utbildningsnämnden möjlighet att fokusera på skol-
utvecklingen i kommunen och samtidigt möjliggöra för kommunstyrelsen att arbeta vidare 
med utbildningsnämndens framtagna handlingsplan. 
 
Överföringen av ansvaret är endast tillfälligt under tiden som organisationsutredningen pågår. 
Intentionen är att översynen är klar under 2020 med ny organisering av ansvaret från och med 
2021.  
 
Genomförande 

Vid överföringen av ansvarsområdet krävs det insatser som är ren verkställighet – exempelvis 
ekonomi, brevmallar och diarium – men det behöver också fattas centrala beslut. 

a) Inrättande av socialutskott 
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När kommunstyrelsen hade ansvar som socialnämnd under perioden 2011-2014 hanterades 
myndighetsutövningen genom ett utskott (välfärdsutskottet). Kommunfullmäktige föreslår 
därav att kommunstyrelsen får inrätta ett nytt utskott – socialutskott – för hantering av myn-
dighetsutövningen och bereda frågor inom socialnämndens ansvarsområde. 
 
Utskottet föreslås bestå av tre ledamöter med ersättare som väljs av kommunstyrelsen efter 
beslut om omorganisering. Från ledamöterna väljs en ordförande och en vice ordförande. 
 
Utöver ovanstående ska kommunstyrelsen besluta om sammanträdesdagar för utskottet. 

b) Kompletterande beslutanderätt 

Efter beslut i kommunfullmäktige behöver kommunstyrelsen besluta om så kallad komplette-
rande beslutanderätt. Den möjliggör för särskilt utsedda personer att fatta beslut inom ramen 
för det som anges i 10 kap. 4 § SoL. 

c) Delegationsordning 

Efter beslut i kommunfullmäktige behöver kommunstyrelsen besluta om uppdatering av dele-
gationsordningen i enlighet med bestämmelser som finns i nuvarande delegeringsordning för 
utbildningsnämnden. 

d) Utbildning och erfarenhet 

Särskilt riktade utbildningsinsatser inom socialtjänstens område behöver genomföras för 
kommunstyrelsen och socialutskottet. Det är av vikt att den samlade erfarenheten från leda-
möter som tidigare haft kompletterande beslutanderätt används. 

e) Arvodering 

Kommunfullmäktige bör i förlängningen ta ställning till om posten såsom ordförande i soci-
alutskottet ska vara arvoderad. I beredningen av ärendet har inte framskrivit något förslag om 
årsarvode, men kommunstyrelsen eller kommunfullmäktiges presidium bör överväga att ta 
fram förslag på årsarvode. 
 
Konsekvenser av beslut 
 

Verksamhet 
Omorganiseringen förväntas inte leda till ökad arbetsbelastning för verksamheten i ett längre 
perspektiv. Initialt krävs det insatser av verkställande karaktär samt framtagande av besluts-
underlag, men det bedöms kunna hanteras inom ramen för den ordinarie verksamheten. 
 

Ekonomi 
Organisationsförändringen medför inte några ökade kostnader i den politiska organisationen. 
Medel som är avsedda för utbildningsnämndens myndighetsutövning ramväxlas till kommun-
styrelsen. 
 
 
 
Kommunledningskontoret 
Olof Nilsson, Kanslichef 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Författningssamlingen 
Kommunstyrelsen 
Utbildningsnämnden 
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Individ och familj 
Kommundirektör 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Sammanställning av förändringar i kommunstyrelsens och utbildningsnämndens reglementen  
 
Samråd har skett med: 
Kommunstyrelsens ordförande 
Utbildningsnämndens ordförande 
Kommundirektör 
Muntlig redogörelse till kommunens ledningsgrupp 
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Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-17, § 212, reviderad 2015-12-16, § 264. 
Dnr: KS 1635/14-901 
Gäller fr.o.m. den 1 januari 2016 

Reglemente för Utbildningsnämnden 

Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. 

Ansvarsområden och arbetsuppgifter 

1 § 

Utbildningsnämnden fullgör kommunens uppgifter och ansvarar för det allmänna skolvä-
sendet enligt skollagstiftningen såvitt avser skolformerna förskolan, förskoleklassen, 
grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, gymnasieskolan samt gymnasiesärskolan. 
Nämnden svarar vidare för fritidshemmen.   

Utbildningsnämnden fullgör kommunens uppgifter och ansvarar dels för annan pedago-
gisk verksamhet i form av pedagogisk omsorg, öppen förskola och kulturskolan.  

Utbildningsnämnden fullgör och ansvarar för de uppgifter som enligt lag eller annan för-
fattning ankommer på den nämnd som ska fullgöra kommunens uppgifter enligt skollag-
stiftningen och som inte anförtrotts annan nämnd.    

Utbildningsnämnden är socialnämnd och ansvarar för socialtjänsten avseende individ- och 
familjeverksamheten förutom försörjningsstöd för vuxna Nämnden fullgör därvid kom-
munens uppgifter enligt bland annat socialtjänstlagen, lagen med särskilda bestämmelser 
om vård av unga, lagen om vård av missbrukare i vissa fall, lagen med särskilda bestäm-
melser om unga lagöverträdare, föräldrabalken och äktenskapsbalken. 

Utbildningsnämnden ansvarar för verksamhet, ekonomi och uppföljning samt myndig-
hetsutövning inom utbildningsnämndens ansvarsområden. 

2 § 

Vid utövandet av de befogenheter samt fullgörandet av de uppgifter som följer av 1 § i 
detta reglemente, ankommer det på nämnden särskilt att:  

1. Planera, utveckla, samordna och följa upp verksamheterna inom nämndens ansvars-
områden.

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

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

Stycket flyttas till
§ 5 i KS-reglemente

Punkterna 4-5 flyttas
till § 5 i
KS-reglemente
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Ordföranden 

8 § 

Det åligger nämndens ordföranden att: 

1. Planera nämndens arbete och ansvara för nämndens möten och dagordningar. I detta
ingår att se till att nämndens ärenden tas upp till behandling utan onödigt dröjsmål.
Planeringen sker i samråd med förvaltningen.

2. Planera och förebereda nämndens strategiska och långsiktiga arbete i samråd med
förvaltningen.

3. Följa frågor av betydelse för kommunens utveckling inom nämndens ansvarsområden
samt ta initiativ i dessa frågor.

4. Representera och företräda nämnden vid uppvaktningar hos myndigheter, konferen-
ser och sammanträden om inte nämnden bestämt annat i ett särskilt fall.

5. Främja samverkan mellan nämnden och kommunens övriga nämnder och styrelser.
6. I övrigt se till att nämndens uppgifter fullgörs.
7. Vara tillgänglig för att fatta akuta beslut enligt lagstiftning inom området för barn,

unga och familj.
8. Vara tillgänglig för att fatta akuta beslut enligt lagstiftning inom individ- och familje-

frågor avseende vuxna.

Ersättare för ordföranden 

9 § 

Om varken ordföranden eller vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde eller i en 
del av ett sammanträde fullgör den till åldern äldste ledamoten ordförandens uppgifter. 

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. 

Inkallande av ersättare 

10 § 

En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett samman-
träde, ska kalla in sin personliga ersättare och meddela nämndsekreteraren vem som 
kommer att tjänstgöra. Om den personlige ersättaren ej kan tjänstgöra ska nämndsekrete-
raren kontaktas som i sin tur kallar in nästa ersättare för tjänstgöring.   

Punkterna 7 och 8
stryks
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Övrig förvaltning 

5 § 

Uppgifter enligt speciallagstiftning 

1. Kommunstyrelsen är socialnämnd med ansvar för försörjningsstöd till vuxna.
2. Kommunstyrelsen fullgör kommunens uppgifter enligt skuldsaneringslagen.
3. Kommunstyrelsen fullgör kommunens uppgifter och ansvarar för det allmänna

skol‐ väsendet enligt skollagstiftningen såvitt avser skolformerna kommunal
vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna samt utbildning i svenska för
invandrare. Styrelsen ansvarar vidare för yrkeshögskolan samt
uppdragsutbildningar.

4. Kommunstyrelsen fullgör kommunens uppgifter som byggnadsnämnd inom 
planväsendet.

5. Kommunstyrelsen är trafiknämnd, arbetslöshetsnämnd och lotterinämnd.
6. Kommunstyrelsen är krisledningsnämnd.
7. Kommunstyrelsen är räddningsnämnd utom i ärenden avseende

myndighets‐ utövning.
8. Kommunstyrelsen är arkivmyndighet. Närmare föreskrifter om arkivvården

finns i arkivreglemente.
9. Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig enligt EU:s dataskydds-

förordning, GDPR (General Data Protection Regulation), för de register
och andra behandlingar av personuppgifter som sker inom styrelsens
verksamhetsområde.

10. Kommunstyrelsen är socialnämnd och ansvarar för socialtjänsten avseende
individ- och familjeverksamheten förutom försörjningsstöd för vuxna Nämnden
fullgör därvid kommunens uppgifter enligt bland annat socialtjänstlagen, lagen
med särskilda bestämmelser om vård av unga, lagen om vård av missbrukare i
vissa fall, lagen med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare,
föräldrabalken och äktenskapsbalken.

Som socialnämnd ska kommunstyrelsen särskilt informera om verksamheten i
kommunen och göra sig förtrogen med levnadsförhållandena i kommunen.

KS-reglemente

Ny punkt 10 från 
UN-reglemente
§§ 1-2
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Förhandlingsutskott 

29 § 

Inom kommunstyrelsen ska det finnas ett förhandlingsutskott. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott är förhandlingsutskott och har ansvar för kommunens 
lönerevision och andra delegerade uppgifter. 

Budgetberedning 

30 § 

Arbetsutskottet utgör kommunens budgetberedning. Budgetberedningen kan 
utökas med fler personer om styrelsen så beslutar. 

Budgetberedningen har ingen självständig beslutanderätt utan är ett beredande 
organ till kommunstyrelsen. 

Socialutskott 

31 § 

Inom kommunstyrelsen ska det finnas ett socialutskott. 

Utskottet består av 3 ledamöter och 3 ersättare som väljs av nämnden. 

Utskottet ska ha en ordförande och en vice ordförande som väljs av nämnden för den tid 
nämnden bestämmer. 

32 § 

Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra sitt 
uppdrag för en längre tid får nämnden utse en annan ledamot i utskottet att som ersättare 
för ordföranden fullgöra dennes uppgifter. 

33 § 

Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den av nämnden vid valet bestämda ordningen. 

Avgår en ledamot eller en ersättare i utskottet, som inte utsetts vid proportionellt val, ska 
fyllnadsval snarast förättas. 

Ersättare, som inte tjänstgör för ordinarie ledamot, har inte rätt att närvara vid utskottets 
sammanträden. 

34 § 

Kallelse till sammanträdet med utskottet ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och 
plats för sammanträdet. 

Utskott får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är närvarande. 

§§ 31-34 nya med
reglering för
socialutskottet
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Datum: 2020-03-03 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Sari Bengtsson/Elisabet Edner 

Dnr: KS 000794/2019-600 

 
 
Handlingsplan och vägval inom Individ och familj 
 
 

Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:  
 
Fastställa utbildningsnämndens förslag till handlingsplan för åtgärder och vägval inom  
individ- och familjeomsorgen med följande ändringar/tillägg: 
 

 Individ och familj får en tillfällig utökning av budget med 2 350 tkr under 2020, 
4 700 tkr  under 2021 samt 4 700 tkr under 2022.  Finansiering ska ske genom det  
aviserade extra anslaget från staten som inryms i regeringens vårändringsbudget 

 Uppföljning av verksamheten, både kvalitet och ekonomi, ska ske månadsvis under 
2020 med fördjupade analyser tre gånger per år. 

 Inför 2023 års budget genomför kommunstyrelsen en utvärdering av handlingsplanen 
inklusive analys av det ekonomiska utfallet. 

 
 
Sammanfattning av ärendet 
Utbildningsnämnden har beslutat godkänna handlingsplanen som tagits fram med anledning 
av de brister som kommit till nämndens kännedom. Handlingsplanen innehåller en yrkan på 
utökning av budget med 4 700 tkr.  
Ekonomiavdelningen har tillsammans med Avdelningen för hållbar utveckling analyserat verk-
samhetens ekonomi och kvalitet och gör bedömningen att ett tilläggsanslag behövs. 

 
Bakgrund 
Under 2019 har missförhållanden inom individ- och familjeomsorgen uppdagats, vilket har fått 
följden att ett stort antal Lex Sarah –rapporter inkom till nämnden. En extern utredare har 
utrett rapporterna och utredningen har efter beslut i Utbildningsnämnden anmälts till IVO – 
Inspektionen för vård och omsorg. IVO har valt att öppna ett tillsynsärende och förvaltningen 
har ombetts att redovisa såväl akuta som planerade åtgärder för att komma tillrätta med miss-
förhållande och brister som uppmärksammats.  
 

Under 2020 har utbildningsnämnden kostnader för avveckling av Skutans stödboende, vilket 
beror på att avvecklingsbeslutet kom i ett sent skede under 2019. Dessa kostnader hanteras 
separat och täcks av till det ändamålet reserverade balansmedel. 
 
Det totala antalet tjänster inom individ- och familjeomsorgen beräknas inte öka, men eftersom 
den statliga finansieringen har minskat och vissa tjänster inte varit finansierade fullt ut, krävs 
en utökad budget för att kunna bygga en långsiktigt hållbar organisation. 
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Aktuellt 

För att komplettera de övriga utredningarna av verksamheten har ekonomiavdelningen till-

sammans med avdelningen för hållbar utveckling analyserat verksamheten avseende eko-

nomi och kvalitet. Jämförelser har gjorts både över tid (trend) och i förhållande till andra 

kommuner (både kommuner med liknande struktur och kommuner i Skåne och i Sverige). 

 

Av analysen framgår att den totala kostnaden för Individ- och familj, kr per invånare, är 

bland de 25 % lägsta i Sverige. Samtidigt är det just så det förväntas vara, eftersom Båstads 

referenskvot är låg, 59,9 % under 2018, vilket innebär att Båstads kostnader för Individ- och 

familjeomsorg beräknas vara 59,9% av normalkostnaden. Detta innebär att kostnadsläget 

inom individ och familj var 6,3 % högre än statistiskt förväntat under 2018. 

Vad gäller kvalitetsaspekter utöver individärenden som utreds av IVO, system för diariefö-

ring mm., finns det uppenbara brister. Ett exempel på detta är att enligt nyckeltalen i 

KOLADA är handläggnings- och utredningstiderna bland de längsta i landet. Nyckeltalen 

visar också att det saknas helhetssyn och samordning mellan olika insatser. 

 

För att komma till rätta med bristerna, krävs det personal med rätt kompetens, struktur och 

verksamhetssystem för kvalitetsledning. Nära samarbete med kommungemensamma stöd-

funktioner såsom ekonomi- och HR-funktionerna är också nödvändigt. Bedömningen är att 

det behövs en tillfälligt utökad budget för att arbeta i kapp och upprätta en välfungerande 

organisation med tydliga roller och rutiner. Finansieringen föreslås ske genom det extra stat-

liga bidraget till kommunerna som inryms i regeringens vårändringsbudget. 

 
Det är inte uteslutet att verksamheten inom Individ- och familjeomsorgen kommer att  
återkomma med ytterligare resurskrav. Detta beror dels på att den samlade bilden av IVO:s,  
företagshälsovårdens och kommunrevisionens utredningar ännu inte är klar, dels på att  
placeringskostnaderna under början av 2020 varit fortsatt höga. 
 
 
Konsekvenser av beslut 

 
Personal 
Enligt medarbetarundersökningen från våren 2019 uppgick HME –index (hållbart 
medarbetarengagemang) till 63 inom Individ- och familjeomsorg, vilket är det lägsta betyget 
bland Skånska kommuner som deltagit i undersökningen under 2018 och 2019. 
Undersökningen har genomförts under våren 2019 innan missförhållanden uppdagats.  
Personalomsättningen har varit hög och arbetsmiljön pressad.  
Att inte bevilja utökning av budgetmedel kan leda till negativa konsekvenser genom att 
handlingsplanen måste revideras, vilket i sin tur kan leda till oro och försämrad arbetsmiljö. 

 
Ekonomi 
Nettokostnadsavvikelsen, dvs. avvikelsen  från referenskostnaden var 6,3 % under 2018 
(senast tillgängliga uppgift), vilket indikerar att det kan finnas utrymme för effektivisering 
inom verksamheten. Man måste dock beakta att detta är endast en statistisk beräkning och att 
verkligheten kan se annorlunda ut.  
 
Såsom läget inom individ och familj är förnärvarande är en utökad budget motiverad. 
Viktigt är att budgetmedlen används på rätt sätt, att kontering och redovisning är korrekta och 
att man effektiviserar verksamheten där det är möjligt. Eventuella synergimöjligheter i 
samband med förflyttningen till Vård och omsorg ska undersökas. 
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Det aviserade extra anslaget från staten som inryms i regeringens vårändringsbudget innebär 
att kommunen kommer att få ett tillskott på skatteintäkterna. Individ och familjs äskande om 
utökad budget ryms inom tillskottet till kommunen. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnperspektivet är en viktig del av individ- och familjeomsorgens handlingsplan, där fokus 
läggs på tidiga insatser och samordning mellan olika aktörer. 
 
 
Sari Bengtsson   Elisabet Edner 
Utvecklingsstrateg   Ekonomichef 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Utbildningsnämnden 
Lena Täringskog 
Erik Lidberg 
Elisabet Edner 
Sari Bengtsson 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Protokollsutdrag från UN 2020-01-28  
Tjänsteskrivelse från UN 2020-01-28  
Handlingsplan för planerade åtgärder inom Individ- och familjeomsorgen i Båstads kommun 
Handlingsplan Individ och familj - PPT 
 
Samråd har skett med: 
Elisabet Edner 
Erik Lidberg 
 
 



 

Utbildningsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2020-01-28 1 av 2 

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 

 

 

UN § 9  Dnr UN 000420/2019 - 600 

Handlingsplan Individ och familj 

 
Beskrivning av ärendet På uppdrag Utbildningsnämnden har individ- och familjeomsorgen tagit fram 

en handlingsplan som beskriver åtgärder som vidtas och kommer att vidtas 
med anledning av de brister som kommit till nämndens kännedom. 
Handlingsplanen anger även vägval i ett strategiskt perspektiv.  

 
 Under 2019 har missförhållanden inom individ- och familjeomsorgen 

uppdagats, vilket har fått följden att ett stort antal Lex Sarah –rapporter inkom 
till nämnden. En extern utredare har utrett rapporterna och utredningen har 
efter beslut i Utbildningsnämnden anmälts till IVO – Inspektionen för vård och 
omsorg. IVO har valt att öppna ett tillsynsärende och förvaltningen har ombetts 
att redovisa såväl akuta som planerade åtgärder för att komma tillrätta med 
missförhållande och brister som uppmärksammats. 

 
 Beslutet att avveckla Skutans stödboende har tagits i ett sent skede under ¨året, 

vilket har lett till att kostnaderna för avvecklingen överförs till 2020. Fyra av 
medarbetarna kommer i första hand beredas anställning i annan verksamhet, 
då de inte har den kompetens som krävs inom myndighetsutövning.  

 
 Handlingsplanen visar på vägval som innebär att det förebyggande 

perspektivet stärks i förhållande till nuläget, för att med tidiga insatser på 
hemmaplan förhindra onödiga institutionsplaceringar. Handlingsplanen utgår 
från individ- och familjeomsorgens olika områden och hänvisar också till de 
behov som finns för att möjliggöra åtgärderna.  

 Det totala antalet tjänster ökar inte men kräver en kommunal finansiering i 
form av budget, för att möjliggöra byggandet av en långsiktig organisation. 

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från Lena Täringskog, tf. IoF-chef, daterad 2020-01-17 med 

tillhörande bilagor.  
 
Föredragande Lena Täringskog, tf. IoF-chef, föredrar ärendet.  
 
Yrkanden Marie-Louise Nilsson (BP): Bjärepartiet yrkar avslag för den del som rör nya 

befattningar för 4,7 miljoner kronor med följande motivering: Bjärepartiet 
anser att det är för tidigt att anslå 4,7 miljoner med tanke på den kaosartade 
situation som förelegat inom Individ och familj. Vi anser att organisationen 
efter alla nyrekryteringar behöver sätta sig.  

 
 Thomas Nerd (S), Susanne Jung (M), Ninni Markow (M), Ingrid Zäther (S) och 

Mats Lundblad (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag.  
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Propositionsordningar Ordförande förklarar att han först avser ställa proposition på förvaltningens 

förslag gällande handlingsplanen och organisationsskissen för att därefter 
ställa proposition förvaltningens förslag gällande nya befattningar. Denna 
propositionsordning godkänns.  

 
 Efter framställd proposition gällande handlingsplan och organisationsskiss 

finner ordförande att dessa har bifallits enligt förvaltningens förslag.  
 
 Därefter ställer ordförande proposition på Thomas Nerds mfl bifallsyrkande till 

förvaltningens förslag gällande nya befattningar för 4,7 miljoner kronor samt 
på Marie-Louise Nilssons (BP) avslagsyrkande gällande denna del. Efter 
framställd proposition finner ordförande att förvaltningens förslag bifallits.  

 
Beslut Utbildningsnämnden  beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 

1. Fastställa förslaget till handlingsplan för åtgärder och vägval inom individ 
och familjeomsorgen, inklusive organisation och dimensionering och 
resurssättning av densamma 

2. Avvecklingen av Skutans personal finansieras med resurser från tidigare års 
överskott 

3. Anslå 4,7 mkr för att stärka det förebyggande arbetet i förhållande till 
nuläget och därmed förhindra onödiga institutionsplaceringar. 

 
Protokollsanteckning Protokollsanteckning från Samverkan för Bjäre: Ett uppföljningsdokument bör 

tas fram för att kunna följa handlingsplanen. Detta ska sedan följas upp 
månadsvis vid nämndens sammanträden. Utöver detta bör en extern 
uppföljning göras, exempelvis en gång i halvåret. 

 
Reservation Bjärepartiet reserverar sig mot beslutet.  
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Datum: 2020-01-17 Till: Kommunfullmäktige 
Handläggare: Lena Täringskog tf chef IoF 

Dnr: UN 000420/2019-600  
 
 

Handlingsplan för åtgärder och vägval inom Individ och familj 
 
Förslag till beslut 
Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
Fastställa förslaget till handlingsplan för åtgärder och vägval inom individ och familjeomsorgen, 
inklusive organisation och dimensionering och resurssättning av densamma, 
 
Avvecklingen av Skutans personal finansieras med resurser från tidigare års överskott, 
 
Anslå 4,7 mkr för att stärka det förebyggande arbetet i förhållande till nuläget och därmed för-
hindra onödiga institutionsplaceringar. 
 

Sammanfattning av ärendet 
På uppdrag Utbildningsnämnden har individ- och familjeomsorgen tagit fram en handlingsplan 
som beskriver åtgärder som vidtas och kommer att vidtas med anledning av de brister som 
kommit till nämndens kännedom. Handlingsplanen anger även vägval i ett strategiskt perspek-
tiv.  

 
Bakgrund 
Under 2019 har missförhållanden inom individ- och familjeomsorgen uppdagats, vilket har fått 
följden att ett stort antal Lex Sarah –rapporter inkom till nämnden. En extern utredare har utrett 
rapporterna och utredningen har efter beslut i Utbildningsnämnden anmälts till IVO – Inspekt-
ionen för vård och omsorg. IVO har valt att öppna ett tillsynsärende och förvaltningen har om-
betts att redovisa såväl akuta som planerade åtgärder för att komma tillrätta med missförhål-
lande och brister som uppmärksammats. 
 
Beslutet att avveckla Skutans stödboende har tagits i ett sent skede under ¨året, vilket har lett till 
att kostnaderna för avvecklingen överförs till 2020. Fyra av medarbetarna kommer i första hand 
beredas anställning i annan verksamhet, då de inte har den kompetens som krävs inom myndig-
hetsutövning.  
 
Handlingsplanen visar på vägval som innebär att det förebyggande perspektivet stärks i förhål-
lande till nuläget, för att med tidiga insatser på hemmaplan förhindra onödiga institutionsplace-
ringar. Handlingsplanen utgår från individ- och familjeomsorgens olika områden och hänvisar 
också till de behov som finns för att möjliggöra åtgärderna.  
Det totala antalet tjänster ökar inte men kräver en kommunal finansiering i form av budget, för 
att möjliggöra byggandet av en långsiktig organisation. 
 
Barnperspektiv 
Barnperspektivet finns med som en aktiv del i handlingsplanen inte minst genom tankar kring 
delaktighet, möjlighet till information samt med hänvisning till hur den nya barnkonventionen 
implementeras i utredningsarbetet. 
 
 



 
 

 
 

 

 

 

 

Individ och familjeomsorg 

2020-01-13 

Handlingsplan för planerade åtgärder inom Individ- och familjeomsorgen i Båstads 

kommun 

Under 2017- 2019 har ett antal missförhållanden uppmärksammats inom individ- och 

familjeomsorgen, missförhållanden som fått konsekvenser för såväl medborgare, verksamhet, 

medarbetare och inte minst ekonomi. Bristerna har uppmärksammats av IVO genom tillsyn av 

myndighetsutövning 2017 och stödboende 2019, samt av organisationen genom Lex Sarah 

anmälningar vilket föranlett att vi är i en pågående tillsyn av IVO. Det pågår även en granskning 

av kommunrevisionen, med anledning av detta. På uppdrag av utbildningsnämnden har en 

handlingsplan tagits fram, som berör alla ovanstående perspektiv. Handlingsplanen utgår från 

verksamhetens olika delar och har ett tydligt förebyggande perspektiv.  

I nuläget har vi en situation som kräver extra åtgärder för att vända verksamheten till en mer 

framåtsyftande organisation. Vi försöker bygga strukturer i bemanning, system och 

administration samt ekonomi, samtidigt som vi aktivt är i en nedmontering av boende och ska 

hantera omplaceringar/avveckling av såväl klienter, personal och lokaler.   

En försvårande omständighet är osäkerheten kring de ekonomiska resurserna – att vända en 

verksamhet förutsätter medvetna satsningar på personal, kunskapsutveckling och system.  

Avsaknad av ledningssystem, rutiner och riktlinjer påverkar handläggarnas arbetssituation i 

hög grad – arbetet med att skapa detta påbörjas nu med stöd av konsult. Detta är ett 

långsiktigt arbete som sedan ska underhållas löpande i takt med förändringar i lagstiftning, 

reglementen mm. Samtidigt ska ett nytt verksamhetssystem implementeras, som kommer att 

påverka handläggningen och kommunikationen med de vi är till för på ett mycket positivt sätt. 

Medarbetare och ledarskap 

En central del i socialsekreterarens introduktion och fortsatta arbete, är betydelsen av det nära 

ledarskapet. Vi vill vara en kunskapsbaserad organisation som vilar på socialtjänstlagens grund 

och därför ska enhetschefer i en ny organisation ha socionomutbildning och egen erfarenhet 

av  myndighetsutövning och ledarskap.  Detta stärker organisationen vid eventuell frånvaro 

och ger en tydlig roll för ledaren. Kompetens hos socialtjänstens personal är en nyckelfråga i 

myndighetsutövning, efter avslutad socionomutbildning som är en generalistutbildning har 

man inte de färdigheter som behövs vilket i sin tur ställer krav på en bra introduktion. 

Socialstyrelsen har via Kunskapsguiden skapat ett bra introduktionsprogram, som kommer att 



 
 

 
 

 

 

 

 

praktiseras för nya socialsekreterare som rekryterats. Utöver detta ska vi under 2020 i en 

kompetensutvecklingsplan analysera behov av kompetenshöjande åtgärder. 

Socialsekreterarna har fortlöpande 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 därutöver utveckla 

kravställande och introduktion av nya handläggare.  

Planerad åtgärd: 

Upprätta en kompetensutvecklingsplan där grundutbildning i BBIC ingår samt även utbildning 

för 

BBIC-utbildare. 

Mottagningsenheten 

Mottagningsenhetens syfte är att ta emot alla nyansökningar och orosanmälningar som 

inkommer, även av akut karaktär. En väg in ska stå för tillgänglighet och service och förenkla 

för medborgaren att ganska omgående få stöd. Enheten har också en viktig roll i att göra 

skyddsbedömningar och förhandsbedömningar och ska vara bemannat utifrån möjlighet till att 

agera snabbt då det finns risk för att barn far illa exempelvis. Det är viktigt att kunskapen kring 

såväl barn/unga, vuxna samt ekonomiskt bistånd finns i gruppen, samt att det finns möjlighet 

till handledning i svåra ställningstagande.  

Enhetschef för enheten är rekryterad med uppdrag att vidareutveckla metod för samverkan 

med öppenvård, så att serviceinsatser snabbt kan sättas in utan fördröjning. 

Planerad åtgärd: 

För att säkerställa en rättssäker handläggning av inkomna ärenden så finns behov av utökning 

av socialsekreterare med barn och unga kompetens. 

Barn och ungdomsvård 

Barn och ungdomsvården är den enhet som har haft de största förändringarna under det 

gångna året. En hel arbetsgrupp har bytts ut och ”gamla brister” har uppdagats som fordrat 

kartläggning för att analysera vad som behöver åtgärdas. Ett eftersatt område är 

familjehemssekreterarens och barnsekreterarens roller – för att komma tillrätta med tidigare 

brister och en stor arbetstyngd måste enheten stärkas upp med en socialsekreterare 

omgående för att undvika sjukskrivningar. 



 
 

 
 

 

 

 

 

Planerad åtgärd:  

Förstärkning av 1,0 tjänst tillsätts omgående. Eftersom det finns en strategisk plan att ingå i en 

gemensam familje- och jourhemsenhet som ska startas inom ramen för Familjen Helsingborg 

görs satsningen i form av en tidsbegränsad anställning. 

Behovsprövade insatser som kan beviljas för barn och unga är kontaktperson/kontaktfamilj 

och behandlingsinsatser, vilka är viktiga redskap och stödjande framgångsfaktorer i tidiga 

insatser för barn och unga som har en social utsatthet. Dessa behöver utvecklas i nära 

samverkan med skolan, för att främja skolnärvaron. 

Barnets delaktighet och barns tillgång till information ska förbättras, så att det motsvarar 

barnkonventionens artiklar. 

Planerad åtgärd: 

 ”Koll på soc” är en webbplats för barn om socialtjänsten och vad den kan erbjuda barn som 

behöver stöd och skydd, denna information ska vi ge barn och unga som får insatser. 

Uppdatering av individ- och familjeomsorgens hemsida ska göras och där ska länk till 

ovanstående publiceras. 

Rutin för myndighetsutövning med fokus på barns delaktighet framarbetas under 2020. 

