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KS § 33  Dnr KS 000223/2016 - 500 

Behov av tilläggsanslag för fördröjningsmagasin samt VA-ledningar 
inom Trollbäckenområdet 

 
Beskrivning av ärendet Trollbäckenområdet är nu igång och ska byggas. Båstads kommun via VA-

kollektivet behöver utföra vissa arbeten, fördröjningsmagasin samt VA-
ledningar, som inte finns med i budget. Teknik och service ansöker därför om 
ett tilläggsanslag på 3 mkr till investeringsbudget 2016.  

 
Underlag till beslutet Karta över området 
 
Yrkanden Ordförande Bo Wendt (BP) yrkar bifall till tjänstemannaförslaget.  
 
Propositionsordningar Ordförande Bo Wendt (BP) ställer proposition på framfört yrkande och finner 

bifall för detsamma.  
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige:  
 
1. Bevilja tilläggsanslag till Teknik och service på 3 mkr för utbyggnad av VA-

ledningar samt fördröjningsmagasin inom Trollbäcken.  
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 Tjänsteskrivelse  
 

160211\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (1) 

 
 

Datum: 2016-02-09 
Handläggare: Fredrik Jönsson 
Dnr: KS 000223/2016 – 500 
Till: Kommunfullmäktige 
 

Beslutet skall expedieras till: 
NSVA 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Karta över området  
 

Samråd har skett med: 
NSVA, ekonomiavdelningen 

 
Tilläggsanslag, fördröjningsmagasin samt VA-ledningar Trollbäcken 
 

Sammanfattning av ärendet 
Trollbäckenområdet är nu igång och ska byggas. Båstads kommun via VA-kollektivet behöver 
utföra vissa arbeten, fördröjningsmagasin samt VA-ledningar, som inte finns med i budget. 
Teknik och service ansöker därför om ett tilläggsanslag på 3 mkr till investeringsbudget 2016.  
 

Bakgrund 
Trollbäckenområdet har varit aktuellt för byggnation under de senaste åren. Det har rått osä-
kerhet i när projektet skulle komma igång och det finns ingen budget avsatt för att bygga förd-
röjningsmagasin samt VA-ledningar i området Enligt exploateringsavtalet ska dessa anlägg-
ningar finansieras av VA-kollektivet. 
 
Aktuellt 
Riksbyggen/Bonum har nu startat sin entreprenad och Båstadhem håller för fullt på att projek-
tera sin del i området. Kommunen behöver brådskande projektera och bygga ut sina delar. 
Bifogat finns en skiss på de arbeten som behöver göras.  
 

Övervägande/framtid 
Kommunens VA-arbeten bedöms kosta cirka 3 mkr. Det finns en viss osäkerhet i projektet gäl-
lande massor då det tidigare varit äppleodling på platsen. VA-kollektivet kommer att få intäk-
ter från området både i form av anläggnings- samt brukningsavgifter. 
 

Förslag till beslut 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
1. Bevilja tilläggsanslag till Teknik och service på 3 mkr för utbyggnad av VA-ledningar samt 
fördröjningsmagasin inom Trollbäcken.   
 
 
Båstad 2016-02-09 
 
Fredrik Jönsson 
Projektingenjör 
Teknik och service 
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KS § 49  Dnr KS 000237/2016 - 900 

Kommunstyrelsens tillsynsansvar 

 
Beskrivning av ärendet På sammanträdet den 11 februari 2016 beslutade myndighetsnämnden, MN § 

25, dnr. MN000024/2016-905, följande:  
 
1) Vid premiering och omklassning ska miljöförvaltningen ta hänsyn till 
tillsynsobjektets tidigare historik från tiden innan kommunfullmäktige antog 
den riskbaserade taxan;  
2) I övrigt vid omklassificering ska förvaltningen sänka riskklassen hellre än att 
hålla kvar i samma riskklass;  
3) Vid omklassificering av tillsynsobjekt i avgiftsklass 2 (U- och C-
verksamheter) som idag är i riskkolumn 0 ska alla objekt flyttas till riskkolumn 
B, förutom om objektet har fått ett klagomål riktat mot sig som lett till ett 
föreläggande med åtgärd. I så fall ska omklassificering ske enligt förvaltningens 
vedertagna rutiner;   
4) Förvaltningen får i uppdrag att upprätta en checklista för miljö- och 
hälsoskyddsinspektioner som ska gälla som protokoll över inspektionen.    
 
Det ovannämnda beslutsärendet väcktes på sammanträdet av nämndens 
ordförande utan föregående beredning och nämndens beslut var ett slutligt 
beslut. Det var alltså inte fråga om ett förslag till beslut som 
kommunfullmäktige senare hade att ta ställning till. Med anledning av 
ovanstående gör förvaltningen sammanfattningsvis bedömningen att beslutet 
strider mot bl.a. kommunallagens bestämmelser om kompetensfördelningen 
mellan beslutsfattande kommunala organ samt mot lagens bestämmelser om 
jäv.  

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse 2016-02-18. 

Protokollsutdrag MN 2016-02-11 § 25.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yrkanden Ordförande Bo Wendt (BP) yrkar att ärendet kompletteras med 

tjänsteskrivelse från miljöchef Tina Eriksson rörande Torekorvs golfbana (dnr: 
MN 000025/2015-800, M2011-629, M2012-763) till kommunstyrelsens 
sammanträde. 
 
Tjänstgörande ersättare Thomas Andersson (L) yrkar: 
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1. Med hänvisning till tjänsteskrivelse 2016-02-18 angående beslut av 
myndighetsnämnden på sammanträdet den 11:e februari rörande bland annat 
riskbaserad miljötaxa tydliggör kommunstyrelsen att myndighetsnämnden 
upphäver rubricerade beslut snarast 

 
Propositionsordningar Ordförande Bo Wendt (BP) ställer proposition på framförda yrkanden och 

finner bifall för desamma.  
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen: 

 
1. Med hänvisning till tjänsteskrivelse 2016-02-18 angående beslut av 
myndighetsnämnden på sammanträdet den 11:e februari rörande bland annat 
riskbaserad miljötaxa tydliggör kommunstyrelsen att myndighetsnämnden 
upphäver rubricerade beslut snarast. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar också: 
 
1. Ärendet kompletteras med tjänsteskrivelse från miljöchef Tina Eriksson 
rörande Torekorvs golfbana (dnr: MN 000025/2015-800, M2011-629, M2012-
763) till kommunstyrelsens sammanträde.  

 

 

253

253



 Tjänsteskrivelse  
 

160219\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\dk 

1 (2) 

 
 

Datum: 2016-02-18 
Handläggare: Katarina Pelin och Carl-Magnus Billström 
Dnr: KS 000237/2016 – 900 
Till: Kommunstyrelsen 
 

Beslutet skall expedieras till: 
Kommunfullmäktige, myndighetsnämnden 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Protokollsutdrag från myndighetsnämndens sammanträde 160211, § 25  
 

Samråd har skett med: 
Miljöavdelningen, kansliet 
 

 
Angående beslut av myndighetsnämnden på sammanträdet den 11 februari 
2016 rörande bl.a. riskbaserad miljötaxa 
 

Sammanfattning av ärendet 
På sammanträdet den 11 februari 2016 beslutade myndighetsnämnden, MN § 25, dnr. 
MN000024/2016-905, följande:  
1) Vid premiering och omklassning ska miljöförvaltningen ta hänsyn till tillsynsobjektets tidi-
gare historik från tiden innan kommunfullmäktige antog den riskbaserade taxan;  
2) I övrigt vid omklassificering ska förvaltningen sänka riskklassen hellre än att hålla kvar i 
samma riskklass;  
3) Vid omklassificering av tillsynsobjekt i avgiftsklass 2 (U- och C-verksamheter) som idag är i 
riskkolumn 0 ska alla objekt flyttas till riskkolumn B, förutom om objektet har fått ett klagomål 
riktat mot sig som lett till ett föreläggande med åtgärd. I så fall ska omklassificering ske enligt 
förvaltningens vedertagna rutiner;  
4) Förvaltningen får i uppdrag att upprätta en checklista för miljö- och hälsoskyddsinspektion-
er som ska gälla som protokoll över inspektionen.  
 
Det ovannämnda beslutsärendet väcktes på sammanträdet av nämndens ordförande utan fö-
regående beredning och nämndens beslut var ett slutligt beslut. Det var alltså inte fråga om ett 
förslag till beslut som kommunfullmäktige senare hade att ta ställning till.  
 
Med anledning av ovanstående gör förvaltningen sammanfattningsvis bedömningen att beslu-
tet strider mot bl.a. kommunallagens bestämmelser om kompetensfördelningen mellan be-
slutsfattande kommunala organ samt mot lagens bestämmelser om jäv.   
 

Bakgrund 
Myndighetsnämnden fattade på sitt sammanträde bl.a. det beslut som framgår av redogörelsen 
ovan. Beslutet berörde den avgiftstaxa för tillsyn som fullmäktige med stöd av 27 kap 1 § mil-
jöbalken beslutat om, se KF § 197/11 och KF § 254/12. Taxan är en s.k. riskbaserad miljötaxa 
som bygger på underlag från Sveriges Kommuner och Landsting. Fullmäktiges beslut om infö-
randet av riskbaserad miljötaxa trädde i kraft den 1 januari 2013.     
 

Övervägande/framtid 
Enligt 6 kap 1 § kommunallagen har styrelsen bl.a. till uppgift att ha uppsikt över övriga nämn-
ders verksamhet. Detta innebär en rätt och skyldighet för styrelsen att göra påpekanden, 
lämna råd och anvisningar samt, om det är nödvändigt, se till att fullmäktige i sin egenskap av 
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högsta beslutande organ ingriper. Med anledning av detta gör förvaltningen följande bedöm-
ning beträffande myndighetsnämndens aktuella beslut.   
 
Av 3 kap 9 §, p. 2 kommunallagen framgår att det är fullmäktige som utövar den kommunala 
avgiftsrätten, d.v.s. fattar beslut om olika avgiftstaxor. Fullmäktige kan i viss mån delegera rät-
ten att besluta om avgifter till nämnderna. Någon sådan delegering har inte skett från fullmäk-
tige till myndighetsnämnden (se myndighetsnämndens reglemente). Eftersom det är fullmäk-
tige som har en exklusiv rätt att fatta beslut om antagande av avgiftstaxor, krävs det också att 
det är fullmäktige som fattar beslut om eventuella ändringar i taxorna. Punkterna 1-3 i det 
ovan redovisade beslutet förutsätter att den aktuella avgiftstaxan ändras, och eftersom myn-
dighetsnämnden har fattat ett slutgiltigt beslut om detta har nämnden följaktligen överskridit 
sina beslutsbefogenheter (se bl.a. 10 kap 8 §, p. 3 kommunallagen). Förvaltningen vill i detta 
sammanhang lyfta fram den utredning av hanteringen gällande förhyrning av Jv9-lokalerna i 
Grevie som Ernst & Young har lämnat över till kommunstyrelsen för åtgärder. Utredningen 
behandlar bl.a. frågan om fördelningen av kommunala organs beslutsbefogenheter, och beto-
nar även vikten av att nämndernas beslut har beretts tillfredsställande och att det finns till-
räckliga beslutsunderlag.       
 
Vidare gör förvaltningen bedömningen att beslutet även strider mot kommunallagens be-
stämmelser om jäv, då ordförandens maka bedriver verksamhet som omfattas av avgiftsklass 
2, riskkolumn 0,  i den aktuella avgiftstaxan (se 6 kap 25 § , p. 5 kommunallagen). Vidare kan 
konstateras att beslutet inte har föregåtts av någon utredning när det gäller vilka ekonomiska 
konsekvenser som beslutet får. Förvaltningen konstaterar att myndighetsnämndens beslut i 
detta avseende kommer att få ekonomiska konsekvenser och därmed påverka verksamhetens 
budget för 2016.  
 
Slutligen strider beslutet mot kommunstyrelsens beslut om budgetprocess. Kommunstyrelsen 
justerade budgetprocessen 2016-02-03, § 23, med en ny tidsplan. I denna tidsplan framgår det 
tydligt att taxor är en del av budgetprocessen. Budget, inklusive taxor, för kommande år ska 
beslutas av kommunfullmäktige i juni 2016.    
 
Förvaltningen lämnar, med den ovan redogjorda bedömningen av myndighetsnämndens beslut 
som grund, över ärendet till kommunstyrelsen för eventuella påpekanden och åtgärder med 
anledning av beslutet. 
 
 
 
Båstad den 18 februari 2016 
 
 
Katarina Pelin  Carl-Magnus Billstöm 
Kommunchef   Kommunjurist 
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Utskott/presidium 

2016-02-11 

MN § 25 dnr: MN 000024/2016-905 

Miljö- och hälsoskyddstaxan 

Myndighetsnämnden beslutar: 

Vid premiering och omklassning ska miljöförvaltningen ta hänsyn till 
tillsynsobjektets tidigare historik från tiden innan kommunfullmäktige 
antog den riskbaserade taxan. 

14 (14) 

I övrigt vid omklassificering ska förvaltningen sänka riskklassen hellre än att 
hålla kvar i samma riskklass. 

Vid omklassificering av tillsynsobjekt i avgiftsklass 2 (U- och C-verksamheter) 
som idag är i riskkolumn 0 ska alla objekt flyttas till riskkolumn B, förutom om 
objektet har fått ett klagomål riktat mot sig som lett till ett föreläggande med 
åtgärd. Isåfall ska omklassificering ske enligt förvaltningens vedertagna rutiner. 

Förvaltningen får i uppdrag att upprätta en checklista för miljö- och hälso
skyddsinspektioner som ska gälla som protokoll över inspektionen. 

Ordförande James Johnson (BP) föredrar ärendet. 

Göran Klang (S): Bifall med följande tillägg: Med anledning av detta beslut ska 
miljöavdelningen upprätta en konsekvensbeskrivning. 

Ordföranden ställer proposition på Göran Klangs tilläggsyrkande och finner 
att nämnden avslagit yrkandet. 

Till förmån för det yrkande som avslogs reserverar sig Göran Klang (S). 

j usterandes si naturer 
KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande 
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 Tjänsteskrivelse  
 

160229\f39c\dk 

1 (1) 

 
 

Datum: 2016-02-26 
Handläggare: Carl-Magnus Billström 
Dnr: KS 000262/2016 – 900 
Till: Kommunstyrelsen 
 

Beslutet skall expedieras till: 
Förvaltningsrätten i Malmö 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Förslag till yttrande till förvaltningsrätten  
 

Samråd har skett med: 
-- 
 

 
Angående laglighetsprövning enligt kommunallagen 
 
Sammanfattning av ärendet 
Eddie Grankvist m.fl. har överklagat kommunstyrelsens beslut angående anvisning av flykting-
ar 2016-2017, dnr. KS 001417/2015-604, som fattades på sammanträdet den 3 februari 2016. 
Klagandena anför som skäl för överklagandet att det aktuella ärendet är av principiell beskaf-
fenhet eller annars av större vikt för kommunen och borde följaktligen slutligen ha beslutats av 
kommunfullmäktige.   
 

Aktuellt 
Förvaltningsrätten i Malmö har förelagt kommunen att yttra sig över överklagandet. 
 
Övervägande/framtid 
Med hänvisning till ovanstående föreslås kommunstyrelsen att godkänna bifogat förslag till 
yttrande till förvaltningsrätten.  
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås besluta att godkänna bifogat förslag till yttrande till förvaltningsrät-
ten.   
 
 
 
Båstad den 26 februari 2016 
 
 
Carl-Magnus Billström 
Kommunjurist
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Båstads kommun 
 
Kommunledningskontor 
269 80 BÅSTAD 
Telefon: 0431-770 00 vx  
Plusgiro: 11 11 11 -1 
Org.nummer: 212000-0944 
bastads.kommun@bastad.se 
www.bastad.se 
 

 

1 (2) 

 
Vårt dnr Förvaltningsrätten i Malmö 

KS000262/2016-900 Box 4522 
 203 20 MALMÖ 
   

  
 

 
 
 
 

Ang. laglighetsprövning enligt kommunallagen, mål nr. 1588-16, domare                 
101, Eddie Grankvist m.fl. ./. Båstads kommun 
 

Med hänvisning till förvaltningsrättens föreläggande, daterat den 18 februari 2016, lämnar 
kommunstyrelsen för Båstads kommuns räkning följande yttrande.  
 
Inställning 
Kommunen bestrider överklagandet och yrkar för egen del att detta ska lämnas utan bifall 
på nedan anförda skäl.  
 
Samomständigheter samt rättslig argumentation 
Kommunen gör gällande att klagandena inte har åberopat omständigheter som medför att 
kommunstyrelsen har överskridit sina befogenheter. Det bestrids följaktligen att det över-
klagade beslutsärendet har varit av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt och 
att det därför slutligen skulle ha beslutats av fullmäktige.  
 
Riksdagen beslutade under 2015 om ytterligare ändringar i statens budget för 2015 med 
anledning av den rådande flyktingsituationen. Båstads kommun fick med anledning av be-
slutet ett riktat statsstöd om 12,3 miljoner kronor. I propositionen till ändringsbudgeten 
(se prop. 2015/16:47, sid. 13) angavs bl.a. följande: ”För att snabbt kunna vidta åtgärder 
som minskar trycket på den kommunala ekonomin samt underlätta för civilsamhällets or-
ganisationer i deras arbete med den rådande flyktingsituationen och etableringen av nyan-
lända, gör regeringen bedömningen att det finns särskilda skäl för att lämna förslag till yt-
terligare ändringar i statens budget för 2015”. De riktade anslagen till kommunerna skulle 
således uttryckligen användas för olika integrationsåtgärder i syfte att underlätta etable-
ringen av nyanlända; anslagen får alltså inte användas för andra kommunala verksamheter 
eller ändamål.   
 
