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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 

Plats och tid: 

Beslutande: 

Övriga 
närvarande: 

Utses att justera: 

Justeringens 
plats och tid: 

2015-04-29 

Sessionssalen i Båstad, kl. 18.30 - 00.05. 
Sammanträdet ajourneras vid midnatt och fortsätter den 4 maj 2015. 

Se bifogad närvarolista. 

Henrik Andersson, sekreterare 
Catharina Elofsson, kanslichef 
Birgitta Sjöberg, kommunikationschef 

Anna Rosberg och Jessica Andersson. Ersättare: Christer de la Motte. 

Kommunkansliet i Båstad, tisdagen den 5 maj kl. 17.00. 
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Sekreterare ~~ Paragrafer: 64 - 80 

Ordförande 

Henrik Andersson /? ( 

~°'---~ 

Justerande 

ANSLAGS BEVIS 

Organ: KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum: 2015-04-29 

Anslaget är 
uppsatt: 

Förvaringsplats 
för protokollet: 

Underskrift 

6/5-28/5 

Kommunkontoret i Båstad 

~~ 
Henrik Andersson 

Utdragsbestyrkande 
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Innehållsförteckning 
Kommunfullmäktige den 29 april 2015 

I Paragraf, ärendebeskrivning 

64. Godkännande av dagordningen 

65. Informationsärenden 

66. Ansvarsfrihet för kommunstyrelse, utskott, nämnd, beredningar 

och överförmyndare 2014 

67. Ansvarsfrihet för Kommunrevisionen 2014 

68. Årsredovisning 2014 

69. Redovisning av inkomna motioner och medborgarförslag 

70. Interpellation från Ingela Stefansson (S) 

- Finansiering av friidrottsanläggning/allvädersbanor 

71. Interpellation från Thomas Andersson (FP) 

- Kommunstyrelsens arbetsutskotts arbetsuppgifter och arvoden 

72. Interpellation från Ann-Margret Kjellberg (S) 

- Det ekonomiska läget inom Vård och omsorg 

73. Interpellation från Mats Lundberg (FP) - Praktisk arbetslivsorientering, PRAO 

74. Fråga från Niclas Svanberg (S) - Motionen om "Vita jobb" 

75. Fråga från Ann-Margret Kjellberg (S) - Medborgarskapsceremonier 

76. Interpellation från Ann-Margret Kjellberg (S) - Tjänstemannaorganisationen 

77. Interpellation från Ann-Margret Kjellberg (S) - Kommunikationspolicy 

78. Interpellation från Thomas Andersson (FP) 

- Vård- och omsorgsnämndens senaste möte 

79. Båstads kommuns framtida vattenförsörjning 

80. Ajournering av sammanträdet 
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Närvaro- och omröstningslista 
Sammanträdesdatum: 2015-04-29 

Omröstningar 

När- § 79 § 79 § 79 § § 
va ro 

Ledamot Ti2 ersättare ja Nej Avst ja Nej 

(M) Kerstin Gustafsson N X D D 
(BP) Bo Wendt N X D D 
(S) Ingela Stefansson N X D D 
(M) Åsa Ragnarsson Fr.o.m. del av§ 65 N X D D 
(C) Stefan Olsson N X D D 
(BP) Eddie Grankvist N X D D 
(SD) l'.dHl GhFistiH IHgemaH F D D 
(MP) Katarina Toremalm N X D D 
(S) Göran Klang N X D D 
(M) Susanna Heiskanen N X D D 
(FP) Thomas Andersson N X D D 
(BP) Helena Stridh N X D D 
(C) Uno Johansson N X D D 
(M) Benkt Ragnarsson N X D D 
(S) Ingrid Zäther N X D D 
(BP) James Johnson N X D D 
(SD) Carolin Gräbner N X D D 
(M) Jonas Persson Follin N X D D 
(MP) Emma Jönsson N X D D 
(BP) Kjell Andersson N X D D 
(C) Sonia Larsson N X D D 
(FP) Anna Rosberg N X D D 
(S) Jessica Andersson N X D D 
(M) Christer de la Matte N X D D 
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Omröstningar 

När- § 79 § 79 § 79 § § § § § § 
va ro 

Ledamot Tjg ersättare ja Nej Avst ja Nej Avst ja Nej Avst 

(BP) Hans Grönkvist N X D D D D D D 
(M) JaH ,"~hlst:Fem Mona Källbäck N X D D D D D D 
(S) Niclas Svanberg N X D D D D D D 
(SD) Inge Sanden N X D D D D D D 
(M) Christian Hallberg N X D D D D D D 

! -

(BP) Marie-Louise Nilsson N X D D D D D u 
(C) Anders Gunnarsson N X D D D D D D 
(MP) Allan Sunnergren N X D D D D D [l 
(KD) Ingrid Edgarsdotter N X D D D D D 0 
(M) Tony Ivarsson N X D D D D D D 
(BP) IIeleHa Krnse Karin Schmidt N X D D D D D D 
(FP) Mats Lundberg N X D D D D D D 
(M) Göran Brauer N X D D D D D D 
(SD) Ingegerd Nilsson N X D D D D D D 
(S) Ann-Margret Kjellberg N X D D D D D D 
(C) Ann-Marie Johnsson N X D D D D D D 
(BP) Håkan Mörnstad N X D D D D D D 
SUMMA: 40 22 17 1 

Ledamöter markerade med fetstil = gruppledare 
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Beslut 

Utskott/presidium 

2015-04-29 

KF § 64 

Godkännande av dagordningen 

Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Dagordningen godkänns med följande tillägg: 

Inkommet medborgarförslag från Axel Lilja 
Inkommen avsägelse från Jimmie Bengtsson (SD) 

)usterandes signaturer 
KS/nämnd KF 

1'h rf1l 
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Utdrags bestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunfullmäktige 2015-04-29 

KF § 65 

I nformationsärenden 

a). Bjärehälsan (Ann-Marie Johnsson). 

b). Information från Demokratiberedningen (Håkan Mörnstad). 

c). Information från ordförandena i KS, VN, UN och MN: Bo Wendt (BP), 
Eddie Grankvist (BP), Stefan Olsson (C), Katarina Toremalm (MP). 

justerandes signaturer 
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Utskott/presidium KS/nämnd KF Utdrags bestyrkande 
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KF 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2015-04-29 

§ 66 dnr: KS 000145/2013-906 

Ansvarsfrihet för kommunstyrelse, utskott, nämnd, 
beredningar och överförmyndare 2014 

Blad 
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Beskrivning av ärendet Föreligger till behandling fråga om ansvarsfrihet för kommunstyrelse, utskott, 
( nämnd, beredningar och överförmyndare 2014. 

Beslutsunderlag 

Föredragande 

Beslut 

( 

( 

Utskott/presidium 

Revisorernas revisionsberättelse och redogörelse för år 2014. 

Kommunrevisionens ordförande Roar Onsö (S) föredrar ärendet. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

1. I enlighet med revisorernas tillstyrkan i revisionsberättelsen beviljas 
samtliga ledamöter i kommunstyrelse, utskott, nämnd, beredningar och 
överförmyndare ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014. 

justerandes si naturer 
KS/nämnd KF Utdrags bestyrkande 
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Kommunrevision 

Datum 
2015-04-20 
Handläggare 
Roar Onsö/ehl 
Vårtdnr 
REV 17 /15-912 

BÅSTADS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 
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Revisionsberättelse för år 2014 

1 (2) 

Kommunfullmäktige 

( Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i kom
munstyrelse, utskott, beredningar, nämnd samt genom utsedd lekmannarevisor verksam
het i kommunens helägda och delägda företag. 

( 

( 

Styrelse, utskott och beredningar samt nämnd ansvarar för att verksamheten bedrivs i en
lighet med gällande mål, beslut och riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för verksam
heten. De ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll samt återredovisning 
till fullmäktige. 

Revisorernas ansvar är att granska verksamhet, kontroll och redovisning och pröva om 
verksamheten bedrivs i enlighet med fullmäktiges uppdrag. 

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, kommunens revisionsreglemente och god 
redovisningssed i kommunal verksamhet. Granskningen har genomförts med den inrikt
ning och omfattning som behövs för att ge en rimlig grund för bedömning och ansvars
prövning. 

Granskningen har haft den omfattning och inriktning samt givit det resultat som redovisas i 
bilagan "Revisorernas redogörelse för år 2014" och i under året avlämnade revisionsrap
porter. Genomförda revisionsgranskningar har fortlöpande översänts till fullmäktige under 
året. 

Det är grundläggande att kommunstyrelsen, i enlighet med kommunallagen, verkställer 
fullmäktigebeslut. Revisorerna vill liksom föregående år särskilt understryka att kommun
styrelsen inte arbetat vidare med beslut som fullmäktige fattat. Exempel på detta är från
varon av handlingsplan för kulturområdet och att kommunstyrelsen inte genomfört full
mäktigebeslutet om blockförhyrning mellan Båstadhem AB och kommunen, utan att åter
komma eller väcka ett nytt ärende till fullmäktige. Istället har kommunstyrelsen fattat ett 
annat beslut. 

Vi bedömer sammantaget att styrelsen i Båstad kommun har bedrivit verksamheten på ett 
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Styrelsens och nämn-

Båstads kommun 

Kommunledningskontor 
269 80 BÅSTAD 
Telefon: 0431-770 00 vx 
Plusgiro: 111111-1 
Org.nummer: 212000-0944 
bastads.kommun@bastad.se 
www.bastad.se 
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dens interna kontroll bedöms i huvudsak ha varit tillräcklig. Räkenskaperna bedöms i allt 
väsentligt vara rättvisande. 

Ansvarsprövning 

Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för ledamöter i kommunstyrelse, nämnd, 
beredningar och överförmyndare. 

Vi tillstyrker att kommunens årsredovisning för 2014 godkännes. 

Vi åberopar bifogad redogörelse och tidigare överlämnade rapporter. 

Båstad den 20 april 2015 

~~v~1~!k Roar Onsö 

I Yl/JTJ.a 1~- i;-~ 
Kenneth Larsson Thorsten Hanstål 

cJta~toi~ 
Ge -Håkan Encsson 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunrevision 

Datum 
2015-04-20 
Handläggare 
Roar Onsö / ehl 
Vårtdnr 
REV 17 /15-912 

Revisorernas redogörelse för år 2014 

Kommunfullmäktige 

I enlighet med kommunallagens krav har vi granskat all verksamhet som bedrivs inom 
kommunstyrelsens och jävsnämndens verksamhetsområden. Vi har genom lekmanna
revisorer granskat den verksamhet som bedrivs i kommunens bolag. 

1 (4) 

Vi har bedömt om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisksynpunkt 
tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen är 
tillräcklig. Vi har granskat styrelsens verksamhet i den omfattning som vi anser motiverat. 
Granskningsinsatserna har planerats med utgångspunkt från riskbedömningar. I riskana
lysen har ett antal prioriterade granskningsområden framkommit, vilka har dokumenterats 
i en revisionsplan. Planen har följts under året. 
Revisionens arbete syftar ytterst till att ge fullmäktige underlag för ansvarsprövningen. 
Under det löpande verksamhetsåret har revisionen återkopplat resultat av de genomförda 
granskningarna till dem som blivit granskade. Det har skett genom presentation av gransk
ningar, dialoger och överlämnande av granskningsrapporterna. Resultatet av djupgransk
ningarna har fortlöpande överlämnats till fullmäktige. 

Granskningens inriktning och resultat 
Revisorerna ska årligen granska all verksamhet. För att möjliggöra en effektiv granskning 
har de förtroendevalda revisorerna fördelat olika bevakningsområden mellan sig. Varje 
revisor ha tagit del av protokoll och annan dokumentation inom bevaknings området samt i 
vissa fall gjort besök i verksamheten. Revisorernas arbete och iakttagelser har redovisats 
vid revisionens möten. För att inhämta information har revisionen bjudit in företrädare för 
olika verksamheter, representanter för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 

Fördjupande granskningar 
Under året har ett antal fördjupade granskningar genomförts, till vilka sakkunniga biträden 
anlitats. Genomförda djupgranskningar har överlämnats till kommunstyrelsen för kom
mentarer och åtgärder. Följande djupgranskningar har genomförts: 

Granskning av fastighetsunderhållet 
Det framgår av granskningen att kommunens fastigheter har ett stort underhålls behov 
samtidigt som skillnaden är stor mellan de estimerade kostnaderna och den budget som 
finns avsatt för underhåll. Vidare pekar granskningen på att fullmäktiges beslut om ett 

Båstads kommun 

l<ommunledningskontor 
269 80 BÅSTAD 
Telefon: 0431-770 00 vx 
Plusgiro: 111111 -1 
Org.nummer: 212000-0944 
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blockförhyrningsavtal mellan kommunen och Båstadhem AB inte har fullföljts, utan istället 
tecknades ett förvaltningsavtal. Kommunstyrelsen har varken meddelat fullmäktige denna 
förändring eller initierat ett nytt ärende till fullmäktige. 

Granskning av kommunstyrelsens delegationsordning 
Den sammanfattande bedömningen är att kommunstyrelsens delegationsordning i allt vä
sentligt uppfyller kommunallagens krav. Dock kan delegationsordningen med fördel revi
deras på några områden. Exempelvis bör rena verkställighets beslut lyftas bort från delegat
ionsordningen, vid återanmälan av delegations beslut bör hänvisning finnas till vilken be
slutsrätt som avses samt att delegationsordningen är tydlig i skillnaden mellan delegat
ions beslut och teckningsrätt. 