Öppenvårdsinsatser 

Öppenvårdsinsatser kan innebära allt från stöd i ett tidigt skede för att minimera risk för 

framtida svårigheter, till insatser som riktar sig till en viss målgrupp som redan har påtagliga 

problem. Insatsen är oftast frivillig och kan ges till barnet och/eller till vårdnadshavare så att 

det indirekt kommer barnet tillgodo. Vissa insatser kan barn få utan vårdnadshavares samtycke 

t.ex. samtalskontakt enligt Socialtjänstlagen.  

Det finns också möjlighet att ge öppna insatser till barn och familjer som en service utan 

utredning och beslut, vilket har prövats i många kommuner med mycket goda resultat. 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 föräldrastöd/föräldrautbildning. 

 

 

Planerad åtgärd: 



 
 

 
 

 

 

 

 

Att aktivt planera för en utbyggd öppenvård i samverkan med skola, elevhälsa och 

fritidsverksamhet.  Ökad samverkan kring barn och unga med funktionsnedsättning, för att 

skapa goda förutsättningar för barnets utveckling enligt Socialstyrelsens modell. Utveckla 

föräldrautbildningarna.  

Placeringar i heldygnsvård 

Under de senaste åren har en ökning av placeringar skett med undantag för 2018, då det var 

en markant minskning. Det finns med all säkerhet en koppling mellan den minskningen och de 

brister som senare uppdagades inom verksamheten. Med ett ökat förebyggande arbete så är 

målet att successivt minska placeringarna över tid. 

Vi kommer att följa utvecklingen över tid, genom den statistik som tas fram i samverkan med 

ekonomienheten. 

Planerad och pågående åtgärd: 

Stödboendet Skutan avvecklas i början av 2020, vilket föranleder omplacering av en alternativt 

två boende. För att tillgodose behovet av stöd till de barn som flyttat ut i egen lägenhet i 

Båstad, bibehålls 2 medarbetare från Skutan att utföra detta stöd. Övrig personal har i 

dagsläget inte den kompetens som krävs inom individ och familjeomsorg, men kommer att 

omplaceras till annan verksamhet. 

Placeringar kommer alltid ske i upphandlad verksamhet, med ytterst få undantag pga specifikt  

dokumenterade behov som kräver särskild kompetens. Uppföljning ska genomföras enligt 

lagkrav. 

 

Verksamheten har svårigheter och saknar tid för 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 medverka i samverkan kring en gemensam familjehems- och jourhemsverksamhet, som 

planeras tillsammans med övriga kommuner i Nordvästra Skåne. Verksamheten kommer att 

erbjuda stöd till familjehem även under helger. Planerad start 2020.  

Att köpa Familjerätt från Helsingborgs stad där även stöd till barn erbjuds. Möjligt att göra 

under 2020, insats är motsvarande den resurs vi har idag för funktionen. 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

Samverkan 

Samverkan med andra aktörer är en central uppgift för socialtjänsten, då barns och ungas 

situation berörs av våldsutsatthet, hemlöshet, ekonomiskt bistånd och missbruk. När det gäller 

barn med funktionsnedsättning och eller psykisk ohälsa är samverkan med LSS och 

socialpsykiatri ovärderlig.  

Planerad åtgärd: 

Under 2020 ska samverkan mellan skola, fritid, LSS och socialpsykiatri samt  BUP öka - 

utgångspunkten är individens behov. Arbetet som gäller samverkan med polis, utbildning, fritid 

och socialtjänst kompletteras med att  representant från socialpsykiatri/LSS bjuds in. 

Vuxenenhet/missbruks- och beroendevård 

Nationell statistik visar att frivilliga vård- och behandlingsinsatser enligt socialtjänstlagen till 

vuxna personer med missbruksproblematik minskar. Samtidigt ökar andelen som vårdas enligt 

LVM kraftigt. Psykisk ohälsa är vanligt bland personer med beroendeproblematik vilket kan 

kräva vård, stöd och behandling från flera myndigheter och verksamheter. Detta innebär att 

vissa personer med beroende behöver hjälp med att samordna dessa åtgärder.  

Pågående åtgärd: 

Genom statliga medel för psykisk hälsa har en psykiatrisamordnare anställts from 1 januari 

2020, placerad inom socialpsykiatrin/vård och omsorg med uppdraget att samordna aktiviteter 

från såväl skola, socialtjänst och hälso- och sjukvård. Inom ramen för dessa medel finansieras 

även en nätverksutbildning för en person inom vårt Förebyggande arbete. 

Planerad åtgärd: 

För att ha möjlighet att erbjuda vård och stöd till personer med missbruksproblem förstärks 

öppenvården med en behandlare, med huvuduppdrag våldsutsatta samt missbruk. Avtalet 

avseende stödsamtal med Helsingborgs stad sägs upp och kan i framtiden finansiera del av 

utökningen. Lång uppsägningstid gör dock att detta inte är möjligt under 2020. 

  



 
 

 
 

 

 

 

 

Stöd till våldsutsatta och våldsutövare 

En viktig del i socialtjänstens arbete med våldsutsatta handla om att ställa rätt frågor, för att 

upptäcka våldsutsatthet.  

Planerad åtgärd: 

Under 2020 ska vi introducera/vidmakthålla en standardiserad bedömningsmetod, för att 

dessa frågor inte ska glömmas bort i utredningsarbetet. Gäller  frågor till såväl vuxna som till 

barn och unga. 

Ekonomiskt bistånd 

Enligt nationell statistik har vi en låg kostnad för ekonomiskt bistånd i Båstad. Av erfarenhet 

vet vi att denna insats är konjunkturkänslig och påverkas av ökad arbetslöshet och av att 

exempelvis Arbetsförmedlingens uppdrag förändras. Ett utökat samarbete med 

Arbetsmarknadsenheten kan skapa förutsättningar för att flödet mellan enheterna går 

snabbare och därmed kan ledtiden till självförsörjning bli kortare. Detta är inte minst viktigt ur 

ett klientperspektiv, för en ökad självkänsla och meningsfull tillvaro. Det motverkar också att 

barnen i familjen ser ekonomiskt bistånd som ett normaltillstånd i sitt framtida vuxenliv. 

Planerad åtgärd: 

Samverkan med AME för en förbättrad process från ansökan till åtgärd.  

Vi har en intention att i samband med införande av Life care – Procapitas nya modul, ha 

möjlighet att digitalisera ansökningsprocessen i samverkan med IT-enheten. Det kan förkorta 

handläggningstiden samt ge en bättre arbetsmiljö för socialsekreteraren. En handläggartjänst 

kopplad till nyanlända tas bort from årsskiftet men behöver ersättas med ny medarbetare som 

kan arbeta såväl med vuxen som ekonomiskt bistånd, för en minskad sårbarhet vid enheten. 

Här finns också en plan att tillsammans med AME ingå i en ESF-ansökan för att öka 

socialsekreterarnas kunskap kring digitalisering och vilken nytta den kan göra i vår verksamhet. 

Det är Familjen Helsingborg som står för ansökan och egeninsatsen är tid. 

Hemlöshet 

Arbetet med hemlöshet ska bli mer proaktivt, för att förhindra vräkning och mer omfattande 

åtgärder.  

Planerad åtgärd: 



 
 

 
 

 

 

 

 

Hemlösa med missbruk och samtidig psykisk ohälsa är en särskilt utsatt grupp, där vi 

tillsammans med socialpsykiatrin inom vård och omsorg har ett intresse av att titta på metoder 

som används av andra kommuner tex. Bostad först eller boendeinsatsen Vårdkedja.  

Samverkan med Båstadhem ska vara förstahandslösningen gällande lägenheter, för att slippa 

onödigt dyra bostadslösningar. Regelbundna möten där vi framställer de behov som finns, ska 

skapa förutsättningar för nya lösningar som t.ex. genomgångsboenden. 

 

Verksamhetsfrågor 

Verksamheten saknar ledningssystem och ett systematiskt kvalitetsarbete, det saknas rutiner 

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. 

Påbörjad åtgärd: 

Konsult/processledare kommer tillsammans med respektive personalgrupp arbeta  fram rutiner 

och processer som ett stöd i arbetet. Utvecklingsarbetet påbörjas i januari enligt upprättad 

plan. 

Brister i dokumentation och i hantering av inkomna och upprättade handlingar påverkas i hög 

grad av ett verksamhetssystem som inte stödjer handläggningsprocessen, vilket försvårar 

utredningsarbetet och medverkar till långa utredningstider och felaktigheter. 

Genomförd samt pågående 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. Plan för implementering kommer att 

upprättas inom kort. 

Verksamheten har i dagsläget få kontrollpunkter, vilket gör att brister inte upptäcks i tid. Detta 

gäller till exempel utredningstider. 

Planerad åtgärd: 

Egenkontroller genomförs varje månad genom slumpvis urval av ärenden genomgår kontroll. 

Verksamhetsplanen kompletteras med mätbara mått och aktiviteter som kan följas upp 

systematiskt och redovisas fortlöpande för politisk nämnd. 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 Ekonomi 

Tillsammans med ekonomienheten har ett antal brister kartlagts varav vissa redan har 

åtgärdats, medan andra förbättringar kommer att ske successivt. Kostnader har inte förts där 

de hör hemma, vilket innebär att det finns vissa felkällor i det material som har redovisats. 

Detta kommer att åtgärdas inför 2020. 

 

Planerad åtgärd: 

Ett antal nya rutiner kommer att tillskapas som tex.: 

- Rutin för återsökning från Migrationsverket 
- Rutin för bokföring av placeringar SoL, LVU, LVM etc. 
- Rutin utbetalningar ekonomiskt bistånd – två ledskontroll 
- Rutin försäkringsersättning 
- Rutin för kontroll av att placeringar är upphandlade 
- Rutin för placeringskostnader där moms 6 % kan återsökas 
- Rutin för föräldrars underhållsskyldighet vid placering 

 

Bevakning av statsbidrag kommer att ske året runt, liksom utlysta medel från Länsstyrelsen, 

Boverket eller genom kommunalförbundet som hanterar vissa statsbidrag. 

Det totala antalet tjänster inom verksamheten ökar inte, men kräver en budgetfinansiering för 

att en långsiktigt stabil organisation ska vara möjlig. 

Omvärldsbevakning 

IoF kommer att delta aktivt i de nätverk som finns mellan kommuner i Skåne, i första hand i 

Familjen Helsingborg. I dessa nätverk arbetar man gemensamt fram förslag till utvecklings- och 

förbättringsområden, där den lilla kommunen har stor nytta av andra kommuners resurser och 

möjligheter.  



Handlingsplan Individ‐ och familj

• Framtagen på uppdrag av UN och en del av svar till IVO
• Beskriver nödvändiga åtgärder för att komma tillrätta 
med missförhållanden ‐ fortfarande allvarligt läge där 
tidigare brister påverkar arbetet och där vi fortfarande 
inte klarar lagstadgade utredningstider fullt ut

• Nuläge – planering för implementering av nytt 
verksamhetssystem samt processarbete för 
ledningssystem enligt socialstyrelsens föreskrifter

• Handlingsplanen har ett tydligt fokus på förebyggande 
åtgärder, för att minska institutionsvård och öka 
hemmaplanslösningarna



Organisationsskiss IoF

TF IoF‐chef

Utvecklings
ledare/bitr 
IoF‐chef

MOTTAGNINGSENHET

Enhetschef

Kvalificerad administratör 
50%
Assistent 
Assistent 

Socialsekreterare
Socialsekreterare
Socialsekreterare

BEHOV
Socialsekreterare 1,0

BARN OCH UNGA ENHET
Enhetschef
1:e socialsekreterare
Socialsekreterare
Socialsekreterare
Socialsekreterare
Socialsekreterare
Familjehemssekreterare
Barnsekreteraremiljehem
Familjerätt
BEHOV
Socialsekreterare 1,0

EKONOMISKT 
BISTÅND/VUXEN

Enhetschef

Socialsekreterare ekb
Socialsekreterare ekb
Socialsekreterare ekb
Socialsekreterare ekb
Budget & skuldrådgivare
Socialsekreterare vuxen
Socialsekreterare vuxen
BEHOV
Socialsekreterare 1,0

FÖREBYGGANDE ENHET

Enhetschef

Öppenvård behandlare
Öppenvård Behandlare
Öppenvård Behandlare
Boendehandläggare 
Boendestödjare 
Boendestödjare 
Brobyggare 
Kurator 25% 
familjecentral
BEHOV
Behandlare våld/missbruk 
1,0
Boendestödjare 2,0



Nuvarande organisation 2020
Tf IOF‐chef  ‐ 1 årsarbetare
Utvecklingsledare/bitr IOF‐chef ‐ 1 årsarbetare
Mottagningsenhet  ‐ 6,5 årsarbetare
Barn och unga   ‐ 9 årsarbetare
Vuxenenhet/ekonomiskt bistånd   ‐ 8 årsarbetare
Förebyggande enhet  ‐ 8,25 årsarbetare 

Sammanlagt exklusive Skutan ‐ 33,75 årsarbetare

Skutan – 6 årsarbetare
Sammanlagt 39,75 årsarbetare



Behov 

IoF‐chef  ‐ 1 årsarbetare 
Utvecklingsledare ‐ 1 årsarbetare
Mottagningsenhet  ‐ 6,5 + 1 årsarbetare 
Barn och unga   ‐ 9 + 1 årsarbetare
Vuxenenhet/ekonomiskt bistånd   ‐ 8 + 1
årsarbetare
Förebyggande enhet  ‐ 8,25 + 3 årsarbetare
Skutan ‐ 6 ‐ 6 årsarbetare

Sammanlagt 39,75 årsarbetare 



2020 års extern finansiering av IoF organisation
• 1.100 tkr, balansresurs

UPPHÖR 2020‐12‐31

Ca 2,25 tjänst Brobyggare
Boendekoordinator
ca 50 % Socialsekreterare försörjningsstöd t.o.m. juni

• 2.039 tkr, Migrationsverket schablonersättning
beräknas uppgå motsvarande 50% av 2019 års bidrag

Ca  4,5 tjänst Barnsekreterare
Socialsekreterare försörjningsstöd
Boendestödjare
Boendestödjare
ca 50 % Socialsekreterare försörjningsstöd t.o.m. juni

• 365 tkr, Socialstyrelsen bidrag 
beräknas beviljas ca 50% av 2019 års bidrag

Ca  0,5 tjänst  50% 1:e socialsekreterare

• Kurator familjecentral 25 % finansieras under 2020 med statliga medel 
psykiatriprojekt



Personalresurser som inte är 
finansierade år 2020 

• SKUTANS personal (4 tjänster av 6), äskar finansiera 
avveckling med resurs från tidigare års överskott

• Ca 1.700 tkr (ca 3 tjänster) intäkter sjunker

• BEHOV av nya tjänster ca 3  mkr (6 tjänster)
Socialsekreterare, mottagningsenhet
Socialsekreterare familjehemssekreterare/barnsekreterare
Socialsekreterare vuxen
Behandlare, våld och missbruk
Boendestöd 2 personer (förslag att omplaceras från Skutan)



Beslutade besparingar

Nedläggning av Skutan beslut skulle fattats innan 
1/9, men detta verkställdes inte. Beslut om 
nedläggning fattas i slutet av november, förhandling 
avslutas i mitten av december.
• 1 personal avslutad 191231
• 4 personal omplaceras/avvecklas
• 2 personal kvar i boendestöd – uttalat behov
• 1 socialsekreterare ekonomiskt bistånd avvecklas
• 1 Brobyggare vilande – tjänst inom skolan



Strategiska val

• Beslut att gå in i Familjen Helsingborgs planerade 
samverkan kring familje‐ och jourhem – oklart 
tidsperspektiv. Innebär även stöd till familjehem och 
jourhem under obekväm tid och helger. Start ännu 
oklart.

• Beslut att köpa tjänsten Familjerätt från Helsingborgs 
stad ‐ ingången är att överföra resurs motsvarande 
anställning idag. Finns redan etablerad och innebär 
även stöd till barnen. Möjlig att genomföra i år.

• Ingår som tidigare i den gemensamma jouren för 
Nordvästra Skåne, med Helsingborgs stad som ansvar



Frågeställningar

Hur vänder vi verksamheten från akut till 
förebyggande?
Besvärlig ekonomisk situation 2020 – blir än värre 
till 2021, då buffertpengarna försvinner.
IVO:s pågående tillsyn – vad kommer den att 
innebära? De har begärt komplettering och ska fatta 
beslut om hur de fortsätter sin tillsyn efter mötet 
den 21/1. Konsekvenser? 
Viktigt att visa att vi tar tillsynen på allvar!
Är den bristande ekonomin en fråga för KS och 
budgetberedningen? Hur gör vi i år?



Analysunderlag 
Individ- och 
familjeomsorg

Februari 2020



Kostnadsutvecking I o F (tkr)

onsdag den 4 mars 2020

 ‐

 10 000

 20 000

 30 000

 40 000

 50 000

 60 000

2015 2016 2017 2018 2019

Individ och familj, (tkr)

Intäkter Ekonomiskt bistånd Placeringskostnad Egna familjehem Personalkostnad Övriga kostnader TOTALT netto



Kostnad individ och familj, kr/inv

onsdag den 4 mars 2020
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Kostnad I o F, kr/inv – Båstad jämfört med 
kommuner i Sverige

Flen

Vellinge

Båstad



Referenskostnadskvot individ- och 
familjeomsorg, index

onsdag den 4 mars 2020

Båstad



Referenskostnadskvot I o F, jämfört med 
liknande kommuner

onsdag den 4 mars 2020
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Kostnad I o F, kr/inv – Båstad jämfört med 
liknande kommuner 

onsdag den 4 mars 2020
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Nettokostnadsavvikelse individ- och 
familjeomsorg 2018 (Skåne)

onsdag den 4 mars 2020
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Kostnad I o F, kr/invånare – Båstad jämfört 
med Skåne läns kommuner

onsdag den 4 mars 2020
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Kostnad I o F, trend

onsdag den 4 mars 2020



HME- Båstad jämfört med kommuner i 
Skåne 2018/2019

onsdag den 4 mars 2020
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HME ‐ hållbart medarbetarengagemang 2018‐2019



Sammanfattning

• Relativt låg kostnad per invånare jämfört med 
genomsnittet bland Sveriges kommuner

• Den 10:e lägsta kostnaden per invånare jämfört 
med Kommuner i Skåne

• Båstads referenskostnadskvot låg (59,9). Kvot 
under 100 innebär låg referenskostnad och kvot 
över 100 hög referenskostnad. Låg kvot indikerar 
att kostnadsnivån bör vara låg i jämförelse med 
andra kommuner. 

onsdag den 4 mars 2020



• Kostnadsläget under 2018 var 6,3 % dyrare än 
referenskostnaden

• Trend: Fram till 2015 har kostnadsläget varit lågt. 
Mellan åren 2015 – 2017 en kraftig uppgång, från 
2018 en tillfälligt minskning och uppåt igen under 
2019.

• Svårt att jämföra kostnaderna på ansvarsnivå, 
eftersom det funnits brister i konteringen

• Det har även varit brister i rapporteringen av data 
till KKiK och övriga kvalitetsundersökningar.

onsdag den 4 mars 2020



• Personalomsättningen har varit hög och 
arbetsmiljön mindre bra. HME (hållbart 
medarbetarengagemang) 63, sämst bland 
kommuner i Skåne (av kommuner som deltagit i undersökningen)

• För att komma till rätta med bristerna, krävs det 
kontinuitet  samt chefer och personal med rätt 
kompetens . Även om verksamheten har en 
positiv nettokostnadsavvikelse, behövs det en 
tillfälligt utökad budget för att arbeta ”ikapp” och 
upprätta en välfungerande organisation med 
tydliga roller och rutiner.

onsdag den 4 mars 2020



• Det behövs en kontinuerlig och systematisk 
uppföljning vad gäller både ekonomi och kvalitet. 

Vid uppföljningen behövs det relevanta nyckeltal 
avseende verksamheten,  ekonomi och personal 
kombinerat med dialog. Hela styrkedjan behöver 
engageras.

OBS! Det senast tillgängliga resultatet för många nyckeltal i Kolada är 2018.

onsdag den 4 mars 2020



Individ och familj

onsdag den 4 mars 2020



Individ och familj forts.

onsdag den 4 mars 2020
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Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 

 

 

KSau § 41  Dnr KS 001100/2017 - 900 

Revidering av arvodesreglemente - Gruppledararvode 

 
Beskrivning av ärendet För att uppnå en budget i balans för kommunfullmäktige har dialog förts mellan 

kommunfullmäktiges ordförande och gruppledarna. Gruppen har kommit fram 
till att minska gruppledar-arvodet från 5 % till 3.5 % från och med april. Detta i 
syfte att uppnå budget i balans.  

 
 Förändringar i arvodesnivåer bör noga övervägas, då det kan få negativa 

effekter på styrningen i den politiska organisationen      
 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från kanslichef Olof Nilsson, 2020-02-14.      
 
Förvaltningens förslag 1. Arvodesnivån för gruppledare ändras från 5 % till 3.5 %. 
 
 2. Förändringen gäller från och med april 2020. 
 
Yrkanden Ingela Stefansson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.       
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 

1. Arvodesnivån för gruppledare ändras från 5 % till 3.5 %. 
 
2. Förändringen gäller från och med april 2020.    

     

 
 
 

 



 Tjänsteskrivelse  
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Datum:  2020-02-14. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr: KS 001100/2017 – 900 
 
 

Revidering av arvodesreglemente - gruppledare 
 
 

Förslag till beslut 
 
1. Arvodesnivån för gruppledare ändras från 5% till 3.5%. 
2. Förändringen gäller från och med april 2020. 

 
Sammanfattning av ärendet 
För att uppnå en budget i balans för kommunfullmäktige har dialog förts mellan kommunfull-
mäktiges ordförande och gruppledarna. Dialogen har lett fram till förslaget om att minska 
gruppledararvodet från 5% till 3.5% från och med april. Detta i syfte att uppnå budget i balans.  
 
Förändringar i arvodesnivåer bör noga övervägas, då det kan få negativa effekter på styrningen 
i den politiska organisationen.  
 

Bakgrund 
Vid arbete med den politiska organisationens detaljbudget för 2020 har det uppmärksammats 
svårigheter att nå budget i balans för kommunfullmäktige. Överläggning har skett tillsammans 
med partiernas gruppledare för att finna lösningar. 
  

Aktuellt 
För att säkerställa att kommunfullmäktiges budget är i balans föreslås kommunfullmäktige 
besluta att ersättningsnivån för gruppledare ska minskas från 5% till 3.5% från och med 2020-
04-01. Det innebär att årsarvodet förändras från 36 936 kronor till 25 855 kronor. 
 
Förändringen i arvodesnivå kommer att påverka gruppledarnas möjlighet att delta på månat-
liga gruppledarträffar som arrangeras av kommunfullmäktiges ordförande. Träffarna är till för 
att information, dialog och överläggningar. Arvodesnivån ska vara i proportion till det arbete 
som förväntas, så mot bakgrund av det kommer antalet sammankomster att minska.  
 
Konsekvenser av beslut 
 

Samhälle 
I dagsläget uppgår kommunens samtliga årsarvodera förtroendeuppdrag till 3,44 heltidsarvo-
derade, men fördelat över 23 uppdrag. Den föreslagna förändringen innebär en minskning med 
0,12 enheter totalt. Det är av vikt för den politiska organisationens vitalitet att minskningar av 
årsarvoderade sker efter noga övervägande, då det annars riskerar att leda till svårigheter att 
styra den politiska organisationen och att ta ansvar för verksamheterna som bedrivs för med-
borgarnas bästa. 
 
 
Kommunledningskontoret 
Olof Nilsson, Kanslichef 
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Beslutet ska expedieras till: 
Författningssamlingen 
Gruppledare 
HR-servicecenter 
 
Samråd har skett med: 
Gruppledare 
Kommunfullmäktiges ordförande 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
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Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 

 

 

KSau § 40  Dnr KS 000006/2020 - 903 

Utbetalning av partistöd 2020  

 
Beskrivning av ärendet Det kommunala partistödet regleras i 4 kap. §§ 29-32 kommunallagen. Där 

framgår det att kommunen får lämna sådana bidrag till de partier som finns 
representerade i fullmäktige, men att det inte får utformas på så att det 
otillbörligt gynnar eller missgynnar ett parti.       

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från kanslichef Olof Nilsson med tillhörande bilaga, 2020-01-

02.    
 
Förvaltningens förslag Partistöd 2020 betalas ut enligt följande: 
 
Parti Grundstöd Antal mandat i KF Stöd/mandat Totalt 

 
Moderaterna 20 000 kr 10 10 000 kr 120 000 kr 
Bjärepartiet 20 000 kr 9 10 000 kr 110 000 kr 
Centerpartiet 20 000 kr 6 10 000 kr 80 000 kr 
Socialdemokraterna 20 000 kr 6 10 000 kr 80 000 kr 
Liberalerna 20 000 kr 4 10 000 kr 60 000 kr 
Sverigedemokraterna 20 000 kr 3 10 000 kr 50 000 kr 
Miljöpartiet 20 000 kr 2 10 000 kr 40 000 kr 
Kristdemokraterna 20 000 kr 1 10 000 kr 30 000 kr 

Totalt 2019  41  570 000 kr  
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
 Partistöd 2020 betalas ut enligt följande: 
 
Parti Grundstöd Antal mandat i KF Stöd/mandat Totalt 

 
Moderaterna 20 000 kr 10 10 000 kr 120 000 kr 
Bjärepartiet 20 000 kr 9 10 000 kr 110 000 kr 
Centerpartiet 20 000 kr 6 10 000 kr 80 000 kr 
Socialdemokraterna 20 000 kr 6 10 000 kr 80 000 kr 
Liberalerna 20 000 kr 4 10 000 kr 60 000 kr 
Sverigedemokraterna 20 000 kr 3 10 000 kr 50 000 kr 
Miljöpartiet 20 000 kr 2 10 000 kr 40 000 kr 
Kristdemokraterna 20 000 kr 1 10 000 kr 30 000 kr 

Totalt 2019  41  570 000 kr  
 

 

 
 



 Tjänsteskrivelse  
 

s 
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Datum: 2020-01-02. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr: KS 000006/2020 – 903 
 
 

Utbetalning av partistöd 2020 
 
 

Förslag till beslut 
 
Partistöd 2020 betalas ut enligt följande: 
 
Parti Grundstöd Antal mandat i KF Stöd/mandat Totalt 

 
Moderaterna 20 000 kr 10 10 000 kr 120 000 kr 
Bjärepartiet 20 000 kr 9 10 000 kr 110 000 kr 
Centerpartiet 20 000 kr 6 10 000 kr 80 000 kr 
Socialdemokraterna 20 000 kr 6 10 000 kr 80 000 kr 
Liberalerna 20 000 kr 4 10 000 kr 60 000 kr 
Sverigedemokraterna 20 000 kr 3 10 000 kr 50 000 kr 
Miljöpartiet 20 000 kr 2 10 000 kr 40 000 kr 
Kristdemokraterna 20 000 kr 1 10 000 kr 30 000 kr 

Totalt 2019  41  570 000 kr  

 
Sammanfattning av ärendet 
 
Det kommunala partistödet regleras i 4 kap. §§ 29-32 kommunallagen. Där framgår det att 
kommunen får lämna sådana bidrag till de partier som finns representerade i fullmäktige, men 
att det inte får utformas på så att det otillbörligt gynnar eller missgynnar ett parti.       
 

Aktuellt 
Kommunfullmäktige i Båstads kommun antog den 21 maj 2014, § 72, regler för partistöd. De 
reviderades och uppdaterades i samband med fullmäktiges sammanträde den 19 december 
2018, § 246. I reglerna framgår det att fullmäktige årligen ska fatta beslut om utbetalning av 
partistöd för innevarande år, samt även fatta beslut om hur mycket partistöd respektive parti 
ska erhålla. 
 
Enligt kommunfullmäktiges beslut den 24 januari 2018, § 11, erhåller varje parti representerat 
i fullmäktige ett grundstöd om 20 000 kr. Därutöver erhåller partierna 10 000 kr/mandat 
(som är tillsatt) i kommunfullmäktige. 
 
Utbetalning 
För att erhålla utbetalningen ska respektive parti, senast den 13 mars 2020 skicka in kontakt-
person samt postgiro/bankgironummer för utbetalningen. Om utbetalningen ska ske till bank-
konto ska kontobevis bifogas som visar att partiets kontaktperson är innehavarare 
av kontot som partistödet ska sättas in på. 
 
Uppgifterna ska skickas med e-post till bastads.kommun@bastad.se och märkas 
med ”Partistöd 2020”. 
 
 

mailto:bastads.kommun@bastad.se
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Redovisning av partistödet 
Partierna påminns härmed om att komma in med en skriftlig redovisning som visar att parti-
stödet har använts i enlighet med det ändamål som anges i 4 kap. § 29 kommunallagen samt 
partistödets syfte i enlighet med kommunens regler för partistöd. Redovisningen ska avse 
2019-01-01 – 2019-12-31 och skickas in till kommunfullmäktige (via kommunkansliet) senast 
sex månader efter redovisningsperiodens utgång, dvs. senast 2020-06-30. 
 
 
Kommunledningskontoret   Kommunledningskontoret 
Olof Nilsson, Kanslichef   Johan Peterson, Nämndsekreterare 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Samtliga partier representerade i kommunfullmäktige 
Ekonomiavdelningen 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Regler för partistöd samt partistödets storlek 
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Antagen	av	kommunfullmäktige	den	21	maj	2014,	§	72.	Dnr:	KS	604/14‐903.	
Reviderad	av	kommunfullmäktige	den	19	december	2018,	§	246.		Dnr:	KS	000604/2014‐903.	
Gäller	fr	o	m	2019‐01‐01.	
	

Regler för partistöd 
	
Lagstöd 
Partistödet	regleras	i	4	kap	29‐32	§§	kommunallagen	där	det	framgår	att	kommunerna	får	
lämna	sådana	bidrag,	men	att	stödet	inte	får	utformas	så	att	det	otillbörligt	gynnar	eller	
missgynnar	ett	parti.		
	
Valresultatet 
Valresultatet	utgör	beräkningsgrund	vid	fastställande	av	partistöd	och	andra	liknande		
situationer	då	mandatfördelningen	ligger	till	grund	för	en	fördelning.		
	
Ett	parti	är	representerat	om	det	har	fått	mandat	i	kommunfullmäktige	för	vilket	en	vald	
ledamot	är	fastställd	enligt	14	kapitlet	vallagen	(2005:837).	Det	är	Länsstyrelsen	som	
fastställer	detta.	
	
Skulle	en	situation	uppstå	i	kommunfullmäktige	att	en	ledamot	byter	parti	eller	inte	
representerar	något	parti,	tillfaller	det	mandatbundna	stödet	för	just	det	mandatet	
det	parti	för	vilket	ledamoten	ursprungligen	valdes	in	i	kommunfullmäktige.	
	