Kommunstyrelsen i Båstads kommun har, i enlighet med det av fullmäktige beslutade reg-
lementet för styrelsen, ansvar för bl.a. integrationsfrågorna i kommunen. Fullmäktige har 
följaktligen uttryckligen lagt ansvaret för integrationen av nyanlända på styrelsen. Samtliga 
beslutspunkter i det nu överklagade beslutet avser just etableringen och integrationen av 
nyanlända och faller, som redogjorts för ovan, inom styrelsens ansvars- och befogenhets-
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områden. Vidare följer av beslutspunkten fyra att genomförandet av de olika integrations-
åtgärder som omfattas av beslutet ska ske enbart med extern finansiering, d.v.s. med det 
riktade statsbidraget om 12,3 miljoner kronor.   
                                                                                                               
Av det ovan anförda följer således att det överklagade beslutsärendet inte kan anses vara 
av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. Kommunstyrelsen har istället, med 
stöd av sitt reglemente och de uppgifter och ansvarsområden som följer av detta, beslutat 
hur och på vilket sätt kommunen ska bedriva arbetet med integrationen av nyanlända inom 
ramen för det riktade statliga anslaget på 12,3 miljoner kronor.   
 
Med hänvisning till det ovan anförda gör Båstads kommun gällande att kommunstyrelsen 
inte har överskridit sina befogenheter och överklagandet ska därför lämnas utan bifall.  
 
Båstad den       /         2016 
 
 
 
 
____________________________ _________________________________ 
Bo Wendt Katarina Pelin 
Kommunstyrelsens ordförande Kommunchef 
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FÖRVALTNINGSRÄTTEN 
I MALMÖ 
Avdelning 1 

FÖRELÄGGANDE Aktbilaga 5 
2016-02-18 

I Mål nr. 
1588-16 Domare 101 

BÅSTADS l<OMMUN 
Anges vid kontakt med domstolen 

I<ommunstyrelsen 

Eddie Grankvist m.fl . ./.Båstads kommun 

Båstads kommun 
269 80 Båstad 

angående laglighetsprövning enligt kommunallagen 

Ni ska yttra Er över innehållet i bifogade handlingar, aktbilaga 1. 

Yttrandet ska vara skriftligt och ha kommit in till förvaltningsrätten senast den 10 mars 
2016. 

Använd helst bara ett sätt att svara (via antingen vanlig post, e-post eller fax). Adresser 
finns nedan. 

Om Ni har några frågor kan Ni kontakta förvaltningsrätten. 

Marija / esic 
Telefon 040-35 35 52 

Dok.Id 304434 
Postadress 

Box 4522 
203 20 Malmö 

Besöksadress 

Kalendegatan 6 

Telefon 

040-35 35 00 

Telefax 

040-97 24 90 

E-post: kansli I .fma@dom.se 
www.forvaltningsrattenimalmo.domstol.se 

Expeditionstid 

måndag - fredag 
08 :00-16:00 
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Förvaltningsrätten i Skåne Län 
Box 4522, 
203 20 Malmö 

Laglighetsprövning av kommunstyrelsens i Båstads kommun beslut KS§22, 
Dnr KS 001417/2015-604, 2016-02-03. 

Ovan refererande beslut överklagas härmed i enlighet med kommunallagens 10 kapitel § 8 då 
kommunstyrelsen överskridit sina befogenheter att fatta beslut i rubr. ärende. 

Undertecknade menar att beslut i ärendet skulle hänföras till kommunfullmäktige då det är av 
sådan art som angives i kommunallagens 3 kap. 9§ om fullmäktiges uppgifter att besluta i 
ärenden av pricipiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen. 

Kommunstyrelsen tog ett aktivt beslut att inte föra ärendet vidare till kommunfullmäktige. 

Undertecknade menar att ärendet är av principiell beskafenhet och av stor vikt då det innfattar dels 
intäkter och kostnader i mångmiljonklassen. 

(Anledningen till vår överklagan är dels ovanstående och det man kan läsa om laglighetsprövning i 
kommunallagens 10 kapitel. I paragraf 8 står det angivet grunderna för laglighetsprövning. ) Ett överklagat 
beslut ska upphävas om 

- det har inte tillkommit i laga ordning 

- beslutet hänför sig till något som inte är en angelägenhet för kommunen eller landstinget 

- det organ som har fattat beslutet har överskridit dina befogenheter 

- beslutet strider mot lag eller annan författning. 

Erikstorpsvägen 97. 269 93 Båstad Hemmeslövsvägen. 269 41 Östra Karup 

Tel: 0431 -72521 Tel: 0431-74383 

eddiegrankvist@bjarenet.com 

Bilaga. 
-Kopia av punkt 14 på dagordningen KS 
-Kopia av protokoll avseende beslut punkt 14 KS 
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Sammanträdesdatum 
 

Sida 
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KS § 22  Dnr KS 000234/2016 - 600 

Riktlinjer för Namnkommittén i Båstads kommun 

 
Beskrivning av ärendet I samband med att den politiska organisationen har förändrats behöver 

riktlinjerna för Namnkommittén revideras. Nuvarande riktlinjer antogs i 
kommunfullmäktige den 26 september 2012.  Namnkommittén som tidigare 
bestod av förtroendevalda och tjänstemän består idag av fyra tjänstemän från 
verksamhetsområdena samhällsbyggnad och bildning och arbete. Mot 
bakgrund av detta och en genomgång av riktlinjerna i syfte att öka tydlighet och 
stringens revideras riktlinjerna.  

 
Underlag till beslutet Förslag till reviderade Riktlinjer för Namnkommittén i Båstads kommun 
 
Yrkanden Ordförande Bo Wendt (BP) yrkar bifall till tjänstemannaförslaget.  
 
Propositionsordningar Ordförande Bo Wendt (BP) ställer proposition på framfört yrkande och finner 

bifall för detsamma.  
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen:    

 
1. Godkänna föreliggande förslag till reviderade riktlinjer för Namnkommittén i 
Båstads kommun.  
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Datum: 2016-02-12 
Handläggare: Helene Steinlein 
Dnr: KS 000234/2016 – 600 
Till: Kommunstyrelsen 
 

Beslutet skall expedieras till: 
-- 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Förslag till reviderade Riktlinjer för Namnkommittén i Båstads kommun  
 

Samråd har skett med: 
-- 
 

 
Reviderade riktlinjer för Namnkommittén i Båstads kommun 
 
Sammanfattning av ärendet 
I samband med att den politiska organisationen har förändrats behöver riktlinjerna för Namn-
kommittén revideras. Nuvarande riktlinjer antogs i kommunfullmäktige den 26 september 
2012.  Namnkommittén som tidigare bestod av förtroendevalda och tjänstemän består idag av 
fyra tjänstemän från verksamhetsområdena samhällsbyggnad och bildning och arbete. Mot 
bakgrund av detta och en genomgång av riktlinjerna i syfte att öka tydlighet och stringens re-
videras riktlinjerna.    
 

Aktuellt 
Nu föreligger ett förslag till reviderade riktlinjer där förändringen av innehållet består i att 
sammansättningen av Namnkommittén ändrats samt en ambition att öka tydlighet och 
stringens.  
 

Övervägande/framtid 
Information om riktlinjerna ska tydligt ges till de verksamhetsområden i kommunen som be-
rörs av dem i syfte att undvika namnsättning som strider mot riktlinjerna. 
 
Förslag till beslut 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
1. Godkänna föreliggande förslag till reviderade riktlinjer för Namnkommittén i Båstads kom-
mun.    
 
 
 
Båstad 2016-02-12 
 
 
Helene Steinlein 
Kulturstrateg 
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 Nr: 
 
Båstad 2016-02-12 
 

Riktlinjer för Namnkommittén i Båstads kommun 

 
Inledning 
Förslag till riktlinjer för handläggning av kommunala namnärenden samt namngivning av 
kommunala institutioner. Nuvarande riktlinjer antogs i kommunfullmäktige den 26 sep-
tember 2012. Nu föreligger behov av uppdatering därför att den politiska organisationen 
har förändrats och därmed sammansättningen av namnkommittén som numera består av 
fyra tjänstemän från verksamhetsområde samhällsbyggnad och bildning och arbete.   

 
Bakgrund 
På nationell nivå har Lantmäteriet ansvar för namnsättning när det gäller bebyggelsenamn 
och naturnamn. I arbetet med namngivning och namnvård och i sin övriga befattning med 
ortnamnen ska kommunen arbeta efter den hänsynsparagraf som finns införd i kultur- 
miljölagen med föreskrifter om att tillämpa god ortnamnssed. God ortnamnssed innebär i 
korthet att skriva ortnamnen enligt reglerna för det svenska språket, om inte hävdvunna 
stavningsformer talar för annat, och att inte ändra hävdvunna ortnamn utan starka skäl. I 
övrigt ska kommunen arbeta efter de rekommendationer som ges av Lantmäteriet och 
Sveriges kommuner och landsting i deras handledningar om ortnamn och namnvård. Ort-
namnsrådet som är knutet till Lantmäteriet har som sin viktigaste uppgift att tillsammans 
med Lantmäteriet utveckla principer och formulera mål för en god ortnamnspolitik. Ort-
namnsrådet ska tolka och informera om god ortnamnssed. 
 

Namnkommittén 
Kommunens ortnamnskommitté består av fyra tjänstemän: Kulturstrategen tillika kom-
mitténs sekreterare, handläggare och sammankallande samt tre tjänstemän som tillsätts 
av samhällsbyggnadschefen i samverkan med bildningschefen.  
 
Namnkommittén bereder alla kommunala namnärenden. På så sätt samordnas  
all kommunal namngivningsverksamhet rörande vägar, gator, torg, parker, andra  
allmänna platser, kvarter, byggnader och lokaler av officiell karaktär såsom skolor,  
institutioner etc, såkallade blåljus/alternativnamn. Denna samordning är viktig dels för att 
i den kommunala namngivningen undvika kollisions- och förväxlingsnamn, dels för att 
åstadkomma en enhetlig behandling av kommunala namnärenden. Namnkommittén arbe-
tar i enlighet med Svensk Standard (SS)637 003:207. Kommittén har också en rådgivande 
funktion i ärenden som inte kan betecknas som officiella.  
 

Namngivning 
 Ett ändamålsenligt och vårdat namnskick ska iakttas, 
 Namn ska följa vedertagna språkriktighetsregler samt vara lätta att uppfatta,  

uttala och skriva, 
 Kulturhistoriska synpunkter ska beaktas, 
 Dialektala stavningar bör undvikas. 
 Nybildade namn ska inte syfta på nu levande personer. (Rekommendation om s.k. 

Memorialnamn från Ortnamnsrådet och i enlighet med FN-resolution 2002.) 
 Nybildade ortnamn ska ansluta till det lokala eller regionala namnskicket och inte 

bildas med hjälp av namnelement som är specifika för en annan del av landet eller 
för ett annat land. Befintliga goda namn bör utnyttjas. 
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 Namnelement som innehåller för svenska främmande ljud eller ljudförbindelser 
bör undvikas. 

 Nybildade ortnamn bör vara lokaliserande och identifierande. 
 
Vid namngivning arbetar namnkommittén i enlighet med Svensk Standard (SS) 
637 003:207 som till exempel innebär: 
 
Namnkommittén ska således i beredningsarbetet beakta såväl kulturvårdande 
som funktionella intressen. Samråd bör ske med de av följande instanser som kommittén 
finner lämpliga i det aktuella ärendet, till exempel:  

 De verksamhetsområden som berörs 
 Ortnamnsarkiv 
 Hembygdsförening 
 Personer med särskild kunskap om områdets ortnamn eller dess historia 
 Övriga eventuellt berörda 

 

Ärendegången  
Behov av namnsättning uppstår oftast i samband med planläggning men kan också initie-
ras på annat sätt. Namnkommittén bereder ärendena med motivering inför politiskt be-
slut. Omfattningen av det objekt namnsättningen gäller ska klart framgå, exempelvis ga-
tans sträckning. 

 
Beslut 
Namnärenden beslutas i kommunstyrelsen. 
Beslut expedieras till samhällsbyggnad/Kart/GIS, kulturstrategen, trafikingenjören och 
projektingenjören.   
 
 
Helene Steinlein 
Eu Namnkommittén 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2016-02-24 1 av 1 

 

 

KS § 23  Dnr KS 001560/2015 - 600 

Remiss av betänkandet (SOU 2015:88) Gestaltad livsmiljö - 
Ki2015/02481/KL 

 
Beskrivning av ärendet Inledningsvis betonas att detta remissvar kan komma att ändras utifrån en 

dragning av utredningen som görs i Malmö den 17 februari. Remissvaret ska 
vara inlämnat senast den 14 februari varför det inte är möjligt att vänta. 
Bedömningen är att det svaret kan ändras på så sätt att det kan komma att bli 
tillägg när ärendet går till kommunstyrelsen. Båstads kommun erbjuds 
möjligheten att lämna remissvar på ovanstående SOU. Förslag till remissvar 
föreligger i bilaga. Utredningen har i uppdrag att föreslå en ny politik för 
arkitektur, form och design. I tilläggsdirektiv 2015 ska utredningen utöver det 
ursprungliga uppdraget också analysera och lämna förslag på hur arkitektur, 
form och designområdet i högre grad kan präglas av dialog och delaktighet 
samt bidra till en hållbar samhällsutveckling. I förordet av den särskilde 
utredaren beskriver han sin syn på vad arkitektur, form och design gör. Han 
skriver bland annat att det är en självklarhet att det offentliga ska gå före i 
gestaltningen av livsmiljön. Utredningen föreslår att en myndighet bildas som 
kan hantera dessa frågor.  Ur ett kommunalt perspektiv finns ett behov av stöd 
på olika sätt i arbetet med dessa frågor som en del i samhällsplaneringen och 
samhällsbygget i stort.  Grund- och gymnasieskolan behöver stöd och 
inspiration för att lyfta de estetiska ämnesområdena. I gymnasieskolan är det 
inte längre obligatoriskt med estetiska ämnen. Kommunens 
beställarkompetens behöver stärkas. Essensen i kommunens remissvar är att 
kommunen ställer sig bakom de förslag som utredningen lägger fram med 
fokus på att kommunerna behöver stöd i arbetet med att implementera 
huvudtankarna både genom kunskap och ekonomiska resurser.  

 
Underlag till beslutet Remissvar SOU 2015:88, "Gestaltad livsmiljö" 
 
Yrkanden Ordförande Bo Wendt (BP) yrkar bifall till tjänstemannaförslaget.  
 
Propositionsordningar Ordförande Bo Wendt (BP) ställer proposition på framfört yrkande och finner 

bifall för detsamma.  
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelen: 

 
1. Kommunstyrelsen ställer sig bakom föreliggande remissvar angående SOU 

2015:88, "Gestaltad livsmiljö". 
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Datum: 2016-02-12 
Handläggare: Helene Steinlein 
Dnr: KS 001560/2015 – 600 
Till: Kommunstyrelsen 
 

Beslutet skall expedieras till: 
-- 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Remissvar SOU 2015:88, ”Gestaltad livsmiljö”  
 

Samråd har skett med: 
-- 
 

 
Remissvar SOU 2015:88 ”Gestaltad livsmiljö” 
 
Sammanfattning av ärendet 
Inledningsvis betonas att detta remissvar kan komma att ändras utifrån en dragning av utred-
ningen som görs i Malmö den 17 februari. Remissvaret ska vara inlämnat senast den 14 febru-
ari varför det inte är möjligt att vänta. Bedömningen är att det svaret kan ändras på så sätt att 
det kan komma att bli tillägg när ärendet går till kommunstyrelsen.  
Båstads kommun erbjuds möjligheten att lämna remissvar på ovanstående SOU. Förslag till 
remissvar föreligger i bilaga. Utredningen har i uppdrag att föreslå en ny politik för arkitektur, 
form och design. I tilläggsdirektiv 2015 ska utredningen utöver det ursprungliga uppdraget 
också analysera och lämna förslag på hur arkitektur, form och designområdet i högre grad kan 
präglas av dialog och delaktighet samt bidra till en hållbar samhällsutveckling. I förordet av 
den särskilde utredaren beskriver han sin syn på vad arkitektur, form och design gör. Han 
skriver bland annat att det är en självklarhet att det offentliga ska gå före i gestaltningen av 
livsmiljön. Utredningen föreslår att en myndighet bildas som kan hantera dessa frågor.  
Ur ett kommunalt perspektiv finns ett behov av stöd på olika sätt i arbetet med dessa frågor 
som en del i samhällsplaneringen och samhällsbygget i stort.  
Grund- och gymnasieskolan behöver stöd och inspiration för att lyfta de estetiska ämnesområ-
dena. I gymnasieskolan är det inte längre obligatoriskt med estetiska ämnen. Kommunens be-
ställarkompetens behöver stärkas. Essensen i kommunens remissvar är att kommunen ställer 
sig bakom de förslag som utredningen lägger fram med fokus på att kommunerna behöver stöd 
i arbetet med att implementera huvudtankarna både genom kunskap och ekonomiska resur-
ser.   
 

Aktuellt 
Föreligger remissvar angående SOU 2015:88, ”Gestaltad livsmiljö”.  Båstads kommun ställer sig 
bakom innehåll och förslag i utredningen. Kommunen bedömer att det finns ett behov av stöd 
när det gäller både kunskap och ekonomiska resurser.  
 

Övervägande/framtid 
Innehållet i utredningen är en källa till kunskap som bör komma förtroendevalda och relevanta 
tjänstemän till del.  
 
 
 
 

267

267



 
 

 

2 (2) 

 

Förslag till beslut 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
1. Kommunstyrelsen ställer sig bakom föreliggande remissvar angående SOU 2015:88, ”Gestal-
tad livsmiljö”.   
 