Granskning av kommunstyrelsens ärendeberedning 
Syftet med granskningen har varit att bedöma om kommunstyrelsen har en ändamålsenlig 
styrning, uppföljning och kontroll vid beredning av ärenden. Det finns ändamålsenliga 
strukturer för ärendeberedningen tack vare ett aktivt utvecklingsarbete under de senaste 
åren. Samtidigt beror hälften av de återremitterade ärendena på brister i beslutsunderla
gen, varför vi bedömer att det kvarstår ett utvecklingsarbete. Ärendeberedningsprocessen 
är väl känd bland tjänstemän men skulle med fördel dokumenteras. I ett sådant arbete bör 
även rutiner tas fram för hantering av medborgarförslag och motioner. 

Granskning av resursfördelning och prognos för gymnasieskolan 
Granskningen visar att kommunens gymnasieskola minskat sina kostnader sedan 2011, 
dock inte i samma omfattning som elevantalet sjunkit. Kostnaderna per elev har ökat med 
14 % sedan 2011. En förklaring är att de, relativt andra gymnasiekolor, höga lokalkostna
derna tydligt påverkar kostnadsutvecklingen räknat per elev. En känslighetsanalys visar att 
om skolan tappar en elev per program sjunker intäkterna med 0,5 mnkr. Den sammanfat
tande bedömningen blir därför att kommunen måste vara bättre förberedd på att förändra 
kostnaderna i takt med variationer i elevantalet. 

Uppföljning av tidigare granskning av upphandlingsverksamheten 
Eftersom upphandlingslagstiftningen är komplicerad och praxis fortlöpande ändras kom
mer fel och avvikelser att upptäckas även fortsättningsvis. Därför kan det sägas att det vik
tigaste är att kommunen har en organisation för egenkontroll och avvikelsehantering. Det 
konstateras att den interna kontrollen av upphandlingsverksamheten numera är tillfreds
ställande. Utvecklingsområden utgörs av uppdatering av mallar och styrdokument på 
grund av lagförändringar, konsekvent användande av elektroinsikt upphandlingsstöd även 
i direktupphandlingar. 

Granskning av valnämnden 
Med anledning av omvalet, har granskning skett av valnämndens genomförande av riks
dags-, landstings- och kommunfullmäktigevalet 2014. Valnämnden har sett till att det fun
nits rutiner för valen, dock har valnämnden brustit i rutinerna gällande rösträkningen. I 
granskningen framhålls att röstlängden, protokollet, ytterkuvert för budröster samt omslag 
lämnas över till valnämnden omedelbart efter att rösträkningen färdigställts. Rutinen att 
räkna kommunfullmäktigevalets personkryss efter att samtliga tre val räknats, är inte för
enlig med vallagen. Vår bedömning är att detta har varit anledningen till att fel uppstått. 
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Granskning av valberedningen 
Kommunallagen är tydlig. Den som är vald till revisor i kommunen är inte valbar som le
damot i nämnd, beredning eller kommunfullmäktige. Det ingår i valberedningens uppdrag 
att beakta valbarhet inför att kommunfullmäktige ska genomföra val av ledamöter till 
nämnder, så att fullmäktige inte fattar felaktiga beslut. Vidare ska valberedningen också 
beakta jävs- och förtroendefrågor. Av särskild betydelse blir förtroendefrågor då valbered
ningen föreslår att en och samma person, med två olika nämndsuppdrag, kan komma att 
ansvara både för driftsfrågor och myndighetsbeslut i samma ärende. Lämpligtvis tas det 
fram en upp drags beskrivning för valberedningen och att valberedningen använder kansli
ets expertis. 

Granskning av delårsrapporten 
Syftet med granskningen är att bedöma om fullmäktiges mål för god ekonomisk hushållning 
samt det lagstadgade balanskravet kommer att uppnås. Bedömningen var redan i delårs
rapporten att inget av de bägge finansiella målen skulle uppnås. När det gäller verksam
hetsmålen bedöms en övervägande del av målen uppfyllas helt eller delvis vilket är en för
bättring mot föregående år. Kommunallagens krav på en ekonomi i balans förväntades bli 
uppfyllt vid räkenskapsårets utgång. 

Granskning av årsredovisning 
Vi noterar att inget av de finansiella målen har uppnåtts under året. De finansiella målen är 
det viktigaste uttrycket för fullmäktiges syn på god ekonomisk hushållning. Samtidigt var 
inte målen möjliga att uppnå ens i budgeten. Vi saknar en bedömning av god ekonomisk 
hushållning i årsredovisningen med beaktande av måluppfyllelsen för finansiella och verk
samhetsmässiga mål. Sammantaget behöver målstyrningen utvecklas. 

Ökningen av nettokostnaderna överstiger ökningen av skatteintäkter och generella statsbi
drag för 2014, vilket vi finner oroande i förhållande till kommande höga investeringar och 
finansieringen av pensionsskulden. Som trend betraktat har kostnaderna ökat mer än skat
teintäkterna sett över de senaste fem åren. Mot bakgrund av detta vill vi understyrka beho
vet av ett rimligt stort överskott. Dock når kommunen kravet på överskott i enlighet med 
balanskravet. När utbetalningen ökar av pensionsmedel, så finns möjlighet att utnyttja av
sättningen till pensionsfonden för att i balanskravsutredningen undvika krav på återstäl
lande. 

Lekmannarevision 
Under året har lekmannarevisorerna haft tillgång till sakkunnigt biträde. Lekmannareviso
rerna har under året gjort besök hos bolaget. 

Lekrnannarevison - Granskning av Båstadhern AB:s hantering av inköpsavtal 
Den övergripande bedömningen är att hanteringen av inköpsavtal i allt väsentligt är ända
målsenlig. Bolaget använder kvalificerat stöd från externa konsulter, kommunens upphand
lingsenhet samt branschens inköpsorganisation. Dock behöver bolaget fastställa en upp
handlingspolicy, stärka internkontrollsanalysen av om fakturor från en leverantör översti
ger beloppsgränser för direktupphandling samt tillse att attestliggare och arbetsordning 
överensstämmer. 
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Information från verksamheterna 
Företrädare från olika verksamheter har varit inbjudna till revisorernas sammanträden för 
att informera i olika sakfrågor. Information har hämtats om följande områden: 

Kommunens engageman i EU-finansierade projekt 
Underhåll av kommunens fastigheter 
Hälsoskyddstillsyn av kommunala fastigheter 
GIS 
Fullmäktigeberedningarnas arbete 
Cykel vägar 
Efterlevnad av attestregler 
Styrning och redovisning av VA-investeringar 
Ekonomisk rapportering från NSVA till kommunen 
Framtida VA-frågor 
Särskilt boende 

Dialog med fullmäktige och kommunstyrelsen 
Revisionen har informerat presidierna för kommunfullmäktige och kommunstyrelsen om 
erfarenheter som har gjorts i granskningsarbetet. Revisionens ordförande har föredragit 
granskningsrapporter på fullmäktigesammanträden under året. 

Erfarenhetsutbyte och utbildning 
Revisorerna har deltagit i EY:s utbildningar för förtroendevalda revisorer samt utbildning 
anordnad av SKL. Under året har revisorerna haft erfarenhetsutbyte med bland annat Sim
rishamns kommun och kommuner inom Skåne Nordväst. 

Båstad den 20 april 2015 
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1. Inledning 

1.1. Uppdrag och syfte 

På uppdrag av kommunrevisionen i Båstad kommun har vi gjort en granskning av årsbokslut 
och årsredovisning för 2014. 

Granskningen syftar till att pröva om räkenskaperna är rättvisande och om årsredovis
ningen är upprättad enligt lag om kommunal redovisning (SFS 1997:614) och enligt god 
redovisningssed . Av lagen framgår att årsredovisningen ska redogöra för utfallet av 
verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen vid räken
skapsårets slut. Årsredovisningen ska bestå av följande delar: förvaltningsberättelse, 
resultaträkning, balansräkning, finansieringsanalys och sammanställd redovisning som 
även omfattar kommunal verksamhet som bedrivs genom annan juridisk person. 

Kommunallagen anger att revisorerna ska bedöma om resultatet i årsredovisningen är 
förenligt med de mål fullmäktige beslutat. Granskningen ska ha en sådan omfattning att 
den kan ligga till grund för revisorernas bedömning. 

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i kommunal verksamhet. Det in
nebär att vi planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet 
försäkra oss att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. Vi har översikt
ligt, enligt kommunallagen 9 a § granskat om resultatet är förenligt med fullmäktiges be
slut om mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning. 
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2. Analys av resultat mot budget och prognos 

2.1. Resultatutveckling 

Belopp i mnkr 

Pro-
Bok- gnos Bok-
slut Budget 2014 slut 

Tabell 1 Resultaträkning totalt 2013 2014 del år 2014 

Verksamhetens intäkter 154,5 169,9 183,7 184,2 
Verksamhetens kostnader -745,9 -767,2 -789,0 -785,6 
Avskrivningar -42,5 -47,0 -43,7 -43,6 
Verksamhetens nettokostnad -633,9 -644,2 -649,0 -645,0 
% av skatter och bidrag 98,1% 97,8% 98,1% 98,0% 

Skatteintäkter 571,4 588,6 587,9 584,7 
Gen statsbidrag o utjämning 74,5 70,2 73,7 73,4 
Sa skatter och bidrag 645,9 658,8 661,6 658,1 

Resultat före finansiella poster 12,0 14,6 12,6 13,1 

Finansiella intäkter 2,2 1,7 1,8 2,0 
Finansiella kostnader -5,9 -7,4 -5,5 -5,1 

Resultat efter finansiella poster 8,2 8,8 8,9 10,0 

Jämförelsestörande poster 
Aterbetalda AFA-premier 11,2 0,0 0,0 0,0 
Reavinster fastighetsförsäljning 0,4 0,0 0,0 0,5 
S:a jämförelsestörande poster 11,6 0,0 0,0 0,5 

Arets resultat 19,8 8,8 8,9 10,5 

Resultat i % av Skatter och bidrag exkl 
jämförelsestärande poster 1,3% 1,3% 1,3% 1,5% 
Resultat i % av Skatter och bidrag 3,1% 1,3% 1,3% 1,6% 
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bokslut Avvik pro-
föreg bokslut gnos 
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29,7 14,3 0,5 
-39,7 -18,4 3,4 
-1,1 3,4 0, 1 

-11,1 -0,7 4,0 

13,3 -3,9 -3,2 
-1,1 3,2 -0,3 
12,2 -0,7 -3,5 

1,1 -1,4 0,5 

-0,2 0,3 0,2 
0,8 2,3 0,4 

1,7 1,2 1,1 

-11,2 0,0 0,0 
0,1 0,5 0,5 

-11,1 0,5 0,5 

-9,4 1,7 1,6 
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Tabell 2 Driftsredovisning 
Avvik 

Pro- Avvik bokslut 
Bok- gnos Bok- bokslut Avvik pro-
slut Budget 2014 slut föreg bokslut gnos 

2013 2014 del år 2014 år budget delår 

Kommunfullmäktige -2, 1 -1,9 -2,0 -2,0 0, 1 -0, 1 0,0 
Jävsnämnd 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Valnämnd 0,0 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 0,0 0,0 

( Överförmyndare -1,8 -0,7 -1,5 -1,9 -0, 1 -1,2 -0,4 
Revision -0,8 -0,8 -0,8 -0,7 0,1 0,1 0, 1 
KS verksamhetsområden 
Kommunledningskontor -58,0 -55,4 -55,8 -55,5 2,5 -0, 1 0,3 
Teknik & service -11,8 -37,7 -37,7 -38,8 -27,0 -1,1 -1,1 

( Samhällsbyggnad -5,7 -3,8 -4,8 -4,3 1,4 -0,5 0,5 
Samhällsskydd -36,4 -12,3 -12,7 -12,7 23,7 -0,4 0,0 
Barn & skola -225,9 -223,3 -225,0 -222,0 3,9 1,3 3,0 
Bildning & arbete -101,4 -109,0 -112,4 -111,7 -10,3 -2,7 0,7 
Vård & omsorg -194,7 -195,7 -201,9 -198,1 -3,4 -2,4 3,8 
Reserv för demografi 0,0 -5,9 0,0 0,0 0,0 5,9 0,0 
Summa KS verksamhetsområden -633,9 -643,1 -650,3 -643,1 -9,2 0,0 7,2 
Summa verksamheter -638,6 -646,9 -655,0 -648,1 -9,5 -1,2 6,9 
Finansförvaltning 658,4 655,7 663,9 658,6 0,2 2,9 -5,3 
SUMMA 19,8 8,8 8,9 10,5 -9,3 1,7 1,6 
VA 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 
TOTALT 19,8 8,8 8,9 10,5 -9,3 1,7 1,6 

Verksamheternas nettokostnad enligt driftredovisningen, 648, 1 mnkr, överensstämmer inte 
med motsvarande post i resultaträkningen, 644,5 inkl jämförelsestärande poster (645 mnkr 

( exkl jämförelsestärande poster) . En avstämning bör göras i driftredovisningen. 

