Inför kommande KS

11 maj 2020

AKTUELLT
Handlingar inför KS-sammanträdet den 12 maj 2020 finner ni i länken —
http://www.bastad.se/wp-content/uploads/2020/05/2020-05-12-Kallelse.pdf

_______________________________________________________________________________
Information inför kommande KS från KSO samt våra ordföranden/viceordföranden i
nämnderna och styrelsen.
Har du synpunkter eller frågor kan de skickas direkt till respektive ansvarig person.
_______________________________________________________________________________

Kommentarer till KS-ärendena från KSO — Johan Olsson Swanstein
_______________________________________________________________________________
Nr 3 Översiktsplanen för Båstads kommun

Dags att anta ny ÖP. Förvaltningen har arbetet med planen i åtta år. Vi ställer oss bakom förslag
till beslut med det tillägg som återfinns rörande Torekov för att kunna skapa ett rundare
samhälle.

Nr 4 Instiftande av arkitekturpris

Tanken här är att lyfta god arkitektur på olika byggnader i vår kommun. Ett antal kommuner
däribland Ängelholm har detta. Vi ställer oss bakom förslag till beslut.

Nr 5 Strategi för övertagande av vägföreningarnas huvudmannaskap.

Förslaget går ut på att få en långsiktig strategi kring våra vägföreningar. Det första steget är att
anta denna strategi för att skapa en tydlighet utifrån principer. Steg två är att när budgeten så
medger kommer kommunen överta vägföreningar i första hand i detaljplanerade områden
med 50 procentens åretruntboende.

Nr 6 Dagvattenplan för Båstads kommun
Ok från vår sida

Nr 7 svar på motion-inför giftfripolicy gällande för kommunens skolor
Ok till förvaltningens förslag

Nr 8 svar på motion-mer ängsmarker
Ok till förvaltningens förslag

Nr 9 svar på Medborgarförslag
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Ok till förvaltningens förslag

Nr 10 Miljöpriset
Tar ställning på KS

Nr 11 Svar till kommunrevisionen-Granskning av effektiviseringar
Ok till förslag till svar

Nr 12 Samordningsförbundet NNV Skåne (FINSAM) Årsredovisning och revisionsberättelse
Ok från vår sida

Nr 13 Förändringar av investeringsbudget 2020

Återremiss från oss som nu har uppfyllts med bra förslag

Nr 14 preskriptionsavbrott avseende kommunens borgensåtagande för V:A Karup
Ok från vår sida

Nr 15 Ägargaranti Båstadhem

Vi ska få mer info på KS innan ställningstagande

Nr 16 uppdrag att skapa en bolagsstruktur för Båstads kommun

Detta är ett ärende väckt av oss. Vi upphandlar konsulttjänst som hjälper oss att ta fram ett antal
olika alternativ för hur en bolagsstruktur för vår kommun skulle kunna se ut. Vi kommer att se
över ägande och styrning av hela kommunkoncernen. Tanken är att bilda et driftsbolag mellan
Båstadhem och kommunen. Vilka ev fler bolagskonstruktioner som kan bli aktuell kommer
längre fram. I detta läget är tanken att ta fram ett beslutsunderlag som skall processas inför
kommande beslut.

_______________________________________________________________________________

Senaste nytt från Vård och Omsorgsnämnden — Ulf Jiewertz/ordförande
_______________________________________________________________________________

Andra veckan i april flyttade de första 9 personerna in på Haga Park! De mottogs i entrén med
ett glas bubbel. På grund av coronaviruset var det bara personal där. Vi får vänta till dess att det
är säkert ur smittsynpunkt med en större invigning. Nu kommer fler att flytta in, dock blir det i
en långsammare takt just på grund av den pandemi vi nu har. Inflyttningen måste vara säker ur
smittsynpunkt både för brukare och personal. Jag är väldigt glad över att Haga Park nu är klart
och väntar på att i god ordning få ta emot fler bonde. Med dessa nya lägenheter inalles 48
stycken kommer vi att ta hem de som nu har ett boende utanför vår kommun vilket är
ekonomiskt gynnsamt för oss. Samtal förs just nu om hur och var på våra befintliga boenden
korttidsvården samt växelvården skall bedrivas. Även här för att komma fram till det bästa
ekonomiska utfallet.
Arbetet i nämnden är av förklarliga skäl i mångt och mycket präglat av pandemin. Vi beslutade
tidigt om besöksförbud av anhöriga på våra boenden. Följer noga de föreskrifter som kommer
från folkhälsomyndigheten. Själv har jag i princip daglig kontakt med förvaltningen för snabb
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uppdatering om hälsoläget på våra boenden samt inom hemtjänsten. När detta skrivs finns det
inga fall av corona på våra boenden, eller inom hemtjänsten. Vi räknar dock med att det
kommer att inträffa, pandemin är ju inte på något sätt över. Förvaltningen tillsammans med
presidiet har därför en plan som snabbt kan sjösättas den dag det behövs.
Även själva nämnden är berörd av pandemin, och för att undvika smitta har vi reducerat antalet
nämndsledamöter från nio till fem. Även tagit beslut om att mötena är stängda tillsvidare för
åhörare.
Vid sidan av pandemin, med allt vad det innebär, så arbetar vi med det vi kallar för
heltidsresan. Att reducera dyra timanställningar och deltider till heltider så att vår personal kan
leva på sin lön. Vinsten blir en bättre arbetsmiljö, samt i förlängningen ett bättre ekonomiskt
utfall för kommunen och nämnden.
Som ni förstår så jobbar vi en hel del för att våra äldre skall få ha det gott och bra, även i dessa
pandemitider. Väldigt viktigt nu är också att ta väl hand om vår personal, så att de orkar
fortsätta arbeta under dessa förhållanden. Jag är övertygad om att vi tillsammans måste vara
uthålliga och hushålla på rätt sätt med våra krafter.
Ulf Jiewertz
Ordförande vård och omsorgsnämnden