 
 
Båstad 2016-02-12 
 
 
Helene Steinlein 
Kulturstrateg 
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Båstad 2016-02-12 
 

Remissvar SOU 2015:88 ”Gestaltad livsmiljö, en ny politik för arkitektur, 
form och design” 
 

Båstads kommun genom kommunstyrelsen ställer sig bakom utredningens förslag i allt väsent-
ligt. Remissvaret kommer att fokusera följande kapitel i utredningen: 
 

1. Kap. 8 Det offentliga och insatser inom arkitektur, form och design 
2. Kap. 9 Höjd kompetens inom offentlig upphandling 
3. Kap. 10 Kunskap, kompetens och samverkan 

 
8.4.1 Kommunerna  
Utredningen konstaterar att kommunerna är verksamhetsansvariga för stora verksamheter och 
agerar som byggherre, beställare, inköpare, förvaltare och hyresgäst.  Kommunerna har därmed 
goda möjligheter att agera som förebild när det gäller arkitektur, form och design. Den nation-
ella politiken genom bland annat utredningens förslag kan och bör ge stöd och inspiration till 
kommunerna i detta arbete. Vikten av en livsmiljö där form, design och arkitektur gör skillnad 
kan inte nog betonas. Den offentliga konsten som kraft och energikälla mellan människor i dag-
liga möten med när-/samhället är också en demokratifråga. Området kan och ska lyftas in i 
kommunernas fysiska planering på ett tidigt stadium. För att det ska kunna ske behövs tydliga 
incitament och kunskap om en ny politik för arkitektur, form och design. Den föreslagna myn-
digheten för Gestaltad livsmiljö bör få en tydlig roll i att implementera den nya politiken i 
kommunerna. Förslaget att inrätta en utvecklingsfond är positivt som en del i det praktiskt 
konkreta arbetet i att stötta kommunerna. 
 
9.5.2 Statens förebildlighet 
Utredningen konstaterar att trots den gestaltade miljön runt omkring oss, med alla dess pro-
dukter, tjänster och processer ofrånkomligen påverkar oss dagligen, värderas fortfarande de 
ekonomiska aspekterna framför kvalitet. Utredningen anser att utgångspunkten alltid ska vara 
långsiktighet och att upphandlingen ska vara optimal ur ett miljömässigt, socialt och ekono-
miskt perspektiv. I Båstads kommun har beslut fattats om enprocentsregeln som innebär att en 
procent av budgeten för byggprojekt vid nybyggnation, om- eller tillbyggnad bör avsättas till 
bild- eller formkonstnärlig gestaltning. Utredningen underbygger vikten av att enprocentsre-
geln tillämpas genom att den nationella politiken understryker dess vikt. Ett av syftena med 
enprocentsregeln är att skapa ekonomiska förutsättningar för att genom konstnärlig gestalt-
ning utveckla kulturella och sociala värden i samhällets gemensamma offentliga miljöer, värden 
som skapar en känsla av välbefinnande och livskvalitet. Den nya myndigheten för Gestaltad 
livskvalitet bedöms kunna främja kunskap och kompetens i dessa frågor gentemot kommuner-
na.  
 
10.3 Arkitektur, form och design i grund och gymnasieskolan 
Utredningen framhåller att enligt skollagen (2010:800) ska skolan förbereda för ett aktivt del-
tagande i samhället. Att ha förståelse för hur den gestaltade livsmiljön formas skapar möjlighet-
er för barn och unga att aktivt medverka i dess utformning och i utvecklingen av kritiska per-
spektiv, till exempel kring konsumtion. Lärarmaterial behöver utvecklas och lärarstudenter 
behöver redan under sin utbildning få kunskap om arkitektur, form och design utifrån perspek-
tivet gestaltad livsmiljö. Kommunen ställer sig tydligt bakom dessa tankar och förslag. 
I gymnasieskolan ingår arkitektur, form och design i ämnet bild enligt den nuvarande kurspla-
nen. Men sedan gymnasiereformen 2011 är dock de estetiska ämnena inte obligatoriska på 
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gymnasienivå. Idag är det främst specialintresserade som läser bildämnet på gymnasienivå 
vilket gör att förståelsen för estetiska perspektiv i samhället riskerar att begränsas.  
Vidare är skolans placering, utformning och omfattning viktiga för hur samhället värderar hur 
barn och unga kan ta plats i samhället liksom hur samhället värderar barn och ungas kunskaps-
utveckling. Även inom detta område behöver kommunerna stöd i arbetet med att prioritera och 
föra fram vikten av arkitektur, form och design som en del av barnperspektivet i samhällsbygg-
nationen. 
 
 
Helene Steinlein 
Kulturstrateg   
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Datum: 2016-02-29 
Handläggare: Anders Nilsson 
Dnr: KS 001515/2015 – 900 
Till: Kommunstyrelsen 
 

Beslutet skall expedieras till: 
Samhällsskydd 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Bilaga 1. Avtal om räddningssamverkan Familjen Helsingborg 
Bilaga 2. Presentationsmaterial från informationsärendet på KS au 2016-02-24   
 

Samråd har skett med: 
-- 
 

 
Avtal om räddningssamverkan Familjen Helsingborg   
 

Sammanfattning av ärendet 
Befintligt avtal om räddningssamverkan mellan räddningstjänsterna i Skåne Nordväst är i be-
hov av revidering. Orsaken är att tre räddningstjänster har gått samman till ett räddnings-
tjänstförbund samt att innehållet behöver anpassas till nuvarande förhållanden.   
 

Aktuellt 
Samtliga räddningstjänster i Familjen Helsingborg har medverkat i framtagandet av ett nytt 
avtal. Processen inleddes 2014 med ambition att vara klar till 2015-01-01, då det nya rädd-
ningstjänstförbundet startade. Då vi inte lyckades färdigställa det nya avtalet så förlängdes det 
befintliga avtalet tills det nya blev klart. Det nya avtalet sträcker sig till 2018-12-31. 
 
Det nya avtalet innehåller följande tre huvuddelar: 

- Larm och ledning 
- Räddningsdykare 
- Operativ samverkan 

 
Några av förändringarna i det nya avtalet är: 

- Kostnaderna för larm och ledning samt räddningsdykare fördelas enligt kr/invånare 
och inte i procent av det totala antalet invånare i regionen. Den nya kostnadsfördel-
ningen gör att övriga kommuner inte påverkas om en kommun lämnar samarbetet.  

- Faktiska kostnader debiteras drabbad kommun, såsom arbetsid för RIB-personal (del-
tidsanställda), övertidskostnader mm. Tidigare tillämpades principer ”två timmar fritt”, 
som ett led i att stimulera samverkan. Detta medförde dock en ekonomisk obalans mel-
lan vissa kommuner. Vi anser att samverkan fungerar och att principen därför kan tas 
bort.  

 
Samtliga räddningstjänster i Familjen Helsingborg är överens om detta avtal och det cirkulerar 
nu för påskrift i respektive kommun.  
 
Ett utvecklingsarbete pågår i Skåne län om att skapa en gemensam ledningsstruktur för länets 
samtliga räddningstjänstorganisationer. Bedömningen är att det ska vara klart under våren 
2016. Troligtvis kommer eventuellt beslut kring utökad ledningssamverkan i Skåne län att 
påverka detta avtal.  
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Övervägande/framtid 
I den inledande processen med det nya avtalet i Familjen Helsingborg, avviserades en kraftig 
prisökning från räddningstjänstförbundet. Båstad tog därför, efter godkännande från politiken, 
kontakt med Räddningstjänsten i Halmstad för att undersöka möjligheten till nytt avtal om 
räddningssamverkan. Dialogen med Halmstad fortgick under hela 2015 och utmynnade slutli-
gen i ett avtalsförslag som visserligen blev marginellt billigare än Familjen Helsingborg men 
som också saknade funktionen räddningschef i beredskap. Då prisskillnaden är marginell sam-
tidigt som ett avtal med Halmstad hade genererat ett omställningsarbete, föreslår jag ett fort-
satt samarbete via avtal med Familjen Helsingborg.  
Dialogen med Halmstad har däremot medfört att delar i avtalsförslaget är väl värda att arbeta 
vidare med. Jag tänker dels på operativ samverkan men framförallt på räddningsdykare, där de 
sistnämnda har en betydligt kortare insatstid i Båstads kommuns norra delar jämfört med 
räddningsdykare från Helsingborg.  
 
Förslag till beslut 
 Kommunstyrelsen beslutar. 
 
1. Godkänna bifogat avtal om räddningssamverkan med Familjen Helsingborg samt bemyndiga 
Kommunstyrelsens ordförande att underteckna avtalet.    
 
 
 
Båstad 2016-02-29 
 
 
Anders Nilsson 
Chef Samhällsskydd/Räddningschef 
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Avtal om Räddningssamverkan Familjen Helsingborg 

Räddningstjänsterna i Båstad, Höganäs, Landskrona, Bjuv, Svalöv, Söderåsen, samt 
Räddningstjänsten Skåne Nordväst (RSNV) har beslutat att teckna avtal om 
samarbete och samverkan. Samarbetet benämns Räddningssamverkan familjen 
Helsingborg. 

Bakgrund 

Räddningstjänsterna i Skåne län och i Nordvästra Skåne har via olika avtal och 
överenskommelser samarbetat sedan slutet av 80-talet. Samarbetet har utvecklats 
främst inom det operativa området, hjälp vid insatser, ledning och alarmering, 
vattendykning, sjukvårdslarm mm. Ambitionen med samverkan är att utveckla och 
effektivisera verksamheten så att medborgarna i regionen får en ökad trygghet. 

Principer 

Nedanstående principer ska gälla: 

• Genom samverkan stödja parterna i sin strävan att erbjuda räddningstjänst 
enligt Lagen om skydd mot olyckor (LSO) samt uppnå respekti\ ~ ' rganisations 
mål. 

• Med gemensamma resurser ge invånarna snabb och effektiv hjälp när en olycka 
eller allvarligt sjukdomstillstånd inträffat, oavsett när eller var inom 
samverkansområdet händelsen ägt rum. 

• Utifrån respektive organisations förmåga, egna uppgifter och krav gemensamt 
stödja kommunerna vid händelser enligt lag (2006:544) om kommuners och 
landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd 
beredskap . 

• Gemensamt förstärka och utveckla skyddet mot olyckor. 
• Via ett gemensamt resursutnyttjande bidra till att hålla kostnaden nere för 

verksamheten . 
• Avsätta personella resurser för samordning av samverkansarbetet. 
• RSNV åtar sig att samordna, planera och genomföra verksamheten i 

Räddningscentralen i Bårslöv(RC-Bårslöv) för deltagande kommuner. 

Verksamhetens omfattning 

Detta avtal reglerar verksamheterna larm och ledning, räddningsdykarberedskap samt 
operativ samverkan. 
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Samordning och styrning 

Räddningscheferna i Räddningssamverkan Nordvästra har ansvaret för att styra och 
följa upp avtalad verksamhet. Projekt ska beslutas av Räddningscheferna med 
projektdirektiv och överenskommelse om kostnadsfördelning. 

1.1 Uppföljning mm 
• Uppföljning av avtalet görs årligen av Räddningschefsgruppen. 
• Administration, fakturor mm inom avtalad verksamheten hanteras av RSNV. 
• RSNV fakturerar årligen enligt avtalet senast under maj månad med 

slutreglering senast i december samma år. 

Larm och ledning 

RSNV hanterar larm-och ledning av räddningstjänstverksamheten i regionen via RC
Bårslöv. RSNV har en ambition att verksamheten ska utvecklas med målsättningen att 
centralen ska hantera händelser från tillbud till större kriser inom regionen. RSNV ska 
via RC-Bårslöv utveckla och effektivisera larm, ledning samt krisberedskap för 
räddningstjänsterna och kommunerna inom familjen Helsingborg. Målet är att: 

• Räddningssamverkan familjen Helsingborg ska fungera som en gemensam 
ledningsorganisation för de hjälpsökande och samverkande organisationer där 
räddningscentralen är det naturliga navet. 

• Vid ett nödläge ska regionen, via samverkan, ge den nödställde så snabb hjälp 
som möjligt. 

• Via samverkan skapa förutsättningar för effektiv ledning för allt från 
vardagshändelser till extra ordinära händelser . 

• Arbeta med gränslös utalarmering av regionens alla ledningsresurser. 

1.2 Följande gäller 
• Verksamheten ska bedrivas utifrån de grundförutsättningar som ges genom det 

avtal som räddningstjänsterna tecknat med SOS Alarm AB samt i regionens 
överenskomna riktlinjer och instruktioner. 

• RSNV ska i samverkan leverera ledningsfunktionerna Räddningschef i 
beredskap (RCB, Nivå IV), Vakthavande brandingenjör (VBI, Nivå III), inre 
befäl (IB) samt stabsorganisation. 

• RSNV ansvarar för att tillhandhålla ändamålsenliga stabs- och ledningslokaler. 
• RCB/ IB är kommunernas TIB-funktion inledningsvis. 
• RCB/IB äger rätt att prioritera och disponera alla räddningstjänstresurserna i 

Nordvästra Skåne. 
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1.3 Kostnadsfördelning av larm och ledning 
För ovanstående tjänster ska kostnaderna fördelas enligt invånarnyckel utgående från 
invånarantalet året före innevarande år. Invånarnyckel utgår ifrån 8,0 kr(i 2016 års 
prisnivå) med uppräkning årligen av löner och priser enligt konjunkturinstitutets 
index. I kostnadsfordelningen ingår följande: 

• Räddningschef i beredskap (RCB, Nivå IV). 
• Vakthavande Brandingenjör (VBI, Nivå III, beskriver funktionen inte 

utbildningsnivå). 
• Gemensamma ledningsfordon. 
• Inre ledning (IB, lokaler teknik mm) 

Ovanstående kostnader avräknas om organisationen bistår med personella resurser for 
att bemanna funktionerna Nivå IV-III. 

Vakthavande brandingenjör är en ledningsfunktion och kan ersättas med motsvarande 
kompetens. 

Faktiska personalkostnader till följd av larm, stabsuppbyggnad, beredskap eller annat 
uppdrag faktureras den drabbade kommunen av den som lämnar hjälp. Faktiska 
personalkostnader som inte går att härleda till drabbad kommun i Nordvästra Skåne 
som exempelvis del av kostnaden for stabsuppbyggnad vid väderrelaterade händelser 
fördelas enligt fordelningsnyckel i procent av antalet kommuninvånare och 
administreras av RSNV. 

Räddningsdykare 

Regionens riskbild avseende vattenrelaterade olyckor kräver en beredskap av 
räddningsdykare. En räddningsdykarorganisation är en högkvalificerad enhet som 
kräver speciell utrustning, utbildning, tester och träning for att kunna upprätthålla en 
effektiv beredskap och insatsförmåga. 

1.4 Följande gäller: 
• RSNV förbinder sig att ställa räddningsdykarorganisationen till förfogande vid 

insatser i regionen, förutsatt att enheten inte är upptagen av annan insats. 
• Vid larm enligt larmplan eller på begäran av räddningsledaren ska 

räddningsdykarenheten med fem man och fordon rycka ut med en 
anspänningstid på 90 sekunder. 

• Åtagande gäller i samband med räddningstjänstinsatser. I övriga !'.'a 1l kan 
separat överenskommelse slutas, kostnaderna regleras då utifrån Sk..lne
Blekinge Brandbefälsforenings prislista" . 

• Räddningsdykning kan ske ner till ett vattendjup av max 40 meter och upp till 
60 meter från land om inte båt finns att tillgå i den drabbade kommunen. 

• Räddningsdykarenheten står till räddningsledarens förfogande så länge som 
räddningsledaren anser att räddningstjänst gäller. 
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• Invånarnyckeln för räddningsdykarberedskapen utgår ifrån 1,25 kr per 
kommuninvånare (i 2016 års prisnivå) med uppräkning årligen av löner och 
priser enligt konjunkturinstitutets index. 

Operativ samverkan 

Målsättning med operativ samverkan är att: 

• Räddningssamverkan Familj en Helsingborg ska uppfattas som en gemensam 
operativ organisation av den hjälpsökande. 

• Vid ett nödläge ska alla organisationerna gem ensamt, via samverkan, ge den 
nödställde så snabb hjälp som möjligt. 

• Bedriva verksamheten kostnadseffektivt. 

1.5 Följande gäller 
• Inom ramen för samverkan är parterna eniga om att tydlig 

arbetsmilj ödelegering skall genomföras inom respektive räddningstjänst. 
Genom denna delegering tydliggörs vem/vilka som bär arbetsmiljöansvar vid 
gemensamma operativa insatser. 

• Parterna är också eniga om att arbetsmiljölagens regler om samordningsansvar 
skall tillämpas vid en gemensam insats på en olycksplats och att det yttersta 
ansvaret för att så sker är ansvarig arbetsledare på plats . 

• Inre befäl ska alltid larma närmaste lämpliga räddnings- ledningsresurs vid ett 
nödläge. 

• Alla instruktioner och rutiner skall samordnas för att samverkan ska fungera 
smidigt. 

• Vid stora händelser där kostnaderna uppnår självrisken för statligt stöd utgår 
ersättning till de organisationer som bidragit till insatsen. 

• Vid beredskapshållning för att upprätthålla kommunens ambitionsnivå för 
beredskap utgår ersättning till hjälpande organisation om b eredskapen innebär 
kostnader . 

• Överenskomna kvalitetsstyrningsdokument ska följas. 

1.6 Kostnadsfördelning operativ samverkan 
Förstärkningar och beredskap inom ramen för ovanstående tillämpning är normalt 
kostnadsfri förutom då den som lämnar förstärknings- eller beredskapsresurs orsakas 
direkta kostnader, t ex i form av övertidskostnader, arbetstid för RIB-personal, 
förstörd materiel eller använd förbrukningsmateriel (skumvätska, absol, mm). Vid 
reglering av sådana kostnader mellan parterna debiteras endast faktiska kostnader. 