2.2. Resultat mot föregående år 

( 
Arets resultat uppgår till +10,5 mnkr mot +19,8 mnkr föregående år. Verksamheternas netto-
kostnader exkl jämförelsestärande poster har ökat med 11, 1 mnkr medan skatteintäkter och 
bidrag ökat med 12,2 mnkr. Finansnettot är 0,6 mnkr bättre än föregående år. Bland de järn-
förelsestörande posterna återfanns föregående år återbetalda AFA-premier 11 ,2 mnkr samt 
reavinster från fastighetsförsäljning 0,4 mnkr. För 2014 utgörs de jämförelsestärande poster-
na av reavinster från fastighetsförsäljning 0,5 mnkr, några övriga jämförelsestärande poster 
för kommunen som helhet bedöms ej finnas 2014. 
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Ökningen av nettokostnader inklusive jämförelsestörande poster överstiger ökningen av 
skatteintäkter och generella stadsbidrag för 2014. Vid rensning för jämförelsestörande poster 
är dock utvecklingen av nettokostnader samt skatteintäkter i paritet. 

2.3. Resultat mot budget 

Arets resultat +10,5 mnkr överstiger budget 8,8 mnkr (inkl. demografisk reserv -5,9 mnkr) 
med 1,7 mnkr. 

Verksamhetsområdenas budgetavvikels är totalt -1 ,2 mnkr (föreg år -10,9 mnkr) inkl. beak
tande av demografisk reserv. Om den demografiska reserven om 5,9 mnkr inte räknas med 
uppgår verksamheternas samlade underskott till -7, 1 mnkr. De största avvikelserna har upp
kommit inom följande verksamheter: 

Verksamhet Budgetavvikelse Angiven huvudorsak 

Bildning & -2,5 mnkr Främst hänförligt till försörjningsstödet. Beror fram-
Arbete förallt på ungdomsarbetslöshet, utförsäkrade indivi-

der hos Försäkringskassan samt fler individer som 
inte klara Arbetsförmedlingens krav, av olika psyko-
sociala eller medicinska skäl. 
Total avvikelse mot budget: -3,7% 

Vård & omsorg -2,4 mnkr I avvikelsen ingår engångsintäkter om 3 mnkr avse-
ende återsökning av personlig assistans efter dom-
slut samt 2 mnkr i engångsintäkter avseende pre-
stationsmedel från socialstyrelsen. 
Beställningsenheten hemvårdspeng visar ett under-
skott om 12,3 mnkr, vilket förklaras av fler personer 
med beviljade insatser samt högre omvårdnadsbe-
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hov. Budgeterade hemvårdstimmar var 122 460 
timmar utfallet 2014 blev 153 443 timmar. 
Total avvikelse mot budget -1,2% 

2.4. Resultat mot prognos i delårsrapport 

Arets resultat +10,5 mnkr blev 1,6 mnkr 
bättre än den prognos som angavs i delårs
rapporten per augusti 2014, +8,9 mnkr. På 
verksamhetsnivå är avvikelsen totalt sett 
+6,9 mnkr. Gemensamma poster inom fi
nansförvaltningen har en avvikelse om -5,3 
mnkr, vilket beror på lägre skatteintäkter än 
prognostiserat samt högre pensionskostna
der. 

2.5. lnvesteringsverksamheten 

lnvesteringsbudgeten för 2014 uppgick till 
111,9 mnkr. Utfallet för 2014 uppgick till 
94,9 mnkr vilket innebär en genomförande
grad om cirka 85 %. Avvikelsen i kronor 
uppgår till 17,0 mnkr. Det konstateras att 
fullmäktiges antagna budget över investe
ringsverksamheten ej har uppnåtts under 
året. 
Av förvaltningsberättelsen borde framgå 
tydligt vad större avvikelser gällande inve
steringar beror på. 

2.6. Befolkningsutveckling 

Som framgår av tabellen har kommunen en 
positiv befolkningsutveckling 2014. Totalt har 
ökningen under året varit 144 personer. 
Jämfört med 2001 har befolkningen ökat med 
408 personer, vilket motsvarar en ökning om 
2,9 % för hela perioden. 

Kommunens totala utfall i jämförelse med 
prognos avlämnad vid delårsbokslut 2014-08 

10,5 
8,9 

Utfall 2014 Prognos delår 

Utfall nettoinvesteringar och jämförelse med 
budget och delårsprognos 
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3. Redovisningsfrågor 

3.1. Anläggningstillgångar 

I december 2013 uppdaterade Rådet för kommunal redovisning rekommendation 11.3 (nya 
benämnd 11.4) beträffande materiella anläggningstillgångar. I rekommendationen förtydligas 
kravet (gått från bör till skall) på s.k. komponentavskrivning innebärande att om skillnaden i 
förbrukningen av en materiell anläggningstillgångs betydande komponenter förväntas vara 
väsentlig, ska tillgången delas upp på dessa. Respektive komponent ska därefter skrivas av 
separat. Den kanske vanligaste typen av tillgång som består av flertalet komponenter med 
olika nyttjandeperioder är fastigheter. 

Som framgår av avsnittet Redovisningsprinciper kommer kommunen från 2015 att börja till
lämpa komponentavskrivningar, främst vid större nya investeringsprojekt för fastigheter. 
Detta innebär att delar av anläggningen delas upp i komponenter, där olika avskrivningstider 
tillämpas baserat på bedömda nyttjandeperioder per komponent. 

Beloppsgränsen för aktivering vid inventarieinköp uppgår till 15 tkr. From 2015 kommer 
gränsen att höjas till 0,5 basbelopp. Vi bedömer att denna gräns är relativt låg. Detta leder till 
att en stor volym inventarier måste hanteras i anläggningsregistret, vilket i sin tur leder till 
problem att hålla anläggningsregistret aktuellt. Anläggningstillgångar som inte längre finns 
kvar skall efter årlig genomgång utrangeras ur anläggningsregistret, varvid eventuella bok
förda värden skall skrivas bort. Någon sådan genomgång har ej skett. Vi rekommenderar att 
en genomgång sker av att posterna i anläggningsregistret överensstämmer med faktiska 
tillgångar. 

3.2. Exploatering 

I balansräkningen under rubriken Förråd och exploateringsfastigheter finns per 2014-12-31 
exploateringsfastigheter till ett bokfört värde om netto 21,0 mnkr (få 17,0 mnkr). Inga exploa
teringsfastigheter har avslutats under 2014. 

Kommunens princip har tidigare varit att resultatavräkning sker när ett exploateringsområde 
färdigställts. I samband med resultatavräkningen nettoredovisas intäkter och nedlagda kost
nader. Från 2015 kommer reavinsten att bokföras vid försäljningen och i det fall det finns en 
legal förpliktelse (inte egna investeringar) ska den redovisas som en avsättning. Nedlagda 
kostnader bokförs som en materiell anläggningstillgång och skrivs av under nyttjandeperi
oden. 

Rådet för kommunal redovisning, RKR, gav 2012 ut ideskriften Redovisning av kommunal 
markexploatering. Av denna framgår att markexploatering ska redovisas enligt följande: 

• Erhållen ersättning vid försäljning av mark - intäktsförs normalt vid försäljning
en/tillträdet. Som kostnad redovisas det bokförda värdet på den mark som säljs, i fö
rekommande fall även kostnaden för markberedningen. 

• Anslutningsavgifter och gatukostnadsersättningar - periodiseras som en intäkt i takt 
med att investeringsobjekten skrivs av över sina respektive nyttjandeperioder 

• Utgifter för gata, gång- och cykelväg, grönområde och vatten etc - Under pågående 
projekt redovisas de som pågående arbete och skrivs därmed inte av. När de olika 
delarna är färdigställda ska dessa aktiveras och skrivas av systematiskt. 
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Någon uppdelning av exploateringsfastigheterna i anläggnings- resp omsättningstillgång har 
ej skett. Normalt har kommunen för avsikt att fortsätta äga och ansvara för skötsel av gata, 
gång- och cykelväg, vatten och grönområden. Därför ska dessa redovisas som anläggnings
tillgångar men under olika rubriker i noten för materiella anläggningstillgångar i årsredovis
ningen. Som omsättningstillgång ska redovisas bokfört värde på markreserv som avser 
tomtmark som ska säljas samt eventuella utgifter för markberedning av tomter. 

3.3. Interimsfordringar 

Interimsfordringar uppgår till 17,0 mnkr (16,0 mnkr fg år), varav 10 mnkr (6,6 mnkr fg år) av
ser upplupna intäkter. De upplupna intäkterna avser i huvudsak fordran på Skånetrafiken om 
4,0 mnkr avseende bidrag infrastruktur samt 3, 1 mnkr avser upplupna intäkter för ensam
kommande flyktingbarn. Fordran avseende ensamkommande flyktingbarn är enligt uppgift till 
största delen hänförlig till belagda boendedygn enligt avtal för kvartal 4. Tillfredställande un
derlag för uppbokade fordringar för ensamkommande flyktingbarn har ej erhållits. 

Under revisionen har stickprovskontroll på periodiseringar genomförts, vi har inte påträffat 
något som tyder på väsentliga felperiodiseringar i bokslutet. 

3.4. Medfinansiering statlig infrastruktur 

Kommunen har under 2014 beslutat om bidrag till statlig infrastruktur. Bidraget är till Trafik
verket för byggandet av Pågatågsstation och Inre Kustvägen och uppgår till 49,9 mnkr. Bland 
avsättningarna redovisas 37,3 mnkr som ännu ej betalats. I enlighet med lag om kommunal 
redovisning kan ett sådant bidrag redovisas antingen som en kostnad direkt eller periodise
ras i balansräkningen. Kommunen har valt att redovisa bidraget i balansräkningen och ska 
lösa upp detta under 25 år. Med detta förstås därmed en årlig kostnad om en tjugofemtedel 
av bidragets storlek. I lagtexten framgår att upplösning av bidrag ska påbörjas det år bidraget 
beslutas. Kommunen har i enlighet med lagen påbörjat upplösningen 2014. 

3.5. Pensioner och pensionsreserv 

Båstad kommuns totala pensionsåtagande uppgår till 311 mnkr fördelat på 6, 1 mnkr redovi
sat som avsättning i balansräkningen och 290 mnkr som ansvarsförbindelse. Det totala 
pensionsåtagandet har minskat med ca 15 mnkr framförallt hänförligt till ansvarsförbindelsen 
till följd av utbetalning av pensioner. 

I not 16 avsättningar för pensioner framgår inte uppgift om återlånade medel. 

Enligt beslut i fullmäktige görs årligen en avsättning under eget kapital till en pensionsfond. 
Avsättningen motsvarar hela balanskravsresultatet och är enligt vår uppfattning inte en bok
föringsmässig transaktion utan enbart en möjlighet att använda i balanskravsutredningen. Vi 
vill också påtala att denna avsättning inte motsvararas av några likvida medel , dvs det finns 
inga medel placerade för pensionsskulden. 

I nedanstående tabell sammanfattas det totala pensionsåtagandet fördelat på ansvarsförbin
delse och skuld respektive marknadsvärdet på kapitalförvaltningen. 
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3.6. Interimsskulder 

Interimsskulderna uppgår till 94,7 mnkr (77,5 mnkr föregående år), dvs. en ökning om 17,2 
mnkr. De största posterna under interimsskulder avser semesterlöneskuld om 33,4 mnkr 
samt upplupen pensionskostnad om 15,6 mnkr. Förändring om 17,2 mnkr jmf med föregå
ende år förklaras i huvudsak av förutbetalda skatteintäkter kommunalskatt om 4,9 mnkr pga. 
negativ slutavräkning för 2013, ökning av VA-fond om 5,7 mnkr samt ökade förutbetalda in
täkter om 7,6 mnkr. 

( 

( 

VA-fonden har ökat med 5,7 mnkr tillföljd av positivt VA-resultat 2014. Det positiva resultatet 
beror till stor del på taxehöjning som genomfördes 2013 med anledning av stora planerade 
investeringar. De planerade investeringarna har uteblivit 2013 och 2014, varav kostnaderna ( 
inte ökat som planerat. Framöver bedöms dock överskottet nyttjas i samband med kostnads
ökningar när de större investeringsprojekten kommer igång. 

Ökningen av förutbetalda intäkter om 7,6 mnkr beror till stor del på periodiserade schablon 
bidrag för flyktingar. Tillfredställande underlag periodiserade schablon bidrag för flyktingar ( 
saknas. 

Under revisionen har stickprovskontroll på periodiseringar genomförts, vi har inte påträffat 
något som tyder på väsentliga felperiodiseringar i bokslutet. 
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4. Måluppföljning 

4.1. Inledning 

Enligt kommunallagen skall kommunfullmäktige fastställa finansiella mål samt mål och inrikt
ningar för verksamheten utifrån god ekonomisk hushållning. Detta görs i budgeten varefter 
uppföljning sker av målen i årsredovisningen. 

Allmänt kan de finansiella målen anses avse de ekonomiska ramarna medan verksamhets
målen avser kvaliteten och inriktningen på den verksamhet som skall utföras. 

Granskningens syfte är att vid årsbokslutet 
• bedöma om ett balanserat resultat har nåtts, 
• bedöma om de av fullmäktige antagna finansiella målen uppnåtts, samt 
• bedöma om verksamheten drivits så att fullmäktiges beslutade mål och inriktningar 

för verksamheten har uppnåtts 

4.2. Budget 2014 - grunder för god ekonomisk hushållning 

I budgeten för 2014 anges visionen att Båstads kommun ska vara det självklara valet för 
barnfamiljer i öresundsregionen. För att uppnå detta har 11 inriktningsmål angetts med ett 
antal nyckeltal kopplade till dem. Till detta kommer resultatmål för de olika verksamheterna 
under kommunstyrelsen, sammanlagt 26 stycken. 

Till detta kommer två finansiella mål. 