_______________________________________________________________________________

Senaste nytt från Utbildningsnämnden — Susanne Jung/ vice ordf.
_______________________________________________________________________________
Vid UN senaste möte 28 april var alla ledamöter närvarande. Däremot var mötet stängt med
tanke på covid-19. Undantaget detta beslut var verksamhetschefer, nämndsekreterare och
föredragande tjänstepersoner
Vi fick av skolchefen, Inga-Britt Henriksson, information angående Coronaviruset. Man
fortsätter med dagliga samtal med ledningsgruppen om att stämma av och finna strategier. T
ex kring nya regler i matsalarna samt kring skolavslutningarna.
Två nya bussar är nu i drift. De körs i Torekov och V. Karup. En av bussarna visades upp för
nämnden innan mötet inleddes.
Förfrågningsunderlaget för V. Karups skola finns nu ute och kommer att vara det under hela
sommaren, även rivningsuppdraget.
Handlingsplan angående problematisk frånvaro. Det som kallas för ”hemmasittare”. Vår
skoljurist Nina Linné föredrog ärendet. Det pågår ett arbete kring att ta fram en
kommungemensam handlingsplan för att förebygga frånvaro och främja närvaro i skolan. Detta
är ett ärende vi verkligen har tryckt på att det måste utredas och vi ser fram emot nya uppgifter
vid nästa UN möte.
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Båstads kommuns beslut om skolpeng -19 gällande förskola, grundskola samt fritidshem till
fristående verksamheter överklagades av Båstads Montessori ekonomiska förening till
Förvaltningsrätten. I samband med de olika yttrandena under-19 blev det tydligt att det inte är
helt transparant och ganska omfattande när det gäller lokalkostnader. En arbetsgrupp har
under perioden december-19 - mars 20 arbetat fram ett förslag på en ny beräkningsmodell.
Ett beslut togs i UN vilket kommer att vara enligt en uppdaterad och transparent
beräkningsmetod.
Kränkande behandlingar. Vid varje UN får vi information om detta ämne. De kränkande
behandlingarna varierar mycket efter tid och plats. Detta är en mycket viktig fråga och det är av
största vikt att vi hela tiden hålls uppdaterade.
Information från skolchefen om kommande tillsyn från skolinspektionen. Det avser en
temainspektion gällande delegationsordningen. Jag har själv den 8 maj närvarat digital.
Intressant och lärorikt.
Jag önskar att ni under denna Coronakris i isolationens tecken har det så bra ni kan,
Vid tangentbordet
Susanne Jung

_______________________________________________________________________________

Kontaktuppgifter till ordföranden och vice ordföranden i nämnderna och styrelsen
samt socialutskottet, kommunrevisionen och Båstadhem
KS — Johan Olsson Swanstein (Ordf)

— johan.olsson.swanstein@bastad.se

SU — Gösta Sandgren (Ordf)

— gösta.sandgren@bastad.se

UN — Susanne Jung (v.Ordf)

— susanne.jung@bastad.se

V&O — Ulf Jiewertz (Ordf)

— ulf.jiewertz@bastad.se

MN — Carl Lilliehöök (Ordf)

— carl.lilliehöök@bastad.se

KR — Sten Wahlgren (v.Ordf)

— sten.wahlgren@bastad.se

BH — Jan Ahlström (Ordf)

— janahlström@me.com

BBM — Ninni Markow (Ordf)

— bjarebastad@moderaterna.se

_______________________________________________________________________________

bjarebastad@moderaterna.se
https://bjarebastad.moderatweb.se
https://www.facebook.com/bjarebastadmoderaterna

4