Övrigt 

Ett utvecklingsarbete pågår i Skåne län om att skapa en gemensam ledningsstruktur 
för länets räddningstjänstorganisationer. Bedömningen är att det ska vara klart under 
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2016. Trohgtvis kommer eventuellt beslutet kring utökad ledningssamverkan i Skåne 
län att påverka detta avtal. 

Ändringar och tillägg till detta avtal skall för att vara giltigt upprättas skriftligt och 
vara hanterat i Räddningschefsgruppen. 

Giltighet och uppsägning 

Avtalstiden är från den 1januari2016 tom 31 december 2018 och kan sägas upp när 
som helst under avtalstiden av endera parten med tre månaders uppsägningstid. Om 
en part lämnar och det inte väsenthgt påverkar avtalet löper det på oförändrat med de 
övriga parterna. Sägs inte avtalet upp sex månader innan avtalstidens slut, löper det 
vidare med 6 månaders ömsesidig uppsägning. 

Detta avtal har upprättats i sju (7) likalydande exemplar, av vilka parterna tagit 
vardera ett. 

Skåne nordväst den 25 november 2015 

Höganäs kommun 

Peter Kovacs 
KSO 

Båstads kommun 

Bo Wendt 
KSO 

Räddningstjänsten Skåne Nordväst 

Christer Ä\ngehov 
Förbundsdirektör 

Landskrona kommun 

Torkild Strandberg 
KSO 

/ 
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Bjuv kommun 

Anders Månsson 
KSO 

Staffan Winstedt 
Räddningschef 

Svalöv kommun 

Birgitta Jönsson 
KSO 
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Bilaga, Kostnadsfördelning 2016 

Beslutad budget för varje verksamhetsår fördelas med en invånarnyckel utgående från 
det redovisade invånarantalet året före innevarande år enligt nedan. Kostnaden för 
SOS Alarm ingår inte eftersom varje Räddningstjänst själva tecknar avtal med SOS 
Alarm AB. 

RSNV administrerar samverkansavtalet och fakturerar kostnaderna senast innan 
halv årsskiftet varje år. 

Larm och ledning 

• I denna post ingår kostnader för ledningsnivå IV-III, ledningsbilar, Inre befäl, 
hyra av terminal, licenser, IT-plattform, larmflöde, personsökarsystem, 
hemsida, stabslokaler. 

• Invånarnyckel för ovanstående kostnader är beräknat till 8,0 kr per invånare(i 
2016 års prisnivå) med uppräkning årligen av löner och priser enligt 
konjunkturinstitutets index. Om någon organisationerna bidrar med 
personella resurser inom ledningsnivå IV-III avräknas detta i samband med 
fakturering. 

Räddningsdykare 

• Kostnad för att upprätthålla beredskap med Räddningsdykare i regionen 
beräknat på 1,25 kr per invånare(i 2016 års prisnivå) med uppräkning årligen 
av löner och priser enligt konjunkturinstitutets index. 

Kommun/Rtj lnvånare(2015) Larm och ledning R-dykning Summa: 
Bjuv 14 882 119 056 18 603 137 659 
Söderåsen 31 873 254 984 39 841 294 825 
Båstad 14 453 115 624 18 066 133 690 
Höganäs 25 322 202 576 31 653 234 229 
Landskrona 43 629 349 032 54 536 403 568 
Svalöv 13 452 107 616 16 815 124 431 
Perstorp 7 134 57 072 8 918 65 990 
RSNV 186 093 1 488 744 232 616 1 721 360 
Summa: 336 838 2 694 704 421 048 3 115 752 
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Ksau 24/2 - Räddningssamverkan  

Aktuell lägesbild – ärenden ”på G”: 

 

- Avtal om räddningssamverkan, Halmstad/Familjen Helsingborg 

- Förstudie, samordning Ängelholms flygplats 

- Utredning, avtal om gemensam ledning Skåne  

- Förstudie, inträde i Räddningstjänstförbundet Skåne Nordväst 
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Avtal om räddningssamverkan 

• Ersätter gammalt avtal. Det nya avtalet omfattar:  

 

- larm och ledning  

- operativ samverkan 

- räddningsdykare (vatten) 

 

måndag den 29 februari 2016 
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Geografi 

måndag den 29 februari 2016 
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Ledningsnivåer 

 
Nivå 4: Räddningschef i beredskap (Familjen Helsingborg) 

Nivå 3,5: Inre befäl 

 

---------------------------------------------- 

 

Nivå 3: Vakthavande brandingenjör 

Nivå 2: Insatsledare (Båstad-Laholm) 

Nivå 1: Styrkeledare (Båstad, Förslöv, Torekov) 
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Ekonomi 

• Familjen Helsingborg: 9,25 kr/inv  

• Halmstad: 7,79 kr/inv  

 

• Avtal SOS Alarm Skåne: 13,50 kr/inv 

• Avtal SOS Alarm Halland: 13,60 kr/inv  

 

• Differens: ca. 20000 kr/år (Halmstad billigare) 

måndag den 29 februari 2016 
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Förslag: 

• Teckna avtal om räddningssamverkan med Familjen Helsingborg: 

 - larm och ledning  

 - operativ samverkan 

 - räddningsdykare (söder) 

 

• Teckna avtal med Halmstad om: 

 - operativ samverkan 

 - räddningsdykare (norr) 

 

• Teckna avtal med Laholm om: 

- operativ samverkan 
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Förstudie, samordnad räddningstjänst 
med  Ängelholms flygplats 

 

• Räddningstjänstförbundet Skåne Nordväst har gjort förstudien. 

• Föreslår ett utökat samarbete men ser inga möjligheter till 
samordning eller samlokalisering.  
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Utredning, avtal om gemensam 
ledningsstruktur i Skåne 

 

• Mål: 

 - ett ledningssystem på strategisk nivå för samtliga 
 räddningstjänster i Skåne 

 

• Bakgrund: 

 - MSB:s rapport ”Gemensamma grunder för samverkan och 
 ledning vid samhällsstörningar” 

 - Länsstyrelsens ”Strategi för regional samverkan vid kriser i Skåne” 

 

  

måndag den 29 februari 2016 
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Forts. 

måndag den 29 februari 2016 
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Forts. 

• Förslag: 

 

 

måndag den 29 februari 2016 
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Forts.  

• Hela: 

 

måndag den 29 februari 2016 
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Förstudie, Båstads inträde i 
Räddningstjänstförbundet Skåne Nordväst 

 

• Hur samarbetar vi idag? 

 

 Via avtal, Räddsam Skåne (NV, NO och Syd): 

  - Gränslös räddningstjänst 

  - AG Skydd och säkerhet (ex. tillsynsmetodik,   
  brandskyddskampanjer mm) 

  - AG Ledning (ex. stabsorganisation,    
  ledningsbuss mm) 

  - AG Operativ (ex. rökdykarreglemente, fortbildning mm) 

  - Särskilda projekt/utredningar 

 

 

måndag den 29 februari 2016 
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Forts. 

• Skillnad mellan samverkan i förbund eller via avtal? 

 

 I ett förbund har politiken i respektive kommun liten påverkan på 
 räddningstjänsten i den egna kommunen. Beslut fattas i förbundets 
 direktion.  

måndag den 29 februari 2016 
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Forts. 

 

 

• Vad vill ni med Räddningstjänsten i Båstad? 

måndag den 29 februari 2016 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2016-02-24 1 av 2 

 

 

KS § 26  Dnr KS 000069/2016 - 905 

Ansökan från Båstads Ridklubb om sänkt amortering 

 
Beskrivning av ärendet I kommunfullmäktige 2007-12-19 § 193 beslutades att kommunen skulle låna 

ut maximalt 14 mkr till Båstad Ridcenter AB. Lånet skulle vara amorteringsfritt 
under 2008 och 2009 varpå lånet skulle börja amorteras av kvartalsvis från och 
med den 30:e mars 2010 med en amorteringstakt av 40 år vilket medförde ett 
amorteringsbelopp om sammanlagt 350 tkr per år. Låntagaren har enligt 
skuldebrevet rätt att göra extra amorteringar under perioden och en ränta på 
lånet utgår enligt riksbankens referensränta. Båstad ridcenter har i 
verkligheten bara behövt låna sammanlagt 12,55 mkr av kommunen. Båstad 
Ridcenter AB har vid tre tillfällen valt att göra extraamorteringar till 
kommunen i syfte att hålla nere räntekostnaderna. Dessa extra amorteringar 
gjordes med 80 tkr under november 2008 och 1 000 tkr under mars 2009 samt 
450 tkr i slutet av 2009.  
 
Kommunstyrelsen beslutade 2012-02-15 § 40 att efter begäran från Båstads 
Ridcenter AB sänka det årliga amorteringsbeloppet, från och med 2012, till 
271 600 kr utifrån kvarvarande skuld för att anpassa avbetalningen av lånet till 
resterande återbetalningstid enligt skuldebrevet som då var 38 år. 
Båstads ridcenter AB kom därefter under slutet av 2012 in med en ansökan om 
amorteringsfrihet från och med sista kvartalet 2012 till och med 2014. Begäran 
gjordes då med hänvisning till att föreningen tidigare gjort extra amorteringar 
utöver vad som föreskrivs i plan vilket också gjort att Båstads ridcenter AB låg 
före i amorteringsplanen. I samband med detta räknades det årliga 
amorteringsbeloppet om till att från och med 2015 uppgå till 289 040 kr per år. 
I slutet av 2014 skrev kommunen och Båstads Ridcenter AB under ett 
Tilläggsavtal till avtal om anläggningsarrende avseende fastigheten Hemmeslöv 
10:6 Båstads kommun. Tilläggsavtalet innebar bland annat att Båstads 
Ridcenter AB skulle erlägga kommunen "upplupen vägavgift och arrendeavgift 
för tiden från arrendetidens början fram tom 2014-12-31 i ett en 
engångsbelopp om 50.000 kronor" Beloppet skulle läggas till Båstads Ridcenter 
AB:s befintliga låneskuld och amorteras/räntebetalas i enlighet med befintliga 
villkor. Det årliga amorteringsbeloppet uppgår därmed från och med 2015 till 
290 466 kr.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Underlag till beslutet Inkommen ansökan om sänkt amortering under de kommande fem åren 
 
Yrkanden Ordförande Bo Wendt (BP) yrkar bifall till tjänstemannaförslaget.  
 
Propositionsordningar Ordförande Bo Wendt (BP) ställer proposition på framfört yrkande och finner 

bifall för detsamma.  
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2016-02-24 2 av 2 

 

 

 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen: 

 

1. Kommunstyrelsen avslår Båstads ridklubbs ansökan om sänkt amortering på 
lånet till Båstad Ridcenter AB de kommande 5 åren.  
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 Tjänsteskrivelse  
 

160209\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (3) 

 
 

Datum: 2016-02-09 
Handläggare: Johan Lindén 
Dnr: KS 000069/2016 – 905 
Till: Kommunstyrelsen 
 

Beslutet skall expedieras till: 
Ekonomiavdelningen, Båstad Ridcenter AB 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
 Inkommen ansökan om sänkt amortering under de kommande fem åren  
 

Samråd har skett med: 
-- 
 

 
Ansökan från Båstad Ridcenter AB om sänkt amortering de kommande 5 
åren 
 

Sammanfattning av ärendet 
I kommunfullmäktige 2007-12-19 § 193 beslutades att kommunen skulle låna ut maximalt 14 
mkr till Båstad Ridcenter AB. Lånet skulle vara amorteringsfritt under 2008 och 2009 varpå 
lånet skulle börja amorteras av kvartalsvis från och med den 30:e mars 2010 med en amorte-
ringstakt av 40 år vilket medförde ett amorteringsbelopp om sammanlagt 350 tkr per år. Lån-
tagaren har enligt skuldebrevet rätt att göra extra amorteringar under perioden och en ränta 
på lånet utgår enligt riksbankens referensränta. Båstad ridcenter har i verkligheten bara be-
hövt låna sammanlagt 12,55 mkr av kommunen. 

Båstad Ridcenter AB har vid tre tillfällen valt att göra extraamorteringar till kommunen i syfte 
att hålla nere räntekostnaderna. Dessa extra amorteringar gjordes med 80 tkr under november 
2008 och 1 000 tkr under mars 2009 samt 450 tkr i slutet av 2009.  

Kommunstyrelsen beslutade 2012-02-15 § 40 att efter begäran från Båstads Ridcenter AB 
sänka det årliga amorteringsbeloppet, från och med 2012, till 271 600 kr utifrån kvarvarande 
skuld för att anpassa avbetalningen av lånet till resterande återbetalningstid enligt skuldebre-
vet som då var 38 år. 

Båstads ridcenter AB kom därefter under slutet av 2012 in med en ansökan om amorterings-
frihet från och med sista kvartalet 2012 till och med 2014. Begäran gjordes då med hänvisning 
till att föreningen tidigare gjort extra amorteringar utöver vad som föreskrivs i plan vilket 
också gjort att Båstads ridcenter AB låg före i amorteringsplanen. I samband med detta räkna-
des det årliga amorteringsbeloppet om till att från och med 2015 uppgå till 289 040 kr per år. 

I slutet av 2014 skrev kommunen och Båstads Ridcenter AB under ett Tilläggsavtal till avtal om 
anläggningsarrende avseende fastigheten Hemmeslöv 10:6 Båstads kommun. Tilläggsavtalet 
innebar bland annat att Båstads Ridcenter AB skulle erlägga kommunen ”upplupen vägavgift 
och arrendeavgift för tiden från arrendetidens början fram tom 2014-12-31 i ett en engångsbe-
lopp om 50.000 kronor” Beloppet skulle läggas till Båstads Ridcenter AB:s befintliga låneskuld 
och amorteras/räntebetalas i enlighet med befintliga villkor. Det årliga amorteringsbeloppet 
uppgår därmed från och med 2015 till 290 466 kr.   

 

Aktuellt 
Under 2015 inkom Båstad Ridklubb med en begäran om amorteringsfrihet under 2015 för 
Båstad Ridcenter AB. Denna begäran avslogs av kommunstyrelsen, bland annat med hänvis-
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ning till det låga ränteläget och de förmånliga räntevillkoren enligt skuldebreven med innebör-
den att räntekostnaderna för klubben avseende lånet varit 0 % sedan 2015-01-01.  

 
Båstad ridklubb har i skrivelse daterad 2016-01-14 inkommit med skrivelse där man på nytt 
ansöker om nedsättning av amorteringar på lånet. Denna gång ansöker de om sänkt amorte-
ring under de kommande 5 åren.  
 
Övervägande/framtid 
Villkoren enligt skuldebrevet är att ränta på lånet utgår enligt Riksbankens referensränta. Re-
ferensräntan bestäms en gång per halvår av Riksbanken och motsvarar Riksbankens reporänta 
vid utgången av föregående halvår avrundat, om så behövs, till närmast högre halva procen-
tenhet. Från och med januari 2015 uppgår referensräntan till 0,0 %. Referensräntan kommer 
fortsätta vara 0 % åtminstone till halvåret 2016. Sannolikt kommer referensräntan även däref-
ter vara 0 % eller mycket låg. 
 

 
 

Av diagrammet ovan framgår nivån på referensräntan sedan mitten av 2002. Vid tiden för rid-
klubbens ansökan och kommunfullmäktiges beslut om att bevilja ett lån om maximalt 14 mkr 
till klubben låg referensräntan på nivåer om 4 procent. Amorteringen enligt de ursprungliga 
villkoren skulle uppgå till 350 tkr per år vilket innebar att ridklubben vid tiden för avtalets 
ingående rimligen kunde räkna med att årliga amorteringsbetalningar och räntekostnader vid 
dåvarande ränteläge på sammanlagt 900 tkr.  

Eftersom hela låneutrymmet inte utnyttjades av klubben uppgår det årliga amorteringsbelop-
pet från och med 2016 istället till drygt 290 tkr. Då referensräntan i dagsläget är 0 procent 
istället för ca 4 procent uppgår klubbens amorterings- och räntebetalningar i dagsläget till to-
talt drygt 290 tkr årligen.  

Med anledning av att Båstad ridklubbs betalningar/kostnader för amortering och räntor ligger 
på mindre än ⅓-del av vad ridklubben rimligen kunnat räkna med när man tog lånet av kom-
munen ser undertecknat ingen anledning till att kommunstyrelsen ska avvika från sin tidigare 
hållning i amorteringsfrågan för Båstad Ridcenter AB eller någon anledning till att bevilja en 
nedsättning av amorteringsbeloppet. Snarare borde klubben överväga att dra nytta av det låga 
ränteläget och ta initiativ till att öka nivån på amorteringarna för att sänka sina framtida rän-
tekostnader då ränteläget sannolikt stiger. 
 
 
 

297

297



 
 

 

3 (3) 

 

Förslag till beslut 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
1. Kommunstyrelsen avslår Båstads ridklubbs ansökan om sänkt amortering på lånet till Bå-
stad Ridcenter AB de kommande 5 åren.     
 
 
 
Båstad 2016-02-09 
 
 
Johan Lindén 
Ekonomichef 
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Båstads 
RidRlubb 

BÅSTADS KO MMUN 
l<ommunstyrelsen 

2016 -01- 1 5 
9!:.: \.~ '\:>.':;::l::::l:::l..,.:s 
...... ~.~ .. {Q: ... ~~.S .... ..... . 

Båstad 14 januari 2016 

Ridklubb ansöker om sänkt amortering de kommande 5 åren 

Bästa kommunstyrelse! 

År 2015 så beviljades vi inte amorteringsfrihet vilket resulterade att vår soliditet kraftigt 

försämrades. 

Detta påpekades också i den ansökan. 

Vi har betalat av ca 3 miljoner på det lån på 12. 5 miljoner som vi har hos Båstads Kommun. 