4.3. Avstämning av balanskravet 

I årsredovisningens förvaltningsberättelse 
framgår att balanskravet uppnås för 2014. 
Efter justeringar för realisationsvinster mm 
uppgår balanskravsresultatet till 9,5 mnkr. 
Enligt beslut i KF ska den del av årets re
sultat som överstiger det som krävs för att 
inflationssäkra det egna kapitalet öronmär
kas till pensionsreserv. För både 2013 och 
2014 har hela resultatet efter balanskravs
justeringar avsatts till pensionsreserven då 
inflationen bedömts uppgå till 0. Avsätt
ningen har bokförts inom eget kapital men 
är egentligen ingen bokföringstransaktion 
utan en post i balanskravsutredningen. 
Som framgår av tabellen finns inga tidigare 
underskott att täcka. 

Bedömning 
Vi kan således konstatera att balanskravet 
har uppfyllts för 2014. 

Båstad kommun - Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014 

Balanskravsresultat för de fem 
senaste åren (belopp i mnkr) 

19, 2 

9 ,5 

2013 2014 
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4.4. Finansiella mål 

I budgeten 2014 och flerårsplanen 2015-2016 finns finansiella mål angivna avseende: 

• Resultat ska uppgå till 2 % av skatteintäkter och generella statsbidrag 
• Investeringarna inom de skattefinansierade verksamheterna ska finansieras till 100 % 

med skattemedel 

Målet delvis 
uppnått 

0% 

Bedömning 

Målet ej 
uppfyllt 
100% 

Uppföljning finansiella mål 
Målet uppfyllt 

0% 

Som framgår ovan har inget av de finansiella målen uppnåtts. Resultatmålet uppgår till 1,6 % 
och investeringsmålet till 79 %. Det kan konstateras att de finansiella målen redan i budgeten 
ej var möjliga att uppnå. 

4.5. Verksamhetsmål 

För 2014 har fullmäktige fastställt verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning vilka lagts 
fast i budgeten för 2014. Målstrukturen är densamma som 2013 men flera av målen är ut
bytta mot nya mål. 

( 

( 

En redovisning av måluppfyllelsen för de 11 inriktningsmålen görs i förvaltningsberättelsen ( 
och sammanfattas i nedanstående tabell. 

Målet ej 
uppfyllt 

46% 

Målet ej mätt 
9% 

Uppföljning inriktningsmål 

9% 

Av totalt 11 mål uppges fem mål vara helt eller delvis uppfyllda medan fem mål ej är upp
fyllda . Ett mål har ej kunnat utvärderas ännu pga att målet ska vara uppnått först 2015. 

Båstad kommun - Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014 
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Till inriktningsmålen finns ett antal resultatmål för verksamheterna kopplade, totalt 26 styck
en. Antalet resultatmål har kraftigt minskats 2014 jämfört med 2013, från totalt 87 stycken. 
Detta bör enligt vår uppfattning kunna innebära att målen får en mer styrande effekt på verk
samheterna än alltför många detaljerade mål. 

En redovisning av måluppfyllelsen för inriktningsmålen görs i förvaltningsberättelsen och 
sammanfattas i nedanstående tabell. 

Målet ej mätt Uppföljning resultatmål 

8% ~ 

Målet ej 
uppfyllt 

27% 

Målet delvis
uppnått 

4% 

-----Målet uppfyllt 
61% 

Av totalt 26 mål uppges 17 mål vara helt eller delvis uppfyllda medan sju mål ej är uppfyllda. 
Två mål har ej kunnat utvärderas ännu pga att det ena målet ska vara uppnått först 2015 
medan för det andra saknas statistik. 

Bedömning 
I förvaltningsberättelsen görs ingen sammanfattning av måluppfyllelsen eller bedömning av 
om god ekonomisk hushållning har uppnåtts. Uppföljningen av måluppfyllelsen görs och vi
sar att kommunen arbetar i enlighet med de övergripande målen. Fem av 11 inriktningsmål 
samt 17 resultatmål för verksamheterna bedöms uppfyllda, helt eller delvis. 
Sammantaget visar årets resultat, vad gäller verksamhetsmål på en varierande måluppfyl
lelse och kvalitet i verksamheten. 

Båstad kom111un - Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014 
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5. Sammanfattande bedömning 

Efter granskningen av årsredovisningen för 2014 är vår sammanfattande bedömning föl
jande: 

• Det lagstadgade balanskravet har uppfyllts. 
• Fullmäktiges finansiella målsättningar visar på att inget av de två finansiella målen 

uppnås. 
• Fullmäktiges verksamhetsmål visar en varierande måluppfyllelse. Mot bakgrund av att ( 

inga av de finansiella målen uppfylls bedömer vi att kommunen för 2014 inte når full
mäktiges intentioner kring god ekonomisk hushållning såsom definierade i de finansi-
ella målen. En sammanfattande bedömning från kommunstyrelsen görs inte i årsre
dovisningen. 

• Vi bedömer att årsredovisningen ger en rättvisande bild av kommunens resultat och ( 
ställning. Årsredovisningen har, i allt väsentligt, upprättats i enlighet med den kom
munala redovisningslagen och god redovisningssed. 

Båstad den 20 april 2015 

L/$/J 
Linn Höglund 

Båstad kommun - Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014 
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[HJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunrevision 

Datum 

2015-03-18 

Handläggare 

Roar Onsö/ehl 
Vårtdnr 
REV 17 /15-912 

GRANSKNINGSRAPPORT 
Vi har granskat bolagets verksamhet för år 2014. 

Till årsstämman i 
BÅSTAD HEM AB 
Organisationsnr: 556527-7059 

1 (1) 

Styrelse och VD svarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande bolagsordning, 
ägardirektiv och beslut samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Lekmanna
revisorns ansvar är att granska verksamhet och kontroll och pröva om verksamheten be
drivits i enlighet med fullmäktiges uppdrag. 

Granslmingen har utförts i enlighet med aktiebolagslagen och kommunallagen. Gransk
ningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge en rimlig 
grund för bedömning och prövning. 

Det innebär att vi planerat och genomfört granskningen för att i rimlig grad försäkra oss om 
att bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt till
fredsställande sätt samt att bolagets interna kontroll är tillräcklig. Vår granskning har ut
gått från de beslut respektive kommunfullmäktige och bolagsstämman fattat och har inrik
tats på att granska att besluten verkställts samt att verksamheten håller sig inom de ramar 
som bolagsordningen anger. 

Under 2014 påbörjades även en granskning av bolagets avtalshantering som slutförs under 
2015. 

Vi anser att vår granskning av 2014 års verksamhet ger oss rimlig grund för våra uttalan
den nedan. 
Vi bedömer att bolagets verksamhet skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk syn
punkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig. Vi finner 
därför inte anledning till anmärkning mot styrelsens ledamöter eller verkställande direktö
ren. 

Båstad den 18 mars 2015 

~ ~- C"?W ~~ 
Roar Onsö Sten Wahlgren 
Av Båstads kommunfullmäktige utsedda lekmannarevisorer 

Båstads kommun 

Kommunledningskontor 
26 9 80 BÄST AD 
Telefon: 0431-770 OOvx 
Plusgiro: 111111 -1 
Org.nummer: 212000-0944 
bastads.kommun bastad.se 
www.bastad.se 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BÅSTADS 
KOMMUN Blad 

Kommunfullmäktige 2015-04-29 

KF § 67 dnr: KS 000145/2013-906 

Ansvarsfrihet för Kommunrevisionen 2014 

Beskrivning av ärendet Föreligger till behandling fråga om ansvarsfrihet för Kommunrevisionen 
för verksamhetsåret 2014. 

Beslutsunderlag 

Beslut 

Tillstyrkande till ansvarsfrihet från fullmäktiges presidium. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

1. I enlighet med fullmäktiges presidiums bilagda granskningspromemoria 
beviljas Kommunrevisionen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014. 

justerandes signaturer 

5 

Utskott/presidium KS/nämnd KF Utdrags bestyrkande 

/JN~ o/A, 



f1iJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunfullmäktige 

2015-04-16 

Till kommunfullmäktige 

Ansvarsfrihet för Revisorerna i Båstads kommun år 2014 

Vi har granskat revisorernas verksamhet för år 2014. Granskningen har varit 
( inriktad på verksamhetens uppföljning i protokoll, kostnader och intäkter. 

( 

( 

Efter genomförd granskning tillstyrker vi att revisionen som organ och de 
enskilda förtroendevalda revisorerna i detta organ beviljas ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2014. 

Båstad enligt ovan 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BÅSTADS 
KOMMUN Blad 

Kommunfullmäktige 2015-04-29 

KF § 68 dnr: KS 000145/2013-906 

Årsredovisning 2014 

Beskrivning av ärendet Båstads kommuns resultat för 2014 uppgick till 10,5 mkr, vilket är en positiv 
awikelse i förhållande till budget med 1,7 mkr. Resultatet för 2013 var 

6 

( 19,8 mkr. Kommunens verksamheter gick sammantaget med ca -7,1 mkr i 
underskott jämfört med budget. Om den avsatta reserven för demografiska 
förändringar räknas med blir verksamheternas budgetawikelse lägre, endast 
-1,2 mkr. Den demografiska reservens syfte är att täcka upp volymrelaterade 
förändringar inom barnomsorg och skola samt hemtjänst och vårdboende. 

( Att det totala resultatet ändå blev 1, 7 mkr bättre än budgeterat förklaras till 
stor del av den lägre och förskjutna aktiviteten inom investeringsverksamheten 
vilket hållit kostnaderna för avskrivningar och nya räntekostnader nere. 

Beslutsunderlag 

Föredragande 

Yrkande 

( 

Beslut 

( 

Utskott/presidium 

En ytterligare förklaring är det lägre ränteläget som medfört lägre ränte
kostnader än budgeterat. 

Tjänsteskrivelse från ekonomichefJohan Linden, daterad den 26 mars 2015. 
Förslag till årsredovisning 2014. 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott den 1 april 2015. 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen den 15 april 2015. 

Ekonomichef Johan Linden föredrar ärendet. 

Thomas Andersson (FP): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
Även Ann-Margret Kjellberg (S), Kerstin Gustafsson (M), Bo Wendt (BP), 
Ingela Stefansson (S), Uno Johansson (C), Inge Sanden (SD), Katarina 
Toremalm (MP), Ingrid Edgarsdotter (KD), Jonas Persson Follin (M), 
Hans Grönkvist (BP), Christer de la Matte (M), Jessica Andersson (S) 
och Eddie Grankvist (BP) yttrar sig. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Upprättad årsredovisning för 2014 godkänns. 

2. Resultaträkning för 2014 och balansräkning per den 31december2014 
fastställs i enlighet med årsredovisningen. 

3. Av resultatet öronmärks 9,5 mkr i balansräkningen för pensionsändamål. 
Därefter finns 78 mkr öronmärkt i det egna kapitalet till pensionsreserven. 

4. För VA-verksamheten finns ett överskott i VA-regleringsfonden på 
6 501 082 kr. 

justerandes signaturer 
KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande 

~ ~ oJ;l\_ 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunledningskontoret 

Datum: 2015-03-26 

Handläggare: Johan Linden 
Dnr: Ks IYS/t:S - '1D(, 
Till: Kommunstyrelsen 

Beslutet skall expedieras till: 

Ekonomiavdelningen, Revisionen 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Årsredovisning 2014 

Årsredovisning 2014 

Tjänsteskrivelse 

Båstads kommuns resultat för 2014 uppgick till 10,5 mkr, vilket är en positiv avvikelse i förhål
lande till budget med 1, 7 mkr. Resultatet för 2013 var 19,8 mkr. 

1 (2) 

Kommunens verksamheter gick sammantaget med ca -7,1 mkr i underskott jämfört med budget. 
Om den avsatta reserven för demografiska förändringar räknas med blir verksamheternas bud
getavvikelse lägre, endast -1,2 mkr. Den demografiska reservens syfte är att täcka upp volymrela
terade förändringar inom barnomsorg och skola samt hemtjänst och vårdboende. Att det totala 
resultatet ändå blev 1, 7 mkr bättre än budgeterat förklaras till stor del utav den lägre och för
skjutna aktiviteten inom investeringsverksamheten vilket hållit kostnaderna för avskrivningar 
och nya räntekostnader nere. En ytterligare förklaring är det lägre ränteläget som medfört lägre 
räntekostnader än budgeterat. 

Årets netto investeringar uppgick till 9 5 mkr, jämfört med 7 6 mkr året innan, varav 32 mkr avsåg 
VA-investeringar. 

( Den ursprungliga investerings budgeten 2014 minskades i maj månad, genom beslut i kommun
fullmäktige, med ca 23,5 mkr till totalt 120,6 mkr inklusive exploateringsutgifter. Vid årets slut var 
ca 21 mkr av dessa, främst VA-investeringar, inte utnyttjade. Ovanstående i kombination med att 
2013 års resultat och investeringsutgifter blev bättre respektive lägre än väntat jämfört med vad 
som prognostiserades när budget 2014 beslutades, gjorde att kommunens egna likviditet räckte 
till och att inga nya långsiktiga lån därför behövde tas under året. 

Kommunstyrelsen fattade 2006-02-01 § 21 beslut om att finansiera framtida ökade pensionsutbe
talningar genom att tillskapa medel i den egna balansräkningen öronmärkta till ändamålet. Ett av 
kommunens finansiella mål var då ett överskott som värdesäkrar det egna kapitalet. Som kriterie 
för när del av överskott skulle öronmärkas för framtida pensionsutbetalningar blev därför att den 
del som överskred värdesäkringen av det egna kapitalet skulle öronmärkas till framtida pensions
utbetalningar. Det finansiella målet har dock därefter ändrats till att resultatet ska uppgå till 2 % 
av skatter och generella bidrag. Då inflationen under 2014 uppgick till ca 0 procent innebär det att 
den maximala öronmärkningen till framtida pensionsutbetalningar är densamma som årets 
resultat efter balanskravsjusteringar, dvs 9,5 mkr. 