Partistödets syfte 
Partistöd	ges	till	de	politiska	partier	som	är	representerade	i	kommunfullmäktige.	Parti‐
stödet	ska	användas	för	att	stärka	de	politiska	partiernas	ställning	i	den	kommunala	
demokratin	och	stödet	ska	användas	för	politisk	verksamhet	med	anknytning	till	Båstads	
kommun.	Partistödet	ska	användas	till	ett	långsiktigt	och	kontinuerligt	arbete	för	att	öka	
medborgligt	inflytande	och	valdeltagande	i	kommunen.	
	
Grundstöd och mandatbundet stöd samt krav på representation 
Partistödet	ges	som	ett	grundstöd	och	ett	mandatbundet	stöd.	
	
Komunfullmäktige	fattar	årligen	i	januari	månad	beslut	om	utbetalning	av	partistödet	
samt	hur	mycket	partistöd	respektive	parti	ska	erhålla.	Det	mandatbundna	stödet	betalas	
endast	för	mandat	som	är	tillsatta	i	kommunfullmäktige,	det	vill	säga	det	betalas	inte	ut		
för	tomma	platser	i	kommunfullmäktige.	
	
Partistöd	får	bara	ges	till	ett	parti	som	är	en	juridisk	person.	
	
I det fall representationen i fullmäktige helt upphör 
Till	parti	som	upphör	att	vara	representerat	i	kommunfullmäktige	ges	partistöd	för	
återstoden	av	det	innevarande	året.	Detta	gäller	under	förutsättning	att	partiet	varit	
representerat	i	de	sex	månader	som	närmast	följer	efter	mandatperiodens	början.		
 
Redovisning av partistödet 
Mottagarna	av	kommunalt	partistöd	(de	politiska	partierna)	ska	årligen	till	kommun‐
fullmäktige	ge	in	en	skriftlig	redovisning	som	visar	att	partistödet	har	använts	i	enlighet	
med	det	ändamål	som	anges	i	4	kap	29	§	kommunallagen	samt	partistödets	syfte	enligt	
detta	dokument.	
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Redovisningen	ska	avse	perioden	1	januari	‐	31	december	varje	år	och	ges	in	till	
kommunfullmäktige	(kommunkansliet)	senast	sex	månader	efter	redovisningsperiodens	
(kalenderårets)	utgång.		
	
Av	redovisningen	ska	framgå:	
	
•	 Organisationsnummer	för	partiet.	
•	 Partiföreningens	stadgar.	
•	 Uppgift	om	partiföreningens	styrelseledamöter	samt	revisorer	för	innevarande	år.	
•	 Årsredovisning	från	föregående	år	samt	protokoll	från	årsmöte	som	visar	att	ansvars‐

frihet	beviljats.	Av	årsredovisningen	ska	det	framgå	hur	partistödet	har	använts.	
•	 Uppgift	om	partiföreningens	bankgiro,	plusgiro	eller	bankkonto.	Bankontouppgiften	

ska	styrkas	med	bankkontobevis.	
•	 Protokoll	från	partiföreningen	som	visar	vem	som	tecknar	föreningens	firma.	
	
En	av	mottagaren	(de	politiska	partierna)	utsedd	särskild	granskare	ska	granska	om	
redovisningen	ger	en	rättvisande	bild	av	hur	mottagaren	har	använt	partistödet.	
Granskarens	rapport	över	granskningen	ska	bifogas	redovisningen.	
	
Kommunfullmäktige	får	besluta	att	partistöd	inte	ska	betalas	till	parti	som	inte	lämnar	
redovisning	och	granskningsrapport	enligt	4	kap	31	§	kommunallagen.	
	
Utbetalning av partistöd, antal utbetalningar  
Kommunkansliet	ansvarar	för	att	förse	ekonomiavdelningen	med	underlag	för	utbetalning	
av	partistödet	i	februari	månad	årligen.		
	
Tolkning och tillämpning av reglerna om partistöd  
Kommunstyrelsen	tolkar	och	tillämpar	bestämmelserna	för	partistöd.		
	
Kommunstyrelsen	får	dock	inte	besluta	om	utbetalning	av	partistöd,	då	denna	rätt	enligt	
lag	är	förbehållen	kommunfullmäktige.	
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Antagen	av	kommunfullmäktige	den	21	maj	2014,	§	71.	Dnr:	KS	603/14‐903.		
Reviderad	av	kommunfullmäktige	den	24	januari	2018,	§	11.	Dnr:	KS	000267/2017‐903.		
	

	
Partistöd 

	
Följande	beräkningsgrund	för	partistödet	ska	gälla	från	och	med	
den	1	januari	2019:	

	
Grundstöd:	20.000:‐/parti	i	kommunfullmäktige	
Mandatstöd:	10.000:‐/ledamot	i	kommunfullmäktige	



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2020-02-27 1 av 1 

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 

 

 

KSau § 25  Dnr KS 001146/2018 - 900 

Intern kontrollplan för kommunstyrelsen 2019 - Uppföljning  

 
Beskrivning av ärendet Kommunstyrelsen ansvarar likt övriga nämnder för uppföljningen av den 

interna kontrollplanen för verksamheten inom sitt eget ansvarsområde. Av 
kommunstyrelsens reglemente framgår vilka ansvarsområde kommunstyrelsen 
har.  

 
 Förvaltningen har sammanställt resultatet från de genomförda kontrollmoment 

som ingår i kommunstyrelsens egna interna kontrollplan för 2019.      
 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från ekonomichef Elisabet Edner med tillhörande bilaga, 2020-

02-17.       
 
Förvaltningens förslag  1. Uppföljningen av 2019 års interna kontrollplan för kommunstyrelsen 

godkänns. 
 
 2. Uppmanar förvaltningen att återkomma med information om åtgärder av 

rödmarkerade kontrollmoment innan sommaren.   
 
Föredragande  Elisabet Edner föredrar ärendet.   
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

 
1. Uppföljningen av 2019 års interna kontrollplan för kommunstyrelsen 
godkänns. 
 
2. Uppmanar förvaltningen att återkomma med information om åtgärder av 
rödmarkerade kontrollmoment innan sommaren.   

    

 
 
 

 



Tjänsteskrivelse 
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Datum: 2020-02-17 Till:  Kommunstyrelsen 

Handläggare: Lena Törnros och Elisabet Edner 

Dnr: 001146/2018 -900 

 

 
Uppföljning av intern kontroll 2019 för kommunstyrelsen 
 

Förslag till beslut 
 
Uppföljningen av 2019 års interna kontrollplan för kommunstyrelsen godkänns. 
 
Uppmanar förvaltningen att återkomma med information om åtgärder av rödmarkerade 
kontrollmoment innan sommaren. 
 
Bakgrund 
Nämnderna och styrelsen ska inför varje verksamhetsår anta en särskild plan för den 
interna kontrollen. Av tillämpningsanvisningarna som kommunstyrelsen 2014-12-03 
§ 284 beslutat om framgår att varje verksamhetsområde rapporterar till den nämnd som 
ansvarar för verksamheten där de kontrollerade rutinerna tillämpas. 
 
I reglementet för intern kontroll (reviderat av kommunfullmäktige 2014-12-17 § 209) 
framgår att varje nämnd ska rapportera resultatet från uppföljningen av sina respektive 
interna kontrollplaner till kommunstyrelsen. Med utgångspunkt från nämndernas och 
styrelsernas rapporter ska kommunstyrelsen utvärdera kommunens samlade system för 
intern kontroll. I det fall förbättringar behöver göras ska kommunstyrelsen också ta 
initiativ till sådana. 
 
Aktuellt 
Kommunstyrelsen ansvarar likt övriga nämnder för uppföljningen av den interna kon-
trollplanen för verksamheten inom sitt eget ansvarsområde. Av kommunstyrelsens 
reglemente framgår vilka ansvarsområde kommunstyrelsen har.  
 
Förvaltningen har sammanställt resultatet från de genomförda kontrollmoment som 
ingår i kommunstyrelsens egna interna kontrollplan för 2019. 
 
Kommentar till gul avvikelse på Skyndsamt besvarande av inkomna skrivelser till 
kommunen (uppdaterat 2020-03-04) 
Kontrollmomentet har varit med sedan längre tid tillbaka hos kommunstyrelsen. Efter att 
ha varit rött eller gult under ett antal år förändrades det, men har sedan varit rött senaste 
två åren. Förvaltningen föreslog att momentet antingen skulle tas bort eller förändras 
(enligt framtaget förslag) till 2019 men beslutet var att det skulle bibehållas. Beslut ska 
verkställas, men då metoden för dess genomförande har stora brister har kontroll fått ske 
på andra vis. 
 
I kommunens servicedeklaration finns en punkt som avser skyndsamt besvarande av 
skrivelser. Där finns ingen metod beskriven, utan förvaltningen har då gjort det enligt 
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metoden som föreslogs för styrelsen inför 2019. I den mätningen framgår att skrivel-
ser/frågor har besvarats skyndsamt och kontrollmomentet är således grönt 
 
Utöver ovanstående kontroll genomfördes servicemätning under hösten 2019, KKiK. I den 
mätningen framgår att andelen som får svar på e-post inom 1 dag är 89%, 1-2 dagar får 
91% svar och från två dagar till en arbetsvecka får 96% svar. Baserat på den mätningen 
får vi utgå från att den stora merparten av inkomna frågor besvaras skyndsamt. Baserat 
på resultatet i KKiK kan åtgärder göras för att ytterligare stärka svarsfrekvensen. 
 
Förvaltningen ställer sig positivt att inför kommande kontrollplaner återinsätta att frågor 
besvaras skyndsamt. Då med en metod som gör att resultatet återspeglar faktiska förhål-
landen för styrelsen. 
 
Kommentar till röd avvikelse på försäkringar 
Rutin finns i handboken men följs inte i dagsläget. Första åtgärd är att informera om rutin 
på assistenträff där man påminner om att polisrapport tillsammans med den interna 
skaderapport skickas in till Ekonomiavdelningen, blanketten finns på Intranätet. 
 
Kommentar till röd avvikelse på regler för upphandling 
Det finns ännu inte systemstöd för att mäta bakgrundsparametrarna enligt definitionen 
på kontrollplanspunkterna för upphandling. 
 
Kommentar till röd avvikelse på kontroll av inventarier 
Alla verksamhetsområdeschefer ombads att lämna in alla sina inventarieförteckningar för 
intern kontroll. Förteckningar har inkommit från KL, SB och VO. TS, BS, samt BA har inte, 
trots påminnelse, inte inkommit med inventarieförteckning inom sina respektive områ-
den. Bland inkomna förteckningar har stickprov gjorts. Dessa stickprov är detaljrika och 
noggrant ifyllda. 

 
Beslutet skall expedieras till: 
 

Revisionen, ekonomiavdelningen 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 

Uppföljning av intern kontroll 2019 för kommunstyrelsen 
 



Symbolförteckning aktuellt resultat
Grön - inga avvikelser

Intern kontrollplan återrapportering 2019 Gul - mindre betydelsefulla avvikelser
Röd - avvikelser - risk föreligger

Återrapporteringsdatum 2020-02-17

1 Kommunens resepolicy Kontroll av hur väl 
resepolicyn efterlevs

Enligt 
uppföljningsmallen 1 ggr/år

Enligt 
uppföljnings-
mallen

Ja Ja x Uppföljning visar på förbättring 
jämfört med tidigare år

2
Utbetalning av 
ersättningar till 
förtroendevalda

Kontroll av att sökt 
ersättning 
överenstämmer med 
utbetald ersättning

Nämndsekreterare 2 ggr/år

2 stickprov på 
sökt ersättning 
kontrolleras 3 
månader efter att 
den är inskickad 
till HR-
servicecenter för 
utbetalning

Ja Ja x x

De stickprov som gjorts av 
utbetalningar av olika typer av 
ersättningar till förtroendevalda har 
alla kunnat spåras att de betalats ut

3 Kontroll av expediering 
av beslut

Kontrollera att 
expediering av beslut har 
skett till rätt 
personer/organisationer 
och i god tid

Nämndsekreterare 2 ggr/år

Stickprov på 2 
ärenden. 
Kontrollera i 
diariet att 
expediering har 
ägt rum, till vem 
och när

Ja Ja x x

Det har funnits brister i 
anvisningarna på 
tjänsteskrivelserna vart besluten 
ska expideras. Besluten har dock 
expedierats dit de ska

4 Rutin för besvarande av 
skrivelser till kommunen

Kontroll av att inkomna 
skrivelser besvarats 
skyndsamt

Registrator 6 ggr/år

Stickprov 3 
inkomna 
handlingar enligt 
upprättad rutin

Ja Nej

Beskrivs i tjänsteskrivelse. Kontroll 
ej genomförd enligt metod, men 
genomförd till servicedeklaration 
(grön). Servicemätning visar positivt 
svarsresultat på 91-96%.

5 Momshantering
Kontroll av att momsen 
och EU-momsen är rätt 
redovisad

Ekonom 2 ggr/år

Urval görs från 
samtliga transak-
tioner, utifrån 
givna kriterier

Ja Ja x x

Avvikelser inom kontering av 
leasing personbil. Rättning samt 
påminnelse om korrekt kontering 
har skett. Information på kontonivå 
samt som meddelande i 
fakturahanteringssystemet

Rutin/System Kontrollmoment Kontrollansvar Frekvens Metod

Rutin
upprättad

K
ontroll 
utförd 

Aktuellt 
resultat

K
vartal 1

Kommunkontoret

K
vartal 2

K
vartal 3

K
vartal 4

Kommentar 
eventuella

 avvikelser/
åtgärder

Kommunstyrelsen

sida 1 av 5
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Aktuellt 

resultat

K
v

a
rta

l 1

Kommunkontoret

K
v

a
rta

l 2

K
v

a
rta

l 3

K
v

a
rta

l 4

Kommentar 

eventuella

 avvikelser/

åtgärder

6 Vidarefakturering

Kontroll av att kostnader 

som inte ska belasta 

kommunen 

vidarefaktureras

Ekonom 2 ggr/år

Uppmärksamma 

kostnader och 

märka dessa för 

att säkerställa 

vidarefakturering

Ja Ja x x x x

Månadsavstämning och 

tertialavstämning på kostnader som 

bokförs på ett specifikt konto för 

vidarefakturering eller med specifik 

aktivitet

7 Försäkringar

Kontroll att 

försäkringsskador 

hanteras enligt rutin

Ekonom 2 ggr/år

Avstämning av 

polisrapporter och 

interna 

skaderapporter

Ja Ja x

Rutin finns i handboken men följs 

inte i dagsläget. Första åtgärd är att 

informera om rutin på assistenträff 

där man påminner om att 

polisrapport tillsammans med den 

interna skaderapport skickas in till 

Ekonomiavdelningen, blanketten 

finns på Intranätet

8
Kontroll av utdrag ur 

belastningsregistret

Kontrollera att utrag är 

gjort och registrerats i 

WinLas

HR-avdelningen 2 ggr/år Stickprov i WinLas Ja Ja x x

9
Återställning av 

information

Kontrollera att det går att 

återställa en server från 

back-up systemet

IT-driftsansvarige 1 ggr/år

Återskapar 

information från 

backupsystemet

Ja Ja x x x x

Återläsning av back-up sker vid 

behov, och det blir en till flera 

gånger i månaden

10 Regler för upphandling Ramavtalstrohet
Upphandlare/upp-

handlingschef
1 ggr/år se bif bilaga Ja Ja

Det finns fortfarande en del arbete 

att göra innan denna punkt kan 

grönmarkeras. Arbetet med att från 

grunden inventera, skapa struktur 

och bygga upp rutiner fortgår och 

förväntas pågå även under hela 2020

11 Regler för upphandling
Direktupphandling och 

dokumentation

Upphandlare/upp-

handlingschef
1 ggr/år se bif bilaga Ja Nej

Det finns ännu inte systemstöd för 

att mäta bakgrundsparametrarna 

enligt definitionen på 

kontrollplanspunkterna för 

upphandling
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Aktuellt 

resultat

K
v

a
rta

l 1

Kommunkontoret

K
v

a
rta

l 2

K
v

a
rta

l 3

K
v

a
rta

l 4

Kommentar 

eventuella

 avvikelser/

åtgärder

12 Kontroll av inventarier

Kontroll av att alla 

nyinköpta inventarier 

finns med på 

inventarieförteckningar, 

kasserade/sålda borttagna 

och att listorna även i 

övrigt är korrekta och 

uppdaterade

Ekonom 1 ggr/år

poster bokförda 

som inventarier 

kontrolleras 

gentemot 

inventariförteckni

ngen

Ja Ja x

Alla verksamhetsområdeschefer 

ombads att lämna in alla sina 

inventarieförteckningar för intern 

kontroll. Förteckningar har 

inkommit från KL, SB och VO. TS, BS, 

samt BA har inte, trots påminnelse, 

inte inkommit med 

inventarieförteckning inom sina 

respektive områden. Bland inkomna 

förteckningar har stickprov gjorts. 

Dessa stickprov är detaljrika och 

noggrant ifyllda

sida 3 av 5



Rutin/System Kontrollmoment Kontrollansvar Frekvens Metod
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Aktuellt 

resultat

K
v

a
rta

l 1

Kommunkontoret

K
v

a
rta

l 2

K
v

a
rta

l 3

K
v

a
rta

l 4

Kommentar 

eventuella

 avvikelser/

åtgärder

Teknik och

service

1

Debiteringar och 

hantering av 

investeringsbidrag till 

föreningar

Kontroll av att 

debiteringar utförs och 

investeringsbidragen 

utbetalas till rätt syfte

Administratör 3 ggr/år Stickprov Ja Ja x

2 Leverantörsfakturor

Kontroll av att 

leverantörsfakturor 

överrensstämmer med 

avtal

Administratör 1 ggr/år Stickprov Ja Ja x

3
Efterföljande av 

egenkontroll

Uppföljning av 

egenkontroller inom 

måltid, lokalvård, 

fordonskontroll 

räddningstjänst och 

utbildningar park/gata

Avd chef 2 ggr/år Stickprov Ja Ja x x x x
Mindre betydelsefulla avvikelser 

sker mer sällan, åtgärdas omedelbart

4 Ny fordonsorganisation

Kontroll av koppling 

färdskrivare och 

bensinkort

Fordonsansvarig
minst               

1 ggr/år

Bränsleförbruk-

ning kontra antal 

körda mil
Ja Ja x x x x

Löpande kontroll av kvitto mot 

körjournal. Elektronisk rutin tas 

fram 2020

5 Reservkraft

Prova att diselkraftverket 

fungerar och försörjer 

kommunhuset med ström

Avdelningschef 

fastighet
4 ggr/år

Provkör att 

diselkraftverket  

leverar ström till 

kommunhuset

Ja Ja x x x x

Årlig service samt fyra 

provkörningar utförd av Eptec 

respektive Bjäre Kraft 2019 i 

enlighet med rutin

Interkommunal 

ersättning 

vuxenutbildning

Kontroll av att eleven 

följer studieplanen
Administratör Tertialvis Stickprov 5 elever Ja Ja x x x x

Elev gjort avbrott i kurs pga flytt. 

Ingen åtgärd 

Bildning och arbete

sida 4 av 5
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Aktuellt 

resultat

K
v

a
rta

l 1

Kommunkontoret

K
v

a
rta

l 2

K
v

a
rta

l 3

K
v

a
rta

l 4

Kommentar 

eventuella

 avvikelser/

åtgärder

1

Diarieföring av 

grundhandlingar i 

planprocessen

Kontroll att 

grundhandlingar i 

detaljplane- och 

översiktsplaneprocessern

a är diarieför-da i ByggR. 

Detaljplanerna ska även 

vara komplet-ta i 

planpärm samt i T: 

katalogen.

Se separat Bilaga 3 

"Anvisningar upprättande 

av internkontrollplan 

diarieföring i 

planprocesser"

Handläggare/ 

assistent på 

planavdelningen

Roterande uppdrag 

mellan 

handläggarna

1 gång per 

halvår

Granskar de 

planer som vunnit 

laga kraft sedan 

föregående 

kontroll för 

detaljplaneproces

sen samt de 

delmål som 

uppnått senan 

föregående 

kontroll för 

översiktsplanepro

cessen

Ja Ja x x x x

Mindre avvikelse: saknades 

tjänsteskrivelse på förnyat 

planbesked. Åtgärdat och förmedlat 

till kansliet att tj.skrivelse alltid ska 

följa protokollet vid expediering

2
Kontroll av internt 

karttittskåp FB webb

Kontrollera att kartans 

funktioner och innehåll 

fungerar och är korrekt. Se 

"Bilaga 1-Rutin för 

kontroll av FB webb.docx"

Roterande uppdrag 

bland kart/GIS-

handläggarna.

Minst              1 

ggr/år

Stickprov av 

kartlager och 

funktioner i 

kartan, Se "Bilaga 

1-Rutin för 

kontroll av FB 

webb.docx"

Ja Ja x x x x

3
Översyn av 

nybyggnadskarta (NBK)

Att se över produktion och 

innehåll i produkten. 

Bilaga 2-Rutin för kontroll 

av nybyggnadskarta.docx

Kart/GIS-

handläggarna

Löpande 

under året, 

rapporteras 

halvårsvis till 

VoC

Samråd med 

berörda aktörer, 

analys och 

utveckling

Ja Ja x x x x

4
Rutin för  fakturering av 

plan- och kartavgifter

Kontroll av att fakturering 

skett
Administratör Kvartalsvis

Stickprov på 2 st 

ärenden
Ja Ja x x x x

5
Rutin för kontering av 

intäkter och kostnader

Kontroll av att både 

inkommande och 

utgående fakturor 

konteras rätt i enlighet 

med kodplanen

Administratör Kvartalsvis

Stickprov av två 

intäkts- och två 

kostnadsposter

Ja Ja x x x x

Samhällsbyggnad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2020-02-27 1 av 1 

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 

 

 

KSau § 39  Dnr KS 000663/2019 - 900 

Firmateckning - Kommunens firma 

 
Beskrivning av ärendet I samband med undertecknande av avtal, överenskommelser etc. efterfrågas 

ofta firma-tecknare för kommunen. Firmatecknare är en civilrättslig term som 
inte tas upp i kommunal-lagen. Detta till trots har många kommuner utsett 
firmatecknare för att underlätta hanteringen.  

 
 Då den nuvarande bestämmelsen om firmateckning i Båstads kommun har ett 

antal år på nacken, samt att förvaltningsorganisation, titlar etc. ändrats sedan 
dess, finns behov av att uppdatera beslutet angående kommunens 
firmatecknare. Ärendet återremitterades i kommunstyrelsen den 15 januari 
2020 för att se över formuleringarna avseende kontrasignering.    

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Henrik Andersson, 2019-12-02. .  
 
Förvaltningens förslag  1. Kommundirektören bemyndigas att å kommunens vägnar med 

kontrasignation av; 
 

- Ekonomichef eller teknik- och servicechef underteckna köpekontrakt, 
köpebrev, gåvo- och bytesavtal, arrendeavtal samt leasingavtal,  

 
- Ekonomichef teckna kommunal borgen samt undertecknande av 
lånehandlingar vid upptagande av kommunala lån, i samråd med 
kommunstyrelsens ordförande,  

 
- Exploateringsingenjör underteckna exploaterings- och servitutsavtal, 

 
- Ekonomichef, teknik- och servicechef, HR-chef eller kanslichef teckna 
kommunens firma i övriga förekommande fall inom kommunstyrelsens 
verksamhetsområde. 

 
2. Kommunstyrelsens beslut från den 14 september 2011, § 221, upphävs 
härmed. 

 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
    

 

 

 
 
 

 



 Tjänsteskrivelse  
 

 

1 (1) 

 
Datum: 2020-02-11 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Henrik Andersson 

Dnr: KS 000663/2019 – 900 
 
 

Firmateckning - kommunens firma 
 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
1. Kommundirektören bemyndigas att å kommunens vägnar med kontrasignation av; 
 
- Ekonomichef eller teknik- och servicechef underteckna köpekontrakt, köpebrev,  
gåvo- och bytesavtal, arrendeavtal samt leasingavtal,  
 
- Ekonomichef teckna kommunal borgen samt undertecknande av lånehandlingar vid  
upptagande av kommunala lån, i samråd med kommunstyrelsens ordförande,  
 
- Exploateringsingenjör underteckna exploaterings- och servitutsavtal, 
 
- Ekonomichef, teknik- och servicechef, HR-chef eller kanslichef teckna kommunens firma  
i övriga förekommande fall inom kommunstyrelsens verksamhetsområde. 
 
2. Kommunstyrelsens beslut från den 14 september 2011, § 221, upphävs härmed. 

 
Sammanfattning av ärendet 
I samband med undertecknande av avtal, överenskommelser etc. efterfrågas ofta firma-
tecknare för kommunen. Firmatecknare är en civilrättslig term som inte tas upp i kommunal-
lagen. Detta till trots har många kommuner utsett firmatecknare för att underlätta hanteringen.  
 
Då den nuvarande bestämmelsen om firmateckning i Båstads kommun har ett antal år på 
nacken, samt att förvaltningsorganisation, titlar etc. ändrats sedan dess, finns behov av att 
uppdatera beslutet angående kommunens firmatecknare. Ärendet återremitterades  
i kommunstyrelsen den 15 januari 2020 för att se över formuleringarna avseende  
kontrasignering. 
 
 
Henrik Andersson, nämndsekreterare  Olof Nilsson, kanslichef  
Kommunledningskontoret   Kommunledningskontoret 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Verksamhetsområdeschefer, ekonomichef, HR-chef, kanslichef, kommunstyrelsens ordförande,  
kommunkansli, ekonomiavdelning. 
 
Samråd har skett med: 
Kommundirektör, ekonomichef, exploateringsingenjör, SKR - avdelningen för juridik, 
kommunstyrelsens ordförande. 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad

BAsTADS KOMMUN

Ekonomiutskottet
Kommunstyrelsen

EU
KS

§ 113
§ 221

2011-08-31
2011-09-14

dnr. KS 994/11 -900

12
12

Firmateckning - kommunens firma

Ärendebeskrivning Då verksamhetsområdet verksamhetsstöd från och med den 1 oktober kommer
att Ingå I verksamhetsområdet kommunledning, behöver gällande beslut om fir
mateckning uppdateras.

Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från chefen för kommunkansliet Jens Odevall, bilaga.

Förslag till beslut Ekonomiutskottets förslag till kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar:

1. Kommunstyrelsens beslut 2011-02-09, § 42, upphävs.

2. Kommunstyrelsens ordförande, eller vid förfall för denne, 1:e vice ordföran
de, bemyndigas att å kommunens vägnar med kontrasignation av;

Ekonomichefen, teknik och servicechefen eller kommunchefen under
teckna köpekontrakt, köpebrev, gåvo- och bytesavtal samt arrendeavtal.

- Exploateringschefen eller kommunchefen underteckna exploaterings
och servitutsavtal.

Ekonomichefen eller kommunchefen teckna kommunal borgen samt un
dertecknande av lånehandlingar vid upptagande av kommunala lån.

Kommunchefen, ekonomichefen, teknik och servicechefen, personalche
fen, kanslichefen eller kommunsekreteraren teckna kommunens firma i
övriga förekommande fall inom kommunstyrelsens verksamhetsområde.

3. Detta beslut träder i kraft den 1 oktober 2011.

KS 110914
Beslut Kommunstyrelsen beslutar:

1. Ekonomiutskottets förslag bifalles.

justerandes signatur ks/nämnd kf utdragsbestyrkande
au/pres

;m 1 1



BÅSTADS KOMMUN 

Datum: 2011-07-27 
Handläggare Jens Odevall 
Dnr: 

Till: Kommunstyrelsen 

Beslutet skall expedieras till: 
Verksamhetsornrådeschefer, ekonomichef, personalchef och kommunkansliet 

Firmateckning - kommunens firma 

I (I) 

Då verksamhetsområdet verksamhetsstöd från och med den 1 oktober kommer att ingå i 
verksamhetsområdet kommunledning, behöver gällande beslut om finnateckning upp
dateras. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

1. Kommunstyrelsens beslut 2011-02-09, § 42, upphäves. 
2. Kommunstyrelsens ordförande, eller vid förfall för denne, 1 :e vice ordförande, be
myndigas att å kommunens vägnar med kontrasignation av; 

- ekonomichefen, teknik och servicechef eller kommunchefen underteckna köpekon
trakt, köpebrev, gåva- och bytesavtal samt arrendeavtal. 

- Exploateringschefen eller kommunchefen underteckna exploaterings- och servitutsav
tal 

- ekonomichefen eller kommunchef teckna kommunal borgen samt undertecknande av 
lånehandlingar vid upptagande av kommunala lån. 

- kommunchef, ekonomichefen, teknik och servicechefen, personalchefen, kanslichefen 
eller kommunsekreterare teckna kommunens firma i övriga förekommande fall inom 
kommunstyrelsens verksamhetsområde. 

3. Detta beslut träderi kraft den 1 oktober 2011. 

Båstad enligt ovan 

Jens Odevall 
Chef kommunkansliet 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2020-02-27 1 av 1 

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 

 

 

KSau § 37  Dnr KS 000597/2019 - 900 

Svar på medborgarförslag - Café vid Båstads tågstation 

 
Beskrivning av ärendet 2019-07-19 inkom ett medborgarförslag där förslagsställaren föreslår att 

Båstads kommun åter öppnar caféet på järnvägsstationen i Båstad, antingen i 
egen regi eller via någon extern utförare. Kommunfullmäktige beslutade 
delegera beslutsrätten till kommunstyrelsen i denna fråga och att beslutet 
delges kommunstyrelsen. 

 
 Förvaltningen anser att förslaget är en god idé och ser också detta behov av ett 

café på denna plats. Båstads kommun har från och med den 1 februari 2020 
tecknat ett kontrakt med en extern utförare som ska driva café i nya 
stationshuset i Båstad. Mot bakgrund av detta föreslår förvaltningen att 
medborgarförslaget ska anses besvarad.    

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från arbetsmarknadschef Ritva Veeborn och tf bildningschef 

Ewa Nilsson med tillhörande bilaga, 2020-01-14.    
 
Förvaltningens förslag  Medborgarförslaget anses besvarat.   
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 

Medborgarförslaget anses besvarat.   

 

 
 
 

 



 Tjänsteskrivelse  
 

 

1 (1) 

 
Datum: : 2020-01-14. Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Ritva Veeborn & Ewa Nilsson  

Dnr: KS 000597/2019 – 900 
 
 

Svar på medborgarförslag - Café vid Båstads tågstation 
 
 

Förslag till beslut 
 
Medborgarförslaget anses besvarat.   