Vi ansöker om en sänkt amortering under de kommande 5 åren för att ha en möjlighet att rädda 

verksamheten och kunna bygga upp en väl fungerande ridskola. 

Vägbygget som precis blivit klart har försämrat våra möjligheter mer än vi kunde ana då man idag 

inte kan nå anläggningen till häst på ett säkert sätt. 

Vi har idag ridskola från höstlov till påsklov som drivs av en privat entreprenör som ger kommunens 

ungdomar i första hand flickor möjlighet att aktivt lära sig rida . Det är idag ca 70 ungdomar som rider 

varje vecka. Vi ser en ökning varje vecka. 

Vi sitter i förhandlingar med en ny aktör som kan tänkas komma in efter påsk, men vi vågar inte 

skriva på detta ifall vi nu inte skulle få sänkt amortering. 

Som ekonomin ser ut just nu kan vi betala max 100 000:-/ år. Detta belopp kan justeras under den 

kommande 5 års perioden beroende på klubbens resultat. 

I sommar arrangerar vi igen Båstad Horse Show som var en succe förra året och en kommun som 

Båstad med Tuvelyckan som ska byggas upp kring den nya stationen behövs en ridskola. 

Med dessa ord ser vi fram emot ett positivt beslut så att klubben kan leva vidare och att ungdomar i 

Båstads kommun fortfarande får möjlighet att lära sig rida och umgås med hästar. 

Bästa hälsningar 

Mats Franzen 

Ordförande, Båstads Ridklubb 

MFranzen@cclind.com 

299

299



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2016-02-24 1 av 1 

 

 

KS § 27  Dnr KS 001096/2015 - 906 

Överföring av investerings- och exploateringsmedel från 2015-2016 

 
Beskrivning av ärendet Investeringsbudgeten uppgick vid utgången av 2015 till 162 748 tkr inkl. 

budgeterad exploateringsverksamhet men exklusive anslutningsavgifter VA. 
Utfallet uppgår till 98 634 tkr vilket ger en avvikelse gentemot budget på 
+64 114 tkr. Avvikelsen fördelar sig +22 689 tkr på skattefinansierade 
investeringar, -6 791 tkr på medfinansiering av statlig infrastruktur, +27 186 
tkr på VA-investeringar och 21 030 tkr på exploateringsutgifter. 
 
 

 

Budget Bokslut Avvikelse Begärs över- 

  2015 2015 2015 fört till 2016 

Skattefinansierade investeringar -71 834 -49 144 22 689 -28 157 

Medfinansiering statlig infrastruktursatsning -29 800 -36 591 -6 791 5 420 

VA-investeringar -56 914 -29 728 27 186 -12 118 

Exploateringsutgifter -4 200 16 830 21 030 208 

Summa -162 748 -98 634 64 114 -34 647 
 
 
 
Underlag till beslutet Bilaga 1. Specificering av investeringar och omföringar 2015 

Bilaga 2. Undertecknade ombudgeteringsblanketter från verksamhetscheferna 
 
Yrkanden Tjänstgörande ersättare Thomas Andersson (L) yrkar bifall till 

tjänstemannaförslaget.  
 
Propositionsordningar Ordförande Bo Wendt (BP) ställer proposition på framfört yrkande och finner 

bifall för detsamma.  
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå  

Kommunfullmäktige: 

Budgeterade investeringsmedel om -34 647 tkr överförs från 2015 till 2016 
varav -28 157 tkr avser skattefinansierade investeringar, 5 420 tkr avser 
medel för finansiering av statlig infrastruktur och -12 118 tkr avser VA-
investeringar. Därtill överförs budgeterade exploateringsinkomster om 208 
tkr från 2015 till 2016 

Tjänstgörande ersättare Kerstin Gustafsson (M) deltar inte i beslutet.  
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 Tjänsteskrivelse  
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Datum: 2016-02-09 
Handläggare: Johan Lindén 
Dnr: KS 001096/2015 – 906 
Till: Kommunfullmäktige 
 

Beslutet skall expedieras till: 
Ekonomiavdelningen 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Bilaga 1. Specificering av investeringar och omföringar 2015 
Bilaga 2. Undertecknade ombudgeteringsblanketter från verksamhetscheferna    
 

Samråd har skett med: 
-- 
 

 
Överföring av investerings- och exploateringsmedel från 2015-2016 
 

Sammanfattning av ärendet 
Investeringsbudgeten uppgick vid utgången av 2015 till 162 748 tkr inkl. budgeterad exploate-
ringsverksamhet men exklusive anslutningsavgifter VA. Utfallet uppgår till 98 634 tkr vilket 
ger en avvikelse gentemot budget på +64 114 tkr. Avvikelsen fördelar sig +22 689 tkr på skat-
tefinansierade investeringar, -6 791 tkr på medfinansiering av statlig infrastruktur, +27 186 
tkr på VA-investeringar och 21 030 tkr på exploateringsutgifter. 

 

 
Budget Bokslut Avvikelse 

Begärs 
över- 

  2015 2015 2015 
fört till 

2016 

Skattefinansierade investeringar -71 834 -49 144 22 689 -28 157 

Medfinansiering statlig infrastruktursatsning -29 800 -36 591 -6 791 5 420 

VA-investeringar -56 914 -29 728 27 186 -12 118 

Exploateringsutgifter -4 200 16 830 21 030 208 

Summa -162 748 -98 634 64 114 -34 647 

  
 

Aktuellt 
Av avvikelsen på 64 114 tkr föreslås i sammanställningen av verksamhetsområdeschefernas 
ombudgeteringsblanketter att -34 647 tkr överförs till 2016, varav -28 157 tkr avser skattefi-
nansierade investeringar, 5 420 tkr avser medel för finansiering av statlig infrastruktur, -
12 118 tkr avser VA-investeringar och -208 tkr exploateringsutgifter. 

 
Efter föreslagen överföring av investerings- och exploateringsmedel från 2015 skulle investe-
ringsbudgeten 2016 uppgå till:
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Ursprunglig budget 2016  tkr 

Skattefinansierad verksamhet -96 564 

Medfinansiering statliga infrastruktursatsningar -14 500 

Avgiftsfinansierad verksamhet -74 779 

Exploateringsutgifter 12 950 

Summa ursprunglig budget 2016 -172 893 

  

  

Överföringar från 2015   

Skattefinansierad verksamhet -28 157 

Medfinansiering statliga infrastruktursatsningar 5 420 

Avgiftsfinansierad verksamhet -12 118 

Exploateringsutgifter -208 

Summa Överförda investeringar 2015 -34 647 

  

  

Ny budget 2016   

Skattefinansierad verksamhet -124 721 

Medfinansiering statliga infrastruktursatsningar -9 080 

Avgiftsfinansierad verksamhet -86 897 

Exploateringsutgifter 13 158 

Summa ny budget 2016 -207 540 

 
 

Övervägande/framtid 
Ett av kommunfullmäktiges finansiella mål är att investeringar (exklusive va-investeringar) 
ska finansieras fullt ut av skattemedel, d.v.s. kunna finansieras genom det utrymme som upp-
står med anledning av avskrivningar och resultat. I den ursprungliga budgeten för 2016 ligger 
självfinansieringsgraden för de skattefinansierade investeringarna på 57 %. Det innebär att 
utrymmet för skattefinansierade investeringar enligt finansieringsmålet redan överskridits 
med ca 48 mkr i budgeten. Detta förutsatt att ursprungligt budgeterat resultat kvarstår. 

 
Den föreslagna överföringen av skattefinansierade investeringsmedel om 22 737 tkr (28 157 – 
5 420) från 2015 till 2016 innebär att den budgeterade självfinansieringsgraden försämras 
med ytterligare ca 10 % ned till ca 47 %. 
 
Förslag till beslut 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
1. Budgeterade investeringsmedel om -34 647 tkr överförs från 2015 till 2016 varav -28 157 
tkr avser skattefinansierade investeringar, 5 420 tkr avser medel för finansiering av statlig 
infrastruktur och -12 118 tkr avser VA-investeringar. Därtill överförs budgeterade exploate-
ringsinkomster om 208 tkr från 2015 till 2016.    
 
 
Båstad 2016-02-09 
 
Johan Lindén 
Ekonomichef 
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Bilaga: Specificering av investeringar och omföringar 2015

Investeringsredovisning, specifikation per projekt (tkr)

Bokslut Budget Avvikelse Begärs Kommentar till avvikelse
mot budget överfört

Kod Projekt 2015 2015 2015 till 2016

KOMMUNLEDNINGSKONTOR
1001 Möbler -227 0 -227 0 70 tkr avser möbler IT-avdelningen, Övrigt avser nya stolar till 

Aroma samt byggnation av nytt mötesrum i blå korridoren samt 
uppdatering av ljudsystem i sessionssalen med anledning av tak- 
och armaturbytet.

1002 Kundtjänst -85 0 -85 0 Förberedelser för att kunna starta kundtjänst kostnaden avser 
kundtjänstdisk (halva betalats av MSB) samt el och fiberarbete.

1003 E-arkiv 0 -50 50 Projektet blev inte av under året därav överskottet.
1009 Kommungem dokumenthant -30 -56 26 -26 Projektet fortsätter under 2016.
1014 IT-ARKIV -17 -50 33 -33 Arbeten med ett nytt arkiv har dragit ut på tiden därav överskott.
1484 INVENTARIER (bibliotek) -12 -50 38 0
1601 INVENTARIER (arbetsmiljö barnomsorg) -91 -100 9 0
1611 INVENTARIER (arbetsmiljö grundskola) -141 -175 34 0
1618 LÄRARARBETSPLATSER -395 -400 5 0
1629 INVENTARIER (vuxenutbildning) -49 -50 1 0
1640 INVENTARIER (arbetsmarknad) -77 -100 23 0
1700 Inventarier (vård och omsorg) -580 -560 -20 0
1004 WEBB/E-TJÄNSTER -105 -200 95 0
1051 SERVERPLATTFORM -384 -700 316 0
1052 IP-TELEFONI -45 -25 -20 0
1053 OMBYGGNAD/VIDARUTBYGGNAD AV NÄT -486 -200 -286 0
1054 PC -823 -700 -123 0
1058 PC PROGRAMVAROR -96 -200 104 0
1059 Automatisering av användarkonton och processer -155 -100 -55 0
1060 VERKSAMHETSSTÖDSYSTEM -286 -100 -186 0
1061 SINGEL SIGN ON (SSO) -44 -50 6 0
1062 IT säkerhet -332 0 -332 0
1066 E-HANDEL -344 -500 156 -156 Projekt ej avslutat, fortsätter 2016
1067 Läsplattor Politiken -383 -350 -33 0

Summa Kommunledningskontor -5 187 -4 716 -471 -215

1 av 11
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Bilaga: Specificering av investeringar och omföringar 2015

Bokslut Budget Avvikelse Begärs Kommentar till avvikelse
mot budget överfört

Kod Projekt 2015 2015 2015 till 2016

TEKNIK & SERVICE
Skattefinansierad verksamhet

Måltid
1920 RAM MÅLTID 0 -400 400 0 Projekt 1921 - 1929 belastar ram måltid
1921 Kök Inv Strandängsskolan -106 0 -106 0 Nya stolar till matsal var planerat 2014, kostnaden kom 2015
1923 Mattranportvagn -86 0 -86 0 Belastar ram måltid
1924 Värmeri -33 0 -33 0 Belastar ram måltid
1925 Kök inventarier Ängsbyn -16 0 -16 0 Belastar ram måltid
1926 Kök inventarier Ö K skola -45 0 -45 0 Ej planerat men var i behov av ytterligare inventarier
1927 Kök inv Förslövs skola -370 0 -370 0 Fördyrande kostnader kring matsalen
1928 Kök inventarie Skogsliden -130 0 -130 0 Ej planerat men akut behov av ytterligare matvagnar och boxar
1929 Kök inv Gymnasieskolan -50 0 -50 0 Belastar ram måltid

Gata
3000 RAM GATA -117 -1 000 883 0
3003 Kattegattsleden -112 0 -112 0 Projektledning Trafikverket för framtida investeringar, betalar 

50% av tid enligt avtal, belastar ram gata
3004 Stationsmiljö Förslöv, Bussangöring, Parkering -226 -1 976 1 750 -1 750 Arbetet utfört. Kostnaderna kommer 2016
3008 TRAFIKSÄKERHETSPROGRAM INKL -76 -300 224 0 Belastas av 3929 Tennisvägen
3009 Trygghetsåtg gångt Lyckan -169 0 -169 0 Belastar ram gata
3311 GC-väg Kustvägen -12 0 -12 0 Belastar ram gata
3904 Utbyte armaturer gatubelysning, energibesparing -685 -500 -185 0 Rest belastar ram gata
3910 Reinvestering asfalt -51 -2 000 1 949 0 Projekt 3922 - 3928 samt 3930 belastar reinvestering asfalt
3912 Gatubelysning Hemmeslöv -77 0 -77 0 Belastar ram gata
3914 Cykelplan tätort -5 0 -5 0 Belastar ram gata
3921 Reinvestering asfaltsbeläggning -3 0 -3 0 Belastar reinvestering asfalt
3922 Asfalt Östermalmsvägen -385 0 -385 0 Belastar reinvestering asfalt
3923 Asfalt Strandpromenad GC -46 0 -46 0 Belastar reinvestering asfalt
3924 Asfalt Möllaregatan -131 0 -131 0 Belastar reinvestering asfalt
3925 Asfalt Nordströms sträde -61 0 -61 0 Belastar reinvestering asfalt
3926 Asfalt Styrmansgatan -50 0 -50 0 Belastar reinvestering asfalt
3927 Asfalt Råhögsvägen -134 0 -134 0 Belastar reinvestering asfalt
3928 Asfalt Förvaltarevägen -101 0 -101 0 Belastar reinvestering asfalt

2 av 11
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Bilaga: Specificering av investeringar och omföringar 2015

Bokslut Budget Avvikelse Begärs Kommentar till avvikelse
mot budget överfört

Kod Projekt 2015 2015 2015 till 2016

3929 Tennisvägen -2 033 0 -2 033 0 Fördyrande projekt, belastar projekt 3008, 3910 samt ram gata
3929 Tennisvägen, bidrag från Trafikverket 468 0 468 0
3930 Asfalt Larsbackavägen -367 0 -367 0 Belastar reinvestering asfalt
2031 FÄRDIGSTÄLLANDE AV EXPLOATERING FÖRSLÖV 2:4 -197 -300 103 0

Gata (medfinansiering statlig infrastruktur)
3005 PÅGATÅGSSTATION FÖRSLÖV NORDVÄST (perrong och -13 200 -13 200 0 0
3006 STATIONSMILJÖ FÖRSLÖV, VÄDERSKYDD FÖR BUSS OCH 0 -2 350 2 350 -2 350 Arbetet utfört. Kostnaderna kommer 2016
3913 GC-VÄG VISTORPSVÄGEN -2 702 -1 600 -1 102 0 Ökade kostnader i etapp 1. Etapp 2 finansieras av Trafikverket .

Summa Gata (medfin. statlig infras.satsning) -15 902 -17 150 1 248 -2 350

Park
4900 RAM PARKER/LEKPLATSER/STRAND -85 -600 515 0
4902 Badbryggor 0 0 0 0
4903 Skatepark -40 0 -40 0 Balastar ram park
4904 Växthus CF -15 0 -15 0 Balastar ram park
4906 Utbyte träd o belysning -3 0 -3 0 Balastar ram park
4913 Offentliga toa Hemmeslöv -84 0 -84 0 Balastar ram park
4914 Sötvattendusch+toa Toreko -4 0 -4 0 Balastar ram park
4915 Klimatsäkring utr/åtg -180 -500 320 0 Utredning kring strändenar skulle ske tillsammans med Laholm 

under 2015 men stoppades då det framkom en liknande 
utredning från SGU, Projekt Skåne strand 

4918 Tillgänglighet Båstadtorg 0 -600 600 -600 Uteblivet projekt 2015, önskas flyttas till 2016
4924 Julgransbel Lyckan 8 m -29 0 -29 0 Balastar ram park
4928 Källsorteringskärl 2 st -64 0 -64 0 Balastar ram park
4929 Planeringskärl -127 0 -127 0 Balastar ram park

Fritid
1460 RAM FRITIDSANLÄGGNINGAR -59 -400 341 0
1463 Säkerhetsåtg el malenbad -402 0 -402 0 Belastar ram fritid samt rest projekt 1477
1477 TAKOMLÄGGNING MALENBADET -728 -1 000 272 0 Projekt utfört till en lägre kostnad än beräknat

Hamn
1950 RAM HAMNVERKSAMHET -373 -1 000 627 -627 Torekovs hamn har planerat investeringar som är bäst lämpade 

att utföra tidig vår och vill därför ha dessa medel 2016
1951 Östra piren Båstad -437 0 -437 0 Fördyrande projekt i Båstads hamn under 2014 där fakturor 

inkom i början av 2015

3 av 11
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Bilaga: Specificering av investeringar och omföringar 2015

Bokslut Budget Avvikelse Begärs Kommentar till avvikelse
mot budget överfört

Kod Projekt 2015 2015 2015 till 2016

Övrigt
1900 Ram administration 0 0 0 0
1901 Markförsörjning -4 500 0 -4 500 0 Köp av Killeröd 11:12 dnr KS 84/15 samt reglering av kostnad för 

tidigare markköp norr  v 115 vid verksamhetsområde Ö K
1461 Utbyte fordon -854 -900 46 0
4916 Åtg förhindra översv förs -243 -1 356 1 113 -1 113 Markförhandling pågår
4951 Återströmningsskydd betesmark -103 0 -103 0 Tvingande och oförutsett projekt, lagkrav