2 (2) 

VA-verksamheten redovisar ett positivt resultat om +5,7 mkr under 2014. Resultatet är överfört 
till VA-regleringsfonden. Kommunens skuld till VA-kollektivet, med anledning av tidigare års 
överskott, uppgick vid ingången till 2014 till drygt 0,8 mkr. Det innebär att den totala skulden till 
VA-kollektivet nu uppgår till ca 6,5 mkr. 

Förslag till beslut 

1. Upprättad årsredovisning för 2014 godkänns. 
2. Resultaträkning för 2014 och balansräkning per den 31december2014 fastställs i en

lighet med årsredovisningen. 
3. Av resultatet öronmärks 9,5 mkr i balansräkningen för pensionsändamål. Därefter 

finns 78 mkr öronmärkt i det egna kapitalet till pensionsreserven. ( 
4. För VA-verksamheten finns ett överskott i VA-regleringsfonden på 6 501 082 kr. 

Båstad 2015-03-26 

Johan Linden 
Ekonomichef 

( 

( 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Blad 

Kommunfullmäktige 

Ärendebeskrivning 

Beslut 

Utskott/presidium 

2015-04-29 7 

KF § 69 

Redovisning av inkomna motioner och medborgarförslag 

Bilagd förteckning redovisar de motioner och medborgarförslag som inkommit 
till fullmäktige och som ska remitteras för beredning. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Motionen från Ingela Stefansson (S) ombyggnation av hyreslägenheter 
godkänns och skickas till ärendegenomgångsmötet den 21 maj 2015 
för beredning. 

2. Medborgarförslaget från Axel Lilja i Båstad angående HET-certifiering 
godkänns och skickas till ärendegenomgångsmötet den 21 maj 2015 
för beredning. 

justerandes signaturer 
KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande 

·~ c}--- [JIL 
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Kommunstyrelsen 
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Motion bygga hyreslägenheter. 2015.04.14 

Mycket av det som byggs i kommunen är egna hem eller bo
stadsrätter. För att ha råd med detta krävs oftast att 
två förvärvsarbetar. 

Även vårt kommunala bostadsbolag bygger bostadsrätter 
och alldeles för få hyreslägenheter. 
Laholms kommun har en annons i Magasin Båstad Bjäre
hal vön om· att de skall bygga 76 hyreslägenheter i det 
stationsnärma läget i Båstad. 
Dags för Båstad att agera i denna fråga och inte bara 
konstatera att det behövs fler hyreslägenheter . 

Socialdemokraterna yrkar: 

• Erbjuda billig mark till de som bygger hyreslägenheter. 

/;utt4_ ·~~ 
Ingl la Stefansson (S) 
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Medborgarförslag om HBT-certifiering 

Målet med certifieringen är att aktivt arbeta med att skapa ett likvärdigt bemötande utifrån ett 

HBT-perspektiv. HBT är ett samlingsbegrepp för homosexuella, bisexuella och transpersoner. 

Människor som inte passar in i det heteronormativa samhälle vi lever i skall kunna känna sig 

välkomna, sedda och bli bemötta med förståelse. För detta krävs att man aktivt agerar för att 

man skall kunna skapa ett öppet klimat. 

RFSL - Riksförbundet för sexuellt likaberättigande har lång erfarenhet av utbildningsinsatser 

inom alla områden i samhället och har varit Sveriges ledande organisation sedan SO-talet 

gällande HBT-frågor. RFSL har tagit fram en modell för HBT-certifiering och har redan certifierat 

ett flertal kommunala verksamheter i landet. 

Certifieringsarbetet innebär ett åtagande där en överenskommen genomförandeplan, 

innefattande utbildningsinsatser och annat internt utvecklingsarbete, ska följas. Genomförandet 

beräknas ta cirka 6-8 månader. Certifikatet är giltigt i två år. Därefter görs ett förstärkt 

uppföljande, så kallad "omcertifiering" för förnyelse av certifikatet i ytterligare två år. 

Båstads kommun bör inleda ett långsiktigt arbete för att uppnå HBT-certifiering av sina 

verksamheter. För vissa verksamheter är certifiering emellertid mer angelägen än för andra. 

Anneli Svensson har gjort en studie på Karolinska institutet som visar på att unga HBT-personer 

är överrepresenterade inom statistiken för suicidtankar och suicidhandlingar. I de första 

stadierna bör därför certifiering av kommunens skolor prioriteras. 

Äldreomsorgen är ett annat område som bör understödjas. Många äldre har växt upp under en 

tid där homosexualitet varit förbjudet, senare var homosexualitet en sjukdomsklassificering ända 

fram till 1979 och dessa människor har levt under en tid då fördomarna varit än mer starka än i 

dagens samhälle. En liknande problematik kan ses för transpersoner. Arbete och 

uppmärksamhet för äldre homosexuella, bisexuella och transpersoners välbefinnande är därför 

viktigt. 

LSS-verksamheten i kommunen bör också bli certifierad i ett tidigt skede. Personer som omfattas 

utav LSS-lagen är ofta i en position där de är beroende utav andra människor. Att dessa 

människor blir bemötta med förståelse utifrån ett HBT-perspektiv ifrån sin omgivning är därför 

eftersträvansvärt. 

Kommunstyrelsen bör profilera sig positivt i dessa frågor och driva utvecklingen för en kommun 

som är välkomnande för alla. 

Med hänvisning till ovanstående yrkar jag att: 

Att Barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att aktivt arbeta för HBT-certifiering av 

kommunens skolor. 

Att socialnämnden får i uppdrag att aktivt arbeta för HBT-certifiering av kommunens 



äldreboenden. 

Att socialnämnden får i uppdrag att aktivt arbeta för HBT-certifiering av kommunens LSS

verksamhet. 

Att kommunstyrelsen får i uppdrag att långsiktigt arbeta för HBT-certifiering av övrig kommunal 

verksamhet. 

Axel Lilja 

Lupinvägen 1 

269 38 Båstad 
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illJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Blad 

Kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige 

Ärendebeskrivning 

Beslut · 

KF 2015-04-29 

Beslut 

Utskott/presidium 

KF 
KF 

§ 44 
§ 70 

2015-03-25 
2015-04-29 

dnr: KS 000371/2015-380 

Interpellation från Ingela Stefansson (S) - Finansiering av 
friidrottsanläggning/allvädersbanor 

Ingela Stefansson (S) har inlämnat en interpellation till kommunstyrelsens 
ordförande angående finansiering av friidrottsanläggning/allvädersbanor. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

5 
8 

1. Interpellationen framställs och besvaras vid nästa fullmäktigesammanträde. 

Svar från kommunstyrelsens ordförande Bo Wendt (BP), se bilaga. 
Även Ingela Stefansson (S) yttrar sig. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Interpellationen besvaras och läggs till handlingarna. 

justerandes signaturer 
KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande 

3'A rJ-- rf)ti_ 
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BÅSTADS KOMMUN 
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2015.0310 

Interpellation till ks- ordförande angående Friidrottsanläggning/allvädersbanor på 
örebäcksvallen. 

BP och M har båda gjort utspel i Nordvästra Skånes tidning där man går ut med 
löfte om att påbörja upprustning av idrottsplatsen i Båstad under detta år 

Det är ett tufft budgetläge med två nya stationer och brist på kortidsplatser samt ett 
enormt eftersatt fastighetsunderhåll m.m .. 

S har lagt förslag på att hjälpa till med finansieringen genom att pengar från en 
tomtförsäljning i Torekov skall öronmärkas till allvädersbanor och att en anläggning 
för spontanidrott skjuts på framtiden till förmån för friidrottens behov~ Dessa förslag 
röstades ned av alla partier utom M P. 

Så min fråga är1 hur skall ni finansiera denna efterlängtade upprustning? 

. /~ Jti--
För Socialdemokraterna: Ingela Stefansson. 
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Svar på interpellation angående finansieringen av friidrottsanläggning/ ( 
allvädersbanor 

Eftersom Sparbanken Gripens stiftelse har för avsikt att skänka 1 miljon kr till projektet om 
kommunen äntligen kommer till skott efter 15 års löften och påbörjar projektet i år, har det varit ( 
min ambition att hitta en snabb lösning som följer: 

Vi flyttar budgeterade medel enligt plan med 500.000 kr för projektering 2016 till 2015. I plan 
för 2017 finns 18 Mkr och enligt Båstad GIF:s kalkyl beräknas ny allvädersbana anläggas 2017 till 
en kostnad av mellan 6-10 Mkr. Kostnaden uppkommer först 2017 beroende på att jordmassor ska 1Jår för att trycka till marken . 

.f 
Bo Wendt 
Kommunstyrelsens ordförande 

Båstads kommun 

Kommunledningskontor 
269 80 BÅSTAD 
Telefon: 0431-770 OOvx 
Plusgiro: 111111-1 
Org.nummer: 212000-0944 
bastads.kommun@bastad.se 
www.bastad.se 
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Interpellation från Thomas Andersson (FP) - Kommunstyrelsens 
arbetsutskotts arbetsuppgifter och arvoden 

Thomas Andersson (FP) har inlämnat en interpellation till kommunstyrelsens 
ordförande angående kommunstyrelsens arbetsutskotts arbetsuppgifter och 
arvoden. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Interpellationen framställs och besvaras vid nästa fullmäktigesammanträde. 

Svar från kommunstyrelsens ordförande Bo Wendt (BP), se bilaga. 
Även Thomas Andersson (FP), Ann-Margret Kjellberg (S) och Katarina 
Toremalm (MP) yttrar sig. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Interpellationen besvaras och läggs till handlingarna. 

)usterandes signaturer 
KS/nämnd KF Utdrags bestyrkande 

d1J ~ o:/4l 
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Interpellation gällande kommunstyrelsens arbetsutskotts arbetsuppgifter och arvoden 

Vid fullmäktiges sammanträde 2014-11-26 antogs nytt arvodesreglemente för 

förtroendevalda att gälla från 2015-01-01. 

För ledamöterna i kommunstyrelsens arbetsutskott fastställdes ett begränsat fast arvode om 

knappt 13 000 kr/månaden. Vi i Folkpartiet motsatte oss detta förslag och betecknade det 

som ett orättfärdigt arvode. Detta främst för att arbetsuppgifterna var mycket otydligt 

definierade. 

Bo Wendt, den då tilltänkta kommunstyrelsens ordförande argumenterade för att KSAU

ledamöterna skull ha dessa pengar. Och i debatten sa Bo Wendt bland annat - "KSAUs 

ledamöter får mer uppgifter än ett arbetsutskott i kommunen någonsin har haft." 

Utöver dessa, knappt 13 000 kr/månaden, så får KSAU-ledamöterna timersättning för de 

timmar som sammanträdet varar+ en timma för restid ingår och ersättning för praktiska 

förberedelser i anslutning till sammanträdet, för 

a. Deltagande i protokollförda möten (exempelvis - KSAU och KS) 

b. Deltagande i besiktning, inspektion där protokoll eller besiktningsinstrument 

upprättas 

c. Deltagande på kurser och konferenser efter nämndens beslut om deltagande 

d. Sammanträde eller förrättning utom kommunen 

Nu har tre månader gått sedan det nya arvodesreglementet trädde i kraft. Erfarenheter och 

rutiner har troligen börjat sätta sig. Därför önskar jag få veta: 

1. Vilka ~törre arbetsuppgifter har KSAU-ledamöterna som inte omfattas av punkterna a 

- d enligt ovan? 

2. De arbetsuppgifter som inte omfattas av punkterna a - d, hur många timmars arbete 

motsvarar de per månad, uppskattningsvis? 

3. Har din profetia, "att KSAU-ledamöter får mer uppgifter än ett arbetsutskott i 

kommunen någonsin har haft", slagit in? 
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Thomas Andersson 
Folkpartiet 

Svar på interpellation gällande kommunstyrelsens arbetsutskotts 
arbetsuppgifter och arvoden 

1 (1) 

Svar på interpellation från Thomas Andresson, Folkpartiet, angående arbetsuppgifter och arvoden 
för kommunstyrelsens arbetsutskott. 

( 

Au-ledamöterna måste lägga mycket tid på att läsa in handlingar och förbereda sig. Vid KS au den ( 
1 april omfattade utsända handlingar 238 sidor. Det tar mycket tid att sätta sig in i stora ärenden 
som vattenutredningar, fastighetsutredningar mm och om man vill kontakta tjänstemän och andra 
för att fördjupa sig i frågan. Dessutom har nya KS ansvar en helt annan omfattning än före 2010. 
De har nu utökat ansvar för frågor som tidigare låg på barn- och utbildningsnämnd, kultur- och 
fritidsnämnd och socialnämnd. 

1. Frågan är omöjlig att besvara och det finns naturligtvis variation i hur mycket olika ledamöter 
lägger i tid. Av egen erfarenhet vet jag att jag lagt mellan 20-30 timmar i veckan när jag under förra 
perioden var au-ledamot. 