 
Sammanfattning av ärendet 
 
2019-07-19 inkom ett medborgarförslag där förslagsställaren föreslår att Båstads kommun 
åter öppnar caféet på järnvägsstationen i Båstad, antingen i egen regi eller via någon extern 
utförare. Kommunfullmäktige beslutade delegera beslutsrätten till kommunstyrelsen i denna 
fråga och att beslutet delges kommunstyrelsen. 
 
Förvaltningen anser att förslaget är en god idé och ser också detta behov av ett café på denna 
plats. Båstads kommun har från och med den 1 februari 2020 tecknat ett kontrakt med en ex-
tern utförare som ska driva café i nya stationshuset i Båstad. Mot bakgrund av detta föreslår 
förvaltningen att medborgarförslaget ska anses besvarad.  
 
 
 
Bildning och arbete   Bildning och arbete 
Ritva Veeborn, Arbetsmarknadschef   Ewa Nilsson, tf Bildningschef 
    
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Förslagsställaren. 
Kommunfullmäktige. 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Motion, 2019-07-19.  
 
 
 





 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2020-02-27 1 av 1 

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 

 

 

KSau § 24  Dnr KS 001402/2017 - 300 

Svar på motion - Arkitekturprogram för Båstads kommun 

 
Beskrivning av ärendet Liberalerna i Båstad har i en motion den 14 december 2017 föreslagit att 

Båstads kommun tar fram ett arkitekturprogram. I motionen skriver 
Liberalerna att bakgrunden är att då det byggs mycket i Båstad och på Bjäre 
krävs en samsyn i arkitektur- och gestaltningsfrågorna. För att utveckla, förnya 
och bevara vårt Bjäre behöver arbetet med att skapa framtida livsmiljöer 
stärkas. Arkitekturen ska bidra till utvecklingen av det goda samhället. 

 
 Förvaltningen instämmer i behovet av ett arkitekturprogram som ger 

vägledning till dels den som vill bygga i vår kommun, dels kommunen själv som 
byggherre och föredöme. Kostnaden för programmet behöver hanteras i det 
kommande budgetarbetet.     

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Roger Larsson med tillhörande 

bilaga, 2020-02-16.     
 
Förvaltningens förslag 1. Motionen bifalls.  
 
 2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram ett arkitekturprogram för Båstads 

kommun.  
 
 3. Finansieringen av arbetet hanteras i budgetprocessen för 2021. Bedömd 

kostnad är 200 – 300 tkr om arbetet utförs med egen personal. 
 
Föredragande  Roger Larsson föredrar ärendet.  
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
 1. Motionen bifalls. 
 
 2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram ett arkitekturprogram för Båstads 

kommun.  
 
 3. Finansieringen av arbetet hanteras i budgetprocessen för 2021. Bedömd 

kostnad är 200 – 300 tkr om arbetet utförs med egen personal. 
 

 

 
 
 

 



    Tjänsteskrivelse 
     
 

Båstads kommun 

 

Samhällsbyggnad 

269 80 BÅSTAD 

Telefon: 0431-770 00 vx  

Plusgiro: 11 11 11 -1 

Org.nummer: 212000-0944 

samhallsbyggnad@bastad.se 

www.bastad.se     rev 2019.10.17 

1 (2) 
) 

 

Datum 
2020-02-16  

Handläggare 
Roger Larsson 

Dnr 
B 2018-000511 
KS 001402/2017-300  

 

 

       Kommunfullmäktige 
 

 
 
 

 
 

Svar på motion - arkitekturprogram för Båstads kommun 

 

Förslag till beslut             

1. Motionen bifalls. 

2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram ett arkitekturprogram för Båstads kommun.  

3. Finansieringen av arbetet hanteras i budgetprocessen för 2021. Bedömd kostnad är 200 
– 300 tkr om arbetet utförs med egen personal.       

 
 
Skäl för beslut 
Båstads kommun har idag inget arkitekturprogram där kommunens syn på arkitektur- och ge-
staltningsfrågor tydliggörs. Ett arkitekturprogram ger vägledning för den som vill bygga om hur 
hen ska förhålla sig i val av arkitektoniskt uttryck och materialval i förhållande till platsens om-
givning.  

 

Sammanfattning 

Liberalerna i Båstad har i en motion den 14 december 2017 föreslagit att Båstads kommun tar 
fram ett arkitekturprogram. I motionen skriver Liberalerna att bakgrunden är att då det byggs 
mycket i Båstad och på Bjäre krävs en samsyn i arkitektur- och gestaltningsfrågorna. För att 
utveckla, förnya och bevara vårt Bjäre behöver arbetet med att skapa framtida livsmiljöer stär-
kas. Arkitekturen ska bidra till utvecklingen av det goda samhället. 

 

Förvaltningen instämmer i behovet av ett arkitekturprogram som ger vägledning till dels den 
som vill bygga i vår kommun, dels kommunen själv som byggherre och föredöme. Kostnaden för 
programmet behöver hanteras i det kommande budgetarbetet. 



 
 

Båstads kommun 
 
Samhällsbyggnad 
269 80 BÅSTAD 
Telefon: 0431-770 00 vx  
Plusgiro: 11 11 11 -1 
Org.nummer: 212000-0944 
samhallsbyggnad@bastad.se 
www.bastad.se     rev 2019.10.17 
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Konsekvenser av beslutet 

Ett arkitekturprogram är ett viktigt bidrag i arbetet med riksdagens miljömål om en god be-
byggd miljö och kommunens mål 1, 3, 7. 8 och 9 om att Båstads kommun; är attraktivt att leva, 
bo och verka i (mål 1), erbjuder bra och likvärdiga skolor och en trygg och stimulerande miljö 
för barn och vuxna (mål 3), har en rik natur- och kulturmiljö och arbetar klimatsmart för ett 
hållbart samhälle (mål 7), är en attraktiv och utvecklande arbetsplats (mål 8) samt investerar för 
framtiden – med god ekonomisk hushållning och ett effektivt resursutnyttjande (mål 9). 

 

Arbetet med att ta fram ett väl förankrat och hållbart arkitekturprogram kräver resurser i form 
av framförallt personal men även direkta kringkostnader för tryck med mera. Arbetet kan utfö-
ras med personal vars tjänster finansieras inom ramen men kommer då att ta längre tid än al-
ternativet att intäktsfinansierad personal används. I detta alternativ behöver intäktsbortfallet 
kompenseras genom en förstärkt ram. Det tredje alternativet är att handla upp en extern konsult 
som tar fram programmet. Förvaltningen rekommenderar en kombination av de bägge första 
alternativen vilket grovt bedöms kunna kosta mellan 200 tkr och 300 tkr beroende på ambit-
ionsnivå i programmet. När programmet kan påbörjas beror då på när medel kan anvisas i bud-
geten. 

 

Väl gestaltade livsmiljöer är gynnande för barn i bostadsmiljön, skolmiljön och i det offentliga 
rummet.     

 
 
Samhällsbyggnad 
 
Roger Larsson 
stadsarkitekt/samhällsbyggnadschef  

 
Detta dokument är skapat digitalt och har därför ingen underskrift 

 
Beslutet ska expedieras till: 
Kommunstyrelsen/kansliet 
Samhällsbyggnad 
 

Bilagor 
Liberalernas motion 14 december 2017 





 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
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Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 

 

 

KSau § 32  Dnr KS 001120/2017 - 100 

Svar på motion - Alkolås i kommunala fordon 

 
Beskrivning av ärendet Centerpartiet motionerade den 18 oktober 2017 om att samtliga av 

kommunens och Båstadhems fordon utrustas med alkolås för att öka 
trafiksäkerheten. 

 
 Centerpartiets intention är att satsa på åtgärder för att öka trafiksäkerheten i 

kommunen. Förvaltningen arbetar med framskrivande av ett nytt 
styrdokument för kommunens fordonshantering som sedan ska beslutas i den 
politiska organisationen – kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige. 

 
 Mot bakgrund av att Centerpartiets fråga tangerar ett pågående uppdrag 

föreslås att motionen får beaktas i det uppdraget. Motionen ska därmed anses 
vara besvarad.    

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från kanslichef Olof Nilsson och nämndsekreterare Johan 

Peterson med tillhörande bilaga, 2020-02-04.    
 
Förvaltningens förslag  1. Motionen anses besvarad. 

 
2. Motionen beaktas i framskrivande av styrdokument för kommunens 
fordonshantering. 

 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
 1. Motionen anses besvarad. 

 
2. Motionen beaktas i framskrivande av styrdokument för kommunens 
fordonshantering. 

 

 
 
 

 



 Tjänsteskrivelse  
 

  

1 (1) 

 
Datum: : 2020-02-04. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr: KS 001120/2017 – 100 
 
 

Svar på motion - Alkolås i kommunala fordon 
 
 

Förslag till beslut 
 
1. Motionen anses besvarad. 
 
2. Motionen beaktas i framskrivande av styrdokument för kommunens fordonshantering. 

 
Sammanfattning av ärendet 
 
Centerpartiet motionerade den 18 oktober 2017 om att samtliga av kommunens och Båstad-
hems fordon utrustas med alkolås för att öka trafiksäkerheten. 
 
Centerpartiets intention är att satsa på åtgärder för att öka trafiksäkerheten i kommunen. För-
valtningen arbetar med framskrivande av ett nytt styrdokument för kommunens fordonshan-
tering som sedan ska beslutas i den politiska organisationen – kommunstyrelsen eller kom-
munfullmäktige. 
 
Mot bakgrund av att Centerpartiets fråga tangerar ett pågående uppdrag föreslås att motionen 
får beaktas i det uppdraget. Motionen ska därmed anses vara besvarad.  
 
 
 
Kommunledningskontoret   Kommunledningskontoret 
Olof Nilsson, Kanslichef   Johan Peterson, Nämndsekreterare 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Motionärerna.  
Teknik och service. 
Kommunledningskontorets utvecklingsstrateg.  
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Motion, 2017-10-18.  
 
Samråd har skett med: 
Samverkan för Bjäre. 
Kommunledningskontorets utvecklingsstrateg.  
 
 
 





 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2020-02-27 1 av 1 

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 

 

 

KSau § 33  Dnr KS 000471/2019 - 900 

Svar på motion - Uppdatering av fordonspolicy  

 
Beskrivning av ärendet Miljöpartiet motionerade den 10 juni 2019 om att fordonspolicyn ska 

uppdateras och ska inkludera en tydlig styrning mot att prioritera 
fossilbränslefria fordon när nya inköp görs. 

 
 Miljöpartiets intention är att Båstads kommuns fordonspark bör förändras så 

att den till större del består av miljöfordon och att kommunen beaktar denna 
aspekt vid inköp av nya fordon. Förvaltningen arbetar med framskrivande av 
ett nytt styrdokument för kommunens fordonshantering som sedan ska 
beslutas i den politiska organisationen – kommunstyrelsen eller 
kommunfullmäktige. 

 
 Mot bakgrund av att miljöpartiets yrkande tangerar ett pågående uppdrag 

föreslås att motionen får beaktas i det uppdraget. Motionen ska därmed anses 
vara besvarad.     

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från kanslichef Olof Nilsson och nämndsekreterare Johan 

Peterson med tillhörande bilaga, 2020-02-04.    
 
Förvaltningens förslag  1. Motionen anses besvarad. 

 
2. Motionen beaktas i framskrivande av styrdokument för kommunens 
fordonshantering. 

 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
 1. Motionen anses besvarad. 

 
2. Motionen beaktas i framskrivande av styrdokument för kommunens 
fordonshantering. 

 

 
 
 

 



 Tjänsteskrivelse  
 

  

1 (1) 

 
Datum: : 2020-02-04. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr: KS 000471/2019 – 900 
 
 

Svar på motion - Uppdatering av fordonspolicy  
 
 

Förslag till beslut 
 
1. Motionen anses besvarad. 
 
2. Motionen beaktas i framskrivande av styrdokument för kommunens fordonshantering. 

 
Sammanfattning av ärendet 
 
Miljöpartiet motionerade den 10 juni 2019 om att fordonspolicyn ska uppdateras och ska in-
kludera en tydlig styrning mot att prioritera fossilbränslefria fordon när nya inköp görs. 
 
Miljöpartiets intention är att Båstads kommuns fordonspark bör förändras så att den till större 
del består av miljöfordon och att kommunen beaktar denna aspekt vid inköp av nya fordon. 
Förvaltningen arbetar med framskrivande av ett nytt styrdokument för kommunens fordons-
hantering som sedan ska beslutas i den politiska organisationen – kommunstyrelsen eller 
kommunfullmäktige. 
 
Mot bakgrund av att miljöpartiets yrkande tangerar ett pågående uppdrag föreslås att motion-
en får beaktas i det uppdraget. Motionen ska därmed anses vara besvarad.  
 
 
 
Kommunledningskontoret   Kommunledningskontoret 
Olof Nilsson, Kanslichef   Johan Peterson, Nämndsekreterare 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Motionärerna. 

Teknik och service. 
Kommunledningskontorets utvecklingsstrateg. 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Motion, 2019-06-10. 
 
Samråd har skett med: 
Samverkan för Bjäre. 
Kommunledningskontorets utvecklingsstrateg. 
 
 





 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
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Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 

 

 

KSau § 34  Dnr KS 001307/2017 - 350 

Svar på motion - Kommunens roll för att driva övergången till 
elbilsamhället och uppbyggnaden av laddinfrastruktur för elbilar 

 
Beskrivning av ärendet Liberalerna motionerade den 16 november 2017 om att Båstads kommun antar 

den elbilsstrategi enligt Familjen Helsingborg rekommendationer som gällande 
för Båstads kommun.  

  
 I den bilagda elbilsstrategin, som Helsingborgs kommunfullmäktige antog 

2015-09-24, tas tre strategiska områden upp som ska öka användandet av 
elbilar och laddhybrider i kommuner: åtgärder för att driva på övergången till 
elbilsamhället, egen fordonsanvändning och roll i uppbyggnaden av 
laddinfrastruktur. Dessa tre huvudområden som belyses i strategin är även i 
fokus i förvaltningens pågående arbete med  framtagande av fordons- och 
resepolicy. Skulle förvaltningen efter färdigarbetade fordons- och resepolicy 
komma fram till att ovan nämnda elbilsstrategi bör antas kommer den frågan 
att aktualiseras. 

 
 Mot bakgrund av att Liberalernas motion samt ovan nämnda elbilsstrategi 

tangerar ett pågående uppdrag föreslås att motionen samt ovan nämnda 
elbilsstrategi får beaktas i förvaltningens pågående arbete med framtagande av 
fordons- och resepolicy. Motionen ska därmed anses vara besvarad.     

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från kanslichef Olof Nilsson och nämndsekreterare Johan 

Peterson med tillhörande bilaga, 2020-02-05.       
 
Förvaltningens förslag  1. Motionen anses besvarad. 
 
 2. Motionen samt Helsingborg stads elbilsstrategi beaktas i förvaltningens 

pågående arbete med framtagande av fordons- och resepolicy. 
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 

1. Motionen anses besvarad. 
 
2. Motionen samt Helsingborg stads elbilsstrategi beaktas i förvaltningens 
pågående arbete med framtagande av fordons- och resepolicy.  

 

 
 

 



 Tjänsteskrivelse  
 

 

1 (1) 

 
Datum: : 2019-07-04. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr: KS 001307/2017 – 350 
 
 

Svar på motion - Kommunens roll för att driva övergången till  
elbilsamhället och uppbyggnaden av laddinfrastruktur för elbilar 
 
 
Förslag till beslut 
 
1. Motionen anses besvarad. 
 
2. Motionen samt Helsingborg stads elbilsstrategi beaktas i förvaltningens pågående arbete 
med framtagande av fordons- och resepolicy.  

 
Sammanfattning av ärendet 
 
Liberalerna motionerade den 16 november 2017 om att Båstads kommun antar den elbilsstra-
tegi enligt Familjen Helsingborg rekommendationer som gällande för Båstads kommun.  
  
I den bilagda elbilsstrategin, som Helsingborgs kommunfullmäktige antog 2015-09-24, tas tre 
strategiska områden upp som ska öka användandet av elbilar och laddhybrider i kommuner: 
åtgärder för att driva på övergången till elbilsamhället, egen fordonsanvändning och roll i upp-
byggnaden av laddinfrastruktur. Dessa tre huvudområden som belyses i strategin är även i 
fokus i förvaltningens pågående arbete med  framtagande av fordons- och resepolicy. Skulle 
förvaltningen efter färdigarbetade fordons- och resepolicy komma fram till att ovan nämnda 
elbilsstrategi bör antas kommer den frågan att aktualiseras. 
 
Mot bakgrund av att Liberalernas motion samt ovan nämnda elbilsstrategi tangerar ett på-
gående uppdrag föreslås att motionen samt ovan nämnda elbilsstrategi får beaktas i förvalt-
ningens pågående arbete med framtagande av fordons- och resepolicy. Motionen ska därmed 
anses vara besvarad.     
 
 
 
Kommunledningskontoret   Kommunledningskontoret 
Johan Peterson, Nämndsekreterare  Olof Nilsson, Kanslichef 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 

Motionärerna.  
Kommunledningskontorets utvecklingsstrateg.  
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Motion, 2017-11-16. 
Elbilsstrategi, Helsingborgs stad 
 
Samråd har skett med: 
Kommunledningskontorets utvecklingsstrateg.  
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Helsingborgs stad har fått i uppdrag att ta fram en gemensam elbilsstrategi i 
samverkan med representanter från respektive kommun inom Skåne Nordväst. 
Huvuduppdraget är att öka användningen av elbilar och laddhybrider. Strategin ska 
utgöra en plattform för kommunerna i Skåne Nordväst att arbeta utifrån så att vi alla 
strävar åt samma håll och därigenom får synergieffekter. Strategin ska vara ett led i 
att vara fossiloberoende år 2030 och målet för Skåne Nordväst är att öka antalet 
elbilar och laddhybrider till år 2020. 
 
Skåne Nordväst har valt ut sex prioriterade målområden för årets verksamhetsplan, 
varav ett ”Infrastruktur och samhällsplanering” innehåller delmålet ”Ökad 
användning av elbilar och laddhybrider”. Arbetet med att ta fram elbilsstrategin för 
Skåne Nordväst är en av de väsentliga delarna i årets handlingsplan. Elbilsstrategin 
Skåne Nordväst är antagen av kommundirektörsgruppen den 23 maj 2014 och Skåne 
Nordväst styrelsen antog elbilsstrategin den 5 december 2014 och rekommenderade 
respektive kommuner att anta den separat.  

 
Tre strategiska områden som ökar användandet av elbilar och laddhybrider är  
kommunernas: 

 
1. åtgärder för att driva på övergången till elbilssamhället 

 
2.  egen fordonsanvändning. 

 
3. roll i uppbyggnaden av laddinfrastruktur. 

 
1. Kommunernas åtgärder för att driva på övergången till elbilssamhället 

Kommunerna ska vara ett föredöme och vi ska arbeta för att ligga i framkant och 
stärka Skåne Nordvästs roll i frågan. Ekonomiska incitament som nedan, är 
viktiga faktorer för att driva på övergången. 
 
- Förmånspolicy/Riktlinjer elbil/Miljöleasing  

Det ska finnas möjlighet att kunna välja elbil/laddhybrid i kommunernas för-
månspolicy och/eller som miljöleasing.  

 
- Riktlinjer för laddstationer 

Skapa riktlinjer för laddstationerna gällande utseende, drift och ansvar.  

 
- Ansvara för laddstationer på kommunens parkeringsplatser 

Kommunerna ska vid behov tillhandahålla parkeringsytor för att i ett större 
perspektiv värna för att fler kan tanka el.   

 
- Miljökrav  

Ställa krav på eldrivna leveransfordon vid upphandling av transporttjänster i 
takt med att sådana finns tillgängliga. 

 
- Främja allmänhetens intresse  

För att främja introduktionen av elfordon tillhandahålla information och 
kunskap om elfordon till köpare och intresserad allmänhet via olika kanaler 
och evenemang som exempelvis elbilsevenemang och elbilsrallyt. 
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2. Kommunernas egen fordonsanvändning 

 
- Leasa/bilpool elfordon 

Verka aktivt för introduktionen av elbilar genom leasing eller bilpool, 
utvärdera vad som passar respektive kommunen bäst. 

 
- Erfarenhetsåterkoppling 

Erfarenhetsutbyte skapas som guidar rätt i uppbyggnaden, då införandet av 
elbilar är en ny teknik som kommer att beröra alla; invånare, företag och 
offentliga aktörer. Vi anser det är av strategisk betydelse för utvecklingen i 
Skåne Nordväst att det finns ett forum som leder användarna rätt. Det bör 
finnas en tillförlitlig plattform om var olika typer av laddare finns, hur många, 
om de är tillgängliga publikt eller ej.  

 
- Ekonomisk återbäring/ersättning för att öka elbilsleasing 

Supermiljöbilspremien infördes 1 januari 2012 och omfattar 40 000 kronor 
per bil. Regeringens långsiktiga prioritering är att Sverige 2030 bör ha en 
fordons-flotta som är oberoende av fossila bränslen. För att omfattas av 
premien krävs att fordonet släpper ut mindre än 50 gram koldioxid per 
kilometer. Premien är i sig teknikneutral, dock är utsläppsnivån så låg att den 
troligen främst kommer att omfatta elbilar samt elhybrider. 
Merkostnadsersättning är ett projekt som erbjuder 50 % delfinansiering av 
det eldrivna fordonets merkostnad, dock max 100 000 kr till de 335 
myndigheter och företag som är med i Elbilsupphandlingen Commentus SKL. 
Medlemmarna kan även ansöka om förhandsbesked, d.v.s. det går att 
reservera medel innan fordonet har levererats. 

 
3. Kommunernas roll i uppbyggnaden av laddinfrastruktur 

 
- Energibolagens betydelse 

Öresundskraft har en ambition att se till att snabbladdning blir möjlig längst 
de större transportkorridorerna i Sydsverige. Snabbladdare är viktigt för att 
öka tryggheten för elbilsförare och minska den s.k. ”räckvidsångesten”. 
Öresundskraft har också ambition att sätta upp laddstationer för 
semisnabbladdning vid torg, köpcentrum, utflyktsmål och andra 
parkeringsplatser som elbilsförare kan tänkas behöva ladda. Detta måste 
göras tillsammans med övriga aktörer (elnätsbolag, kommun, markägare 
etc.).   

 
Vid de laddstationer som finns idag är elen oftast gratis men efterfrågan har 
ökat och nu kommer energibolagen att ta betalt. Öresundskraft kommer att ta 
fram en app. eller liknande lösning för att kunna betala elen som tankas. Då 
Öresundskraft kommer lägga fullt fokus på att möjliggöra laddning framöver 
kan kommunerna lägga fokus på andra saker och vara stöttande i 
utvecklingen. 

 
Inom Skåne Nordväst finns flera aktörer vad gäller elnät och handel. Det är en 
fördel om de lokalt ägda elbolagen i Höganäs och Landskrona i samverkan 
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med Öresundskraft erbjuder sina kunder likartade erbjudanden för att snabbt 
få till en uppbyggnad av ”primärladdning”, i bostäder och på arbetsplatser.  

 
Vi ska i ett större perspektiv även vara öppna för att involvera fler ladd 
operatörer på marknaden. 

 
- Verka för framtida laddarstationer i stadens strategiska och 

tillståndsgivande arbete 
Det är viktigt att laddstationer är med tidigt i det strategiska arbetet i 
kommunerna. Redan i planering av staden analysera behovet av laddstationer 
i planärende och vid utformning av gatumark och parkeringsytor. Ett första 
steg är att öka kunskapen inom området på både strategiska avdelningen och 
detaljplan avdelningen. Här bör även finnas ett gott samarbete med 
energibolag och företag som disponerar parkeringsytor.  
 
Skåne Nordväst ska verka för företag att placera laddstationer på 
parkeringsytor men ha i åtanke att under inkörs perioden för elbilar inte 
placera dessa på de mest attraktiva parkeringsplatser då det oftast står 
tomma. 
 
Skåne Nordväst ska följa utvecklingen gällande bokningsbar laddning men 
kom-mer inte satsa på detta inledningsvis.  

 
Definition av primärladdning, semisnabbladdning och snabbladdning.  
PRIMÄRLADDNING; Laddning som fyller på bilens batteri under en natt eller en 
arbetsdag. Denna typ av laddning byggs upp hemma vid bostaden, i bostadsområdet 
och arbets-platsers parkeringsplatser. Laddning sker typiskt med vanlig 230V & 10-
16A (3,7kW). 

 
SEMISNABBLADDNING; Laddning som på ett par timmar fyller på ca 80 % av bilens 
batterikapacitet. Denna typ av laddning bör finnas tillgänglig vid köpcentrum, i 
städers centrum och vid andra utflyktsmål.  Laddning sker typiskt med växelspänning, 
upp till 22kW. 

 
SNABBLADDNING; Laddning som på 15-20 minuter fyller på ca 80 % av bilens  
batterikapacitet. Denna typ av snabbladdning lämpas längs de stora riksvägsstråken 
och i samverkan med aktörer längst dessa. Här är det lämpligt att ta en paus på 
bilresan, typ snabbmatställen och dagens bensinstationer. Laddning sker typisk med 
likspänning från 50kW och uppåt. 
 





 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
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Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 

 

 

KSau § 35  Dnr KS 000472/2019 - 100 

Svar på motion - Ta fram en ny resepolicy  

 
Beskrivning av ärendet Miljöpartiet motionerade den 10 juni 2019 om att Båstads kommun tar fram en 

ny resepolicy som prioriterar klimatsmarta alternativ samt att i arbetet med att 
ta fram en ny resepolicy titta på den klimatväxlingsmodell Helsingborg har 
infört för kommunens resor.   

 
 Förvaltningen har ett pågående uppdrag om att revidera kommunens 

resepolicy och där införa en modell som ska gynna klimatsmart resande. Mot 
bakgrund av detta pågående uppdrag föreslår förvaltningen att motionen samt 
Helsingborgs klimatväxlingsmodell får beaktas i det uppdraget. Motionen ska 
därmed anses vara besvarad.     

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från kanslichef Olof Nilsson och nämndsekreterare Johan 

Peterson med tillhörande bilaga, 2020-02-04.    
 
Förvaltningens förslag  1. Motionen anses besvarad. 

 
2. Motionen samt Helsingborgs klimatväxlingsmodell beaktas i revideringen av 
Båstads kommuns resepolicy.  

 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
 1. Motionen anses besvarad. 

 
2. Motionen samt Helsingborgs klimatväxlingsmodell beaktas i revideringen av 
Båstads kommuns resepolicy.  

 

 
 
 

 



 Tjänsteskrivelse  
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Datum: : 2020-02-20. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr: KS – 000472/2019 – 100  
 
 

Svar på motion - Ta fram en ny resepolicy 
 
 

Förslag till beslut 
 
1. Motionen anses besvarad. 
 
2. Motionen samt Helsingborgs klimatväxlingsmodell beaktas i revideringen av Båstads kom-
muns resepolicy.  
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Miljöpartiet motionerade den 10 juni 2019 om att Båstads kommun tar fram en ny resepolicy 
som prioriterar klimatsmarta alternativ samt att i arbetet med att ta fram en ny resepolicy titta 
på den klimatväxlingsmodell Helsingborg har infört för kommunens resor.   
 
Förvaltningen har ett pågående uppdrag om att revidera kommunens resepolicy och där införa 
en modell som ska gynna klimatsmart resande. Mot bakgrund av detta pågående uppdrag före-
slår förvaltningen att motionen samt Helsingborgs klimatväxlingsmodell får beaktas i det upp-
draget. Motionen ska därmed anses vara besvarad.  
 
 
 
 
Kommunledningskontoret   Kommunledningskontoret 
Olof Nilsson, Kanslichef   Johan Peterson, Nämndsekreterare 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Motionärerna. 
Kommunledningskontorets utvecklingsstrateg. 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Motion, 2019-06-10. 
 
Samråd har skett med: 
Samverkan för Bjäre. 
Kommunledningskontorets utvecklingsstrateg. 
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Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 

 

 

KSau § 36  Dnr KS 000909/2019 - 100 

Svar på motion - Tillsättande av en socialnämnd 

 
Beskrivning av ärendet Håkan Mörnstad (BP) motionerade den 11 december 2019 att 

kommunfullmäktige tillsätter en socialnämnd som ett led i att stärka den 
politiska styrningen och kontrollen. 

 
 Vid kommunstyrelsens sammanträde den 2 december 2019 uppdrogs åt 

kommunstyrelsens ordförande, Johan Olsson Swanstein (M), att föreslå 
förändringar för att stärka den politiska styrningen inom socialtjänsten. Vid 
kommunfullmäktiges sammanträde den 29 januari 2020 redogör 
kommunalrådet att en översyn av den politiska organisationen för att skapa en 
långsiktig lösning. I det sammanhanget nämns en socialnämnd som ett exempel 
på tänkbar framtid. 

 
 Håkan Mörnstads (BP) motion tangerar kommunstyrelsens väckta ärende i 

december 2019. Det ärendet kommer att behandlas i kommunfullmäktige i 
mars, med förslag om att påbörja en organisationsutredning som ska vara klar 
under året. Förvaltningens förslag är att Håkan Mörnstads (BP) motion beaktas 
i det arbetet och att den därmed ska anses vara besvarad.      

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från kanslichef Olof Nilsson med tillhörande bilaga, 2020-02-

14.            
 
Förvaltningens förslag  1. Motionen anses besvarad. 
 
 2. Motionen beaktas i arbetet med framtida organisationsutredning.       
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
 1. Motionen anses besvarad. 
 
 2. Motionen beaktas i arbetet med framtida organisationsutredning.       
 

 
 

 



 Tjänsteskrivelse  
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Datum: 2020-02-14. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr: KS 000909/2019 – 100 
 
 

Svar på motion - Tillsättande av en socialnämnd 
 
 

Förslag till beslut 
 
1. Motionen anses besvarad. 
 
2. Motionen beaktas i arbetet med framtida organisationsutredning.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Håkan Mörnstad (BP) motionerade den 11 december 2019 att kommunfullmäktige tillsätter en 
socialnämnd som ett led i att stärka den politiska styrningen och kontrollen. 
 
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 2 december 2019 uppdrogs åt kommunstyrelsens 
ordförande, Johan Olsson Swanstein (M), att föreslå förändringar för att stärka den politiska 
styrningen inom socialtjänsten. Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 29 januari 2020 
redogör kommunalrådet att en översyn av den politiska organisationen för att skapa en lång-
siktig lösning. I det sammanhanget nämns en socialnämnd som ett exempel på tänkbar framtid. 
 
Håkan Mörnstads (BP) motion tangerar kommunstyrelsens väckta ärende i december 2019. 
Det ärendet kommer att behandlas i kommunfullmäktige i mars, med förslag om att påbörja en 
organisationsutredning som ska vara klar under året. Förvaltningens förslag är att Håkan 
Mörnstads (BP) motion beaktas i det arbetet och att den därmed ska anses vara besvarad. 
 