Fastighetsservice
7000 Ram fastighetsförvaltning -424 -1 500 1 076 0
7001 Ventilation VK IH -731 0 -731 0 Belastar 7000 ram fastighet
7002 Klockarebyn modul -191 0 -191 0 Belastar 7000 ram fastighet
7004 ÖK förskola ny 5 avdelning -39 0 -39 0 Belastar 7000 ram fastighet
7005 KLOCKAREBYN ARBETSMILJÖ -1 812 0 -1 812 0 Projekteringskostnader samt borrning som förberedande inför 

projekt 2016, ska belasta 7009
7006 Omb Sessionssal Citadellet -280 0 -280 0 Belastar 7000 ram fastighet
7007 Paviljong förskola 0 0 0 0
7009 Energieffektivisering, ventilation samt arbetsmiljö -6 298 -5 500 -798 0 Fördyrande projekt i Förslöv med försenad borrning samt 

fördyrande projektering och borrning Östra Karups skola
7011 OMBYGGNAD I A-HUSET STRANDÄNGSSKOLAN -5 527 -4 323 -1 204 0 Fördyrande projekt p.g.a merarbeten som uppkom under 

arbetets gång och som var tvingande, 5 nya brandpartier etc
7012 Förstudie brandst/förråd -100 -219 119 0 Ingen fortsatt utredning i nuläget
7014 DATANÄT, KABLAGE, ÖVERVAKNING -252 -200 -52 0 Kabeldragningar för nya Kundtjänst tillkom
7015 Ombyggnad Dillen F-kassa -69 0 -69 0 Belastar 7000 ram fastighet
7 016 Skutan badrum renovering -75 0 -75 0 Belastar 7000 ram fastighet
7018 Ny avd Skogsbyn moduler -1 504 -2 278 774 0 Överskott p.g.a att hyreskostnad för moduler nu belastar driften
7030 REINVESTERING FASTIGHETSBESTÅND -4 172 -4 000 -172 0 Fördyrande projekt p.g.a merarbeten
7072 UPPRUSTNING MATSALSMILJÖER -206 -300 95 0 Rest belastas av projekt 1927
7080 UTEMILJÖ OCH LEKREDSKAP -420 -500 80 0

Summa Teknik & service, skattefinansierat -35 834 -31 652 -4 182 -4 090
Summa Teknik & service, skattefin. medfin. -15 902 -17 150 1 248 -2 350
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Bilaga: Specificering av investeringar och omföringar 2015

Bokslut Budget Avvikelse Begärs Kommentar till avvikelse
mot budget överfört

Kod Projekt 2015 2015 2015 till 2016

TEKNIK & SERVICE
Taxefinansierad verksamhet
Reinvesteringar

6950 Tennisvägen Båstad reinv -2 604 -3 000 396 0
6951 Järnvägsg Grevie reinvest -3 216 -3 000 -216 0
6000 RAM -170 -200 30 0
6002 PROJEKTERING 0 -100 100 0
6002 RELINING MIDSOMMARVÄGEN 0 -210 210 0
6002 RELINING KLOCKAREVÄGEN 0 -140 140 0
6070 11160 Reline Klockareg T 0 0 0 0
6071 11100 V14 Idrottspl Båsta -319 0 -319 0 Tillhör 6993
6072 11170 Blåsmaskinrum T ARV -459 0 -459 0 Tillhör 6994
6073 11180 Alvägen Förslöv -541 -500 -41 0
6995 SERVISER -1 000 -875 -125 0
6970 VENTILER -1 377 -2 000 623 0
6993 DRICKVATTENPRODUKTION -604 -2 495 1 891 0
6994 AVLOPPSRENING -2 567 -3 810 1 243 0

LANDSBYGDSINVESTERINGAR
6010 KATTVIK VATTEN+SPILLVATTEN -842 -600 -242 0
6069 HOV ETAPP 2 -102 -200 98 0
6049 ÖLLÖVSSTRAND, VATTEN+SPILLVATTEN -22 -2 100 2 078 0 Projektet stoppat av KS
6960 TARRAVÄGEN -387 -900 513 0 Lägre kostnader än budget
6000 RAM VA oförutsett 0 -200 200 0

Nyinvesteringar
6004 NYTT RENINGSVERK ÄNGSTORP -838 0 -838 0 Tillhör 6006
6006 HEDHUSET/ÄNGSTORP -1 561 -9 000 7 439 0 Avtalsdiskussioner pågår
6007 DRIFTÖVERVAKNING DRICKSVATTENPRODUKTION 174 -500 674 0
6009 SERVISER, VATTEN -720 -300 -420 0
6009 SERVISER, SPILL -521 -225 -296 0
6009 SERVISER, DAGVATTEN -162 -225 63 0
6011 ÖVERVAKNING AVLOPPSRENING -357 -200 -157 0
6012 MÄTNING V 0 -100 100 0
6015 SKALSKYDD -413 -500 87 0
6017 MÄTNING S 0 -250 250 0
6019 MÄTNING D 0 -100 100 0
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Bilaga: Specificering av investeringar och omföringar 2015

Bokslut Budget Avvikelse Begärs Kommentar till avvikelse
mot budget överfört

Kod Projekt 2015 2015 2015 till 2016

6014 ÅTGÄRDER ENL. SANERINGSPLAN V 0 -50 50 0
6041 SÄKERHETSBARRIÄR (UV-ljus) -331 -200 -131 0
6042 VATTENDOMAR 0 -300 300 0 Ej utfört pga beslut gällande Sydvatten
6043 SKYDDSOMRÅDE/FÖRESKRIFTER -109 -600 491 0
6002 VATTEN 2050 0 -200 200 0
6000 PROCESS FÖRBÄTTRINGAR VATTENRENING 0 -1 500 1 500 0
6102 VA ledning Ramsjö -66 0 -66 0
6980 NYA VATTENTÄKTER -2 025 -500 -1 525 0 Tillhör delvis proj 6000
6990 R9 BACKVENTILER OCH AVLOPP 0 -250 250 0
6018 PLOMMONVÄGEN, DAGVATTENPROBLEM -727 -1 500 773 0 Lägre kostnader än budget
6214 OMBYGGNAD SKOTTORPS VV -225 0 -225 0 Utredningskostnader

Exploatering VA
5003 GREVIE KYRKBY EXPLOATERING 0 -500 500 0 Projektet struket
5004 HEDEN EXPLOATERING 0 -1 500 1 500 -1 500 Detaljplanen överklagad vilket lett till försenat projekt
5005 ÖSTRA KARUP 6:7 EXPLOATERING -4 -6 200 6 196 -6 196 Pågående projekt, kostnaderna kommer 2016
5007 FÖRSLÖV VERKS. OMR. VA -172 -5 000 4 828 -4 828 Pågående projekt, kostnaderna kommer 2016
5021 EXPLOATERING ÅSTAD BAS VA INV -7 290 -6 884 -406 406 Tagit större kostnader 2015, lägre kostnader 2016.
5024 SOL OCH HAV TOREKOV -157 0 -157 0 Obudgeterade kostnader från NSVA
5025 HASSELBACKEN NEDRE -14 0 -14 0 Obudgeterade kostnader från NSVA

T&S Summa (Taxefinansierad verksamhet) -29 728 -56 914 27 186 -12 118
(NSVA har ingen plan investeringar för åren 2018-2019)

Anslutningsavgifter
5204 ANSLUTNINGSAVGIFTER FÖRSLÖV/VADEBÄCK 178 0 178 0
5206 ANSLUTNINGSAVGIFTER Kattvik 3 018 0 3 018 0
5209 ANSLUTNINGSAVGIFTER STORA HULT 2013 495 0 495 0
5210 ANSLUTNINGSAVGIFTER SLÄTTARÖD 150 0 150 0
5202 ÖVRIGA ANSLUTNINGSAVGIFTER 8 814 1 500 7 314 0

Summa Anslutningsavgifter 12 654 1 500 11 154 0
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Bilaga: Specificering av investeringar och omföringar 2015

Bokslut Budget Avvikelse Begärs Kommentar till avvikelse
mot budget överfört

Kod Projekt 2015 2015 2015 till 2016

TEKNIK & SERVICE
Exploateringsområden (Ej VA)

8000 TOREKOV 98:50 5 183 0 5 183 0 Intäkter från tomtförsäljning
8009 Hemmeslöv 10:10 -147 0 -147 0
8010 Förslöv 2:4 -26 0 -26 0
8011 Hasselbacken Båst 109:330 403 0 403 0
8012 Hemmeslöv 6:2 -85 0 -85 0
8017 Grevie Böske 37:1 -98 0 -98 0
8027 Trollbäcken Båstad 11 100 0 11 100 0 Intäkter avser försäljning av mark

8005 Östra Karup 6:7 (Etapp 1)
Kostnader
Skattefinansierade investeringar inom Östra Karup-projekt

5501 BELYSNING ÖK ETAPP 1 -136 -2 000 1 864 -1 864 Pågående projekt, kostnaderna kommer 2016
5301    GATOR ÖK ETAPP 1 0 -4 000 4 000 -4 000 Pågående projekt, kostnaderna kommer 2016
5401    PARK/GRÖNOMR ÖK ETAPP 1 0 -7 000 7 000 -7 000 Pågående projekt, kostnaderna kommer 2016

Summa skattefin. Investeringar "Östra Karup" -136 -13 000 12 864 -12 864

Medfinansieringar statlig infrastruktur "Östra Karup"
5381    CIRKULATIONSPL ÖK MEDFIN -1 994 -2 100 106 0

Summa Medfin. Statlig infrastr. "Östra Karup" -1 994 -2 100 106 0

8016 Grevie Karlslund
Skattefinansierade investeringar inom "Grevie Karlslund"

5302    VÄGAR GREVIE KARLSLUND 0 -500 500 0 Osäkert när projektet kan utföras, väntar på detaljplan. 
Entreprenad tidiagst 2017

Summa skattefin. Investeringar inom "Grevie Kyrkby" 0 -500 500 0

8015 Heden, Hemmeslöv 10:10
Skattefinansierade investeringar inom Heden, Hemmeslöv

5307    Vägar Heden Hemmeslöv -176 -500 324 -324 Pågående projekt, kostnaderna kommer 2016
5407    GÖNOMR/PARK HEDEN HEMMESL 0 -300 300 -300 Pågående projekt, kostnaderna kommer 2016

Summa Skattefin. Investeringar inom Heden, Hemmeslöv -176 -800 624 -624
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Bilaga: Specificering av investeringar och omföringar 2015

Bokslut Budget Avvikelse Begärs Kommentar till avvikelse
mot budget överfört

Kod Projekt 2015 2015 2015 till 2016

Förslöv, Väster, verks. Omr. (Vistorp industriområde)
Skattefinansierade investeringar Vistorp industriområde

5306    VÄGAR FÖRSLÖV VERK OMRÅDE -259 -3 300 3 041 -3 041 Pågående projekt, kostnader 2016
5309    VÄGAR INV BIDR FÖRSLÖV VE 0 2 300 -2 300 2 300 Intäkter efter slutfört projekt 2016

Summa Skattefin. Investeringar Vistorp industriområde -259 -1 000 741 -741

Övrig exploateringsverksamhet "Vistorp industriområde"
8151 Exp Förslöv, Väster, verks. Omr. (Vistorp industriområde) 5 787 4 700 1 087 0 Intäkter försäljning av mark

Summa övrig exploateringsverks. "Vistorp industriområde" 5 787 4 700 1 087 0

8014 Förslöv Väst 105
Övrig exploateringsverksamhet "Förslöv Väst 105"
Markinköp -3 959 -4 000 41 0
Summa övrig exploateringsverks. "Förslöv Väst 105" -3 959 -4 000 41 0

Åstad
Skattefinansierade investeringar inom Åstad-projekt

3101 STATIONSTORGET -2 781 -3 500 719 0
3103 P-PLATS VID STATIONEN -2 791 -2 700 -91 0
3103 P-PLATS VID STATIONEN (investeringsbidrag Skånetrafiken) 2 000 2 000 0 0
3119 KOLLEKTIVTRAFKANLÄGGNINGAR STATION NORRA 0 -6 700 6 700 -4 000 Kostnaderna kommer 2016
3119 KOLLEKTIVTRAFKANLÄGGNINGAR (Inv.bidrag Skånetrafiken 2 500 5 025 -2 525 500 Bidrag 2016
4921 Konstnärlig utsmyckning stationsområde -84 0 -84 84 Budget finns 2016
4921 Konstnärlig utsmyckning stationsområde, inv.bidrag 381 0 381 -381 Bidgrag inkommit från Trafikverket, kostnader 2016
4923 OMGRÄVNING STENSÅN 0 -1 500 1 500 0 Projektet struket av KS
4927 STRÄNDER VIDSJÖ 0 -500 500 -500 Utförs 2016
8050 OFÖRUTSETT PROJEKTET HELHET 0 -1 500 1 500 -1 500 Behövs 2016

Summa skattefin. Investeringar inom "Åstad" -775 -9 375 8 600 -5 797

Medfinansieringar statlig infrastruktur "Åstad"
3107 INRE KUSTVÄGEN -7 237 0 -7 237 7 237 Budget finns 2016
3109 STRANDHÖJNING INRE KUSTVÄGEN -6 613 -6 000 -613 0 Ska ses ihop med projekt 3101 och 3103
3111 TRAFIKSÄKER ÖVERGÅNG NORR OM STATION 0 -300 300 0 Ingår i 3109
3113 KUSTVÄGEN CIRKULATIONSPLATS 0 0 0 0
3116 INTÄKTER CIKULATIONSPLATS 0 0 0 0
3117 NY GC-TUNNEL (vid nya stationen) -8 260 -10 100 1 840 -1 840 Kostnader även 2016
3117 NY GC-TUNNEL (vid nya stationen)(Bidrag Skånetrafiken) 366 9 950 -9 584 9 584 Bidrag fullt ut först 2016
3119 KOLLEKTIVTRAFIKANLÄGGNING (plattformsutrustning) -190 -4 400 4 210 -4 210 Kostnader även 2016
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Bilaga: Specificering av investeringar och omföringar 2015

Bokslut Budget Avvikelse Begärs Kommentar till avvikelse
mot budget överfört

Kod Projekt 2015 2015 2015 till 2016

3119 KOLLEKTIVTRAFIKANLÄGGNING (bidrag Skånetrafiken) 3 300 3 300 0 0
3119 BULLERSKYDD JÄRNVÄG (Trafikverket äger) -62 0 -62 0
8051 Å-stad oförutsett medfin 0 -3 000 3 000 -3 000 Kan behövas 2016

Summa Medfin. Statlig infrastr. "Åstad" -18 695 -10 550 -8 145 7 770

Övrig exploateringsverksamhet "Åstad"
8001 Åstad (Nya Hemmeslöv) -94 0 -94 0
8961 FLYTT GASLEDNING -1 000 -1 600 600 -600 Utfört ej fakturerat
8963 Fastighetsbildning Åstad 0 -200 200 0
8965 Projektledning Å-stad -425 -600 175 0
8052 Å-stad oförusett övr expl 0 -3 000 3 000 0

Summa Övriga exploateringsverksamhet "Åstad" -1 519 -5 400 3 881 -600
8960 INTÄKTER TOMTFÖRSÄLJNING ÅSTADPROJEKTET 192 1 000 -808 808 Bara en tomt såld

Ospec exploateringar
8099 KOSTNADER 0 -3 000 3 000 0 Inga ospec exploateringar
8099 INTÄKTER 0 2 500 -2 500 0 Inga ospec exploateringar

T&S Summa (Exploateringsområden ej VA) Skattefin -1 346 -24 675 23 328 -20 026
T&S Summa (Exploateringsområden ej VA) Medfin. -20 690 -12 650 -8 040 7 770
T&S Summa (Exploateringsområden ej VA) Övr. Expl 16 830 -4 200 21 030 208

SAMHÄLLSBYGGNAD
1420 INFÖRANDE AV FOCUS DETALJPLAN -29 -50 21 0
1422 KARTSTÖD I SAMBAND MED NY ÖP -36 -100 64 -64
1425 E-ARKIV FÖR BYGGLOVSHANDLINGAR (Direktarkivering) -35 -190 155 0
1427 KVALITÉETSSÄKRING AV BEFINTLIG KARTDATABAS 0 -95 95 0
1428 DIGITAL BYGGLOVHANTERING - (Uppgrad. Av -4 -121 117 -117
1435 DIGITALISERING AV PLANS ARKIV/PLANER TILLGÄNGLIGA 0 -232 232 -232
1438 MÄTUTRUSTNING (Ny totalstation) 0 -400 400 -400

Summa Samhällsbyggnad -103 -1 188 1 085 -813

SAMHÄLLSSKYDD
1400 IT-utrustning -1 976 -1 843 -133 0 IT-utrustning utöver projekt kommunal ledningsplats
1401 Inv bidrag kom ledningsplats 1 221 1 140 81 0 Ökat bidrag från MSB till projekt kommunal ledningsplats
1403 KAMERAÖVERVAKNING -40 -108 68 -68 Återbäring från försäkringsbolag. Används till ökad säkerhet.
1403 KAMERAÖVERVAKNING bidrag 28 28 0 0
1405 Inventarier -6 -50 44 -44 Färre investeringar än beräknat 2015.
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Bilaga: Specificering av investeringar och omföringar 2015

Bokslut Budget Avvikelse Begärs Kommentar till avvikelse
mot budget överfört

Kod Projekt 2015 2015 2015 till 2016

1406 RÄDDNINGSFORDON -25 320 -18 697 -6 623 0
1406 RÄDDNINGSFORDON BIDRAG FR TRAFIKVERKET 25 320 18 820 6 500 0
1408 SKYDDSUTRUSTNING -64 -79 15 -15 Färre investeringar än beräknat 2015.
1410 Uppgradering verks miljö 0 -80 80 -80 Övergång till nytt verksamhetssystem sker 2017.
1411 Mätinstrument miljö 0 -20 20 -20 Inget behov av utbyte 2015. 
1412 RÄDDNINGSUTRUSTNING -33 -124 91 -91 Färre investeringar än beräknat 2015.
1413 PASSAGESYSTEM/SKYDDSÅTGÄRDER 0 -400 400 -348 Utbyte av passagesystem i del av kommunens fastigheter. 