2. Ja. KS au har under 2015 haft följande antal ärenden jämfört med eu under 2014: 
Jan. 34 EU 2014 11 
Feb. 27 14 
Mars 26 6 
Totalt 87 31 ( 

Kommentar: 
Interpellationen föranleder följande förtydligande. Under mandatperioderna 2006-2014 fanns 
förutom kommunalråd två 40% arvoderade uppdrag som KS vice ordförande och KS andre vice 
ordförande/oppositionsråd. Under förra perioden 2011-2014 hade kommunen förutom dessa ( 
uppdrag två st. utskottsordförande som hade 20 % av kommunalrådets lön eller ca 120 000 i 
årsarvode plus timersättning enligt punkt a-d enligt ovan. Dessa utskott var placerade under KS 
som skulle bereda ärenden utan beslutanderätt och helt utan ekonomiskt ansvar. Det som förvånar 
mig allra mest är att du ifrågasätter arvodet när du hade ett av dessa utskottsuppdrag för 
~O 000 kr utan beslutanderätt och ekonomiskt ansvar. Under ca 1 år var du dessutom '!;{3ice ordförande. 

BoWendt 
Kommunstyrelsens ordförande 

Båstads kommun 

l<ommunledningskontor 
269 80 BÅSTAD 
Telefon: 0431-770 00 vx 
Plusgiro: 111111-1 
Org.nummer: 212000-0944 
bastads.kommun@bastad.se 
www.bastad.se 

/1,_ 
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Interpellation från Ann-Margret Kjellberg (S) - Det ekonomiska 
läget inom Vård och omsorg 

Ann-Margret Kjellberg (S) har inlämnat en interpellation till vård- och omsorgs
nämndens ordförande angående det ekonomiska läget inom Vård och omsorg. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Interpellationen framställs och besvaras vid nästa fullmäktigesammanträde. 

Svar från vård- och omsorgsnämndens ordförande Eddie Grankvist (BP), 
se bilaga. Även Ann-Margret Kjellberg (S), Ann-Marie Johnsson (C), Niclas 
Svanberg (S), Sonia Larsson (C), Helena Stridh (BP), Christer de la Matte (M), 
Mats Lundberg (FP), Uno Johansson (C), Inge Sanden (SD), Göran Brauer (M), 
Katarina Toremalm (MP), Kerstin Gustafsson (M), Ingrid Edgarsdotter (KD), 
Bo Wendt (BP) och Marie-Louise Nilsson (BP) yttrar sig. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Interpellationen besvaras och läggs till handlingarna. 

justerandes si naturer 
KS/nämnd KF Utdrags bestyrkande 
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Interpellation till vård- och omsorgsnämndens ordförande 

På kommunfullmäktigemötet i februari nämnde du att vård- och omsorgs
nämnden kommer att gå med ett underskott under 2015. Du nämnde att un
derskottet skulle kunna bli ett tvåsiffrigt miljonbelopp och att du avsåg att åter
komma till kommunfullmäktige i ärendet. 

Det är bra om alla förtroendevalda redan nu har information om det ekono
miska läget i vård- och omsorgsnämnden 

Vi ställer därför följande frågor till vård- och omsorgsnämndens ordförande 

1. Hur stort underskott på helår beräknar du att vård- och omsorgsnämnden 
har i dagsläget? 

2. Vilka åtgärder har du vidtagit med anledning av det befarade underskottet? 
3. Vilka åtgärder har nämnden uppdragit åt förvaltningen att vidta för att verk

samheten ska kunna rymmas inom av kommunfullmäktiges budgetbeslut? 

Båstad den 8 mars 2015 

~/lfP'c;:il~7 
Ann-MargreYkjellberg 
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Svar på interpellation till vård- och omsorgsnämndens ordförande från 
Socialdemokraterna 

Fråga 1: 

Sida 1 av 3 

Hur stort underskott på helår beräknar du att vård- och omsorgsnämnden har i 
dagsläget? 

Verksamhetsområdet Vård och omsorg har prognostiserat ett underskott på -10,6 miljoner för 
2015. 

Fråga 2 och 3 
Vilka åtgärder har du vidtagit med anledning av det befarade underskottet? 
Vilka åtgärder har nämnden uppdragit åt förvaltningen att vidta för att verksamheten 
ska kunna rymmas inom av kommunfullmäktiges budgetbeslut. ( 

Som vård- och omsorgsnämndens ordförande har jag vidtagit och uppdragit till 
verksamhetsområdet att ta fram alla kostnader där det inte finns ett myndighetsbeslut bakom. 
Vilka är följande: 

1. Frivillig/anhörig/socialt innehåll verksamheter 
Besparing: 3 miljoner 

Konsekvensbeskrivning: 
Öppen verksamhet är en verksamhet där anhöriga som vårdar kan få stöd och hjälp utan 
biståndsbeslut. 

Konsekvensen av nedläggning av öppen verksamhet är flera för kommuninvånaren, belastningen 
för de som vårdar sina anhöriga ökar, både i vardagen i hemmet samt stöd i mötet i form av 
studiecirklar med andra anhöriga i samma situation. En ökning av hemvårds beslut kan bli en 
ytterligare effekt som är svår att förutspå idag. 

Frivilligverksamheten arbetar med att öka gemensam samvaro och gemensamma mötesplatser 
för kommuninvånaren. Konsekvens av nedläggning av detta ökar isolering och ensamhet för 
kommuninvånare som saknar ett eget nätverk i bygden. ( 

Socialt innehåll arbetar med att få kommuninvånaren att få fortsätta leva utifrån intresse och 
den vardag som ökar välbefinnande för den enskilda. Meningsfullhet ökar känslan av livskvalite. 
Konsekvensen av nedläggning kan öka behov av insatser från hemvården. 

2. Budgeterade utbildningsmedel för medarbetarna inom vård och omsorg 
Besparing: 1 500 000 kr 

Konsekvensbeskrivning: 
Arbetsuppgifterna för medarbetarna inom vård och omsorg blir allt mer komplicerade. Allt fler 
behöver specialistvård vilket gör att medarbetarna behöver fortbilas för att vården ska kunna 
säkerställas för vård- och omsorgstagaren. Konsekverisen blir att medarbetarna saknar metoder 
och verktyg för att utföra sitt arbete på ett patientsäkert sätt. 



Båstad den 20 april 2015 

3. Budgeterade arbetskläder för medarbetarna inom vård och omsorg 
Besparing: 600 000 kr 

Konsekvensbeskrivning: 

Sida 2 av 3 

Allt fler svårt sjuka vårdas i hemmet, detta gör att ökningen av smittor ökar för medarbetarna. 
Arbetskläder, möjlighet till att tvätta arbetskläder är nödvändig för att följa smittskyddslagen för 
vård- och omsorgstagare samt arbetsmiljön för medarbetarna. Konsekvensen blir att vård- och 
omsorgstagare utsätts för risker med smitta, medarbetarna har inte utrustning som säkrar dem 
från att bli smittade och verksamhetsområdet vård och omsorg följer inte lagstiftningen. 

4. Minskning av bidrag till Fontänhuset, i dag 1 283 000 kr 
Besparing: Bör utredas innan exakt summa tas fram 

Konsekvensbeskrivning: 
Konsekvens av minskat bidrag är en nedläggning av Fontänhuset vilket kan leda till ökning av 
boendestöd samt insatser från individ och familj. Konsekvensen av en minskning av bidraget bör 
utredas och ett förslag bör arbetas fram i gemenskap med bildning och arbete för att ge en bild 
av hur Båstads kommun kan tillgodose behovet av insatser för personer med psykisk 
funktionsnedsättning. 

5. Prestationsmedel för arbetet med de mest sjuka äldre 
Besparing: 835 000 kr 

Medarbetarna inom vård och omsorg har under de senaste åren arbetat med kvalitetsregister 
för att öka kvaliten för vård- och omsorgstagaren på ett föredömligt sätt. Prestationsmedel för 
detta arbete är 835 000 kr för 2015. Målsättningen med dessa medel är att fortbildning och 
utbildningsinsatser ska kunna utföras för att kvaliten och arbetet med de mest sjuka äldre ska 
fortsätta. 

Konsekvensbeskrivning: 
Konsekvensen är att arbetet med kvaliten inom vård och omsorg minskar och att förtroende och 
arbetsglädjen hos medarbetarna minskar om prestationsmedel för arbetet inte kan fortsätta. 

6. Minskning av personalbemanning i resultatenheterna 

Underskottet ligger hos beställningsenheten, beslut är tagna av myndighetsenheten för 
hemvårdstimmar, korttidsbeslut samt vård- och omsorgboendebeslut. Skulle 
personalbemanningen minska för att bära underskottet på beställningsenheten skulle 
resultatenheterna behöva minska med 26 årsarbetare. 

Konsekvensbeskrivning: 
Konsekvensen av detta skulle underminera allt kvalitetsarbete och de svårigheter vård och 
omsorg har i dag med att rekrytera medarbetare till vård och omsorg i Båstad skulle försvåras 
ytterligare. 

Total besparingspotential: 7 218 000 kr. 

Jag kan konstatera att även om vi sparar in på ovanstående aktiviteter /verksamheter så kommer 
vård och omsorg att vara underfinansierad med ett antal miljoner kronor. 
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Jag som vård- och omsorgsnämndens ordförande har tagit del av de uppdrag som vård och 
omsorg fick inför budgetarbetet 2014 där man utrett följande uppdrag: 

• Att utvärdera timkostnaden för hemvården och presentera en jämförelse med kringliggande 
kommuner. 

• Att utvärdera myndighetsutövningen inom hemvården för att nå visshet om den sker enligt 
lagstiftningen samt kommunens regelverk och ambitionsnivå. 

• Att föreslå åtgärder för att effektivisera lokalanvändningen och andra stöd och 
servicefunktioner inom vård och omsorg. 

• Att genomföra en översyn av mötesplatser /aktiviter riktade till våra äldre och 
handikappade, inklusive måltidsverksamheter. 

Som vård- och omsorgsnämnens ordförande ser jag en viss ljusning över starten av 
vårdplaneringsteamet som startar den 4 maj. Metoden att arbeta hem vård- och omsorgstagare 
direkt till hemmet från sjukhuset har i andra kommuner resulterat i att ansökningar till 
korttidsboende och vård- och omsorgboende har minskat och kvalitet för trygg hemgång har 
ökat. 

Båstad 2015-04-20 

c~47!/ 
Eddie Grankvist 
Vård och omsorgsnämndens ordförande 

( 
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Interpellation från Mats Lundberg (FP) - Praktisk arbetslivs
orientering, PRAO 

7 
11 

Mats Lundberg (FP) har inlämnat en interpellation till utbildningsnämndens 
ordförande angående praktisk arbetslivsorientering, PRAO. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

l. Interpellationen framställs och besvaras vid nästa fullmäktigesammanträde. 

Svar från utbildningsnämndens ordförande Stefan Olsson (C), se bilaga. 
Även Mats Lundberg (FP) och Ann-Margret Kjellberg (S) yttrar sig. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

l. Interpellationen besvaras och läggs till handlingarna. 

Justerandes si naturer 
KS/nämnd KF Utdrags bestyrkande 
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PRAO - Praktisk arbetslivsorientering 

Från läroplanen 

• Eleverna ska fä en utbildning av hög kvalitet i skolan. De ska ocks§ fä underlag 
för att välja fortsatt utbildning. Detta förutsätter att den obligatoriska skolan nära 
samverkar med de gymnasiala utbildningar som eleverna fortsätter till. Det 
förutsätter ocksä en samverkan med arbetslivet och närsamhället i övrigt. 

• samverkan med skolor och arbetslivet utanför skolan utvecklas sä att eleverna tär 
konkreta erfarenheter av betydelse för deras val av fortsatt utbildning och 
yrkesinriktning/ 

En elev som i årskurs 9 ska välja väg står inför en stor mängd valmöjligheter och 
någonstans bland alla dessa val så är det ofta bra att ha någon bild över målet - "ja! 
Detta vill jag bli!" eller varför inte en tydlig bild över "detta val ska jag absolut inte göra". 
Valet till gymnasiet är viktigt för framtiden. Det är också så att den som går klart en 
gymnasieutbildning och konstaterar att jag borde läst en annan utbildning inte som 
tidigare kan gå om gymnasiet. Bland annat därför är detta val mycket viktigt. 

I dessa tider med hög arbetslöshet bland unga finns flera utbildningar som direkt leder 
till arbete, men där det till gymnasieskolorna är för få sökande, varpå utbildningar läggs 
ned. Vi står inför en stor utmaning att rekrytera till vården, men hur ska man som 14-15 
åring kunna ha en bild över hur det är att arbeta i vården om man inte ges en chans att 
se in i vardagen. 

I NST har vi kunnat läsa om hur PRAO tas bort från Båstads skolor med hänvisning till 
strängare regler från arbetsmiljöverket, och senast har vi glädjande kunnat läsa om att 
ett försök i årskurs 8 vid Strandängsskolan ska genomföras. 

I NST den 11 mars kan vi också läsa om att Ängelholms kommun satsar på PRAO. 

Mina frågor t ill utbildningsnämndens ordförande: 

• På vilket sätt kommer Mittkoalition att verkar för att våra ungdomar i Förslöv får 
konkreta erfarenheter av betydelse för deras val av fortsatt utbildning och 
yrkesinriktning? 

• De ungdomar som går i årskurs 9 och snart lämnar högstadiet på vilket sätt har 
de fått denna erfarenhet? 

• Ängelholm är ett föredöme enligt skolverket med ett väl etablerat samarbete med 
näringslivet. Hur samverkar grundskolan med näringslivet i Båstad kommun för 
att nå fram till kravet om en samverkan med arbetslivet. 