 
Kommunledningskontoret   Kommunledningskontoret  
Olof Nilsson, Kanslichef   Johan Peterson, Nämndsekreterare 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Kommunkansliet 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Motion 
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MOTION 

Undertecknad yrkar härmed att fullmäktige 

• tillsätter en Socialnämnd 

r, r1s KOMMUN 
i· , · ·, w,styre lsen 

2019 -12- 11 
Dnr.\<5.Q.Q.Q,q,Q_<]/ ., 
'" '" .. 2..0.. \.~ .. :: JGQ ...... 

Undertecknad motionär har sedan ett par år tillbaka diskuterat behovet av en särskild socialnämnd i 

kommunen. Gehöret har dock varit måttligt. Som motiv att Utbildningsnämnden även skall handha 

sociala frågor som rör yngre individer har varit att en gemensam nämnd tillåter diskussion av 

ärenden utan att bryta den sekretess som normalt råder mellan olika nämnder. 

Motivet att sekretessen inte skall hindrar samarbete mellan två olika nämnder är anmärkningsvärt 

då sekretessens uppgift är att hålla ett känsligt ärende inom så få individer som möjligt. Om ett 

barn I skolan upptäcks fara Illa skall socialnämnden meddelas, men därefter skall endast 

socialnämnden och dess tjänstemän hantera ärendet. 

Utbildningsnämnden har nog med uppgifter att styra skolan, alldeles speciellt som nu även 

gymnasieskolan ligger under dennas domän. 

Den senare tidens oredligheter visar också tydligt att en sammanslagen nämnd inte klarar att 

hantera de svåra ärenden det gäller. En speciell socialnämnd, som endast handhar sociala ärenden 

medför även att den politiska styrningen och kontrollen stärks. 

Båstad 2019-12-06 

ftd~ ~ 
Håkan Mörnstad 

Ledamot av kommunfullmäktige (Bp). 
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Datum: 2020-03-02 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Henrik Andersson 

Dnr: KS 000449/2018 – 600 
 
 

Angående Svar på motion - Inrätta familjecentral 
 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 
Motionen anses besvarad. 
 

 
Sammanfattning av ärendet 
Inkommet ärende med underlag från utbildningsnämnden angående svar på motion om  
inrättande av familjecentral. 
 
 
 
Kommunkontor 
Henrik Andersson, nämndsekreterare 
 
 
 
 
 



	

Utbildningsnämnden		

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 	
Sammanträdesdatum 
	

Sida 
	

2020‐02‐25 11 av	18

	

Justerandes	signaturer	 Utdragsbestyrkande	
	
	
	
	

	

	

UN	§	23		 Dnr	UN	000037/2020	‐	600	

Motion - Inrätta familjecentral 

	
Beskrivning	av	ärendet	 Centerpartiet	motionerade	den	30	april	2018	om	att	Båstads	kommun	ska	

införa	en	familjecentral	och	att	förvaltningen	får	i	uppdrag	att	utreda	vart	den	
bästa	placeringen	för	detta	skulle	vara	ur	såväl	geografisk	aspekt	som	lokal	och	
tillgänglighetsaspekter.			

	
	 Syftet	med	familjecentraler	är	att	främja	skyddsfaktorer	genom	hälsofrämjande	

arbete	och	minska	riskfaktorer	genom	förebyggande	arbete.	Med	familjecentral	
menas	en	samlokalisering	av	mödrahälsovård,	barnhälsovård,	öppen	förskola	
och	socialtjänst	med	förebyggande	verksamhet.	Kännetecknande	för	
verksamheten	är	att	huvudmännen,	till	exempel	kommun	och	region,	
samordnar	sina	resurser	för	att	möjliggöra	en	tvärfacklig	samverkan.	I	Skåne	
har	Region	Skåne	och	Kommunförbundet	Skåne	tagit	fram	ett	gemensamt	
styrdokument	med	mål	och	syfte	för	Familjecentraler	eller	
familjecentralsliknande	verksamheter.	Detta	dokument	ligger	till	grund	för	de	
lokala	avtal	som	tecknas	mellan	verksamheter	finansierade	av	Region	Skåne	
och	Skånes	kommuner.	Familjecentraler	och	familjecentralsliknande	
verksamheter	är	konkreta	exempel	på	hur	tvärsektoriell	samverkan	mellan	
olika	professioner	och	verksamheter	kan	organiseras	och	utvecklas.		

	
	 Verksamheten	i	Båstads	kommun	är	familjecentralsliknande,	dock	saknas	

barnmorskemottagning	och	samlokalisering	i	alla	delar	inte	varit	möjlig.	I	
Förslöv	sker	verksamhet	i	samarbete	med	Capio,	i	denna	ingår	BVC,	Öppen	
förskola,	kurator	och	samverkan	med	biblioteket.	I	Båstad	finns	Öppen	förskola,	
kurator,	biblioteket	och	samverkan	via	Capio	med	BVC.	På	dessa	erbjuds	en	
mötesplats	för	alla	föräldrar	och	barn	där	man	också	kan	få	stöd	och	vägledning	
i	sin	föräldraroll.	Som	förälder	och	barn	finns	möjlighet	att	vara	med	i	olika	
aktiviteter	tillsammans	och	som	förälder	erbjuds	du	att	delta	i	
föräldrautbildning	med	mera	tillsammans	med	andra	föräldrar.	

	
	 En	möjlig	utveckling	av	verksamheten	till	en	fullvärdig	familjecentral	både	vad	

avser	de	fyra	delarna	barnmorskemottagning,	barnhälsovård,	öppen	förskola	
och	socialrådgivning	och	en	fullt	ut	samlokaliserad	enhet	skulle	kunna	ske	i	
samband	med	utbyggnad	och	planeringen	av	det	stationsnära	området	i	
Hemmeslöv.	Under	förutsättning	av	att	detta	är	möjligt	måste	arbetet	ske	i	
samverkan	med	aktuell	vårdgivare,	Region	Skåne	och	Båstads	kommun.	
Förvaltningen	kommer,	under	förutsättning	av	att	kommunens	ekonomi	så	
tillåter,	samverka	med	Region	Skåne	i	en	fortsatt	utveckling	av	
familjecentralerna	i	Båstads	kommun.	Mot	bakgrund	av	detta	föreslår	
förvaltningen	att	motionen	ska	anses	vara	besvarad.			

	
Underlag	till	beslutet	 Tjänsteskrivelse	från	Inga‐Britt	Henriksson,	skolchef,	daterad	2020‐02‐13,	med	

tillhörande	bilaga.		
	



	

Utbildningsnämnden		

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 	
Sammanträdesdatum 
	

Sida 
	

2020‐02‐25 12 av	18

	

Justerandes	signaturer	 Utdragsbestyrkande	
	
	
	
	

	

	

	
	
Föredragande	 Inga‐Britt	Henriksson,	skolchef,	föredrar	ärendet.		
	
Beslut	 Utbildningsnämnden	föreslår	kommunfullmäktige	besluta:	
	

Motionen	anses	besvarad.		

	
	
	
	



 Tjänsteskrivelse  
 

s 

1 (2) 

 
Datum: 2020-02-13. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Inga-Britt Henriksson 

Dnr: KS 000449/2018 – 600 
 
 

Svar på motion - Inrätta familjecentral 
 
 

Förslag till beslut 
 
Motionen anses besvarad. 

 
Sammanfattning av ärendet 
 
Centerpartiet motionerade den 30 april 2018 om att Båstads kommun ska införa en familjecen-
tral och att förvaltningen får i uppdrag att utreda vart den bästa placeringen för detta skulle 
vara ur såväl geografisk aspekt som lokal och tillgänglighetsaspekter.   
 
Syftet med familjecentraler är att främja skyddsfaktorer genom hälsofrämjande arbete och 
minska riskfaktorer genom förebyggande arbete. Med familjecentral menas en samlokalisering 
av mödrahälsovård, barnhälsovård, öppen förskola och socialtjänst med förebyggande verk-
samhet. Kännetecknande för verksamheten är att huvudmännen, till exempel kommun och 
region, samordnar sina resurser för att möjliggöra en tvärfacklig samverkan. I Skåne har Reg-
ion Skåne och Kommunförbundet Skåne tagit fram ett gemensamt styrdokument med mål och 
syfte för Familjecentraler eller familjecentralsliknande verksamheter. Detta dokument ligger 
till grund för de lokala avtal som tecknas mellan verksamheter finansierade av Region Skåne 
och Skånes kommuner. Familjecentraler och familjecentralsliknande verksamheter är kon-
kreta exempel på hur tvärsektoriell samverkan mellan olika professioner och verksamheter 
kan organiseras och utvecklas.  
 
Verksamheten i Båstads kommun är familjecentralsliknande, dock saknas barnmorskemottag-
ning och samlokalisering i alla delar inte varit möjlig. I Förslöv sker verksamhet i samarbete 
med Capio, i denna ingår BVC, Öppen förskola, kurator och samverkan med biblioteket. I Bå-
stad finns Öppen förskola, kurator, biblioteket och samverkan via Capio med BVC. På dessa 
erbjuds en mötesplats för alla föräldrar och barn där man också kan få stöd och vägledning i 
sin föräldraroll. Som förälder och barn finns möjlighet att vara med i olika aktiviteter tillsam-
mans och som förälder erbjuds du att delta i föräldrautbildning med mera tillsammans med 
andra föräldrar. 
 
En möjlig utveckling av verksamheten till en fullvärdig familjecentral både vad avser de fyra 
delarna barnmorskemottagning, barnhälsovård, öppen förskola och socialrådgivning och en 
fullt ut samlokaliserad enhet skulle kunna ske i samband med utbyggnad och planeringen av 
det stationsnära området i Hemmeslöv. Under förutsättning av att detta är möjligt måste arbe-
tet ske i samverkan med aktuell vårdgivare, Region Skåne och Båstads kommun. Förvaltningen 
kommer, under förutsättning av att kommunens ekonomi så tillåter, samverka med Region 
Skåne i en fortsatt utveckling av familjecentralerna i Båstads kommun. Mot bakgrund av detta 
föreslår förvaltningen att motionen ska anses vara besvarad.   
 
 

 
 



 
 

 

2 (2) 

 

Inga-Britt Henriksson, skolchef 
Barn och skola 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Motionärerna. 
Barn och skola. 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Motion, 2019-04-30. 
 
Samråd har skett med: 
Samverkan för Bjäre.  
Samhällsbyggnad.  
 
 





 Tjänsteskrivelse  
 

 

1 (1) 

 
Datum: 2020-03-02 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Henrik Andersson 

Dnr: KS 000910/2019 – 600 
 
 

Angående Svar på motion - Ersätta skolpengen med en rambudget 
 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 
Motionen anses besvarad. 
 

 
Sammanfattning av ärendet 
Inkommet ärende med underlag från utbildningsnämnden angående svar på motion om  
att ersätta skolpengen med en rambudget. 
 
 
 
Kommunkontor 
Henrik Andersson, nämndsekreterare 
 
 



	

Utbildningsnämnden		

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 	
Sammanträdesdatum 
	

Sida 
	

2020‐02‐25 10 av	18

	

Justerandes	signaturer	 Utdragsbestyrkande	
	
	
	
	

	

	

UN	§	22		 Dnr	UN	000046/2020	‐	600	

Motion - Ersätta skolpengen med en rambudget 

	
Beskrivning	av	ärendet	 Utbildningsnämnden	har	under	april	2019	sett	behov	av	en	genomlysning	av	

nuvarande	volymbaserade	skolpengssystem.	Skälet	för	detta	är	flera,	
nuvarande	system	har	gällt	sedan	början	av	2010‐talet,	där	kostnader	för	kost,	
städ,	löneglidning	med	mera	inte	reviderats	under	perioden.	En	utökning	av	
timplanen	i	matematik,	idrott	och	hälsa	har	skett	stegvis	under	ett	antal	år	
vilket	påverkat	enheternas	kostnader.	En	socioekonomisk	
resursfördelningsmodell	har	införts	under	läsåret	2019/2020	och	ska	
utvärderas	under	hösten	2020.		

	
	 Inför	budget	2020	flyttades	medlen	för	skolpengen	från	Kommunfullmäktige	

till	Utbildningsnämndens	budget	vilket	innebär	att	nämnden	har	den	samlade	
budgeten	för	Barn	och	skola	som	från	årsskiftet	innefattar	förskola,	grundskola	
och	gymnasieskola.	Med	det	ekonomiska	läge	Båstads	kommun	befinner	sig	i	är	
det	ytterst	angeläget	att	göra	en	analys	av	nuvarande	volymbaserad	skolpeng,	
anpassa	modellen	och	skapa	en	hållbar	struktur	för	de	kommande	åren.	
Förvaltningen	har	med	anledning	av	ovanstående	påbörjat	ett	arbete	i	syfte	att	
ta	fram	förslag	på	möjlig	modell	för	en	hållbar	resursfördelning.	Arbetet	
beräknas	pågå	under	2020.		

	
	 Mot	bakgrund	av	detta	föreslår	förvaltningen	att	motionen	anses	besvarad.			
	
Underlag	till	beslutet	 Tjänsteskrivelse	från	Inga‐Britt	Henriksson,	skolchef,	daterad	2020‐02‐12,	med	

tillhörande	bilaga.		
	
Föredragande	 Inga‐Britt	Henriksson,	skolchef,	föredrar	ärendet.		
	
Beslut	 Utbildningsnämnden	föreslår	kommunfullmäktige	besluta:	
	

Motionen	anses	besvarad.		

	
	
	
	



 Tjänsteskrivelse  
 

1 (1) 

 
Datum: : 2020-02-12. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Inga-Britt Henriksson 

Dnr: KS 000910/2019 – 600 
 
 

Svar på motion - Ersätta skolpengen med en rambudget 
 
 

Förslag till beslut 
 
Motionen anses besvarad. 

 
Sammanfattning av ärendet 
 
Utbildningsnämnden har under april 2019 sett behov av en genomlysning av nuvarande vo-
lymbaserade skolpengssystem. Skälet för detta är flera, nuvarande system har gällt sedan bör-
jan av 2010-talet, där kostnader för kost, städ, löneglidning med mera inte reviderats under 
perioden. En utökning av timplanen i matematik, idrott och hälsa har skett stegvis under ett 
antal år vilket påverkat enheternas kostnader. En socioekonomisk resursfördelningsmodell 
har införts under läsåret 2019/2020 och ska utvärderas under hösten 2020.  
 
Inför budget 2020 flyttades medlen för skolpengen från Kommunfullmäktige till Utbildnings-
nämndens budget vilket innebär att nämnden har den samlade budgeten för Barn och skola 
som från årsskiftet innefattar förskola, grundskola och gymnasieskola. Med det ekonomiska 
läge Båstads kommun befinner sig i är det ytterst angeläget att göra en analys av nuvarande 
volymbaserad skolpeng, anpassa modellen och skapa en hållbar struktur för de kommande 
åren. Förvaltningen har med anledning av ovanstående påbörjat ett arbete i syfte att ta fram 
förslag på möjlig modell för en hållbar resursfördelning. Arbetet beräknas pågå under 2020.  
 
Mot bakgrund av detta föreslår förvaltningen att motionen anses besvarad.   
 
 
 
Inga-Britt Henriksson, skolchef 
Barn och skola 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Motionär. 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Motion, 2019-12-11.  
 
Samråd har skett med: 
Utbildningsnämndens presidium.  
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MOTION 

Jag yrkar att kommunfullmäktige beslutar 

BÅSTADS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

2019 -12- 11 
Dnr.~ .oo.o.q__l.Oi, .. , 
.. .. ... ..... 0 I.i ::-... 00 .. .. . .. 

• att skolpengen avskaffas och ersätts av en rambudget för skolverksamheten, byggd på antalet 

klasser, och med en mindre del på antalet elever. 

I Båstads kommun har vi valt att finansiera skolan genom en ersättning per elev, den s.k. skolpengen. 

Kommunen måste inte använda denna fördelningsprincip till sina egna skolor, men många kommuner gör 

det då det underlättar hur fristående skolor ska finansieras. 

Enligt lag ska grundbeloppet till fristående skolor "bestämmas efter samma grunder som hemkommunen 

tillämpar vid fördelning av resurser till den egna grundskolan". 

Skolpengen bygger på Iden att kostnaderna följer eleven. Så är dock inte fallet - tvärtom följer väldigt lite 

av kostnaderna eleven. De stora utgifterna personal och lokaler är fasta och svårrörliga. 

Skolans kostnader är kopplade till att undervisa en hel skolklass - inte en elev. Därutöver tillkommer för 

varje elev en begränsad marginalkostnad, men i jämförelse med de fasta kostnaderna är denna försumbar. 

När ett nyinflyttat barn kommer till kommunen, och väljer en kommunal skola är merkostnaden minimal 

om han/hon sätts i en klass med utrymme. Om barnet väljer en friskola måste cirka 100.000:- skickas över 

till friskolan, som också om plats finns, inte drabbas av extra kostnader. Friskolan kan ta detta som vinst på 

skattebetalarnas bekostnad. 

Kommunen måste se till att det finns skolor geografiskt väl spridda, vilket gör att det alltid finns klassrum som 

endast är delvis fulla . Samtidigt är det dessa delvis tomma klassrum som är riktmärke för att beräkna hur 

mycket skolpeng en fristående skola ska ha, vilket följaktligen leder till att den blir för hög. 

Det enklaste sättet att hantera problemet är att införa en modell med en basfinansiering per klass och en 

mindre marginalkostnadsersättning per elev. Det är så skolan fungerar och det enda rimliga är att 

finansieringen byggs efter faktiska förhållanden och inte efter teoretiska modeller. 

Med denna föreslagna modell kan mycket pengar sparas. 