Summa Samhällsskydd -870 -1 413 543 -666

BARN & SKOLA,
1600 INSTRUMENT KULTURSKOLA -63 -100 37 0
1602 PEDAGOGISK UTRUSTNING, BARNOMSORG -197 -200 3 0
1606 IKT-PLAN -1 955 -1 800 -155 0 Ökat behov av fler ipads på grund av ökat elevantal
1607 PEDAGOGISK UTRUSTNING, GRUNDSKOLA -449 -425 -24 0
1610 STÖD OCH UTVECKLING -34 -50 16 0
1612 DATORER FÖRSKOLA, GRUNDSKOLA, PERSONAL -1 467 -1 500 33 0
1621 BARN OCH ELEVER I BEHOV AV SÄRSKILT STÖD -243 -250 7 0
1624 KURSPLANRELATERADE, 8 GRUNDSKOLOR -330 -400 70 0

Summa Barn & Skola -4 738 -4 725 -13 0

BILDNING OCH ARBETE
1488 Sjävbetjäningssystem -159 -155 -4 0
1609 INDIVID OCH FAMILJ, BARN -55 -50 -5 0
1619 DATORER VUXENUTBILDNING -120 -100 -20 0
1635 SOCIALSTYRELSENS METOD SYSTEM ASI (Köp av licens) 0 -50 50 -27
1641 DATORER BIBLIOTEK -42 -50 8 0
1692 DATORER GYMNASIESKOLA -49 -50 1 0
1695 KONSTNÄRLIG UTSMYCKNING -300 -300 0 0
1697 Stationshuset -216 0 -216 200

Summa Bildning & Arbete -941 -755 -186 173

VÅRD & OMSORG
1702 NYCKELFRI HEMVÅRD MED INTEGRERAD TIDSHANTERING 0 -1 800 1 800 -1 800 Nytt verksamhetssystem implementeras under 2016
1704 TRYGGHETSTELEFONER 0 -720 720 -720 Nytt verksamhetssystem implementeras under 2016
1707 ELCYKLAR -99 -100 1 0
1713 ARBETSTEKNISKA HJÄLPMEDEL -27 -90 63 0

Summa Vård & Omsorg -126 -2 710 2 584 -2 520
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Bilaga: Specificering av investeringar och omföringar 2015

Bokslut Budget Avvikelse Begärs Kommentar till avvikelse
mot budget överfört

Kod Projekt 2015 2015 2015 till 2016

TOTALT (inkl. exploatering -98 634 -162 748 64 114 -34 647
varav
Skattefinansierad investering -49 144 -71 834 22 689 -28 157
Medfinansiering statlig infrastrukturstatsningar -36 591 -29 800 -6 791 5 420
Avgiftsfinansierad investering (brutto, exkl anslut.avg) -29 728 -56 914 27 186 -12 118
Exploatering 16 830 -4 200 21 030 208

0 0 0

Summa Anslutningsavgifter 12 654 1 500 11 154 0
Avgiftsfinansierad investering (netto, inkl.anslut.avg) -17 074 -55 414 38 340 -12 118
Summa Exploateringsintäkter 21 905 8 200 13 705 808
Summa utgifter relaterade till "Åstad"-projektet -28 088 -31 209 3 121 2 587
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Om budgetering av investeringsanslag till 2016 (tkr) 

'!..<: !".~?."! ~-~!:!?_<? !'.1. C~.9 !: : __________________ !)_<? ~-i:r:i ~ ~ l_f!~ 11_i_r:i~ ______________________________________________ _ 

I nvesteringsprojekt Budget Utfall Avvikelse Begärd Motivering 
Projektnr Benämning 2015 2015 om budgetering 

1066 E-handel -500 -344 156 -156 Pågående projekt 

SUMMA -500 -344 156 -156 

~ 

s:;n~!,_Y..i:.:_~?-~!!1-~E'.!?.c!!!'.~~-c:i!:: __________ ~!29_i:.:_~-~1~~~-------------C-~M-"---"---gJ~------
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Om budgetering av investeringsanslag till 2016 (tkr} 

Verksamhetsområde: Kommunkansli 

lnvesteringsprojekt Budget Utfall Avvikelse Begärd Motivering 
Projektnr Benämning 2015 2015 om budgetering 

1009 Kommungem dokumenth -56 0 30 26 -26 För att kunna göra justeringa och efterbeställningar i nytt sys 

1014 arkivutrustning -so -17 33 -33 Försenat arbete ska kunna slutföras (rum färdigställas) 

SUMMA -106 -47 59 -59 
. 

I / 
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Ombudgetering av investeringsanslag till 2016 (tkr) 

Verksamhetsområde: Teknik och Service 

lnvesteringsprojekt Budget Utfall Avvikelse Begärd Motivering 
Projektnr Benämning 2015 2015 om budgetering 
1950 Ram Hamnverksamhet -1000 -373 627 -627 Beställning gjord som är bäst lämpad att utföras tidig vår 

4918 Tillgänglighet Maria Torget -600 0 600 -600 Uteblivet projekt våren 2015 som ska utföras våren 2016 

STATIONSMILJÖ FÖRSLÖV, 
BUSSANGÖRING, 

3004 PARKERING -1976 -226 1750 -1750 Projektet utfört, kostnaderna kommer 2016 
STATIONSMILJÖ FÖRSLÖV, 
VÄDERSKYDD FÖR BUSS 

3006 OCH TÅG -2350 0 2350 -2350 Projektet utfört, kostnaderna kommer 2016 

4916 Åtgförhindra översv förs -1356 -246 1113 -1113 Markförhandlingar/utredningar pågår 

5004 HEDEN EXPLOATERING VA -1500 0 1500 -1500 Projektet försenat pga överklagan av detaljplan 

5005 ÖSTRA KARUP 6:7 EXPLOAT -6200 -4 6196 -6196 Projekt pågår över årsskiftet, kostnaderna kommer 2016 
5007 FÖRSLÖVVERKS. OMR. VA -5000 -172 4828 -4828 Projekt pågår över årsskiftet, kostnaderna kommer 2016 
5501 BELYSNING ÖK ETAPP 1 -2000 -136 1864 -1864 Projekt pågår över årsskiftet, kostnaderna kommer 2016 
5301 GATORÖKETAPP1 -4000 0 4000 -4000 Projekt pågår över årsskiftet, kostnaderna kommer 2016 

5401 PARK/GRÖNOMR ÖK ETAP -7000 0 7000 -7000 Projekt pågår över årsskiftet, kostnaderna kommer 2016 

5307 Vägar Heden Hemmeslöv -500 -176 324 -324 Projektetförsenat pga överklagan av detaljplan 

5407 GÖNOMR/PARK HEDEN HE -300 0 300 -300 Projektetförsenat pga överklagan av detaljplan 

5306 VÄGAR FÖRSLÖVVERK OM -3300 -259 3041 -3041 Projekt pågår över årsskiftet, kostnaderna kommer 2016 
5309 VÄGAR INV BIDR FÖRS LÖV 2300 0 -2300 2300 Intäkterna kommer efter slutfört projekt 2016 

3119 KOLLEKTIVTRAFKANLÄGGI -6 700 0 6700 -4000 Kostnader 2016 

3119 KOLLEKTIVTRAFKANLÄGG 5025 2500 -2525 500 Intäkter 2016 

4921 Konstnärlig utsmyckning stati 0 -84 -84 84 Budget2016 

4921 Konstnärlig utsmyckning stati 381 0 381 -381 Kostnader 2016 

4927 STRÄNDER VID SJÖ -500 0 500 -500 Utförs2016 

8050 OFÖRUTSETT PROJEKTET~ -1500 0 1500 -1500 Kostnader kommer 2016 
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INRE KUSTVÄGEN (2,5MKR 
' ' 

KOSTNADSBOKFÖRT -

TIDIGARE, UTB 2015) 
3107 0 -7237 7237 7237 Budget finns 2016 

3117 NY GC-TUNNEL (vid nya stat1 -10100 -8260 1840 -1840 Kostnader kommer 2016 

3117 NY GC-TUNNEL (vid nya stat1 9950 366 -9584 9584 Bidrag kommer 2016 

3119 KOLLEKTIVTRAFIKANLÄGG -4400 -190 4210 -4210 Kostnader kommer 2016 

8051 Å-stad oförutsett medfin -3000 0 3000 -3000 Kostnader bedöms komma 2016 

8961 FLYTT GASLEDNING -1600 -1000 600 -600 Ej slutfakturerat, kostnader 2016 

5021 EXPLOATERING ÅSTAD BAS -6884 -7 280 406 406 Tagit större kostnader 2015, lägre kostnader 2016. 

8960 INTÄKTER TOMTFÖRSÄLJN 1000 192 808 808 Intäkter 2016 

SUMMA -53110 ~22585 48182 -30605 

I j 

u~ r,.,./"" 
Chef verksamhetsområde: In ·emar undström --------'----------------------------------------------~----------------------------------------------------------------
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Om budgetering av investeringsanslag till 2016 (tkr) 

'! ~ ~-~?-~ r:ii-~~!?_() !'.'.~~-~ ~:- ----------------~?.I!!~~! !?.~Y.?~11.? ~ ----------------------------------------------

lnvesteringsprojekt Budget Utfall Awikelse Begärd Motivering 
Projektnr Benämning 2015 2015 om budgetering 

Inköp av nödvändigt mätinstrument blir billigare när 

1438 
Mätutrustning, ny 

-400 0 400 -400 
upphandlingen samordnas med Ängelholms kommun. Inköpet 

totalstation utförs under 2016 p.g.a. belastningen på 
upphandlingsenheterna. 

Digital bygglovshantering. 
För att kunna fortsätta arbetet med att digitalisera 

1428 (uppgradering av -121 -4 117 -117 
ByggR/Mittbygge) 

handläggningen av bygglov. 

Kartstöd i samband med 
Arbetet med översiktsplanen har inte kommit i gång 2015 

1422 
ny översiktsplan 

-100 -36 64 -64 p.g.a. politiska beslut. Pengarna behövs i samband med att ÖP 
arbetettar fart. 

Digitalisering av plans 
Arbetet har fått prioriteras ner under 2015, men är 

1435 arkiv/planer tillgängliga på -232 0 232 -232 
WEB-plats 

fortfarande aktuel It att genomföra 

SUMMA -853 -40 813 -813 

318

318



Ombudgetering av investeringsanslag till 2016 (tkr) 

Y.~'.-~?_C! ':11-~~!?_() !'.1.r:?_~ _i;::_ ----------------~~-r:: ~ ~ ! !?_5. ~X~-~- -------------------------------------------------

lnvesteringsprojekt Budget Utfall Awikelse Begärd Motivering 
Projektnr Benämning 2015 2015 om budgetering 

1400 Kommunal ledningsplats -1843 -1976 -133 0 
1401 lnv bidrag kom ledningspla 1140 1221 81 0 
1403 KAMERAÖVERVAKNING -108 -40 68 -68 Återbäring, som överförs till 2016 i syfte att göra 
1403 KAMERAÖVERVAKNING 28 28 0 0 säkerhetshöjande åtgärder i kommunens fastigheter. 
1405 Inventarier -50 -6 44 -44 Pågående utbyte av inventarier. 
1406 RÄDDNINGSFORDON -18 697 -458 18239 0 
1406 RÄDDNINGSFORDON Bl 18820 581 -18 239 0 
1408 SKYDDSUTRUSTNING -79 -64 15 -15 Pågående utbyte av skyddsutrustning. 
1410 Uppgradering verks miljö -80 0 80 -80 Övergång till nytt verksamhetssystem sker 2017. 
1411 Mätinstrument miljö -20 0 20 -20 Inget behov av utbyte 2015. Överförs till 2016. 
1412 RÄDDNINGSUTRUSTNIN -124 -33 91 -91 Pågående utbyte av räddningsutrustning. 
1413 PASSAGESYSTEM/SKYDI -400 0 400 -348 Utbyte av passagesystem i del av kommunens fastigheter. 

SUMMA r -1413 -747 666 _,.,.-- -666 
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Ombudgetering av investeringsanslag till 2016 (tkr) 

Y.~.r-~?-~11'.1-~~!?_'?11)_~~-~-~: __________________ ~!!~_i:!_~$.~~-~-~.r-~~!~-------------------------------------------

I nvesteringsprojekt Budget Utfall Awikelse Begärd Motivering 
Projektnr Benämning 2015 2015 om budgetering 
1697 Stationshus 0 -216 -216 200 Budget för investeringsprojekt Stationshus, möbler, 

datorer och övriga inventarier 200 tkr finns 2016. 

Invigningen av Stations huset var dec 2015 därför fanns 

behovet av investeringar tidigare är beräknat. 

1635 Socialstyrelsens -50 0 50 -27 lnvesteringsprojektet med att införa metod systemet ASI 

metodsystem ASI Individ och familjeomsorg kommer att slutföras 2016. 

SUMMA , Il -50 -216 -166 173 

V/ Il -

·~-~~~-~~.r-~?-~!:1:1-~_E'.!?_'?_~~~-~-E'.:._________ ---------------------------------------------------------------------
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Ombudgetering av investeringsanslag till 2016 (tkr) 

.Y~.r.~.s..~.r:r.i.h..~~.s..c:ir.r.i.r.~.~~.:................................................................... . .......... Y.~.r.9 .. .c:ic::~ . .<?..ri:i.s..c:ir..~ ................................................................................................ . 

lnvesteringsprojekt Budget Utfall Avvikelse Begärd Motivering 
Projektnr Benämning 2015 2015 om budgetering 

NYCKELFRI HEMVARD MED INTEGRERAD 
TIDSHANTERING OCH 
PERSONALPLANERING Nytt verksamhetssystem kommer att implementeras under 

2016, och detta är en del av det nya systemet. Investeringen 

1702 -1800 0 1800 -1800 blev uppskjuten pga det försenade verksamhetssystemet. 

TRYGGHETSTELEFONER 

Nytt verksamhetssystem kommer att implementeras under 
2016, och detta är en del av det nya systemet. Investeringen 

1704 -720 0 720 -720 blev uppskjuten pga det försenade verksamhetssystemet. 

SUMMA -2520 0 2520 -2520 

Chef, verksamhetsområde: ~\tvllivLJlA.lv ·+~C-\Mv \fAJ)JJ lJ.u'\ 
·---------------------------------------------~--------------------------------------------~-----------------------------------------------
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2016-02-24 1 av 1 

 

 

KS § 28  Dnr KS 001622/2014 - 900 

Intern kontrollplan 2015 för kommunstyrelsen 

 
Beskrivning av ärendet Nämnderna och styrelsen ska inför varje verksamhetsår anta en särskild plan 

för den interna kontrollen. Av tillämpningsanvisningarna som 
kommunstyrelsen 2014-12-03 § 284 beslutat om framgår att varje 
verksamhetsområde rapporterar till den nämnd som ansvarar för 
verksamheten där de kontrollerade rutinerna tillämpas. 
 
I reglementet för intern kontroll (reviderat av kommunfullmäktige 2014-12-17 
§ 209) framgår att varje nämnd ska rapportera resultatet från uppföljningen av 
sina respektive interna kontrollplaner till kommunstyrelsen. Med utgångspunkt 
från nämndernas och styrelsernas rapporter ska kommunstyrelsen utvärdera 
kommunens samlade system för intern kontroll. I det fall förbättringar behöver 
göras ska kommunstyrelsen också ta initiativ till sådana.  

 
Underlag till beslutet Uppföljning av intern kontroll 2015 för kommunstyrelsen 
 
Yrkanden Ledamot Ingela Stefansson (S) yrkar: 

1. Bifall till tjänstemannaförslaget 
2. Uppdra åt förvaltningen att presentera en åtgärdsplan för röda markeringar 

 
Propositionsordningar Ordförande Bo Wendt (BP) ställer proposition på framfört yrkande och finner 

bifall för detsamma.  
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen: 

 
1. Uppföljningen av 2015 års interna kontrollplan för kommunstyrelsen 
godkänns 
 
2. Uppdra åt förvaltningen att presentera en åtgärdsplan för röda markeringar  
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 Tjänsteskrivelse  
 

160215\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (1) 

 
 

Datum: 2016-02-15 
Handläggare: Johan Lindén 
Dnr: KS 001622/2014 – 900 
Till: Kommunstyrelsen 
 

Beslutet skall expedieras till: 
Revisionen, Ekonomiavdelningen 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
 Uppföljning av intern kontroll 2015 för kommunstyrelsen  
 

Samråd har skett med: 
-- 
 

 
Uppföljning av intern kontrollplan 2015 för kommunstyrelsen 
 
Sammanfattning av ärendet 
Nämnderna och styrelsen ska inför varje verksamhetsår anta en särskild plan för den interna 
kontrollen. Av tillämpningsanvisningarna som kommunstyrelsen 2014-12-03 § 284 beslutat 
om framgår att varje verksamhetsområde rapporterar till den nämnd som ansvarar för verk-
samheten där de kontrollerade rutinerna tillämpas. 

 
I reglementet för intern kontroll (reviderat av kommunfullmäktige 2014-12-17 § 209) framgår 
att varje nämnd ska rapportera resultatet från uppföljningen av sina respektive interna kon-
trollplaner till kommunstyrelsen. Med utgångspunkt från nämndernas och styrelsernas rap-
porter ska kommunstyrelsen utvärdera kommunens samlade system för intern kontroll. I det 
fall förbättringar behöver göras ska kommunstyrelsen också ta initiativ till sådana.   
 

Aktuellt 
Kommunstyrelsen ansvarar likt övriga nämnder för uppföljningen av den interna kontrollpla-
nen för sin egen verksamhet. Av kommunstyrelsens reglemente framgår vilka ansvarsområde 
kommunstyrelsen har.  