Svar på Interpellation från Mats Lundberg {Fp}-Praktisk arbetslivsorientering PRAO. 

Generellt: 

All verksamhet i skolan ska utgå ifrån Skollagen o Läroplanen Lgr 11. Därutöver använder skolorna de 

Allmäna råd som Skolverket ger ut. I Lgr 11 står ett avsnitt som heter: Om skolan och omvärlden. 

Här kan man läsa, "Eleverna ska få en utbildning av hög kvalitet i skolan. De ska också få underlag 

för att välja fortsatt utbildning. Detta förutsätter att den obligatoriska skolan nära samverkar med de 

gymnasiala utbildningar som eleverna fortsätter till. Det förutsätter också en samverkan med 

arbetslivet och närsamhället i övrigt". 

Skolans mål är att varje elev 

Kan granska olika valmöjligheter och ta ställning till frågor som rör den egna framtiden. 

Har inblick i närsamhället och dess arbets- förenings- och kulturliv. 

Har kännedom om möjligheter till fortsatt utbildning i Sverige och i andra länder 

Studie- och yrkesvägledaren, eller den personal som fullgör motsvarande uppgifter, ska 

- Informera och vägleda eleverna inför den fortsatta utbildningen och yrkesinriktningen och särskilt 

uppmärksamma möjligheterna för elever med funktionsnedsättning, och 

- Vara till stöd för den övriga personalens studie och yrkesorienterande insatser. 

Under avsnittet om rektorns ansvar finns både samverkan med skolor och arbetslivet utanför skolan 

samt den studie- och yrkesorienterade verksamheten. 

Av ovanstående framgår att det inte finns ett krav på att eleverna ska delta i traditionell 

praoverksamhet men få kunskap om arbetslivet på många olika sätt - som en förutsättning för att 

kunna välja sin gymnasieutbildning. 

Fråga 1: På vilket sätt kommer Mittkoalitionen att verka för att våra ungdomar i Förslöv får 

konkreta erfarenheter av betydelse för deras val av fortsatt utbildning och yrkesinriktning? 

Svar: Arbetet med riktlinjer för studie- och yrkesvägledning för alla skolformer i kommunen är i sitt 

slutskede och kommer att presenteras för Utbildningsnämnden under andra kvartalet. Riktlinjerna 

baseras på styrdokumenten och de nya allmänna råden från Skolverket. 

Fråga 2: De ungdomar som går i årskurs 9 och snart lämnar högstadiet, på vilket sätt har de fått 

denna erfarenhet? 

Svar: Eleverna hade prao i årskurs 8. De har dessutom arbetat med arbetslivsfrågor på 

samhällskunskapslektionerna bl.a med arbetsmaterialet Framtidsvalet. 
Även ämneslärarna har lyft ämnets roll i framtida yrkes- och utbildningsval. I ämnet samhällskunskap 

arbetar eleverna med ett stort ämnesområde som handlar om näringsliv ooch arbetsliv, vilket 

kopplas till skolans mål och kunskapskrav. Eleverna besöker gymnasieskolorna och den stora 

gymnasiemässan i Helsingborg. 

Fråga 3: Ängelholm är ett föredöme enligt skolverket med ett väl etablerat samarbete med 

näringslivet. Hur samverkar grundskolan med näringslivet i Båstads kommun för att nå fram till 

kravet om samverkan med näringslivet? 

Svar: Varje rektor har inom sitt ansvar att samverka med näringslivet. 

( 
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KF § 74 dnr: KS 000462/2015-900 

Fråga från Niclas Svanberg {S) - Motionen om "Vita jobb" 

Ärendebeskrivning Fråga inlämnad av Niclas Svanberg (S) angående motionen om "Vita jobb". 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Frågan får ställas och svar lämnas av kommunstyrelsens ordförande. 

justerandes signaturer 
Utskott/presidium KS/nämnd KF Utdrags bestyrkande 

~ /-k 



2015-03-25 
Fråga till kommunstyrelsens ordförande 

2013-11-14 Lämnade Ingela Stefanson för Socialdemokraterna in en Motion 
om vita jobb. 

{ Vita jobb handlar om ordning och reda när kommunen gör upphandlingar. 

Det handlar om Båstads kommuns skattemedel går till seriösa företag vid 
kommunala upphandlingar. 

( Att Båstad kommun tar ansvar när det gäller 

( 

( 

- En skyldighet för leverantören, att till alla anställda i upphandlingen ge soci
ala villkor lägst enligt branschens krav och i arbetsrättslig lagstiftning. 

- Att svartarbete vid leveransen av tjänster är förbjuden. 

-Att leverantören ansvarar för dessa förpliktelser i alla underleverantörsled. 

- Att överträdelse kan medföra hävning av hela avtalet och skadestånd. 

Vi måste ta ansvar för kommuninvånarnas skattemedel vid kommunala upp
handlingar. 

Min fråga är: V ad händer med motionen? 

För Socialdemokraterna: Nidas Svanberg 
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Ärendebeskrivning 

Beslut 

2015-04-29 

KF § 75 dnr: KS 000593/2015-600 

Fråga från Ann-Margret Kjell berg (S) 
- Medborgarskapsceremonier 

Fråga inlämnad av Ann-Margret Kjellberg (S) angående medborgarskaps
ceremonier. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Frågan får ställas och svar lämnas av kommunstyrelsens ordförande. 

justerandes signaturer 

Blad 
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Utskott/presidium KS/nämnd KF Utdrags bestyrkande 

~ ~of)Jl 
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BÅSTADS KOMMUN 
Kommunstyrel3en 

2015 -04- 2 o.. ~ '") SJ'~ - (o~~ 
4fla, Dnr~~ ... ~~~.?..~~ ~ 
~11 ....................... .. 

-~ socialdemokrate'~·~·~................ 15-04-14 

Fråga till kommunstyrelsens ordförande 

Medborgarskapsceremonier 

Den 1 april trädde in ny lag i kraft som ålägger kommunerna att anordna ceremonier för nya 

svenska medborgare i syfte att högtidlighålla deras nya medborgarskap. Kommunen måste 

bjuda in alla personer som är folkbokförda i kommunen och som under de senaste 18 måna
derna blivit svenska medborgare 

Vad planerar Båstads kommun i denna fråga? 
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Kommunfullmäktige 

Ärendebeskrivning 

Beslut 

Utskott/presidium 

2015-04-29 

KF § 76 dnr: KS 000591/2015-900 

Interpellation från Ann-Margret Kjellberg (S) 
- Tjänstemannaorganisationen 

Ann-Margret Kjellberg (S) har inlämnat en interpellation till kommun
styrelsens ordförande angående eventuella förändringar i tjänstemanna
organisationen. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

14 

1. Interpellationen framställs och besvaras vid nästa fullmäktigesammanträde. 

justerandes signaturer 
KS/nämnd KF Utdrags bestyrkande 

OfJ ~~ 
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Kommunfullmäktige 

Ärendebeskrivning 

Beslut 

Utskott/presidium 

2015-04-29 

KF § 77 dnr: KS 000592/2015-900 

Interpellation från Ann-Margret Kjell berg (S) 
- Kommunikationspolicy 

Ann-Margret Kjellberg (S) har inlämnat en interpellation till kommun
styrelsens ordförande angående kommunikationspolicy. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

15 

1. Interpellationen framställs och besvaras vid nästa fullmäktigesammanträde. 

justerandes si naturer 
KS/nämnd KF Utdrags bestyrkande 
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Kommunfullmäktige 

Ärendebeskrivning 

Yrkande 

Beslut 

2015-04-29 

KF § 78 dnr: KS 000586/2015-700 

Interpellation från Thomas Andersson (FP) - Vård- och 
omsorgsnämndens senaste möte 

Thomas Andersson (FP) har inlämnat en interpellation till vård- och 
omsorgsnämndens ordförande angående vård- och omsorgsnämndens 
senaste möte. 

Ann-Margret Kjellberg (S): Interpellationen ska inte få ställas. 
Även Eddie Grankvist (BP) yttrar sig i ärendet. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Interpellationen ska ej framställas och inte heller besvaras. 

justerandes si naturer 

Blad 
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Utskott/presidium KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande 
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KF § 79 dnr: KS 001572/2013-500 

Båstads kommuns framtida vattenförsörjning 

Beskrivning av ärendet Kommunfullmäktige beslutade den 18 december 2013 att uppdra åt 
kommunstyrelsen att förutsättningslöst utreda och komma med förslag om 
den långsiktiga framtida vattenförsörjningen i hela Båstads kommun. 
Kommunfullmäktige beslutade även att beslutsunderlaget ska skickas till 

Beslutsunderlag 

Yrkanden 

Proposition 1 

Proposition 2 

Utskott/presidium 

SGU som remissinstans. Under 2014 har konsultfirman Purenova Miljöteknik 
AB tagit fram en ny utredning, "Vattenförsörjningsplan Båstads kommun". 
Denna har varit föremål för granskning hos SGU. Purenova har redovisat sin 
utredning under 2014 för dåvarande ekonomiutskottet. Inbjudna till redo
visningen var även samhällsbyggnadsutskottet. Vid redovisningstillfället gavs 
även möjlighet till att ställa frågor och få kompletterande utredningar utförda 
till den slutgiltiga versionen. 

Tjänsteskrivelse från projektingenjör Fredrik Jönsson, daterad den 9 mars 
2015, med tillhörande bilagor. 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 1 april 2015. 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen den 15 april 2015. 

Ingela Stefansson (S), Kerstin Gustafsson (M), Thomas Andersson (FP) och 
Ann-Margret Kjellberg (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Katarina Toremalm (MP): Båstads kommun ska inte fortsätta att planera 
att ansluta sig till Sydvatten efter det underlag som finns idag. Båstads 
kommun, NSVA, går vidare med planering av framtida vattenförsörjning 
med kommunens eget grundvatten. 

Helena Stridh (BP), Bo Wendt (BP), Håkan Mörnstad (BP), Ingrid 
Edgarsdotter (KD) och Inge Sanden (SD): Återremiss. 

Även Christer de la Matte (M) yttrar sig i ärendet. 

Ordföranden ställer först proposition på huruvida fullmäktige ska avgöra 
ärendet idag eller återremittera ärendet. Han finner att fullmäktige ska 
avgöra ärendet idag. 

Därefter ställer ordföranden proposition på Ingela Stefanssons m.fl. 
bifallsyrkande mot Katarina Toremalms avslagsyrkande, varvid han finner 
att fullmäktige bifallit det liggande förslaget från kommunstyrelsen. 
Omröstning begärs emellertid och följande omröstningsordning godkänns: 

Ledamot som vill bifalla kommunstyrelsens förslag röstar JA, 
Ledamot som vill avslå förslaget röstar NEJ. 

forts. på nästa sida. 

justerandes signaturer 
KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande 

/A oL-ri}-
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KF 2015-04-29 
Omröstning 

Beslut 

Reservation 

Utskott/presidium 

2015-04-29 18 

Forts. Båstads kommuns framtida vattenförsörjning 

KF § 79 

Omröstningen utfaller med 22 Ja- och 17 Nej-röster, samt 1 som avstår, vilket 
närmare framgår av till protokollet fogad närvaro- och omröstningslista. 
Därmed har fullmäktige beslutat att bifalla kommunstyrelens förslag. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Den nya vattenförsörjningsplanen, daterad 150309, ska gälla som plane
rings- och beslutsunderlag för vattenförsörjningen i Båstads kommun. 

2. Kommunen beslutar att alternativ 2 ska gälla, innebärande ett delägarskap 
i Sydvatten, som försörjer de södra delarna av kommunen medan området 
norr om åsen fortsatt ska ha egen produktion. 

3. Förvaltningen får i uppdrag att tillsammans med NSVA ta fram ett nytt 
avtalsförslag med Sydvatten. 

4. Förvaltningen ska presentera ett avtalsförslag med Sydvatten före 
halvårsskiftet 2015. 

Mot beslutet reserverar sig samtliga närvarande ledamöter från Bjärepartiet, 
Miljöpartiet, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna. 

usterandes si naturer 
KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande 



Henrik Andersson - Sv: Sydvatten 

Från: Henrik Andersson 

Till: Katarina Toremalm 

Ärende: Sv: Sydvatten 

» > Katarina Toremalm <ettkatarina@gmail.com> 2015-05-05 17:39 > > > 

Sida 1av1 

IASTADs KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

Mp reserverar sig mot beslutet till fördel för sina egna yrkanden. Eget grundvatten ska i första hand 
användas. 
Mp anser att KF inte fattade beslutet på ett korrekt sätt då KF fick tidsnöd att slutföra sammanträdet innan 
midnatt. 

Katarina Toremalm MP Båstad/ Bjäre 

Skickat från min iPhone 

, 1 1 
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Tjänsteskrivelse 

Teknik & service 

Datum: 2015-03-09 

Handläggare: FredrikJönsson 

Dnr: I<? IS 1-z. / ,201;, - Sö'O 
Till: Kommunfullmäktige 

Beslutet skall expedieras till: 
NSVA 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Vattenförsörjningsplan daterad 2015-03-09 inkl 8 bilagor samt yttrande från SGU 

Samråd har skett med: 

Båstads kommuns framtida vattenförsörjning 

Bakgrund 

1 (2) 

Kommunfullmäktige beslutade 2013-12-18 att uppdra åt kommunstyr_elsen att förutsättnings
löst utreda och komma med förslag om den långsiktiga framtida vattenförsörjningen i hela 
Båstads kommun. Kommunfullmäktige beslutade även att beslutsunderlaget ska skickas till 
SGU som remissinstans. Under 2014 har konsultfirman Purenova Miljöteknik AB tagit fram en 
ny utredning "Vattenförsörjningsplan Båstads Kommun". Denna har varit föremål för gransk
ning hos SGU. Purenova har redovisat sin utredning under 2014 för dåvarande ekonomiutskot
tet, inbjudna till redovisningen var även samhällsbyggnadsutskottet. Vid redovisningstillfället 
gavs även möjlighet till att ställa frågor och få komplet.terande utredningar utförda till den 
slutgiltiga versionen. 