För Bjärepartiet 

~~~--
Håkan Mörnstad (Bp) 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2020-02-27 1 av 1 

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 

 

 

KSau § 42  Dnr KS 000079/2020 - 903 

Val av ytterligare ledamot i Kommunala Tillgänglighetsrådet 

 
Beskrivning av ärendet Enligt det nyligen reviderade reglementet för Kommunala Tillgänglighetsrådet 

ska rådet bestå av två ledamöter som utses av kommunstyrelsen, enligt 3 § 
Sammansättning. För tillfället består rådet enbart av en ledamot utsedd av 
kommunstyrelsen, tillika rådets ordförande. Kommunstyrelsen ska mot 
bakgrund av detta utse ytterligare en ledamot.   

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Henrik Andersson, daterad 2020-02-

04.  
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

 
Rustan Svensson (M) väljs till ledamot i Kommunala Tillgänglighetsrådet under 
perioden 2020-03-11 till 2022-12-31.      

 
Reservation Bo Wendt (BP) och Inge Henriksson (BP) deltar inte i beslutet.        

 
 

 



 Tjänsteskrivelse  
 

 

1 (1) 

 
Datum: 2020-02-04 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Henrik Andersson 

Dnr: KS 000079/2020 – 903 
 
 

Val av ytterligare ledamot i Kommunala Tillgänglighetsrådet 
 
 

Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
[Namn] väljs till ledamot i Kommunala Tillgänglighetsrådet under perioden 2020-03-11  
till 2022-12-31. 
 

 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt det nyligen reviderade reglementet för Kommunala Tillgänglighetsrådet ska rådet  
bestå av två ledamöter som utses av kommunstyrelsen, enligt 3 § Sammansättning. För  
tillfället består rådet enbart av en ledamot utsedd av kommunstyrelsen, tillika rådets  
ordförande. Kommunstyrelsen ska mot bakgrund av detta utse ytterligare en ledamot. 
 
 
 
Kommunledningskontoret 
Henrik Andersson, nämndsekreterare 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Förtroendemannaregistret, kansli 
HR-servicecenter (om det är nya förtroendevalda i Båstads kommun)  
 
 



 Tjänsteskrivelse  
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Datum: 2020-03-03 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Henrik Andersson 

Dnr: KS 000891/2019 – 900 
 
 

Kommunstyrelsens beslutslogg 
 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
Beslutsloggen för mars 2020 godkänns. 

 
 
Sammanfattning av ärendet 
För att säkerställa verkställigheten av beslut fattade av kommunstyrelsen finns det en rutin 
för uppföljning, en beslutslogg. Vid varje kommunstyrelsesammanträde bifogas en förteckning 
över de fattade beslut som ska verkställas, återrapporteras eller som remitterats för beredning. 
 
 
 
Kommunledningskontoret 
Henrik Andersson, nämndsekreterare 
 
 



Kommunstyrelsens beslutslogg - Mars 2020

Ärenderubrik Beslutsinstans Dnr Beskrivning	av	ärendet Status Prioritering
1 Översyn	av	näringslivspolicy §	183,	KS	2017‐06‐07	 000652/2017 Översyn	av	näringslivspolicyn Avvaktar	översyn	av	

näringslivsorganisationen.
1

2 Båstads	kommuns	
näringslivsorganisation

§	163,	KS	2017‐06‐07 000321/2017			 Ärendet	återremitterat	i	juni	‐17.	
Förvaltningen	får	följande	
uppdrag:	A)	Förtydliga	samtliga	
beslutspunkter	för	hur	det	
kommunala	ansvaret	rörande	
näringslivsfrågor	ska	utformas.	
B)	Tydliggöra	förslaget	angående	
gränsdragningen	samt	inhämta	
synpunkter	från	tillväxtrådet.

KS	feb	beslutar:	1.	Arbetet	med	
destinationsutveckling	och	
turismservice	samt	företagsservice	till	
medlemsföretag	hanteras	av	Båstad	
Turism	och	Näringsliv	såsom	tidigare.	
2.	Båstads	kommuns	näringslivsarbete	
ska	prioriteras	inom	den	kommunala	
förvaltningen	och	ske	i	nära	
samarbete	med	kommunledningen.	3.	
Båstads	kommuns	näringslivarbete	
ska	ske	i	ett	nära	samarbete	med	
närliggande	näringslivsfunktioner,	för	
att	minska	behovet	i	Båstads	kommun	
av	mer	resurser,	minska	sårbarheten	
och	ge	större	effekt.	4.	Förvaltningen	
uppdrag	att	bryta	ner	beslutad	
näringslivspolicy	i	kommunledningens	
verksamhetsplan.	5.	
Destinationsutvecklingsärenden	i	
Familjen	Helsingborg	representeras	av	
kommunen	och	Båstad	Turism	och	
näringsliv.															Ledningsgruppens	
uppdatering	20181113:	Båda	ärenden	
om	kommunens	näringslivsarbete	
behålls.	Behöver	få	nya	politikens	
inriktning.

1



Kommunstyrelsens beslutslogg - Mars 2020

3 Uppdrag	med	anledning	av	
fastighetsutredningen/optimal	
fastighetsorganisation

§	102,	KS	2016‐04‐27 000593/2016 Beslut	i	KS	2019‐08‐21	att	arbeta	
vidare	med	förslag	nr	6	i	KPMG:s	
utredning.	Till	det	uppdraget	
läggs	även	ett	uppdrag	att	utreda	
hur	en	koncernledningsstruktur	
för	Båstads	kommun	ska	kunna	
utformas.	I	uppdraget	redovisas	
hur	de	affärsdrivande	bolagen	ska	
kunna	styras	med	en	gemensam	
koncernmoder	”Båstads	kommun	
AB”	och	där	andra	eventuella	
kommunala	bolag	ska	kunna	
inordnas.	Kommande	förslag	
baseras	på	benchmarking	från	
andra	kommuner.	Förslaget	till	
ny	struktur	tas	fram	i	samråd	
mellan	Båstads	kommun	och	
Båstadhem.				

För	handläggning	i	förvaltningen,	
Teknik	och	service	tillsammans	med	
KPMG	som	utrett	ärendet.

1

4 Väckt	ärende:	Strategiskt	ägande	av	
Båstads	kommuns	fastigheter

§	133,	KS	2018‐05‐02 000446/2018 Thomas	Andersson	(L)	väcker	ett	
nytt	ärende	på	sammanträdet,	
mot	bakgrund	av	diskussionerna	i	
ärendet	som	gäller	
igångsättningsbeslut	av
vård‐	och	omsorgsboendet	i	
Förslöv.	Han	yrkar:	I	samband	
med	framtagande	av	förslag	till	
förvaltning	av	kommunens	och	
Båstadhems	fastigheter	ska	också	
underlag	för	beslut	om	strategiskt	
ägande	av
kommunens	fastigheter	tas	fram.

Har	samband	med	ärendet	ovan;	
Uppdrag	med	anledning	av	
fastighetsutredningen/optimal	
fastighetsorganisation.

1

5 Utvärdering	av	skötselavtal	avseende	
grönyteskötseln

§	210,	KS	au	2017‐09‐19 000979/2017 Ärendet	får	väckas	och	
förvaltningen	får	i	uppdrag	att	
bereda	ärendet.				

För	handläggning,	Teknik	och	service.	
Ytterligare	enkät	är	på	gång	för	att	
komplettera	den	första	enkäten.

2
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6 Översyn	av	kommunens	
krisberedskap

§	166,	KS	au	2017‐07‐17 000777/2017 Förvaltningen	gör	en	översyn	av	
kommunens	krisberedskap
inklusive	pågående	åtgärdsplan	
samt	tar	fram	
informationsbroschyr
till	allmänheten	om	
krisberedskap	i	hemmen.

2

7 Utredningsuppdrag	fastigheten	
Plommonet

§	304,	KS	2017‐12‐06 001313/2016 Teknik	och	service	tar	fram	status	
för	byggnad	och	kostnader	för	
återställning.	Finns	även	med	i	
förskoleutredningen.

Förvaltningen	avvaktar	politisk	
inriktning,	på	gång	under	våren	2020.	
Fastigheten	finns	med	listan	över	
tänkbara	kommunala	objekt	att	sälja.

1

8 Försäljning	av	Hamnen	3 §	153,	KS	2018‐06‐07 001506/2016 Försäljning	av	fastigheten	
Hamnen	3	i	Torekov	till	
Båstadhem	AB	och	förvaltning	av	
fastigheten	till	dess	försäljning	är	
genomförd.

Har	samband	med	ärendet	ovan;	
Plommonet.	Tecknat	avtal	med	
Båstadhem	t	o	m	2020‐03‐31.	
Inkommen	begäran	att	omvandla	
fastigheten	till	bostadsrätter.

1

9 Kommunalt	huvudmannaskap	‐	
vägföreningar/samfälligheter

§	93,	KS	2016‐06‐13 000511/2016 Förvaltningen	gavs	enligt	beslut	i	
KS	2016‐04‐13	i	uppdrag	att	göra	
en	utredning	vad	kommunalt	
huvudmannaskap	får	för	
konsekvenser	samt	att	upprätta	
en	tidsplan	över	hur	detta	skulle	
kunna	genomföras.	Till	ärendet	
hör	även	frågan	om	driftning	av	
lekplatser	i	kommunen	(KS	
001262/2016).

Arbete	pågår,	Teknik	och	service.	
Primärt	en	förstudie.	Till	politisk	
behandling	eller	information	under	
december	2019	om	hur	vi	går	vidare.

1

10 Väckt	ärende	‐	Trafiksituationen	i	
Grevie	(hastigheter)

§	209,	KS	2018‐09‐05 000685/2018 Christer	de	la	Motte	(M)	väckte	
ärendet.

För	handläggning	i	förvaltningen:	
Teknik	och	service.	Synpunkter	för	
vidare	dialog	med	Polisen	och	
Trafikverket.

2

11 Svar	på	motion	‐	Alkolås	i	
kommunala	fordon

§	84,	KS	2019‐04‐10 001120/2017 Motion	från	Centerpartiet. Till	KS	2020‐03‐11. 1

12 Väckt	ärende	‐	Tillfällig	och	
permanent	återvinningsanläggning

§	235,	KS	2019‐10‐09 000763/2019 Bjärepartiet	väckte	ett	nytt	
ärende	på	KS	angående	tillfällig	
och	permanent	
återvinningsanläggning.

För	handläggning	i	förvaltningen:	
Kommundirektör,	Teknik	och	service.

1
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13 Planläggning	av	Lindströms	backe	i	
Västra	Karup

§	98,	KS	2015‐03‐11 000478/2015 Ärendet	skickas	till	förvaltningen	
för	beredning.

För	handläggning	i	förvaltningen.	Den	
bakas	delvis	in	i	ny	ÖP.	Avvaktas	i	
väntan	på	rekommendationer	
gällande	gamla	vattentäkter.

3

14 Väckt	ärende:	Översyn	och	revidering	
av	Personalpolitiskt	program	för	
Båstads	kommun

§	104,	KS	2018‐04‐04 000300/2018 Gösta	Gebauer	(C)	väckte	ärendet	
på	KS.

HR,	verksamheten	och	med	politikens	
medverkan	ska	göra	en	översyn	av	
programmet	under	2020.	Programmet	
i	sin	nuvarande	form	kan	ersättas	med	
en	arbetsgivarpolicy	med	
förtydliganden	inom	medarbetar‐	och	
ledarskapsområdet.	Eftersom	
programmet	är	ett	beslut	i	KS	kommer	
det	att	lyftas	i	FU	i	början	av	2020	för	
att	få	klartecken	att	gå	igång	med	en	
komplett	revidering.

2

15 Åtgärder	med	anledning	av	
extraordinär	situation	inom	individ‐	
och	familjeomsorgen

§	257,	KS	2019‐12‐04 000794/2019	
001179/2018

Kommunstyrelsens	ordförande	
får	i	uppdrag	att	återkomma	med	
förslag	till	hur	den	politiska	
styrningen	rörande	individ‐	och	
familjeomsorgen	ska	se	ut	på	
både	kort	och	lång	sikt.	Samråd	
ska	ske	med	
utbildningsnämndens	
ordförande.

1

16 Svar	på	medborgarförslag	‐	Anställ	
en	syn‐	och	hörselinstruktör	i	
Båstads	kommun

§	275,	KS	2019‐12‐04 000211/2018 Förvaltningen	får	i	uppdrag	att	
utreda	möjligheten	till	att	hyra	in	
en	syn‐	och	hörselinstruktör	från	
grannkommunerna	eller	från	
Region	Skåne.	Vid	eventuell	
tillkommande	kostnad	ska	denna	
hanteras	i	kommande	
budgetberedning	(helt	i	sedvanlig	
ordning).

2



Kommunstyrelsens beslutslogg - Mars 2020

17 Väckt	ärende	‐	Lägesrapport	
avseende	arbetet	med	
näringslivsorganisationen	och	
näringslivspolicyn

§	24,	KS	2020‐01‐15 000048/2020 Centerpartiet	väcker	ett	nytt	
ärende	på	sammanträdet.	De	
önskar	en	lägesrapport	avseende	
arbetet	med	
näringslivsorganisationen	och	
näringslivspolicyn.	Rapporten	ska	
presenteras	i	kommunstyrelsen.	

1

Ärenden	som	kan	tas	bort	från	
beslutsloggen:



 Tjänsteskrivelse  
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Datum: 2020-03-03 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Henrik Andersson 

Dnr: KS 000880/2019 – 900 
 
 

Delgivningar 
 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
Delgivningarna redovisas och läggs till handlingarna.  
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Inkomna delgivningar: 
 
a). Protokollsutdrag från myndighetsnämnden 2020-02-13 - Uppföljning av intern  
kontrollplan 2019 för myndighetsnämnden. 
 
b). Protokoll från pensionärsrådet 2020-02-13. 
 
c). Skrivelse från Synskadades Riksförbund - Satsa på syn- och hörselinstruktör  
- en lönsam investering för kommunen. 
 
d). Protokoll från tillgänglighetsrådet 2020-02-04. 
 
e). Dom från Förvaltningsrätten - Stenhotten. Avvisning av överklagande. 
 
f). Verksamhetsberättelse 2019 - Överförmyndare i samverkan. 
 
 
 
Kommunledningskontoret 
Henrik Andersson, nämndsekreterare 



ITi:l BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Myndighetsnämnden 

Beslut 

2020-02-13 

MN§ 14 Dnr MN 000001/2019 - 900 

Uppföljning av intern kontrollplan 2019 
för myndighetsnämnden 

Uppföljningen av 2019 års interna kontrollplan för myndighetsnämnden 
godkänns. 

Rapporten översänds till kommunstyrelsen. 

Sida 

6av10 

Beskrivning av ärendet I reglementet för intern kontroll (reviderat av kommunfullmäktige 17 
december 2014 § 209) framgår att kommunstyrelsen med utgångspunkt från 
nämndernas och styrelsernas rapporter ska utvärdera kommunens samlade 
system för intern kontroll. I det fall förbättringar behöver göras ska 
kommunstyrelsen också ta initiativ till sådana. Av tillämpningsanvisningarna 
som kommunstyrelsen den 3 december 2014 (§ 284) beslutat om framgår att 
varje verksamhetsområde rapporterar till den nämnd som ansvarar för 
verksamheten där de kontrollerade rutinerna tillämpas. Samhällsbyggnad hade 
endast ett fåtal mindre avvikelser i återrapporteringen. Avvikelser fanns i två 
byggärenden gällande kontroll av att rätt debitering är gjord i attefallsärenden. 
Vad gäller miljö fanns några mindre avvikelser. På grund av personalbrist har 
en verksamhet inte fått tillsyn enligt beslutad tillsynstid. Gällande tydlighet och 
förståelse i expedierade beslut inom miljötillsyn fanns förbättringsförslag på 
klarspråk. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Roger Larsson, daterad 
2020-02-04, med tillhörande bilaga. 

Föredragande Samhällsbyggnadschef Roger Larsson föredrar ärendet. 

Beslutet expedieras till Kommunstyrelsen och revisionen 

Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2020-02-04 

Handläggare: Roger Larsson 

Dnr: B2019-000003 

Tjänsteskrivelse 

Till: Myndighetsnämnden 

Uppföljning av intern kontrollplan 2019 

Förslag till beslut 
Myndighetsnämnden 

1 (1) 

Uppföljningen av 2019 års interna kontrollplan för myndighetsnämnden godkänns. Rapporten 
översänds till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning av ärendet 
I reglementet för intern kontroll (reviderat av kommunfullmäktige 17 december 2014 § 209) 
framgår att kommunstyrelsen med utgångspunkt från nämndernas och styrelsernas rapporter 
ska utvärdera kommunens samlade system för intern kontroll. I det fall förbättringar behöver 
göras ska kommunstyrelsen också ta initiativ till sådana. 

Av tillämpningsanvisningarna som kommunstyrelsen den 3 december 2014 (§ 284) beslutat 
om framgår att varje verksamhetsområde rapporterar till den nämnd som ansvarar för verk
samheten där de kontrollerade rutinerna tillämpas. 

Aktuellt 
Samhällsbyggnad hade endast ett fåtal mindre avvikelser i återrapporteringen. Avvikel
ser fanns i två byggärenden gällande kontroll av att rätt debitering är gjord i attefalls
ärenden. Vad gäller miljö fanns några mindre avvikelser. På grund av personalbrist har 
en verksamhet inte fått tillsyn enligt beslutad tillsynstid. Gällande tydlighet och förstå
else i expedierade beslut inom miljötillsyn fanns förbättringsförslag på klarspråk. 

:lällsbz 
Rog~rsson 
Samhällsbyggnadschef 

Beslutet ska expedieras till: 
Kommunstyrelsen och revisionen 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Uppföljning av internkontroll 2019 för myndighetsnämnden 



















Från: Alexander Ejwertz Johanzon

Till: Henrik Andersson;  christer.nordin@bjarenet.com;  karin.sorensson@bjarenet.com;  lars;  stig.andersson@bjarenet.com; 
annkatrin.werner.forssell@gmail.com;  barbrohansson47@gmail.com;  lenabengtbastad@gmail.com;  lillemor.johnsson2@gmail.com; 
bastadlarsson@hotmail.com;  kpaulsson@hotmail.com;  Stellan Andersson;  gunilla-linghoff@telia.com;  kaswilson@telia.com

Kopia: Christin Johansson;  Irene Ebbesson;  Ulf Jiewertz;  Hans Paganus;  Båstads Kommun;  Susanna Almqvist

Datum: 2020-02-24 18:52

Ärende: Sv: Protokoll från senaste KPR

Hej!

Jag har noterat och vill förtydliga punkt 3.

Förslöv GC-väg:
Jag lyfter skyltning kring GC-vägen i  Förslöv med trafikverket ännu en gång.  Då gc-vägen är inom deras vägområde är det Trafikverket som har sista
ordet.

Cirkulations plats Förslöv:
En cirkulationsplats är inte den enda lösningen för att öka trafiksäkerheten och tryggheten. Beroende på hur mängden trafik och även typ av trafik, kan
det finnas
andra åtgärder som kan vara lämpligare. Båstads kommun tar gärna emot synpunkter och förslag från allmänheten kring trafik och vägar.
Allmänheten bör också föra fram synpunkter till Trafikverket på de vägar där trafikverket är väghållare. Om det finns en brist behöver både kommunen
och trafikverket få denna information.

Hamngatan LTF reglering:
Jag lovar inte att en lösning finns på plats inför säsongen, men däremot kommer jag titta på en lösning. Vidare detaljer kring åtgärder
återkommer Båstads kommun till via tex. vår hemsida och/eller via e-post.

K-gatan projektet:
Hans Paganus. är Båstads kommun projektledare för projektet. 
Idag finns det redan en gc-väg utanför butikerna så att jag är inte riktigt på det klara med oron. Det som kommer hända
i samband med K-projektet är i stora drag att vägbredden för bilarna kommer minska något till fördel för gående och cyklister.
Jag ber Er att kontakta Hans Pagnus, så kan han redogöra för hur det är tänkt i detalj.

Östra Karup GC-väg:
Frågan om ytvattenhantering på gc-vägen nedanför Östra Karups skola är en fråga där ansvaret behöver förtydligas.
Vi är inte väghållare för gc-vägen, men däremot så kan det finnas andra faktorer som spelar roll.  Jag minns inte
i skrivandets stund vad Båstads kommuns ställningstagande är i denna fråga, och jag får be att återkomma kring denna.
Om ni inte hör något från mig inom ca 2 veckor, så får ni gärna återkomma i denna fråga så får ni statusen.

Med vänlig hälsning,
 
Alexander Ejwertz Johanzon
Trafik- och gatuingenjör
Teknik och Service

alexander.ejwertz.johanzon@bastad.se
Direkt: 0431-776 61
Växel: 0431-770 00
Webb: www.bastad.se
Twitter: @bastadskommun
Post- och besöksadress: Vångavägen 2, 269 80 BÅSTAD
Y Jag värnar om miljön.Skriv inte ut det här mejlet om du inte behöver.

>>> Henrik Andersson 2020-02-21 11:40 >>>
Hej,

Se bilaga för kännedom.

mailto:alexander.ejwertz.johanzon@bastad.se
http://www.bastad.se/


Uttalande 

•l&. Synsl<adades 
/~\Riksförbund 

Till kommunstyrelsen i Båstad 

Satsa på syn- och hörselinstruktör 
- en lönsam investering för kommunen 

BÅSTADS KOMMUN 
Kommunstyre lsen 

Synskadades Riksförbund vill att kommunen förbättrar det förebyggande 
stödet till syn- och hörselskadade. Genom att satsa på en syn- och 
hörselinstruktör kan kommunen spara resurser och samtidigt värna om 
invånare med syn- och hörselnedsättningar. 

Syn- och hörselinstruktörer finns idag i många kommuner. Deras uppgift 
är att ge syn- och hörselskadade sakkunnigt stöd och träning för att klara 
vardagen på egen hand i hemmet och närmiljön. Denna hjälp till 
självhjälp ger individen ökad trygghet och minskar riskerna för isolering 
och ohälsa. 

Syn- och hörselinstruktörernas förebyggande arbete är en social 
investering för framtiden. Syn- och hörselnedsättningar är mycket vanliga 
bland äldre och antalet personer över 80 år väntas öka kraftigt de 
närmaste tio åren. 
En hemtjänsttimme mindre per dag för en enda person innebär faktiskt 
att kommunen sparar 190 000 kronor på ett år. 

Enligt Socialtjänstlagen är det kommunens skyldighet att värna om syn
och hörselskadades rätt att leva som andra. Synskadades Riksförbund 
efterlyser därför en dialog om hur det förebyggande arbetet kan tryggas. 

Vi vill att kommunen snarast utreder möjligheterna att införa en funktion 
som syn- och hörselinstruktör. I första hand en heltidstjänst, i annat fall 
på deltid. På många ställen i landet kombineras sådana tjänster med 
annat socialt och förebyggande arbete. ! 
Uttalandet antaget vid SRF Ängelholm-Båstads årsmöte 2020-02-22. 

Anna Jacobson 
ordförande 
Conny Jansson 
styrelseledamot 

070-221 86 64 

070-361 66 10 



Vad gör en syn- och hörselinstruktör 
De viktigaste arbetsuppgifterna är att stötta och motivera syn- och 
hörselskadade genom bland annat: 

• att träna de dagliga sysslorna i och kring hemmet, 
• att träna användning av syn- och hörhjälpmedel, 
• att träna orientering i hemmet och i närmiljön, 
• att ge råd om och genomföra anpassningar i hemmiljön, 
• att förebygga risk för olyckor, särskilt fallolyckor, 
• att vara behjälplig i kontakt med öronläkare, hörcentral, 

ögonläkare och syncentral, 
• att informera, utbilda och ge råd till personal i hemtjänsten och 

särskilda boenden 
• att arbeta uppsökande och förebygga problem och ohälsa i 

målgruppen 













FÖRV ALTNINGSRÄTTEN 
I MALMÖ 
Avdelning 4 

KLAGANDE 

BESLUT 
2020-02-27 
Meddelat i Malmö 

Kommunstyrelsen i Båstads kommun 

MOTPART 
Länsstyrelsen i Skåne län 
Miljöavdelningen 

ÖVERKLAGAT BESLUT 

Målm 
2225-20 

c,,!,s·:-: ,-:s KOMMUN 
Kommunstyrelsen ,, 
2020 -03- 0 '2~ 

Qn /((C0..9 .'/.'!!... •• . ~~.~7.5.~ .:-:.:r.w. ... ..... . 

Länsstyrelsens beslut den 31januari2020, dm 567-2578-202 

SAKEN 
Avvisning av överklagande; fråga om rätt forum 

FÖRVALTNINGSRÄTTENSAVGÖRANDE 

Förvaltningsrätten avvisar överklagandet och överlämnar handlingarna i må

let till länsstyrelsen för erforderliga åtgärder. 

Dok.Id 553961 

Postadress 
Box4522 
203 20 Malmö 

Besöksadress 
Kalendegatan 6 

Telefon 
040-35 35 00 

Telefax 

E-post: forvaltningsrattenimalmo@dom.se 
www.forvaltningsrattenimalmo.domstol.se 

Expeditionstid 
måndag - fredag 
08:00- 16:00 
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FÖRVALTNINGSRÄTTEN 
I MALMÖ 

BESLUT 

Avdelning 4 

BAKGRUND OCH YRKANDE M.M. 

Länsstyrelsen beslutade den 19 december 2019, dnr 567-28845-2018, om 

föreläggande om inrättande av verksamhetsområde för allmänna vattentj äns

ter vid Stenhottan, Båstads kommun. Beslutet fattades med stöd av 6 och 

51 §§lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster. Båstads kommun över

klagade beslutet. 

Länsstyrelsen avvisade Båstads kommuns överklagande som för sent in

kommet. Båstads kommun har nu överklagat avvisnings beslutet och Läns

styrelsen har överlämnat överklagandet och övriga handlingar i ärendet till 

Förvaltningsrätten i Malmö. 

SKÄLEN FÖR AVGÖRANDET 

Av 46 § förvaltningslagen (2017:900) följer att ett överklagande som inte 

avvisas skyndsamt ska överlämnas till överinstansen. 

Av 52 §lagen om allmänna vattentjänster framgår att Länsstyrelsens beslut 

om föreläggande enligt 51 § får överklagas av kommunen till mark- och 

miljödomstolen. 

Av den numera upphävda 30 § förvaltningslagen (1986:223) framgick ut

tryckligen att om ett överklagande avvisats på grund av att det kommit in för 

sent, fick avvisningsbeslutet överklagas i samma ordning som beslutet i hu

vudsaken. Denna bestämmelse har inte överfö1is till 2017-års förvaltnings

lag. Det framgår dock inte av förarbetena till den nya förvaltningslagen att 

lagstiftaren haft för avsikt att ändra den tidigare gällande ordningen i sam

band med att lagen infördes. Denna ordning, att avvisningsbeslut får över-

Sida 2 
2225-20 



FÖRVALTNINGSRÄTTEN 
I MALMÖ 
Avdelning 4 

BESLUT 

klagas i samma ordning som överklagandet av huvudsaken, får enligt för

valtningsrätten istället numera anses följa av allmänna förvaltningsrättsliga 

principer. 

Mot denna bakgrund skulle överklagandet och de övriga handlingarna i må

let rätteligen ha överlämnats till mark- och miljödomstolen. Förvaltningsrät

ten har inte laglig möjlighet att överlämna målet dit. Överklagandet ska där

för avvisas. Det får istället ankomma på länsstyrelsen att överlämna överkla

gandet till behörig domstol. 

bilaga (FR-03) 

chefsrådman 

Susanne Axelsson har föredragit målet. 

Sida 3 
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Hur man överklagar 

Vill du att beslutet ska ändras i någon del kan 
du överklaga. Här får du veta hur det går till. 

Överklaga skriftligt inom 3 veckor 

Tiden räknas oftast från den dag som du fick 
del av det skriftliga beslutet. I vissa fall räknas 
tiden i stället från beslutets datum. Det gäller 
om beslutet avkunnades vid en muntlig 
förhandling, eller om rätten vid förhandlingen 
gav besked om datum för beslutet. 

För part som företräder det allmänna (till 
exempel myndigheter) räknas tiden alltid från 
beslutets datum. 

Observera att överldagandet måste ha kommit 
in till domstolen när tiden går ut. 

Vilken dag går tiden ut? 
Sista dagen för överklagande är samma veckodag 
som tiden börjar räknas. Om du exempelvis fick 
del av beslutet måndagen den 2 mars går tiden ut 
måndagen den 23 mars. 

Om sista dagen infaller på en lördag, söndag eller 
helgdag, midsommarafton, julafton eller nyårs
afton, räcker det att överklagandet kommer in 
nästa vardag. 

Så här gör du 

1. Skriv förvaltningsrättens namn och 
målnummer. 

2. Förldara varför du tycker att beslutet ska 
ändras. Tala om vilken ändring du vill ha 
och varför du tycker att kammarrätten ska 

FR-03 

ta upp ditt överklagande Oäs mer om 
prövningstillstånd längre ner). 

3. Tala om vilka bevis du vill hänvisa till. 
Förldara vad du vill visa med varje bevis. 
Skicka med skriftliga bevis som inte redan 
finns i målet. 

4. Lämna namn och personnummer eller 
organisationsnummer. 

Lämna aktuella och fullständiga uppgifter 
om var domstolen kan nå dig: postadresser, 
e-postadresser och telefonnummer. 

Om du har ett ombud, lämna också 
ombudets kontaktuppgifter. 

5. Skicka eller lämna in överklagandet till 
förvaltningsrätten. Du hittar adressen i 
beslutet. 

Vad händer sedan? 

Förvaltningsrätten kontrollerar att överklagan
det kommit in i rätt tid. Har det kommit in för 
sent avvisar domstolen överldagandet. Det 
innebär att beslutet gäller. 

Om överldagandet kommit in i tid, skickar 
förvaltningsrätten överldagandet och alla 
handlingar i målet vidare till kammarrätten. 

Har du tidigare fått brev genom förenklad 
delgivning kan även kammarrätten skicka brev 
på detta sätt. 
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Prövningstillstånd i kammarrätten 

När överldagandet kommer in till kammar
rätten tar domstolen först ställning till om 
målet ska tas upp till prövning. 

Kammarrätten ger prövningstillstånd i fyra 
olika fall. 

• Domstolen bedömer att det .finns 
anledning att tvivla på att förvaltnings
rätten dömt rätt. 

• Domstolen anser att det inte går att 
bedöma om förvaltningsrätten dömt rätt 
utan att ta upp målet. 

• Domstolen behöver ta upp målet för att 
ge andra domstolar vägledning i rätts
tillämpningen. 

• Domstolen bedömer att det .finns 
synnerliga skäl att ta upp målet av någon 
annan anledning. 

Om du inte får prövningstillstånd gäller det 
överl<lagade beslutet. Därför är det viktigt att i 
överldagandet ta med allt du vill föra fram. 

Vill du veta mer? 

Ta kontakt med förvaltningsrätten om du har 
frågor. Adress och telefonnummer hittar du på 
första sidan i beslutet. 

Mer information finns på -...vww.domstol.se. 

www.domstol.se 

Sida 2 av 2 
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Beslut
Nämnden för överförmyndare i samverkan beslutar att godkänna verksamhetsberättelsen för 
år 2019.

Ärendet
En verksamhetsberättelse för nämndernas verksamhetsområden ska vara klar och beslutad 

senast 2020-02-28. Verksamhetsberättelsen ska täcka in viktiga händelser ur nämndens 
perspektiv det gånga året. Nämndens verksamhetsplan med mål, aktiviteter, mätetal och 

nyckeltal följs upp. Redovisning av personal redovisas i kommunstyrelsens 
personalredovisning. I kommunens internkontrollreglemente framgår att nämnderna senast i 
samband med årsredovisningens upprättande ska rapportera resultatet av uppföljningen av 

interkontrollen till kommunstyrelsen. Ett avsnitt i verksamhetsberättelsen omfattar den 

ekonomiska redovisningen för verksamheten.

Ärendets beredning
Ärendet har handlagts av överförmyndarkansliet.

Förslag till beslut
Nämnden för överförmyndare i samverkan beslutar att godkänna verksamhetsberättelsen för
2019.

Beslutsgång
Nämnden för överförmyndare i samverkan beslutar enligt överförmyndarkansliets förslag.

Utdragsbestyrkande
Justerandes sign
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1 Inledning 

 

 

Nämnden för Överförmyndare i samverkan har för år 2019 sett ett antal förändringar. Året är det första i en ny 
mandatperiod. Det har tillkommit nya ledamöter, ersättare och en ny ordförande. Den nya nämnden har fått 
nödvändig utbildning och fått sätta sig in i de ärenden nämnden har att besluta i. 

Från och med 2019 ingår även Båstads kommun i samverkan som sedan tidigare bestod av Halmstads, Hylte 
och Laholms kommuner. Syftet med samarbetet är att gemensamt nyttja resurser för att få en organisation som 
långsiktigt klarar av såväl ökad ärendetillströmning som skärpta lagkrav på överförmyndarens verksamhet. 
Strävan är att långsiktigt kunna upprätthålla erforderlig kontinuitet, kompetens, kvalitet, rättssäkerhet och 
uppnå kostnadseffektivitet. 

En av uppgifterna nämnden har är att rekrytera ställföreträdare, det vill säga, gode män och förvaltare. Trots 
att målsättningen att öka rekryteringen har överträffats råder det brist på ställföreträdare. Vi kan se ett ökat 
behov bland annat av demografiska orsaker. 

Att verksamheten utökats med ytterligare en kommun har krävt omfattande resurser och målet att granska alla 
årsräkningar inom 6 månader har därför inte uppfyllts helt.  

Nämndens arbete med att öka användandet av e-tjänster har lyckats väl under året och medger 
förhoppningsvis att det i framtiden blir lättare för ställföreträdare att lämna uppgifter och redovisningar i sitt 
uppdrag. Och att fler kan tänka sig bli god man eller förvaltare. 

Trots en föränderlig värld ser jag ändå att utvecklingen mot ökad samverkan och ökad digitalisering kan möta 
de utmaningar nämnden kan se i framtiden. Behovet av ökad rekrytering kan behöva nya metoder som till 
exempel lagändringar och tilldelning av resurser. 

 

Pehr Magnusson 

Ordförande i nämnden för överförmyndare i samverkan 
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2 Organisation 
Halmstads, Hylte och Laholms kommuner har i avtal kommit överens om att från och med 1 januari 

2015 inrätta en gemensam nämnd inom överförmyndarverksamheten. Från den 1 januari 2019 ingår 

även Båstads kommun i den gemensamma nämnden. 

Nämnden kallas Nämnden för Överförmyndare i samverkan. 

Överförmyndarnämnden ska fullgöra de samverkande kommunernas uppgifter som enligt lag eller 

författning åligger överförmyndaren. Nämndens uppgift är att besluta i strategiska och övergripande 

frågor samt sådana beslut som ej kan delegeras till tjänsteman. 

Nämnden består av fyra ledamöter och fyra ersättare. Samverkanskommunerna har utsett en ledamot 

och en ersättare vardera. Värdkommunen har utsett ordförande. Av nämndens ledamöter ska en vara 

ordförande, en vara förste vice ordförande och en vara andre vice ordförande. Vice ordförande ska 

rotera med fyra års mellanrum mellan Hylte, Laholms och Båstads kommuners företrädare i nämnden. 

Hylte kommun innehar vice ordförandeskapet under mandatperiod 2019-2022. 

Syftet med samarbetet är att gemensamt nyttja resurser för att få en organisation som långsiktigt klarar 

av såväl ökad ärendetillströmning som skärpta lagkrav på överförmyndarens verksamhet. Strävan är att 

långsiktigt kunna upprätthålla erforderlig kontinuitet, kompetens, kvalitet, rättssäkerhet och uppnå 

kostnadseffektivitet. 

Halmstads kommun är värdkommun och den gemensamma nämnden ingår i värdkommunens 

organisation. Värdkommunen är arbetsgivare för nämndens kansli, överförmyndarkansliet, som ingår 

som en enhet i kommunens förvaltningsorganisation. Kommunledningsförvaltningen med 

överförmyndarkansliet är överförmyndarnämndens förvaltning. Kansliets personal är anställd under 

kommunstyrelsen. 2019-12-31 var tio personer tillsvidareanställda på kansliet: chef, överförmyndarjurist, 

fyra handläggare, två granskare, registrator och ekonom, totalt 9,5 årsarbetstider. 

 



 

 
Verksamhetsberättelse/Bokslut 2019 (T3)  5 
Nämnden för överförmyndare i samverkan 

Överförmyndarkansliet ansvarar för beredning och verkställighet av nämndens beslut samt har hand om 

planering och administration av nämndens verksamhet. De flesta av överförmyndarnämndens beslut 

fattas av kanslipersonalen enligt delegationsordning. 

Kommunstyrelsernas ordföranden i samverkanskommunerna ska utöva ägarsamråd där syftet är att 

medlemmarna ska verka för att följa samverkansavtalets genomförande och behov av utveckling. 

Ägarsamråd sker två gånger per år. På ägarsamrådet deltar även kommundirektörerna i 

samverkanskommunerna samt verksamhetschef på överförmyndarkansliet. 

Inför nämndens arbete och beslut om verksamhetsplan med budget arbetar en referensgrupp med en 

tjänsteman per kommun samt verksamhetschef för överförmyndarkansliet med underlag inför beslut. 

Referensgruppens uppdrag är att förbereda underlag inför beslut, vilket förutsätter arbete med att följa 

upp verksamhetens ekonomi, resultat och förutsättningar. 

Nämnden ska granskas av revisorerna i var och en av de samverkande kommunerna. 

Länsstyrelsen utför årligen tillsyn över överförmyndarnämnden. 

  



 

 
Verksamhetsberättelse/Bokslut 2019 (T3)  6 
Nämnden för överförmyndare i samverkan 

3 Målredovisning - nämndens/styrelsens 
verksamhetsmål 

3.1 Verksamhetsmål 1 Rekrytering 
 

Kommentar 
Målet att öka antalet nya ställföreträdare med fem procent under 2019 i jämförelse med 2018 är uppfyllt. 

Antalet nya ställföreträdare (gode män) har ökat med 57 personer i jämförelse med 31 personer år 2018. 

Det främsta syftet med fler personer som åtar sig godmans- och förvaltaruppdrag är att bättre kunna 

"matcha" huvudmannens behov av hjälp med ställföreträdarens kompetens. 

Överförmyndarnämnden har enligt lag ansvar för att rekrytera gode män och förvaltare (ställföreträdare). 

Rekryteringsbehovet är stort och den 31 december 2019 saknades det ställföreträdare till 66 ärenden, se 

nedan. 

Det blir allt svårare att rekrytera till uppdraget som god man och förvaltare. Det finns flera faktorer till 

varför det är svårt att rekrytera nya gode män. Intresset för att åta sig ideella uppdrag minskar i 

samhället. Att vara god man är främst ett ideellt uppdrag och en lägre ersättning/arvode utgår för 

insatsen. Trots låg ersättning ställs höga krav på personens skyldigheter och kompetens. Ett flertal av 

ärendena är mycket komplexa och kräver stora insatser. Överförmyndarnämnden ser att det finns behov 

av att höja ersättningen för att lättare kunna rekrytera. Likaså finns det ett stort behov av professionella 

gode män som kan åta sig uppdrag. 

Under 2019 har rekryteringsinsatser genomförts. Rekrytering efter nya gode män har skett genom 

annonsering i tidningar, facebook, kommunernas hemsidor samt Halmstads kommuns stortavlor. En 

medarbetare har varit veckans medarbetare på instagram och presenterade överförmyndarens 

verksamhet och gode mannens uppdrag. Trots rekryteringsinsatser har överförmyndarnämnden inte 

lyckats rekrytera tillräckligt många nya personer som vill åta sig godmans- och förvaltaruppdrag. Det 

resulterar i att personer som har behov av en gode man och förvaltare får vänta länge på insatsen. En 

ytterligare konsekvens är att gode män och förvaltare som ansökt om att bli entledigade från uppdraget 

inte kan bli det inom rimlig tid, då överförmyndaren inte har någon ny person som är villig att åta sig 

uppdraget. 31 december 2019 saknades det gode män till 23 nya ärenden samt att det i 43 ärenden 

ansökts om entledigande från uppdraget som god man och förvaltare. 

Antalet ansökan om att bli entledigad från uppdraget som god man eller förvaltare, ökade under 

2019. 2019 ansökte ställföreträdare i 131 ärenden om att bli entledigade från sitt uppdrag i jämförelse 

med 87 ärenden 2018. 

Antalet ställföreträdare som har 10 uppdrag eller fler har ökat från 9 personer år 2018 till 15 personer år 

2019. 

En ärendegrupp som ökat under 2019 är anmälningsärenden från socialtjänst och hälso- och sjukvård 

om behov av god man eller förvaltare. Denna ärendegrupp har fördubblats under 2019 i jämförelse med 

år 2018. 2018 kom 55 anmälningsärenden in till överförmyndaren och 2019 kom det in 112 

anmälningsärenden. 
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Överförmyndarnämnden ser ett stort behov av professionellt kontinuerligt stöd av kommunikatör för att 

lyckats med rekryteringsuppdraget framöver. 

Överförmyndarnämnden har enligt lag utbildningsansvar för gode män och förvaltare. 

Överförmyndarkansliet har löpande under året genomfört utbildningar. Introduktionsutbildning eller 

redovisningsutbildning har genomförts varje vecka under året förutom i juli månad. När en 

ställföreträdare åtar sig sitt första uppdrag så har handläggare ett uppföljningssamtal med 

ställföreträdaren efter en månad. Syftet med samtalet är att ge stöd och lotsa rätt så att ställföreträdaren 

får en så bra start som möjligt på sitt uppdrag. Då Båstads kommun är ny i samverkan har extra 

utbildningsinsatser genomförts i kommunen inför att ställföreträdarna ska lämna in årsräkning. Ett flertal 

workshops har genomförts i samtliga samverkanskommuner där ställföreträdarna fått stöd av 

handläggare med sin årsräkning. Det har även gått att boka besök en gång i veckan i samtliga 

samverkanskommuner. I oktober genomfördes en dag med seminarier för samtliga gode män och 

förvaltare. De kunde då delta i utbildning om vad som ingår i uppdrag som god man och förvaltare, 

information från konsument- och budgetrådgivare, "hur gör man i praktiken - godmansföreningen", 

redovisningsutbildning samt en föreläsning om neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. 

Föreningsbidrag har lämnats till Hallands godmans- och förvaltarförening som erhållit mentorskap för 

nya ställföreträdare. Föreningen har genomfört ett flertal nätverksträffar för erfarenhetsutbyte. 

Föreningen har även tillsammans med ABF genomfört en grundutbildning, omfattande 6 

utbildningstillfällen för gode män. Personal från överförmyndarkansliet höll i ett av tillfällena. 

Målet att rekrytera fler ställföreträdare har kontinuerligt följts upp på överförmyndarkansliets 

arbetsplatsträffar. 

Behovet av fler ställföreträdare kvarstår 2020 och omfattas av verksamhetsplanen för 2020. Behovet av 

kompetensutveckling av ställföreträdare samt stöd till dem omfattas även av verksamhetsplanen för 

2020. 

Antal nya gode män 2019 Tertial 1 Tertial 2 Tertial 3 

 10 23 24 

  

Antal 
ställföreträdarska
p 

 2018-01-02  2019-01-07  2020-01-02   

  
Halmsta

d 
Hylt

e 
Lahol

m 
Halmsta

d 
Hylt

e 
Lahol

m 
Halmsta

d 
Hylt

e 
Lahol

m 
Båsta

d 

God man 11:4  491 48 170 502 60 166 511 58 164 98 

God man 11:1-3  12 5 3 12 5 1 16 2 2 3 

Förvaltare 11:7  97 12 17 86 9 16 81 12 16 29 

Förvaltare 11:7 och 
god man 11:4 

 26 3 2 25 3 3 27 3 5 2 

Förmynderskap  44 2 11 43 2 11 67 5 15 15 

Utbetalning till 
spärrat konto 

 225 18 58 227 19 58 246 18 52 17 

God man 
ensamkommande 
barn 

 52 16 24 15 2 8 10 2 6 3 

Särskilt förordnad 
vårdnadshavare 

 61 17 15 46 17 14 25 7 14 5 
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Antal 
ställföreträdarska
p 

 2018-01-02  2019-01-07  2020-01-02   

Särskilt förordnade 
förmyndare 

 5 0 0 1 0 0 1 0 0 0 

Medförmyndare  0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

Föreläggande efter 
ansökan 

 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

Särskild 
överförmyndarkontr
oll 

 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 

Övriga ärenden  40 2 2 45 3 3 0 0 0 0 

Trygga 
förvaltningen 13:19 

 5 0 7 2 0 4 3 1 3 0 

Anmälan  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ansökan  1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 

Skuldsatt underårig  1 0 0 2 0 0 2 0 0 0 

Totalt  1 061 123 311 1 007 120 286 991 108 279 172 

  

Antal ställföreträdare 2020-01-08 

 Halmstad, Hylte, Laholm och Båstad 

God man 11:4 535 

God man 11:1-3 28 

Förvaltare 11:7 91 

Förvaltare 11:7 och god man 11:4 31 

Förmynderskap 133 

Utbetalning till spärrat konto 508 

God man ensamkommande barn 14 

Särskilt förordnad vårdnadshavare 50 

Särskilt förordnade förmyndare 1 

Medförmyndare 1 

Föreläggande efter ansökan 7 

Särskild överförmyndarkontroll 1 

Övriga ärenden 0 

Trygga förvaltningen 13:19 10 

Anmälan 4 

Ansökan 1 

Skuldsatt underårig 3 

Totalt 1 418 

  

Fördelning ställföreträdare 2019-01-07 2020-01-02 

 Halmstad, Hylte och Laholm 
Halmstad, Hylte, Laholm och 

Båstad 

Föreslagen förvaltare 1 0 

Föreslagen god man 12 17 

Förmyndare 692 746 

Förvaltare 139 179 

God man 805 910 

God man bortovarande 5 1 

Medförmyndare    0 1 

Särskilt förordnad förmyndare 1 1 

Särskilt förordnad vårdnadshavare 90 66 
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Fördelning ställföreträdare 2019-01-07 2020-01-02 

Totalt 1 745 1 921 

  

Antal ställföreträdare som entledigas utan att godmanskapet eller förvaltarskapet 
upphör/byten 

 

 2016 2017 2018 2019 

FB 11:4 43 53 54 80 

FB 11:7 13 14 11 21 

LEB 6 166 63 9 2 

Totalt 222 139 74 103 

  

Antalet godmanskap eller förvaltarskap som upphör på grund av att det saknas ställföreträdare och en ny inte 
kan utses 

2016 2017 2018 2019 

0 0 0 1 

  

Antal nya ärenden   

2016 2017 2018 2019 

349 379 311 400 

  

Antal avslutade ärenden   

2 016 2017 2018 2019 

415 635 415 371 

  

Antal begäran om byte   

2017 2018 2019 

118 87 131 

  

Tid från begäran om  byte till beslut/avslag  

Datum Byte/upphörande 

2018-05-11 2019-01-04 

2018-06-29 2019-03-01 

2018-06-29 2019-03-01 

2018-06-29 2019-03-01 

2018-06-29 2019-03-01 

2018-07-05 2019-01-15 

2018-08-07 2019-01-03 

2018-08-21 2019-04-04 

2018-09-13 2019-03-04 

2018-09-13 2019-01-25 

2018-10-30 2019-02-28 

2018-11-06 2019-01-04 

2018-11-15 2019-03-15 

2018-11-15 2019-03-01 
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Tid från begäran om  byte till beslut/avslag  

2018-11-29 2019-09-02 

2018-12-13 2019-02-15 

2018-12-13 2019-02-28 

2019-01-01 2019-02-13 

2019-01-02 2019-04-02 

2019-01-03 2019-02-15 

2019-01-03 2019-02-28 

2019-01-03 2019-04-02 

2019-01-03 2019-02-15 

2019-01-04 2019-07-04 

2019-01-07 2019-01-15 

2019-01-21 2019-04-30 

2019-01-21 2019-02-13 

2019-01-24 2019-03-04 

2019-01-29 2019-02-07 

2019-01-30 2019-08-26 

2019-01-31 2019-05-14 

2019-02-05 2019-04-30 

2019-02-06 2019-04-01 

2019-02-06 2019-03-04 

2019-02-06 2019-04-04 

2019-02-06 2019-03-13 

2019-02-06 2019-06-20 

2019-02-06 2019-09-02 

2019-02-06 2019-03-29 

2019-02-06 2019-03-13 

2019-02-06 2019-03-13 

2019-02-08 2019-04-26 

2019-02-13 2019-07-01 

2019-02-19 2019-03-12 

2019-02-19 2019-12-02 

2019-02-20 2019-06-07 

2019-02-20 2019-06-07 

2019-02-24 2019-03-12 

2019-03-04 2019-03-18 

2019-03-06 2019-03-11 

2019-03-18 2019-04-10 

2019-03-19 2019-03-21 

2019-03-25 2019-07-01 

2019-03-28 2019-06-04 

2019-04-08 2019-07-12 

2019-04-24 2019-09-16 

2019-04-24 2019-06-03 

2019-04-24 2019-06-11 

2019-04-30 2019-07-10 

2019-04-30 2019-10-17 

2019-04-30 2019-07-10 

2019-04-30 2019-07-15 

2019-04-30 2019-07-15 

2019-04-30 2019-07-01 

2019-04-30 2019-07-11 

2019-04-30 2019-07-01 

2019-05-10 2019-05-15 
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Tid från begäran om  byte till beslut/avslag  

2019-05-14 2019-11-07 

2019-05-24 2019-07-04 

2019-06-12 2019-09-30 

2019-06-14 2019-10-08 

2019-07-11 2019-08-09 

2019-07-15 2019-11-20 

2019-07-15 2019-11-20 

2019-07-17 2019-09-30 

2019-07-19 2019-07-31 

2019-07-25 2019-09-02 

2019-07-26 2019-09-11 

2019-07-26 2019-09-11 

2019-07-29 2019-10-03 

2019-07-31 2019-09-05 

2019-08-02 2019-09-05 

2019-08-05 2019-08-08 

2019-08-09 2020-01-02 

2019-08-15 2019-12-19 

2019-08-18 2019-09-30 

2019-08-19 2019-10-04 

2019-08-26 2019-12-30 

2019-09-05 2019-09-30 

2019-09-06 2019-11-05 

2019-09-10 2019-11-18 

2019-09-13 2019-11-06 

2019-09-17 2019-09-30 

2019-09-18 2019-10-30 

2019-09-22 2019-12-06 

2019-09-27 2020-01-07 

2019-10-05 2019-12-04 

2019-10-09 2019-12-31 

2019-10-14 2019-12-31 

2019-10-15 2019-12-31 

2019-10-22 2019-11-26 

2019-11-22 2019-12-31 

2019-11-26 2019-12-31 

2019-11-26 2019-12-31 

  

Antal ställföreträdare med 10 eller fler uppdrag 

2 018 2 019 

9 15 
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3.2 Verksamhetsmål 2 Granskning: 
 

Kommentar 
Målet att samtliga årsräkningar ska vara granskade inom 6 månader från att de inkommit till 

överförmyndaren samt att samtliga sluträkningar ska vara granskade inom 1 månad har inte nåtts. 

Överförmyndarkansliet har under år 2019 granskat 1290 årsräkningar och sluträkningar. Av dessa har 44 

stycken årsräkningar granskats senare än 6 månader och 10 stycken sluträkningar granskats senare än en 

månad. 

Under år 2019 har 28 stycken fördjupade granskningar genomförts. Samtliga gode män och förvaltare 

med fem uppdrag eller fler har granskats med fördjupad granskning. 

Granskning av årsräkningar är överförmyndarnämndens främsta tillsynsinstrument för att säkerställa att 

huvudmannens eller den underåriges egendom förvaltas på ett korrekt sätt, och att personens rätt tas 

tillvara. Överförmyndarnämnden utövar tillsyn över 775 839 277 kr.  

Enligt lag ska samtliga årsräkningar komma in till överförmyndaren före 1 mars. Årsräkningarna ska 

sedan vara granskade och ställföreträdarna arvoderade inom 6 månader från det att årsräkningen kom in 

till myndigheten. Överförmyndare där granskningen tagit sju månader har erhållit kritik från 

justitieombudsmannen, JO. Inom överförmyndarnämndens verksamhet är det således hög 

arbetsbelastning då drygt 1000 årsräkningar ska granskas inom en begränsad tidsfrist. 

Granskningsarbetet har i stort fungerat bättre under 2019 än tidigare år, främst på grund av att mer 

resurser tillförts granskningsarbetet. Även 2020 behöver interna resurser omfördelas och tillföras 

granskningsarbetet. 

Granskningen av årsräkningar från ställföreträdare från den nya samverkanskommunen Båstads 

kommun har tagit mer resurser i anspråk än beräknat. 

Överförmyndarnämnden ser ett fortsatt behov av att följa och utveckla granskningsarbetet.  

Granskningen följs även under år 2020 och omfattas av ett av verksamhetsmålen. 

Målet har följts upp på överförmyndarkansliets arbetsplatsträffar. 

  

Antal årsräkningar där begär arvode som kommit in, samt hur många av 
dem som granskats och arvoderats.  

 inkomna Granskade 

Totalt 2019 808 808 

  

Antal årsräkningar där ställföreträdaren inte begär arvode som kommit 
in, samt hur många av dem som granskats.  

 inkomna Granskade 

Totalt 2019 233 233 
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Antal årsräkningar som granskats senare än 6 månader från att de kommit in. 
44 

  

Antal kompletta sluträkningar som kommit in samt hur många av dessa 
som granskats och arvoderats senare än inom en månad.  

 granskade granskade senare än en månad 

Totalt 2019 224 10 

  

Antal årsräkningar som granskats med fördjupad 
granskning 

 

 Granskade 

Totalt 2019 28 

  

Tillgångar och inkomster 2018-01-02 2019-01-07 2020-01-02 

 Halmstad Halmstad Halmstad 

Behållning totalt 304 171 994 336 105 935 358 861 018 

Behållning 
arvodesgrundande 

301 822 899 329 528 612 337 809 728 

Inkomst totalt 126 172 079 120 872 942 122 727 005 

Inkomst arvodesgrundande 75 298 384 75 420 885 75 560 282 

 Hylte Hylte Hylte 

Behållning totalt 56 157 569 48 513 933 51 058 848 

Behållning 
arvodesgrundande 

43 616 569 48 513 933 51 036 230 

Inkomst totalt 10 227 246 16 793 396 15 468 092 

Inkomst arvodesgrundande 7 644 448 7 861 252 8 165 737 

 Laholm Laholm Laholm 

Behållning totalt 103 527 454 100 675 963 114 787 185 

Behållning 
arvodesgrundande 

97 311 365 98 279 963 109 552 770 

Inkomst totalt 35 684 036 34 488 328 38 155 702 

Inkomst arvodesgrundande 23 379 810 22 331 041 22 803 734 

 Båstad Båstad Båstad 

Behållning totalt 0 0 56 462 639 

Behållning 
arvodesgrundande 

0 0 48 745 113 

Inkomst totalt 0 0 18 318 785 

Inkomst arvodesgrundande 0 0 13 509 453 
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Arvodeskostnad kommunen kommunen kommunen huvudmannen huvudmannen huvudmannen 

 2018-01-02 2019-01-07 2020-01-02 2018-01-02 2019-01-07 2020-01-02 

 Halmstad Halmstad Halmstad Halmstad Halmstad Halmstad 

God 
man/förvaltare 

1 958 376 1 961 499 2 219 478 2 910 031 2 865 036 2 741 033 

Sociala avgifter 449 794 429 631 486 523 612 161 586 768 525 597 

God man 
ensamkommande 
barn 

5 179 575 671 731 345 237 0 0 0 

Sociala avgifter 1 379 568 193 701 101 458 0 0 0 

Totalt 8 967 313 3 256 562 3 152 696 3 522 192 3 451 804 3 266 630 

 Hylte Hylte Hylte Hylte Hylte Hylte 

God 
man/förvaltare 

219 519 207 571 242 307 290 119 300 455 380 762 

Sociala avgifter 48 325 42 174 53 756 53 912 55 793 67 011 

God man 
ensamkommande 

barn 
943 237 84 340 40 703 0 0 0 

Sociala avgifter 232 750 20 947 6 626 0 0 0 

Totalt 1 443 831 355 032 343 392 344 031 356 248 447 773 

 Laholm Laholm Laholm Laholm Laholm Laholm 

God 
man/förvaltare 

590 721 615 353 604 053 983 849 899 175 989 809 

Sociala avgifter 126 414 119 641 116 270 193 153 171 277 172 738 

God man 
ensamkommande 
barn 

2 318 365 253 570 113 367 0 0 0 

Sociala avgifter 576 726 58 826 27 542 0 0 0 

Totalt 3 612 226 1 047 390 861 232 1 177 002 1 070 452 1 162 547 

 Båstad Båstad Båstad Båstad Båstad Båstad 

God 
man/förvaltare 

0 0 423 905 0 0 460 283 

Sociala avgifter 0 0 76 124 0 0 76 523 

God man 
ensamkommande 
barn 

0 0 29 238 0 0 0 

Sociala avgifter 0 0 9 187 0 0 0 

Totalt 0 0 538 454 0 0 536 806 

  

  

Antal redovisningshandlingar som granskats med 
anmärkning och åtgärd som vidtagits med anledning 
av anmärkningen. 

 

Antal med anmärkning 2019 Åtgärd 

42 Redovisningsutbildning 23 

 ingen åtgärd, ärendet upphört 3 

 Ingen åtgärd, ej längre god man i ärendet 4 

 entledigats av nämnden 3 

 skicka in underlag som saknas 1 

 Ingen åtgärd, ej längre ställföreträdare 5 

 Överväga entledigande 1 

 Ingen åtgärd, ej längre stf, info till ny god man om brister 2 
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4  Personalredovisning 
4.1 Sammanfattande analys 
Överförmyndarkansliets personal är anställd vid kommunstyrelsen. Redovisning görs inom 

kommunstyrelsens verksamhet. 
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5 Ekonomisk redovisning 
Bokslut 2019 

OBJEKT 2051 

Nedanstående visar hur nämnden för Överförmyndare i samverkan - Halmstad, Hylte, Laholms och 

Båstads medel har använts under perioden januari - december 2019. 

Budgetramen för 2019 är 4 743 150 kr. 

Bokslutet tar inte hänsyn till arvoden till gode män och förvaltare (objekt 20512) samt arvoden till 

gemensamma nämndens politiker (objekt 20513) då respektive kommun hanterar dessa kostnader för 

sig. Dock noteras att arvodeskostnaderna för Halmstads, Hylte och Laholms kommuner har ökat sedan 

föregående år. 

INTÄKTER OCH KOSTNADER – i kr 

Objekt 2051 Utfall 2017 
Årsbudget 

2017 
Utfall 2018 

Årsbudget 
2018 

Utfall 2019 
Årsbudget 

2019 

Intäkt samverkansavtal -1 263 311 -1 263 311 -1 329 721 -1 329 721 -2 293 504 
-2 

292 017,00 

Intäkt 
administrativ 
avgift 
ensamkommande 
barn 

 -2 841 251 -105 750 -2 159 055 0 -1 693 693  

Övriga intäkter -20 146 -941 900 -146 735 -963 700 -50 240  

Summa intäkter -4 124 708 -2 310 961 -3 635 511 -2 293 421 -4 037 437 -2 292 017 

Lönekostnader 5 270 300 5 385 700 5 332 909 5 322 460 6 243 409 6 175 100 

Övriga kostnader 529 203 759 111 533 059 895 111 783 992 860 067 

Summa kostnader 5 799 503 6 144 811 5 865 968 6 217 571 7 027 401 7 035 167 

RESULTAT 1 674 795 3 833 850 2 230 457 3 924 150 2 989 964 4 743 150 

Förutbetalda intäkter 2 159 055  1 693 693  1 753 186  

Summa 3 833 850 3 833 850 3 924 150 3 924 150 4 743 150 4 743 150 

Kommentar:  

Intäkterna består till största delen av intäkter från samverkansavtal och administrativ avgift för 

ensamkommande barn. 

Intäkten avseende administrativ avgift ensamkommande barn är medflyttat från 2018. 

Kostnaderna består till största delen av lönekostnader. Övriga kostnader består bland annat av kostnader 

för utbildning, IT-program, rekrytering ect. 

Personalkostnaden har ökat med ca 910 000 kronor 2019 jämfört med 2018. Det beror främst på att 

Båstad har anslutit till samverkan och Båstad är fakturerade med 666 264 kronor 2019. Dessutom har vi 

haft extra personal under året. 

Överförmyndarnämnden köper nämndsekreterartjänst av kommunledningsförvaltningen med 25% (154 

000kr). 

Samtlig personal har varit på en dags vidareutbildning avseende nyheter inom överförmyndarområdet. 

Hälften av personalen har deltagit i Föreningen Sveriges överförmyndares årsdagar. SKR har 2019 

utökat sitt utbildningsutbud inom överförmyndarområdet och personalen har deltagit i några av dessa 
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utbildningar. 

Ett antal informationsträffar har under året hållits för ställföreträdarna såsom grundutbildning, 

redovisningsutbildning och information för alla nya goda män om hur det går till att lämna årsräkning. 

Ett seminarie med ett antal olika föreläsare har också hållits. 

Kostnaden för verksamhetssystemet har ökat i och med att Båstad anslutit sig till samverkan. 

Under 2019 har kostnaderna för rekrytering ökat bland annat genom att annonsering på stortavlor i 

Halmstad skett och annonsering i den lokala dagspressen i samtliga samverkanskommuner samt 

framtagning av reklamartiklar. 

Enligt lag har en god man och förvaltare rätt till ett skäligt arvode för sitt uppdrag samt rätt till 

kostnadsersättning. Om det är kommunen eller huvudmannen som ska betala arvode och 

kostnadsersättning regleras av lag. Arvodeskostnaderna för Halmstads, Hylte och Laholms kommuner 

har ökat sedan föregående år. 
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6 Nyckeltal 
 

Antal tjänster i årsarbetstid hos överförmyndaren 
Antalet tjänster i årsarbetstid är 9,5. Ökningen sedan föregående år beror på att ytterligare en 

handläggare anställts med anledning av att Båstads kommun anslutit sig till den gemensamma nämnden 

och ärendemängden därmed ökat. Utöver nämnda tillsvidareanställda köper överförmyndarnämnden 

0,25 % nämndsekreterartjänst av kommunledningsförvattningen. 

Överförmyndarens totalkostnad i förhållande till ställföreträdarskap och 
respektive kommuninvånare 
  

Verksamhetens kostnad 
Halmstad, Hylte och 
Laholm 

Verksamhetens kostnad 
Halmstad, Hylte, Laholm          
och Båstad 

Överförmyndarens 
totalkostnad 2018-12-31 

5 865 968 
Överförmyndarens 
totalkostnad 2019-12-31 

7 027 401 

Per ställföreträdarskap 
2019-01-07 

4 151 
Per ställföreträdarskap 
2020-01-02 

4 534 

Per kommuninvånare per 
2017-12-31 

43 
Per kommuninvånare per 
2018-12-31 

46 

Kostnad för arvoden 
betalda av kommunerna  

Kostnad för arvoden 
betalda av kommunerna  

Överförmyndarens 
totalkostnad 

4 658 984 
Överförmyndarens 
totalkostnad 2019-12-31 

4 895 774 

Per ställföreträdarskap 
2019-01-07 

3 297 
Per ställföreträdarskap 
2020-01-02 

3 159 

Per kommuninvånare per 
2017-12-31 

34 
Per kommuninvånare per 
2018-12-31 

32 

. 
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7 Väsentliga händelser 
Utökad samverkan  

Båstads kommun anslöt sig till överförmyndarsamverkan den 1 januari 2019. I samband med granskning 

av årsräkningar har Båstads ärenden gåtts igenom. Genomgången av ärendena visade på behov av en 

grundligare genomgång av ärendena 10 år tillbaka i tiden. Ett sådant arbete påbörjades i  slutet av 2019 

av extern resurs.  

Under året har mer resurser än planerat fått fördelats till att handlägga Båstads kommuns ärenden, bland 

annat avseende granskning av årsräkningar, vitesärenden i nämnden, överklaganden av arvodesbeslut 

samt utbildningsinsatser. Med anledning av att ytterligare en kommun har anslutit sig till samverkan har 

bemanningen utökats med handläggartjänst.  Tjänsten finansieras helt av Båstads kommun. 

Granskning av årsräkningar och sluträkningar 

Trots att nämnden inte nådde verksamhetsmålet, att samtliga årsräkningar skulle vara granskade inom 

sex månader från att de inkommit till överförmyndaren samt att sluträkningarna skulle var granskade 

inom en månad, har granskningsverksamheten fungerat väl under 2019. 1290 års- och sluträkningar har 

granskats under året och endast 54 stycken har granskats senare än enligt målet. Ställföreträdarna har 

erhållit arvode i samband med granskning av årsräkningen. Överförmyndarnämnden har utövat tillsyn 

över 775 839 277 kr. 

Rekrytering av ställföreträdare 

Överförmyndarnämnden har under 2019 haft svårt att rekrytera tillräckligt många ställföreträdare till dels 

nya uppdrag men även till pågående uppdrag där ställföreträdaren ansökt om att bli entledigad från 

uppdraget. 57 nya ställföreträdare rekryterades under år 2019 vilket inte motsvarade behovet. 

Under år 2019 ansökte 131 personer om att bli entledigande från uppdraget som god man eller 

förvaltare. Socialtjänsten och hälso- och sjukvården anmälde behov av gode man eller förvaltare i 112 

stycken antal ärenden. Utöver det inkom 102 stycken ansökningar om god man eller förvaltare från 

tingsrätten. Antalet personer som har 10 uppdrag eller fler ökade under år 2019. År 2018 hade 9 

personer 10 uppdrag eller fler och år 2019 15 personer. 

E-tjänster 

Överförmyndaren har 11 olika e-tjänster. Fyra av e-tjänster kan överförmyndarkansliet använda för att ut 

skicka begäran om yttranden, skrivelser, kompletteringar och beslut till gode männen och förvaltarna 

(ställföreträdarna). Resterande e-tjänster används av ställföreträdarna för att skicka ansökningar, 

anmälningar, förteckningar samt redogörelser. 

Användningen av överförmyndarens e-tjänster har ökat under året med 15%. År 2018 nyttjades e-

tjänsterna 2410 gånger och år 2019 2768 gånger. 

E-tjänsterna har fungerat väl och endast 20 felanmälningar har gjorts till IT-service. 16 felanmälningar 

åtgärdades skyndsamt av IT-service inom några dagar. Tre av felanmälningarna är ännu inte fullt 

åtgärdade. Fel i en av de interna e-tjänsterna, Navet, resulterar i ökade kostnader för 

överförmyndarnämnden då folkbokföringsuppgifter måste inhämtas från dyrare tjänster än skatteverkets 

Navet. 

Det finns flera fördelar med e-tjänster. Tillgängligheten ökar genom att ställföreträdaren oberoende av 
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var hen befinner sig kan ta del av dokumentet tex ett beslut, yttrande eller komplettering. 

Ställföreträdaren kan när som helst lämna svar i e-tjänsten tex överklaga beslutet, yttra sig eller lämna en 

komplettering. Inget porto behövs och ingen kostnadsersättning för porto behöver begäras från 

överförmyndaren. Ställföreträdaren är inte beroende av myndighetens öppettider och dokumentet 

kommer fram direkt utan fördröjning av postgång. Överförmyndarens portokostnader har minskat med 

60% sedan år 2017 trots att antalet ärenden ökat. 

Överförmyndanämndens förhoppning är att ökad tillgänglighet leder till att det är lättare att rekrytera 

lämpliga ställföreträdare. Fler fördelar med e-tjänster är att dokument med känslig information kommer 

rätt. Ställföreträdaren tar del av informationen genom sin e-legitimation. E-tjänsten underlättar även när 

rättidsprövningen ska göras av ett överklagat beslut genom att tidpunkten för när personen tar del av 

beslutet säkerställs digitalt. Administrationen kan minska genom färre kompletteringar då det är möjligt 

att säkerställa via e-tjänster att rätt information kommer in till överförmyndarnämnden. Registreringen 

blir lättare då bl a aktnummer framgår samt att dokumentet redan är digitala och snabbt kan länkas och 

registreras i verksamhetssystemet. Genom att använda e-tjänsten ökar effektiviteten på  kansliet och 

tiden kan nyttjas till mer komplexa kvalificerade arbetsuppgifter. I användandet av e-tjänster finns även 

miljöhänsyn genom mindre pappershantering, utskick och transporter. 

Även kommunikationen med landets domstolar sker idag via e-tjänst. Det finns en stor 

utvecklingspotential och effektiviseringsmöjligheter i en större användning av e-tjänster även med andra 

myndigheter och banker. 
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8 Internkontroll 
Internkontroll enligt plan har genomförts avseende överförmyndarnämndens e-tjänster. 

Överförmyndarnämnden har 11 olika e-tjänster. E-tjänsterna användes 2768 gånger under år 2019.  

Det är viktigt att e-tjänsterna fungerar väl. Icke fungerande eller dåligt fungerande e-tjänster kan resultera 