Aktuellt 
Sedan 2008 har följande beslut fattats i vattenfrågan: 

• Vattenförsörjningsplan, beslut i KF 2008-03-26 
• Båstads framtida vattenförsörjning, beslut i KF 2011-02-23 
• Avtal med Laholms kommun gällande Skottorps vattenverk, beslut i KF 2011-09-28 
• Avsiktsförklaring med Sydvatten, beslut i KF 2011-10-26 
• Ny utredning vattenförsörjning, beslut i KF 2013-12-18 

Övervägande/framtid 
Dagens vattenförsörjning är mycket ansträngd med tidvis låga tryck och stora svårigheter att 
klara de mest intensiva sommarveckorna. I stort sett alla råvattentäkter visar spår av mänsklig 
påverkan i form av förhöjda nitrathalter, bekämpningsmedel eller mikroorganismer. Under 
den senaste perioden har vi dessutom fått stänga två vattentäkter i Förslöv på grund av påver
kan av perfluorerade ämnen. NSVA har de senaste åren endast gjort det absolut nödvändigaste 
gällande underhållet på de befintliga vattentäkterna då osäkerheter funnits och finns om de 
ska finnas kvar, detta är ohållbart i längden. Det är därför av största vikt att kommunen fattar 
beslut i frågan om kommunens vattenförsörjning! Sammanfattningsvis så visar även Pureno
vas utredning på att Sydvattenalternativet ihop med Eskilstorpstäkten är det mest fördelaktiga 
ur såväl ekonomiskt-, tekniskt- och hållbarhetsperspektiv. SGU konstaterar bland annat i sitt 



2 (2) 

yrkande att kommunens analys av nuvarande samt framtida vattenförsörjning kan vara riktig 
och att med den kunskap som vi har idag så verkar det inte finnas tillräckligt med grundvatten 
för att på ett säkert och robust sätt försörja hela kommunen med dricksvatten samtidigt som 
vattenkrävande jordbruk och naturmiljöer behöver vatten. 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Den nya vattenförsörjningsplanen daterad 150309 ska gälla som planeringsun
derlag för vattenförsörjningen i Båstads kommun 

2. Ge teknik och service tillsammans med NSVA i uppdrag att ta fram ett nytt avtals
förslag med Sydvatten 

Båstad 2015-03-0 9 

~{drL CJ .: (\s~6" 
Fredrik Jönsson 
Projektingenjör 
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Huvudkontor/ Head Office: 
Box 670 
SE-75128 Uppsala, Sweden 
Besök / Visit: Villavägen lS 
Tel, OIB 17 90 00 / t 46 IS 17 90 00 
~::a v · ms 11 q1 10 I • -Ui 18 17 9210 

Ert datum/Your date 

2014-12-01 

NSVAAB 
Box 2022 
205 02 Helsingborg 

Er beteckning/Y our reference 

Yttrande angående vattenförsörjningsplan för Båstads kommun, Skåne län. 

Sveriges geologiska undersökning (SGU) har den 12 januari 2014 erhållit rubricerat 
ärende för yttrande. Med anledning härav framför SGU följande. 

SGU är expertmyndighet för grundvatten och ansvarig myndighet för miljökvalitetsmålet 
"Grundvatten av god kvalitet" och därtill hörande mål rörande naturgrus. 
Miljökvalitetsmålet innebär bland annat att grundvattnet ska bidra till en säker och 
hållbar dricksvattenförsörjning. SGU utgår vid sina ställningstaganden bland annat från 
sitt uppdrag att verka för skydd av grundvattnet inom ramen för miljökvalitetsmålet. 

Syfte och innehåll 
En kommunal vattenförsörjningsplan bör enligt SGU innehålla vissa saker för att vara 
komplett (se SGU rapport 2009:24) . Huvudsyftet med en vattenförsörjningsplan ska vara 
att "säkerställa tillgången till vattenresurser för dricksvattenförsörjning i ett område på 
lång sikt, dvs. i ett flergenerationsperspektiv". Det inskickade materialet gällande Båstads 
kommun skiljer något från SGUs rekommendationer genom att det består av en 
utredning som belyser två möjliga vägar att gå när det gäller kommunens framtida 
vattenförsörjning, l; grundvatten från lokala grundvattenmagasin, 2; delad försörjning 
genom grundvatten och inkoppling på Sydvatten. Utredningen rekommenderar, efter 
kriterieutvärdering, även ett av alternativen (2). SGU anser att det insända materialet 
fokuserar för lite på de faktiska grundvattenförekomsterna i kommunen och 
kringliggande kommuner, grundvattnets kvalitet, kvantitet och hur man ska komma till 
rätta med problemen så att grundvattenresurserna kan vara till nytta för 
kommuninvånarna i ett flergenerationsperspektiv. Vi anser att kommunen bör arbeta 
vidare med vattenförsörjningsplanen även efter slutförandet av den inskickade 
utredningen och att man då använder sig av SGU rapport 2009:24 som underlag. 

Vattenförekomster i Båstads kommun 
SGU salmar en redovisning av geologin och framförallt grundvattenmagasinen (i jord, 
urberg och sedimentärt berg) som finns i kommunen. Vi har material i form av databaser 
och beskrivningar av berg, jord och grundvatten och det ingår i geodatasamverkan, om ni 
inte får fram dem så kan ni vända er till SGUs ku.ndtjänst. En vattenförsörjningsplan bör 
även innehålla en beskrivning och diskussion av kommunens ytvattenförekomster. Ett av 
syftena med en vattenförsörjningsplan är att belysa vilka naturgivna vattenresurser som 
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Sveriges geologiska undersökning 
Geological Survey of Sweden 

finns inom kommunen eller i kommunens omedelbara närhet, för att på så sätt visa var 
de finns och vilken betydelse och användningsområde de har nu och kan ha i framtiden. 

Grundvattnets kvalitet 
Det insända materialet visar på stora problem med antropogen påverkan på grundvattnet 
inom Båstads kommun, vattentäkter som fått lägga ned pga. kvalitetsproblem, 
bekämpningsmedel i många brunnar, höga nitrathalter, PFAA, etc. Det framgår att bl.a. 
jordbruksverksamhet har en betydande effekt på grundvattnets kvalitet. Med tanke på 
detta anser vi att det krävs åtgärder som riktar sig mot jordbruket för att minska dess 
belastning på grundvattenmagasinen. 

Grundvattnets kvantitet och hållbart vattenuttag 
Grundvattenresursen i Båstads kommun är enligt vattenförsörjningsplanen inte tillräcklig 
för de behov som finns i form av kommunal och enskild dricksvattenförsörjning 
(inklusive dusch, WC, trädgårdsbevattning, poolvatten, etc.) samt jordbruksbevattning. I 
vissa områden har vattentäkter fått tas ur bruk p.g.a. vattenbrist, kommunala vattentäkter 
överskrider sina tillstånd, kontinuerligt bevattningsförbud råder, och enligt utredningen 
har den kommunala expansionen hämmats av otillräcklig vattenförsörjning. Ett annat 
problem med grundvattenuttag utan tillstånd är att de mycket sällan har gjort 
utredningar som belyser deras påverkan på naturmiljöer. Det främsta motstående intresset 
är enligt materialet jordbruksbevattning. Det är SGUs uppfattning att det stora antalet 
grundvattenuttag varav endast ett fåtal har tillstånd, en bristande tillsyn och dålig 
uppfattning om storleken på uttagen inte skapar goda förutsättningar för en framtid med 
bra grundvattenkvantitet och kvalitet. Vi anser att man måste skapa sig en verklig bild av 
uttagens storlek, var uttagen sker, och skapa en samverkan kring grundvattenresursen 
tillsammans med verksamhetsutövarna. 

Vattenskydd och vattenförvaltning 
Med bakgrund av det insända underlaget kan man konstatera att grundvattnet i Båstads 
kommun saknar tillräckligt skydd. Trots att det finns både kvalitativa och kvantitativa 
problem har resonemanget kring vattenskyddsområden i utredningen en tonvikt på att 
vattenskyddsområden hindrar utvecklingen av kommunen. SGU anser att det är bristen 
på tillräckligt skydd och tillsyn av vattenverksamhet som skapat problemen med ' 
grundvattnet i kommunen. Med tanke på de problem man har med grundvattnets 
kvalitet och kvantitet och det vattenförvaltningsarbete som sker på t.ex. kommuner, 
länsstyrelser och vattenråd finns det stora möjligheter för kommunen att se till att 
lämpliga åtgärder sätts in på rätt ställen. Utredningen tar upp ett antal förslag på arbete 
med vattenskyddsområden och hur man ska skaffa sig ett bättre beslutsunderlag som man 
bör arbeta vidare med. Vi anser att man bör involvera verksamhetsutövare och 
länsstyrelsen/vattenmyndigheten och vattenråd mer i processerna för att på detta sätt "bka 
förankringen och samverkan. 
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Kostnader för vatten 
Om man jämför med vad vatten kostar it.ex. Danmark, där man förlitar sig helt på 
grundvatten, och dels har problem med vattenbrist samt kvalitetsproblem så är kostnaden 
för vatten i Båstads kommun även efter genomförda åtgärder enligt utredningen mycket 
låg. Enligt en undersökning av vattenavgifter för alla svenska kommuner utförd av 
Svenskt vatten kan man se att Båstad efter genomförda åtgärder hade hamnat kring plats 
100 av 290 kommuner. En kommun med så stora problem (ej tillräckligt med 
grundvatten av god kvalitet) som Båstads kommun har borde inte ha några problem att 
prioritera åtgärder för att skydda grundvattnet trots en ökad kostnad. Med tanke på de 
stora problemen med grundvattnet och de stora behoven borde det inte heller vara några 
problem att förklara detta för vattenförbrukare i kommunen. 

Slutsatser och rekommendationer 
Slutsatsen och rekommendationen i vattenförsörjningsplanen är att Båstads kommun går 
vidare med alternativ 2, där kommunen använder sig av en delad produktion mellan 
främst Eskilstorp i norr och Sydvatten som försörjning i söder. 

Bilaga 5 Grundvattenresurser - Screening 
SGU anser att bilaga 5, som är en kort utredning av grundvattnet i anslutning till 
nuvarande vattentäkter är av relativt god kvalitet. Utredningen är dock för kortfattad. 
SGU saknar bland annat information om vilket balcgrundsmateriaJ man använt sig av och 
framförallt ett resonemang kring de områden man pekat ut som lämpliga på grund av 
relativt tjockt skyddande lerlager och baserat på användning av tillrinningsområde. Dessa 
områden borde vara av stort intresse för framtiden och man borde gå vidare med 
utredningar av dem. 

SGUs sammanfattande bedömning 
SGU anser att kommunens analys av nuvarande och framtida vattenförsörjningen kan 
vara riktig. Med den kunskap vi har idag verkar det inte finnas tillräckligt med 
grundvatten av god kvalitet för att på ett säkert och robust sätt försörja hela kommunen 
med dricksvatten samtidigt som vattenkrävande jordbruk och naturmiljöer behöver 

' vatten. Vi är dock inte säkra på att det är dricksvattenförsörjningen som bör förändras. 
Oavsett vilket vattenförsörjningsalternativ som väljs så måste kommunen tillsammans 
med verksamhetsutövare och länsstyrelsen i Skåne, och eventuellt Halland, se till att 
åtgärder sätts in så att grundvattnets kvalitet och kvantitet förbättras. Det finns otaliga 
kopplingar mellan de problem som finns i Båstads kommun och det som formuleras och 
diskuteras i de både miljömålen "Grundvatten av god kvalitet", Levande sjöar och 
vattendrag" och inte minst i vattenförvaltningsarbetet med åtgärdsprogram. En av 

. åtgärderna från åtgärdsprogrammet är att kommunerna i samverkan med länsstyrelsen 
·· .. behöver utveckla vattenförsörjningsplaner, särskilt i områden med vattenförekomster som 

·inte uppnår, eller riskerar att inte uppnå god ekologisk, kemisk eller kvantitativ status. 
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SGU anser att utredningen kan utgöra ett bra underlag för ett fortsatt arbete med en 
kommunal vattenförsörjningsplan. 

Beslut i detta ärende har fattats av avdelningschefen Göran Risberg. I den slutliga 
handläggningen av ärendet har även statsgeologen Peter Dahlqvist, föredragande, deltagit. 

Göran Risberg 

Peter Dahlqvist 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BÅSTADS 
KOMMUN Blad 

Kommunfullmäktige 2015-04-29 

KF § 80 

Ajournering av sammanträdet 

Beskrivning av ärendet Fullmäktiges ordförande ställer frågan till samtliga närvarande ledamöter 
huruvida sammanträdet ska fortsätta över midnatt eller ajourneras. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Sammanträdet ajourneras och fortsätter måndagen den 4 maj 
klockan 19.30. 

Justerandes signaturer 
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Utskott/presidium KS/nämnd KF Utdrags bestyrkande 
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