i negativ publicitet av överförmyndarnämndens verksamhets och gode mannens uppdrag. Därutöver blir 

tillgängligheten och service lidande. Dåligt fungerande e-tjänster ökar risken för  ineffektiv verksamhet, 

längre handläggningstider och ökade handläggningskostnader. Det finns även en risk att gode män samt 

även medarbetare på överförmyndarkansliet slutar att använda e-tjänster som upplevs som dåligt 

fungerande. Risken ökar även för att sekretesshandlingar/känsliga personuppgifter inte hanteras på bästa 

rättssäkra sätt. 

Det är glädjande att kunna konstatera att e-tjänsterna fungerat väl under året och endast 20 

felanmälningar har gjorts till IT-service. IT-service har skyndsamt hanterat anmälningarna. 16 av 

felanmälningar åtgärdades inom några dagar. Tre av felanmälningarna är ännu inte fullt åtgärdade. Fel i 

en av de interna e-tjänsterna, Navet, resulterar i ökade kostnader för överförmyndarnämnden då 

folkbokföringsuppgifter måste inhämtas från dyrare tjänster än skatteverkets Navet. I e-tjänsten 

redogörelse kan inte ställföreträdaren återanvända tidigare inlämnade uppgifter vilket resulterar i sämre 

användarvänlighet. 

  



 

 
Verksamhetsberättelse/Bokslut 2019 (T3)  22 
Nämnden för överförmyndare i samverkan 

8.1 Verksamhet 

8.1.1 E-tjänster som inte fungerar/tar lång tid att åtgärda fel 
Kontrollmoment Kommentar 

 
Antal ggr  e-tjänsterna används internt 
och externt 

 

  

Antal gånger e-
tjänsterna använts 

  

 
Av 

överförmyndarkansliet 
2019 

Av 
ställföreträdare 

2019 

Anmälan till 
redovisningsutbildning 

 95 

Anmälan till workshop 
för dig som har frågor 
om att lämna 
årsräkning 

 57 

Begäran om 
komplettering 

388 119 

Skrivelse / Begäran 
om skrivelse 

125  

Begäran om 
yttrande/skrivelse 

250 76 

Begäran om yttrande 102 47 

Beslut 836 12 

Förteckning tillgångar 
och skulder 

 120 

Intresseanmälan god 
man 

 162 

Intresseanmälan god 
man samt god man 
för ensamkommande 

barn 

 18 

Redogörelse för 
ensamkommande 
barn 

 35 

Redogörelse för 
ensamkommande 

barn 2019 
 126 

Samtycke 
överförmyndare 

 4 

Skrivelse från 
överförmyndaren 

 23 

Uttag spärrat konto, 
ansökan 

 173 

Totalt 1 701 1 067 
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Kontrollmoment Kommentar 

 
Antal felanmälningar 

 

  

Antal 
felanmälningar 

Vad avser 
felanmälan 

Antal dagar 
från anmälan 
till felet 
åtgärdats 

 
Möte avseende 
ändringar 

8 dgr 

 
fel anmälan workshop 
+ utbildning i Båstad 

1 dag 

 
Fel i deltagarlistan för 
utbildningarna 

2 dgr 

 
fel ändra i e-tjänst på 
hemsidan 

5 dgr 

 
fel ändringar i e-tjänst 
för 
redovisningsutbildning 

4 dgr 

 Fel i Navet 
delåtgärdat 106 
dgr, fel kvarstår 

 
Fel i anmälan 
workshop 

1 dgr 

 
Fel telefonnummer i 
e-tjänsten samtycke 

till .. 
1 dag 

 
fel ett 
mottagningsbevis vid 
öppnat beslut 

1 dag 

 
fel behörighet för e-
tjänster (personal) 

1 dag 

 
fel öf ska kunna 
bifoga fler filer 

5 dgr 

 
fel vissa inkomna 
ärenden saknas i 
listan 

1 dag 

 
fel ändra text i uttag 
spärrat konto 

2 dgr 

 
el kan ej återanvända 
inlagda uppgifter 

190 603 - pågår 

 
fel ändra text i 
förteckningen 

190 614 - pågår 

 
fel ny redogörelse för 
2020 EKB 

35 dgr (1 dag 
efter 
påminnelse) 

 
fel ändra datum för 
intresseanmälan 2020 

1 dag 

 
fel ändring i e-tjänst 
redogörelse EKB 

2 dgr 

 
fel datum för 
workshop 2020 

1 dag 

 
Fel årtal i 
redovisningsutbildning 
2020 

2 dgr 

 
fel PDF fil medföljer i 
ärendet, tas bort 

3 dgr 

 
Fel datum för work 
shop Båstad 

1 dag 

 

  

 
Tid från felanmälan/ändring till 
felet/ändringen åtgärdats 
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Datum: 2020-03-03 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Henrik Andersson 

Dnr: KS 001182/2018 – 900 
 
 

Anmälda delegationsbeslut 2019  
 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
Delegationsbesluten redovisas och läggs till handlingarna. 

 
 
Sammanfattning av ärendet 
Anmälda delegationsbeslut: 
 
· Delegationsbeslut från trafikingenjören. 
 
 
    
Kommunledningskontoret 
Henrik Andersson, nämndsekreterare 
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 Tjänsteskrivelse  
	

200303\fel!	talet	kan	inte	representeras	i	angivet	format.\ha	

1 (1)

	
Datum:	2020‐03‐03	 Till: Kommunstyrelsen	
Handläggare:	Henrik	Andersson	
Dnr: KS	000887/2019	–	900 
	
	

Anmälda delegationsbeslut 2020 
	
	
Förslag till beslut	
Kommunstyrelsen	beslutar:	
Delegationsbesluten	redovisas	och	läggs	till	handlingarna.	
 
 
Sammanfattning av ärendet	
Anmälda	delegationsbeslut:	
	
a).	Förteckning	över	avtal	om	månadsavlönade	anställningar	utfärdade	mellan	2020‐01‐01		
och	2020‐02‐01.	
	
b).	Delegationsbeslut	‐	Individ	och	familj	2020‐01‐01	‐	2020‐01‐31.	
	
c).	Delegationsbeslut	‐	Ekonomichefen	2020‐02‐19.	
	
d).	Delegationsbeslut	‐	HR‐avdelningen	2020‐03‐02.	
	
e).	Förteckning	över	avtal	om	månadsavlönade	anställningar	utfärdade	mellan	2020‐02‐01		
och	2020‐03‐01.	
	
	
	
Kommunledningskontoret	
Henrik	Andersson,	nämndsekreterare	
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12 

sida 1 

Identitet Anställning 

Båstads kommun 
Förteckning över avtal om månadsavlönade anställningar utfärdade mellan 2020-01-01 och 2020-02-01 
i Båstads kommun 

Urval: Tillsvidare 

Identitet Anställning 

CINNORI.200117 Undersköterska 
BÅSTADS KOM MUN 

550330 Tillsvidare, From: 2020-01-20 Kommunstyrelsen 

Utfärdat av: Cindy Case Nord, Chef 

Dnr.ii{.~~~~f+/ CINNORI.200117 Undersköterska 
550812 Tillsvidare, From: 2020-01-20 

Utfärdat av: Cindy Case Nord, Chef 60L. ... :~.. .P..9. ..... 

CINNORl .200117 Undersköterska 
570102 Tillsvidare, From: 2020-01-20 

Utfärdat av: Cindy Case Nord, Chef 

CINNORl .200117 Undersköterska 
570626 Tillsvidare, From: 2020-01-20 

Utfärdat av: Cindy Case Nord, Chef 

CINNORl .200117 Undersköterska 
571129 Tillsvidare, From: 2020-01-20 

Utfärdat av: Cindy Case Nord, Chef 

EW ANIL2.200115 Lärare 
611026 Tillsvidare, From: 2020-01-01 

Utfärdat av: Ewa Nilsson, Chef 

FRILIN 1.200108 Stödassistent boende 
630202 Tillsvidare, From: 2020-01-13 

Utfärdat av: Frida Lindgren, Chef 

CINNORl .200117 Undersköterska 
630521 Tillsvidare, From: 2020-01-20 

Utfärdat av: Cindy Case Nord, Chef 

PETDAH 1.200129 Specialpedagog 
640610 Tillsvidare, From: 2020-01-01 

Utfärdat av: Peter Dahlberg, Chef 

LENLJUl.200113 Stödassistent boende 
680929 Tillsvidare, From: 2020-01-06 

Utfärdat av : Lena Ljungquist, Chef 

FRILIN 1.200107 Stödassistent boende 
711213 Tillsvidare, From: 2020-01-13 

Utfärdat av: Frida Lindgren, Chef 

CINNORl.200117 Undersköterska 
740606 Tillsvidare, From: 2020-01-20 

Utfärdat av: Cindy Case Nord, Chef 



sida 2 

Identitet Anställning 

13 ANNA V Al .200108 Sjuksköterska 
740705 Tillsvidare, From: 2020-02-0 I 

Utfärdat av: Ann-Charlotte Åvall, Chef 

14 ALBVESl.200129 Undersköterska 
760131 Tillsvidare, From: 2020-05-20 

Utfärdat av: Albana Veseli, Chef 

15 LENADO 1.200 I 07 Enhetschef 
760623 Tillsvidare, From: 2020-02-0 I 

Utfärdat av: Lena Täringskog, Chef 

16 FRILIN 1.200 I 08 Stödassistent boende 
770812 Tillsvidare, From: 2020-01-08 

Utfärdat av: Frida Lindgren, Chef 

17 CINNORl.200117 Undersköterska 
790617 Tillsvidare, From: 2020-01-20 

Utfärdat av: Cindy Case Nord, Chef 

18 YASDELl.200116 Socialsekreterare 
811121 Tillsvidare, From: 2020-01-30 

Utfärdat av: Yasra Delpisheh, EnhetschefBoU 

19 FRILIN 1.200124 Stödpedagog 
820625 Tillsvidare, From: 2020-01-27 

Utfärdat av: Frida Lindgren, Chef 

20 LENLJUl.200113 Stödassistent boende 
820719 Tillsvidare, From: 2020-01-06 

Utfärdat av: Lena Ljungquist, Chef 

21 MARANDl0.200109, Undersköterska 
861124 Tillsvidare, From: 2020-03-0 I 

Utfärdat av: Maria Andersson, Chef 

22 MARAND 10.200122 Undersköterska 
880814 Tillsvidare, From: 2020-03-01 

Utfärdat av: Maria Andersson, Chef 

23 CINNORl .200117 Vårdbiträde 
890721 Tillsvidare, From: 2020-01-20 

Utfärdat av: Cindy Case Nord, Chef 

24 FRILIN 1.200 I 08 Stödassistent boende 
890901 Tillsvidare, From: 2020-01-13 

Utfärdat av: Frida Lindgren, Chef 

25 PETDAH 1.200129 Lärare 
920531 Tillsvidare, From: 2020-06-15 

Utfärdat av: Peter Dahlberg, Chef 

26 YASDELl.200129 Socialsekreterare 
950303 Tillsvidare, From: 2020-02-05 

Utfärdat av: Y asra Delpisheh, Enhetschef 



sida 3 

Identitet Anställning 

27 JOHBROI.200113 Fritids pedagog 
950419 Tillsvidare, From: 2020-01-07 

Utfärdat av: John Brogård, Chef 

28 FRILIN I .200122 Stödassistent boende 
970821 Tillsvidare, From: 2020-02-03 

Utfärdat av: Frida Lindgren, Chef 

29 ANNHALI .200 I 08 Undersköterska, hemtjänst 
980605 Tillsvidare, From: 2020-02-01 

Utfärdat av: Anne Hallenborg, Chef 

30 ALBVES 1.200115 Vårdbiträde 
991009 Tillsvidare, From: 2020-02-01 

Utfärdat av: Albana Veseli, Chef 



BÅSTADS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

~ltJ)/ö~V 
.. kö.L.Cf .... ~.~. 9.Q. ...... 

Delegationsbeslut 

Individ och familj Båstads kommun 

2020-01-01-2020-01-31 



Beslutsdatum 

2020-01-02 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2020-01-02 Ek Bistånd 4 kap I § avslag 

2020-01-02 Ek fly Bistånd 4 kap I § avslag 

2020-01-02 Ek fly Bistånd 4 kap I § avslag 

2020-01-02 Ek fly Bistånd 4 kap I §Bifall 

2020-01-02 Ek fly Bistånd 4 kap I § Bifall 

2020-01-02 Ek fly Bistånd 4 kap I § Bifall 

2020-01-02 Ek fly Bistånd 4 kap I § Bifall 

U rva !spara metrar: 20200101 - 20200131 

Organisation: Vuxenenheten 
Undemivåer: 

Handläggare: 

Delegeringslista 

Utskriftsdatum: 2020-02-11 

Beslutsfattare· 

Orsak: 

Beslut' 

Personnummer * 

Beslutsfattare 

Alexandra Borbelj 

Alexandra Borbelj 

Ingår ej i skälig levandsnivå 
Anna Berg 

Ingår ej i skälig levandsnivå 
Anna Berg 

Arbetslös - Ingen ersättning 
Anna Berg 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Anna Berg 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Anna Berg 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
AnnaBerg 

Urvalsdahnn ~ Bes I utsdatum 

Avslagsbelopp 

10 830,67 

572,00 

210,00 

I 583,00 

6 633,00 

2 920,00 

Sida 1I17 



Beslutsdatum 

2020-01-02 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2020-01-02 Ek fly bistånd beslut inleda utredning 

2020-01-03 Vux Missb Institutionsplac 4 kap 1 § förlängs 

2020-01-03 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2020-01-03 Ek fly inleda försörjningsinsats 

2020-01-03 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2020-01-03 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2020-01-03 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

2020-01-07 Ek fly Bistånd 4 kap 1 §Bifall 

!l rva I spara metrar: 20200101 - 20200131 
Organisation: Vuxenenheten 

Undemiväer· 

Handläggare· 

Delegeringslista 

Utskriftsdatum: 2020-02-11 

Beslutsfattare: 

Orsak: 

Beslut· 

Personnummer: * 

Beslutsfattare 

Moa W ennerberg 

Qendresa Ibishi 

Lena Täringskog 

Utredningen kan ej färdigställas 
Moa Wennerberg 

Moa W ennerberg 

Bidrar ej till sin försörjning 
Moa W ennerberg 

Ingår ej i skälig levandsnivå 
Moa W ennerberg 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Moa Wennerberg 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Anna Berg 

Urvalsdatum ~ Besl utsdatum 

Avslagsbelopp 

2 888,00 

657,00 

Sida 2 I 17 



Beslutsdatum 

2020-01-07 Vux Beslut inleda utredning en! 11 kap 1 § 

2020-01-07 Ek Bistånd 4 kap 1 §avslag 

2020-01-07 Ek fly bistånd beslut inleda utredning 

2020-01-07 Ek bistånd beslut inleda utredning 

2020-01-08 Ek Bistånd 4 kap 1 §avslag 

2020-01-08 Vux Missb Familjehemsplac SoL förlängs 

2020-01-08 Ek bistånd beslut inleda utredning 

2020-01-09 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2020-01-10 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

Urvalsparametrar: 20200101 20200131 

Organisation: Vuxenenheten 
Undernivåer· 

Handläggare· 

Delegeringslista 

Utskriftsdatum: 2020-02-11 

Beslutsfattare· 

Personnummer * 

Beslutsfattare 

Linda Tillman Åkerhjelm 

Moa Wennerberg 

Qendresa Ibishi 

Qendresa Ibishi 

Annelie Zerman 

Magnus Andersson 

Qendresa Ibishi 

Utredningen kan ej färdigställas 
Fanny Andreasson 

Väntar på etableringsersättning 
Anna Berg 

Urvalsdatum = Beslutsdatum 

Avs lagsbelopp 

382,00 

Sida 3 Il 7 



Beslutsdatum 

2020-01-10 Ek Inleda försörjningsinsats 

2020-01-10 Ek bistånd beslut inleda utredning 

2020-01-10 Vux Beslut inleda utredning en! 11 kap 1 § 

2020-01-13 Vux Beslut inleda utredning en! 11 kap 1 § 

2020-01-13 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2020-01-13 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

2020-01-13 Ek fly Bistånd 4 kap 1 §Bifall 

2020-01-13 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

2020-01-13 Ek Inleda försörjningsinsats 

!l rvalspa rametrar: 20200101 20200131 

Organisation: Vuxenenheten 
Undemivåer· 

Handläggare· 

Delegeringslista 

Utskriftsdatum: 2020-02-11 

Beslutsfattare· 

Personnummer * 

Beslutsfattare 

Moa W ennerberg 

Qendresa lbishi 

Sara Hernandez 

Anita Marijic 

Ingår ej i skälig levandsnivå 
Anna Berg 

Väntar på etableringsersättning 
Anna Berg 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Anna Berg 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Anna Berg 

Annelie Zerman 

Urvalsdatum ~ Beslutsdatum 

Avslagsbelopp 

1 276,00 

171,00 

775,00 

Sida 4 Il 7 



Beslutsdatum 

2020-01-13 Vux Beslut inleda utredning enl 11 kap 1 § 

2020-01-13 Ek bistånd beslut inleda utredning 

2020-01-14 Vux Skyddat boende bifall 

2020-01-14 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2020-01-14 Ek fly bistånd beslut inleda utredning 

2020-01-14 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2020-01-14 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

2020-01-15 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2020-01-15 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

Urvalsparametrar: 20200101 - 20200131 
Organisation: Vuxenenheten 
Undemivåer-

Handläggare· 

Delegeringslista 

Utskriftsdatum: 2020-02-11 

Beslutsfattare: 

Orsak: 

Beslut: 

Personnummer: * 

Beslutsfattare 

lvona Widen 

Qendresa Ibishi 

Lena Täringskog 

Moa Wennerberg 

Qendresa Ibishi 

Qendresa Ibishi 

Sjuk- el aktivitetsersättning-otill 
Qendresa Ibishi 

Ingår ej i skälig levandsnivå 
Anna Berg 

Arbetslös - Ingen ersättning 
Anna Berg 

Urvalsdatum = Beslutsdatum 

Avslagsbelopp 

1 600,00 

7 357,00 

8 593,00 

11 157,00 

Sida 5 I 17 



Beslutsdatum 

2020-01-15 

2020-01-15 

2020-01-15 

2020-01-16 

2020-01-16 

2020-01-16 

2020-01-16 

2020-01-16 

2020-01-16 

!lrvalsparametrar: 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 §Bifall 

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek Förvaltningsrätten avslår överklagandet 

Ek bistånd beslut inleda utredning 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 §Bifall 

Ek bistånd 4 kap 2 § avslag 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Organisation

Undemiväer· 

Handläggare· 

20200101 

Vuxenenheten 

- 20200131 

Delegeringslista 

Utskriftsdatum: 2020-02-11 

Beslutsfattare· 

Personnummer * 

Beslutsfattare 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Anna Berg 

Annelie Zerman 

Moa W ennerberg 

Fanny Andreasson 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Fanny Andreasson 

Behovet bedöms vara tillgodose 
Fanny Andreasson 

Behovet bedöms vara tillgodose 
Anna Berg 

Behovet bedöms vara tillgodose 
Anna Berg 

Ingår ej i skälig levandsnivå 
Anna Berg 

Urvalsdahtm = Beslutsdatum 

Avslagsbelopp 

4 714,00 

1 785,00 

1 000,00 

Sida 6 I 17 



Beslutsdatum 

2020-01-16 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

2020-01-16 Ek fly Bistånd 4 kap 1 §Bifall 

2020-01-16 Ek fly Bistånd 4 kap 1 §Bifall 

2020-01-16 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

2020-01-16 Ek Bistånd 4 kap 1 §avslag 

2020-01-16 Vux Beslut inleda utredning en! 11 kap 1 § 

2020-01-17 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2020-01-17 Ek Inleda försörjningsinsats 

2020-01-17 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

Urvalsparametrar: 20200101 20200131 

Organisation: Vuxenenheten 
Undemivåer: 

Handläggare: 

Delegeringslista 

Utskriftsdatum: 2020-02-11 

Beslutsfattare· 

Personnummer· * 

Beslutsfattare 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Anna Berg 

Arbetshinder, sociala skäl 
Anna Berg 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Anna Berg 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Anna Berg 

Annelie Zerman 

Yasra Delpisheh 

Alexandra Borbelj 

Fanny Andreasson 

Arbetshinder, sociala skäl 
Anna Berg 

Urvalsdatum = Beslutsdatum 

Avslagsbelopp 

2 954,00 

9 676,00 

17 602,00 

200,00 

626,00 

556,00 

Sida 7 I 17 



Beslutsdatum 

2020-01-17 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2020-01-17 Vux Beslut om behandling i egen öppenvård 

2020-01-17 Ek Bistånd 4 kap 1 §avslag 

2020-01-17 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2020-01-20 Ek Inleda försörjningsinsats 

2020-01-20 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2020-01-20 Ek Bistånd 4 kap 1 §avslag 

2020-01-20 Ek fly Bistånd 4 kap 1 §avslag 

2020-01-20 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

U rva lspa rarnetra r: 20200101 20200131 

Organisation: Vuxenenheten 
Undemiväer: 

Handläggare: 

Delegeringslista 

Utskriftsdatum: 2020-02-11 

Beslutsfattare: 

Personnummer * 

Beslutsfattare 

Utredningen kan ej färdigställas 
Annelie Zerman 

Jeanette Östlund Zielinski 

Moa W ennerberg 

Moa W ennerberg 

Alexandra Borbelj 

Anna Berg 

Anna Berg 

Ingår ej i skälig levandsnivå 
Anna Berg 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Anna Berg 

Urvalsdatum ~ Beslutsdatum 

Avs lagsbelopp 

219,00 

2 758,00 

200,00 

Sida 8 Il 7 



Beslutsdatum 

2020-01-20 Ek fly Bistånd 4 kap 1 §Bifall 

2020-01-20 Ek fly Bistånd 4 kap 1 §Bifall 

2020-01-20 Ek Inleda försörjningsinsats 

2020-01-20 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2020-01-20 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2020-01-20 Ek fly inleda försörjningsinsats 

2020-01-20 Ek fly Bistånd 4 kap 1 §Bifall 

2020-01-21 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

2020-01-21 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

Urvalsparametrar: 20200101 20200131 

Organisation: Vuxenenheten 
Undernivåer 

Handläggare· 

Delegeringslista 

Utskriftsdatum: 2020-02-11 

Beslutsfattare-

Personnummer * 

Beslutsfattare 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Anna Berg 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Anna Berg 

Annelie Zerman 

Utredningen kan ej färdigställas 
Moa W ennerberg 

Behovet bedöms vara tillgodose 
Moa W ennerberg 

Moa Wennerberg 

Arbetslös - Väntar på ersättning 
Moa W ennerberg 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Anna Berg 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Annelie Zerman 

Urvalsdattun = Beslutsdatum 

Avslagsbelopp 

1 000,00 

5 176,00 

13 980,00 

507,00 

5 415,00 

Sida 9 I 17 



Beslutsdatum 

2020-01-21 Ek fly Bistånd 4 kap 1 §avslag 

2020-01-21 Ek fly Bistånd 4 kap 1 §avslag 

2020-01-21 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2020-01-21 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2020-01-21 Ek fly Bistånd 4 kap 1 §Bifall 

2020-01-22 Ek fly bistånd beslut inleda utredning 

2020-01-22 Ek fly inleda försörjningsinsats 

2020-01-22 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2020-01-22 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

!Trvalsparametrar: 20200101 - 20200131 

Organisation· Vuxenenheten 
Undemiväer: 

Handläggare· 

Delegeringslista 

Utskriftsdatum: 2020-02-11 

Beslutsfattare· 

Orsak: 

Beslut: 

Personnummer: * 

Beslutsfattare 

Ingår ej i skälig levandsnivå 
Annelie Zerman 

Ingår ej i skälig levandsnivå 
Annelie Zerman 

Annelie Zerman 

Annelie Zerman 

Arbetslös - Väntar på ersättning 
Moa W ennerberg 

Fanny Andreasson 

Anna Berg 

Ingår ej i skälig levandsnivå 
Anna Berg 

Ingår ej i skälig levandsnivå 
Anna Berg 

Urvalsdatum = Beslutsdatum 

Avslags belopp 

42,00 

625,00 

60,00 

160,00 

Sidal0/17 



Beslutsdatum 

2020-01-22 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

2020-01-22 Ek fly Bistånd 4 kap 1 §Bifall 

2020-01-22 Ek fly Bistånd 4 kap 1 §Bifall 

2020-01-22 Ek fly Bistånd 4 kap 1 §Bifall 

2020-01-22 Ek fly Bistånd 4 kap 1 §Bifall 

2020-01-22 Vux Missb Institutionsplac 4 kap 1 §förlängs 

2020-01-22 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2020-01-22 Ek Inleda försörjningsinsats 

2020-01-22 Ek bistånd beslut inleda utredning 

!lrvalsparametrar: 20200101 20200131 

Organisation: Vuxenenheten 

Undemivåef' 

Handläggare· 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 2020-02-11 

Beslutsfattare· 

Personnummer * 

Beslutsfattare 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Anna Berg 

Väntar på etableringsersättning 
Anna Berg 

Väntar på etableringsersättning 
Anna Berg 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Anna Berg 

Arbetslös - Ingen ersättning 
AnnaBerg 

Jeanette Östlund Zielinski 

Moa W ennerberg 

Moa W ennerberg 

Qendresa Ibishi 

Urvalsdatum = Beslutsdatum 

Avslagsbelopp 

11 759,00 

20 671,00 

20 326,00 

13 158,00 

9 621,00 

Sida 11/ 17 



Beslutsdatum 

Avser 

2020-01-23 

2020-01-23 

2020-01-23 

2020-01-23 

2020-01-23 

2020-01-23 

2020-01-23 

2020-01-23 

2020-01-23 

Urvalsnarametrar: 

Ek fly bistånd beslut inleda utredning 

Ek fly inleda försörjningsinsats 

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Period: 

Organisation

Undernivåer 

Handläggare: 

20200101 20200131 

Vuxenenheten 

Delegeringslista 

Utskriftsdatum: 

Beslutsfattare· 

Orsak 

Beslut: 

Personnummer: * 

2020-02-11 

Avslagsbelopp 

Beslutsfattare 

Anna Berg 

Anna Berg 

Anna Berg 

9,00 
Annelie Zerman 

Moa W ennerberg 

Moa W ennerberg 

Moa Wennerberg 

Moa W ennerberg 

Moa W ennerberg 

Urvalsdahnn ~ Beslutsdatum Sida 12/ 17 



Delegeringslista 

Utskrifts datum: 2020-02-11 

Beslutsdatum Avslagsbelopp 

Beslutsfattare 

2020-01-23 Ek bistånd beslut inleda utredning 
Qendresa Ibishi 

2020-01-24 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall Arbetslös - Ingen ersättning 9710,00 
Anna Berg 

2020-01-24 Ek Bistånd 4 kap 1 §avslag 83,00 
Annelie Zerman 

2020-01-24 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag Ingår ej i skälig levandsnivå 
Moa W ennerberg 

2020-01-24 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 
Moa W ennerberg 

2020-01-24 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 
Moa Wennerberg 

2020-01-24 Ek Förvaltningsrätten avslår överklagandet 
Moa W ennerberg 

2020-01-24 Ek fly Bistånd 4 kap 1 §Bifall Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 10 866,00 
Moa Wennerberg 

2020-01-27 Ek fly Bistånd 4 kap 1 §Bifall Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 3 461,00 
Fanny Andreasson 

U rvalspa rametra r: 20200101 20200131 Beslutsfattare· Urvalsdah1m ~ Beslutsdatum Sida 13 I 17 

Organisation: Vuxenenheten 
Undemivåer: 

Handläggare· Personnummer: * 



Beslutsdatum 

2020-01-27 

2020-01-27 

2020-01-28 

2020-01-28 

2020-01-28 

2020-01-28 

2020-01-28 

2020-01-28 

2020-01-28 

Urvalsparametrar: 

Ek Bistånd 4 kap 1 §avslag 

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 §Bifall 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 §avslag 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 §Bifall 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

Organisation

Undernivåer 

Handläggare: 

20200101 

Vuxenenheten 

20200131 

Delegeringslista 

Utskriftsdatum: 2020-02-11 

Bes I utsfattare· 

Personnummer: * 

Beslutsfattare 

Qendresa Ibishi 

Qendresa Ibishi 

Fanny Andreasson 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Fanny Andreasson 

Bidrar ej till sin försörjning 
Anna Berg 

Bidrar ej till sin försörjning 
Anna Berg 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Anna Berg 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Anna Berg 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Anna Berg 

Urvalsdah1m ~ Beslutsdatum 

Avslagsbelopp 

3 707,00 

9 024,00 

7 664,00 

8 850,00 

Sida 14/ 17 



Beslutsdatum 

2020-01-28 Ek fly Bistånd 4 kap 1 §Bifall 

2020-01-29 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2020-01-29 Ek fly Bistånd 4 kap 1 §avslag 

2020-01-29 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

2020-01-29 Ek fly Bistånd 4 kap 1 §Bifall 

2020-01-29 Ek fly Bistånd 4 kap 1 §Bifall 

2020-01-29 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2020-01-29 Ek Bistånd 4 kap 1 §avslag 

2020-01-29 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

!lrvalsparametrar: 20200101 - 20200131 
Organisation: Vuxenenheten 

Undemivåer: 

Handläggare· 

Delegeringslista 

Utskriftsdatum: 2020-02-11 

Beslutsfattare· 

Personnummer * 

Beslutsfattare 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Anna Berg 

Behovet bedöms vara tillgodose 
Anna Berg 

Behovet bedöms vara tillgodose 
Anna Berg 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Anna Berg 

Väntar på etableringsersättning 
AnnaBerg 

Arbetshinder, sociala skäl 
Anna Berg 

Annelie Zerman 

Annelie Zerman 

Moa W ennerberg 

Urvalsdatum ~ Beslutsdatum 

Avslagsbelopp 

264,00 

600,00 

228,00 

1 876,00 

Sida15/17 



Beslutsdatum 

2020-01-29 Ek fly Bistånd 4 kap 1 §Bifall 

2020-01-29 Ek bistånd beslut inleda utredning 

2020-01-30 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2020-01-30 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2020-01-30 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2020-01-30 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2020-01-30 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

2020-01-30 Ek bistånd beslut inleda utredning 

2020-01-31 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Urvalsparametrar: 20200101 - 20200131 
Organisation: Vuxenenheten 
Undernivåer 

Handläggare: 

Delegeringslista 

Utskriftsdatum: 2020-02-11 

Beslutsfattare· 

Orsak: 

Beslut: 

Personnummer· * 

Beslutsfattare 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Moa W ennerberg 

Qendresa Ibishi 

Utredningen kan ej färdigställas 
Anna Berg 

Anna Berg 

Anna Berg 

Anna Berg 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Anna Berg 

Qendresa Ibishi 

Annelie Zerman 

Urvalsdatum ~ Beslutsdatum 

Avs lagsbelopp 

1 700,00 

1 627,00 

Sida 16/ 17 



Beslutsdaturn 

2020-01-31 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2020-01-31 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2020-01-31 Ek fly inleda försörjningsinsats 

2020-01-31 Ek fly Bistånd 4 kap 1 §Bifall 

2020-01-31 Ek bistånd beslut inleda utredning 

U rva lspararnetra r: 20200101 20200131 

Organisation: Vuxenenheten 
Undemivåer 

Handläggare: 

Delegeringslista 

Utskriftsdatum: 2020-02-11 

Beslutsfattare: 

Personnummer * 

Beslutsfattare 

Behovet bedöms vara tillgodose 
Moa W ennerberg 

Utredningen kan ej färdigställas 
Moa W ennerberg 

Moa W ennerberg 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Moa W ennerberg 

Qendresa Ibishi 

Urvalsdatum = Beslutsdatum 

Avslagsbelopp 

21 433,00 

Sida 17 / 17 



[nJ BÅSTADS 
M KOMMUN 
Kommunledningskontoret 

Delegationsbeslut 

BÅSTADS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

Beslut fattade enligt delegationsbestämmelser för kommunstyrelsen 

Underskrift 
Datum 

2020-02-20 
Namnförtydligande 

Elisabet Edner 

Underskrift 





sida 1 

Identitet Anställning 

Båstads kommun 
Förteckning över avtal om månadsavlönade anställningar utfärdade mellan 2020-02-01 och 2020-03-01 
i Båstads kommun 

Urval: Tillsvidare 

Nummer enligt delegationsonlningen: P003 

Identitet 

ALBVES 1.200225 
000218 

2 CA T ARE 1.200226 
530516 

Anställning 

Vårdbiträde 
Tillsvidare, From: 2020-04-01 
Utfärdat av: Albana Veseli, Chef 

Bygglov handläggare 
Tillsvidare, From: 2020-05-17 
Utfärdat av: Catharina Arehög, Bygglovshandläggare/ 

3 MARANDl0.200229 Undersköterska 
591204 Tillsvidare, From: 2020-03-01 

Utfärdat av: Maria Andersson, Chef 

4 EW ANIL2.200213 
610204 

5 CECSIX 1.200226 
620107 

6 MAGOHLl.200214 
650226 

Lärare 
Tillsvidare, From: 2020-02-18 
Utfärdat av: Ewa Nilsson, Chef 

Undersköterska 
Tillsvidare, From: 2020-03-01 
Utfärdat av: Cecilia Sixten, Chef 

Lss Psykiatrihandläggare 
Tillsvidare, From: 2020-03-16 
Utfärdat av: Magnus Ohlsson, Chef 

7 MARANDl0.200211 Vårdbiträde 
670421 Tillsvidare, From: 2020-03-01 

Utfärdat av: Maria Andersson, Chef 

8 ANNWEN 1.200204 Lokalvårdare 
680311 Tillsvidare, From: 2020-02-01 

9 LOTHOLl .200226 
741205 

10 EWANIL2.200213 
750121 

Utfärdat av: Terese Wennerstrand, Chef 

Lärare 
Tillsvidare, From: 2020-06-01 
Utfärdat av: Lotta Holte, Chef 

Lärare 
Tillsvidare, From: 2020-02-01 
Utfärdat av: Ewa Nilsson, Chef 

11 MARANDl0.200228 Undersköterska 
751026 Tillsvidare, From: 2020-03-01 

Utfärdat av: Maria Andersson, Chef 

12 SANWESl.200218 
790629 

Vårdbiträde 
Tillsvidare, From: 2020-03-02 

BÅSTADS KOMMUN 
Kommunstyrals8" ... 



sida 2 

Identitet Anställning 

13 SANWES 1.200218 Undersköterska 
810304 Tillsvidare, From: 2020-03-02 

Utfärdat av: Sanna West, Chef 

14 MARANDl0.200211 Undersköterska 
841020 Tillsvidare, From: 2020-03-01 

Utfärdat av: Maria Andersson, Chef 

15 KARHOLl .200227 Undersköterska, hemtjänst 
880301 Tillsvidare, From: 2019-12-06 

Utfärdat av: Karin Holmgren, Chef 

16 SANWES 1.200229 Undersköterska, hemtjänst 
920319 Tillsvidare, From: 2020-04-13 

Utfärdat av: Sanna West, Chef 

17 PETDAH 1.200214 Lärare 
920518 Tillsvidare, From: 2020-03-30 

Utfärdat av: Peter Dahlberg, Chef 

18 CECSIX 1.200220 Undersköterska 

920707 Tillsvidare, From: 2020-03-01 
Utfärdat av: Cecilia Sixten, Chef 

19 FRILIN 1.200219 Stödassistent boende 
950303 Tillsvidare, From: 2020-03-09 

Utfärdat av: Frida Lindgren, Chef 
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