 
Förvaltningen har sammanställt resultatet från de genomförda kontrollmoment som ingår i 
kommunstyrelsens egna interna kontrollplan för 2015. 
 

Förslag till beslut 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
1. Uppföljningen av 2015 års interna kontrollplan för kommunstyrelsen godkänns.   
 
 
 
Båstad 2016-02-15 
 
 
Johan Lindén 
Ekonomichef 
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Symbolförteckning	aktuellt	resultat

Intern kontrollplan återrapportering 2015 Grön	‐	inga	avvikelser
Gul	‐	mindre	betydelsefulla	avvikelser

Återrapporteringsdatum 2016-02-15 Röd	‐	avvikelser	‐	risk	föreligger

Återrapportering

Kommunstyrelsen

Rutin/system

Kontroll‐

m
om

ent

Kontroll‐

ansvar

Frekvens

	M
etod

Rutin

upprättad

Kontroll	

utförd	

Aktuellt	
resultat

K
vartal	1

K
vartal	2

K
vartal	3

K
vartal	4

Kommentar	
eventuella
	avvikelser/
åtgärder

Kommunledning

1.
Kontroll	av	
fattade	
delegationsbeslut

Kontroll	om	rätt	
delegat	har	fattat	
beslutet	och	att	
beslutet	anmälts	
till	rätt	nämnd/	
styrelse

Nämnd‐
sekreterare

Kontrolleras	
vid	varje	
utskick,	ca	
10g/år

Stickprov	3	
beslut/utskick

Ja Delvis
Gul

x

Kontroll	utförd	vid	tre	tillfällen.	Listorna	
med	anmälda	ärenden	från	IOF	avviker	då	
det	är	svår	att	avgöra	vad	beslutet	avser.	
Delegationsnummer	saknas	och	kan	ej	fås	
via	IOFs	system.	Bristen	är	påtalad	för	
tidigare	chef	för	IOF.		

2.

Rutin	för	kontroll	
av	registrerade	
allmänna	
handlingar

Kontroll	av	korrekt	
utförd	registrering	
i	Diabas

Registrator 4	ggr/år

Ett	aktuellt/	
pågående	ärende	för	
perioden	söks	i	
Diabas	och	
kontrolleras	uti‐från	
en	upprättad	
checklista.

Ja Delvis x

Kontroll	utförd	i	september	med	ett	flertal	
ärenden	samtidigt.	Registreringen	av	
ärenden	är	bra,	men	det	förekommer	
mindre	avvikelser.

3

Rutin	för	
besvarande	av	
skrivelser	till	
kommunen

Kontroll	av	att	
inkomna	skrivelser	
besvarats	
skyndsamt

Registrator 10	ggr/år

Stickprov	3	inkomna	
handlingar	l	gång.	
Stickprov	tas	på	
handlingar	som	
skickats	ut	i	
förvaltningen.

Ja Delvis x
Kontroll	utförd	i	september	med	ett	flertal	
ärenden	samtidigt.	Det	förekommer	
ärenden	som	ej	besvaras	skyndsamt.

4
Regler	för	
upphandling

Ramavtalstrohet
Upphand‐
lare

1	ggr/år se	bif	bilaga Inga	avvikelser
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Rutin/system

Kontroll‐

m
om

ent

Kontroll‐

ansvar

Frekvens

	M
etod

Rutin

upprättad

Kontroll	

utförd	

Aktuellt	
resultat

K
vartal	1

K
vartal	2

K
vartal	3

K
vartal	4

Kommentar	
eventuella
	avvikelser/
åtgärder

5
Regler	för	
upphandling

Direktupphandling	
och	dokumentation

Upphand‐
lare

1	ggr/år se	bif	bilaga Inga	avvikelser

6
Rutin	för	
representation

Kontroll	av	att	det	
är	rätt	attestant,	
deltagarlista,	syfte,	
rätt	moms	och	att	
reglemente	följs.

Ekonom
minst	1	
ggr/år

Kontroll	av	2	st	
verksamheter.

Ja Ja x

Ingen	större	anmärkning	förutom	några	
färre	brister.	Slutsatsen	från	det	
kontrollerade	urvalet	är	att	rutinen	
fungerar	bättre	än	tidigare	år.

7 Kundfakturering

Kontroll	att	
fakturor	innehåller	
rätt	uppgifter	och	
uppfyller	lagkrav

Ekonom 1	ggr/år
Stickprov	25	per	
förvaltning

x

Flertalet		fakturor	följer	den	lagstiftning	
som	finns.	Vid	brister	består	dessa	främst	
av	att	informationen	på	fakturorna	varit	
bristfällig.	En	instruktion	med	
skatteverkets	krav	har	upprättats.

8
Hantering	av	
leverantörsfaktur
or

Kontroll	av	
omfattning	och	
orsak	till	
betalningspåminne
lser	samt	att	ev.	
påminnelsekostna
der	konterats	rätt.

Ekonom 1	ggr/år
Föja	upp	inkomna	
påminnelser	från	
företag

x

Omfattningen	av	påminnelseavgifter	
bedöms	minska	i	och	med	införandet	av	e‐
fakturor.	Vanlig	orsak	till	
påminnelseavgifter	är	förekomsten	av	
många	attestanter	på	samma	faktura	
vilket	fördröjer	processen.	Även	om	
fakturor	kommer	via	e‐post	till	anställda	
kan	föranleda	försening	av	hantering.	
Kontering	av	påminnelseavgifter	är	
bristfällig,	fel	konto	används.	

9 Investeringar
Kontroll	att	
riktlinjer	för	
investeringar	följs	

Ekonom 1	ggr/år
Alla	transaktioner	
på	fem	projekt

x

Resultatet	av	kontrollen	visar	att	många	
enskilda	inköp	understiger	
beloppsgränsen	½	basbelopp	vilket	krävs	
för	att	utgöra	en	investering.
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Rutin/system

Kontroll‐

m
om

ent

Kontroll‐

ansvar

Frekvens

	M
etod

Rutin

upprättad

Kontroll	

utförd	

Aktuellt	
resultat

K
vartal	1

K
vartal	2

K
vartal	3

K
vartal	4

Kommentar	
eventuella
	avvikelser/
åtgärder

10
Rutin	för	
hantering	av	
SITHS‐kort

Kontroll	av	att	
riktlinjer	för	
hanteringen	av	
SITHS‐kort	följs.

SITHS‐
kortsansvar
ig

1	ggr/år

Kontroll	av	att	
personal	med	SITHS‐
kort	som	avslutad	
sin	tjänst	har	lämnat	
tillbaks	SITHS‐
kortet.

Ja Ja X
Alla	chefer	har	inte	utfört	sina	åtgärder	se	
bifogade	dokument	Internkontroll	SIS‐
kort

Teknik	&	Service

1
Försäljning	av	
biljetter	Malens	
Havsbad

Dokumentation,	
kontroll	och	
uppföljning	av	
upprättad	rutin

Administrat
ör

1	ggr/år Stickprov Ja Ja X

2
Kontanthanter‐
ing	Ungdomens	
hus

Dokumentation,	
kontroll	och	
uppföljning	av	
upprättad	rutin

Administrat
ör

1	ggr/år Stickprov Ja Ja X

3
Verksamhets‐
bidrag	
Idrottsföreningar

Kontroll	av	
närvarokort

Administrat
ör

2	ggr/år
Stickprov	i	samband	
med	bidragsansökan

Ja Ja X X

4
Leverantörs‐
fakturor

Kontroll	av	att	
leverantörsfaktur‐
or	överrensstäm‐
mer	med	avtal

Administrat
ör

1	ggr/år Stickprov Ja Ja X

5 VA‐Anslutning

Kontroll	av	
fastigheters	VA‐
anslutning	och	
debitering

Beställare	
VA

1	ggr/år Stickprov Ja Ja X
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Rutin/system

Kontroll‐

m
om

ent

Kontroll‐

ansvar

Frekvens

	M
etod

Rutin

upprättad

Kontroll	

utförd	

Aktuellt	
resultat

K
vartal	1

K
vartal	2

K
vartal	3

K
vartal	4

Kommentar	
eventuella
	avvikelser/
åtgärder

Samhällsbyggnad

1

Rutin	för		
fakturering	av	
plan‐	och	
kartavgifter

Kontroll	av	att	
fakturering	skett

Planassiste
nt

Kvartalsvis
Stickprov	på	2	st	
ärenden

Ja Ja

2
Dokumentation	
av	planbesked

Kontroll	av	de	olika	
momenten	i	
flödesschemat	för	
planbesked.

Se	separat	Bilaga	1	
"Anvisningar	
upprättande	av	
internkontrollplan	
planbesked"

Handläg‐
gare/	adm‐
inistratör	
på	planavd‐
elningen.	

Roterande	
uppdrag	
mellan	
handläg‐
garna.

En	gång	per	
halvår,	två	
ärenden	per	
handläggare
.

Samtliga	
planarkitekter	
respektive	assistent	
granskar	två	
ärenden	som	någon	
annan	än	en	själv	är	
handläggare	för.		

Ja Ja

Kontrollerna	gick	bra,	några	mindre	
avvikelser	gällande	diarieföringen	där	det	
bl	a	var	lite	oklart	om	ett	beslut	var	
skickat	till	kund.	Åtgärd:	ändrat	rutin	i	
diarieföringen	för	exp	av	beslut.

3
Rutin	för	
grundkarta:

Se	Bilaga	3	
"Anvisningar	
upprättande	av	
internkontrollplan	‐
grundkarta"

Handläggar
e	Kart/GIS

Roterande	
uppdrag	
mellan	
handläg‐
garna

En	karta	per	
halvår

Slumpmässigt	val	av	
en	grundkarta.	
Kontroll	av	arbetet	
med	grundkartan	
utifrån	
rutinbeskrivning.

Ja Ja Inga	betydande	avvikelser.
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Rutin/system

Kontroll‐

m
om

ent

Kontroll‐

ansvar

Frekvens

	M
etod

Rutin

upprättad

Kontroll	

utförd	

Aktuellt	
resultat

K
vartal	1

K
vartal	2

K
vartal	3

K
vartal	4

Kommentar	
eventuella
	avvikelser/
åtgärder

Samhällsskydd

1

Kontakt	med	den	
drab‐bade	för	
uppföljning	av	
räddningsinsats	
(brand	i	byggnad)	
samt	råd	och	stöd	
inom	10	
arbetsdagar

Kontroll	av	
genomförda	
insatser

Operativ	
chef

30/4,	31/8,	
31/12

Stickprov	(5)	från	
ärendehanterings‐
system	Daedalos

Ja Ja

Vid	de	fåtal	bränder	som	har	varit	fullt	
utvecklade	vid	vår	framkomst	eller	då	
ägare/egen	personal	har	släckt	branden	
har	uppföljning	skett.	Exempel	på	det	är	
en	villabrand	i	Torekov.	Vid	enstaka	
insatser	har	ingen	uppföljning	skett	och	
då	vid	händelser	som	klassas	som	
torrkokning.

Bildning	och	arbete

1
Kontering	IoF	‐	
även	B&A

Kontroll	av	
konteringens	
korrekthet.

Enhetschef	
IoF

Kvartalsvis
Stickprov	på	20	
fakturor

X X X X
Rutinerna	har	förbättrats	under	året	och		
avvikelserna	som	varit	har	varit	av	
mindre	betydelse.

2
Rutiner	för	
utbetalning	av	
försörjningsstöd

Kontroll	mot	
verksamhetssyste
met

IOF‐
assistent

Kvartalsvis
Stickprov	på	20	
utbetalningar.

X X X X Inga	anmärkningar.

3
Rekvisitionshante
ring	inom	
integration

Kontroll	av	
rekvisitionsblock

Teamledare Kvartalsvis
Stickprov	på	20	
rekvisationer	(olika	
block	när	flera	finns)

X X X X
Inga	avvikelser.	Samtliga	kontrollerade	
rekvisitioner	har	varit	korrekt	ifyllda.
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Bilaga: Metod kontroll "Regler för upphandling"

Rutin/System
Regler för upphandling

Kontrollmoment
Avtalstrohet - Svarar på hur avtalstrogna Båstads kommun är sina ramavtalsleverantörer
Direktupphandling - Svarar på hur många otillåtna/tillåtna direktupphandlingar som gjorts, det sammanlagda värdet på dessa, samt var/hur de är dokumenterade (om annat än Tendsign).

Kontrollansvar
Upphandlare

Frekvens
December årligen

Metod

1. Avtalstrohet
Ex.
Leverantör Ramavtal (ja/nej) ant transaktioner avtalstrohet i %
Leverantör 1 ja 200 28,57%
Leverantör 2 nej 400 57,14%
Leverantör 3 etc nej 100 14,29%

Sa transaktioner 700 100,00%

2. Direktupphandling och 
dokumentation

Ex.

Leverantör kontraktsvärde förfarande dokumenterad via

Leverantör 1 350 000 odir ej dok

Leverantör 2 200 000 dir ej dok

Leverantör 3 etc…. 100 000 dir Diabas

Sa kontraktsvärde 650 000

Rapportering till
Ekonomichef, kommunchef?

V/R Analys
Avtalstrohet: V=3, kännbar R=3, Möjlig =9
Direktupphandling och dokumentation: V=3, kännbar, R=4 Sannolik =12

Kommentar
Komplettera med ev. ytterligare kommentar för att förtydliga eller tillföra annan betydelsefull information.

Välj slumpmässigt ut 4 konton (2 tjänster, 2 varor) där vi haft ramavtal med samma leverantör under hela året. Av statistiken ska framgå leverantörsnamn, antal transaktioner och totalsumma. Markera A = 
avtalsleverantör och U = Leverantör utan avtal. Dividera antalet transaktioner från respektive grupp med totala antalet transaktioner.

Statistik över samtliga leverantörer och antal transaktioner samt totalsumma.  Sortera bort allt som inte är leverantör av vara eller tjänst under tex  k = krav, dvs myndigheter, skolor, bidrag mm.  Sortera  A = 
avtalsleverantörer och  U = Leverantörer utan "kända" avtal.  Sortera "U" i storleksordning "störst till minst". Kontrollera förfarande och dokumentation för de 20 översta positionerna. Alla "A" är kända avtal 
som tecknats genom Tendsign och därmed är ffu, öppningsprotokoll, anbud, utvärdering, tilldelningsbeslut och avtal dokumenterat. Alla avtal som gjorts i Tendsign finns att återfinna i Diasbas under samma 
dnr. Presentera enl tabell:
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Anvisningar upprättande av internkontrollplan – 
dokumentation av Planbesked 
Rutin/System	

Kontroll	av	ansökningarna	för	planbeskedens	olika	moment,	att	man	följer	lagen	om	att	
exploatör/sökanden	får	besked	om	hur	lång	handläggningstiden	kommer	att	bli.	Besked	skall	
lämnas	inom	en	fyra	månaders	period.		

Kontrollmoment	

Flödesschemat	för	planbesked	

1. Planbesked	söks
Kontrollmoment:		
Ansökan	måste	vara	skriftlig.	Är	ansökan	diarieförd?	
Finns	karta	över	området	bifogat	till	ansökan.	Ger	ansökan	en	tydlig	beskrivning	av	vad	
marken	är	avsedd	för,	annat	ändamål	mm.	
Gäller	förfrågan	ett	byggnadsverk,	finns	det	med	en	ritning	på	dess	karaktär?	
Finns	kontaktuppgifter	angivet	på	ansökan.	
Är	ärendet	lämnat	till	planmötet	för	tilldelning	av	handläggare?	

2. Handläggning
Kontrollmoment:		
Har	erforderliga	ritningar/handlingar	inkommit	som	krävs	för	att	ärendet	ska	vara	
komplett?	
Har	ärendet	varit	upp	på	planmötet	för	tilldelning	av	handläggare?	
Har	bekräftelse	skickats	med	tidsangivelse	för	handläggningen	till	sökanden	inom	4	
månader	från	ansökningsdatum?	
Är	planansökan	införd	på	planlistan	och	uppförd	under	rätt	rubrik?	

3. Beslut	fattas
Kontrollmoment:	
Om	ansökan	blivit	avslagen,	finns	motiveringar	till	beslutet?	Har	sökanden	blivit	
informerad?	
Vid	positivt	beslut,	har	besked	skickats	till	sökanden,	tillsammans	med	faktura	för	
planbeskedet.	
Är	beslutet	fattat	inom	4	månader	från	det	att	ansökan	är	komplett?	(vilket	krävs	enligt	
plan‐	och	bygglagen)	

4. Dags	att	börja	handläggningen
Kontrollmoment:	
Finns	egen	kontrollplan	för	handläggningen	av	planärenden,	se	bilaga	4	
”kontrollblankett	för	detaljplan	och	områdesbestämmelser”.	

Kontrollansvar	

	

Handläggare/assistent	på	planavdelningen.	

Bilaga 1 "Anvisningar upprättande av internkontrollplan planbesked"
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Frekvens	
	

	

En	gång	per	halvår,	två	ärenden	per	handläggare.	
	
Metod	
	
Samtliga	planarkitekter	respektive	assistent	granskar	två	ärenden	som	någon	annan	än	en	själv	
är	handläggare	för.			
	
Rapportering		till	
	
Samhällsbyggnadschefen	
	
V/R	Analys	

V=3	
R=2	
V/R=6	

 
	
Motivering	till	val	av	kontrollmoment	
Vi	har	missat	att	meddela	en	sökande	om	handläggningstiden	för	ett	planbesked	inom	en	4	
månaders	period.	Vi	behöver	få	bättre	kontroll	på	hanteringen	av	ansökningarna	när	de	stannat	
upp	för	olika	problemlösningar.		
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Anvisningar upprättande av internkontrollplan 
Rutin/System	

Som	kartunderlag	till	detaljplaner	används	en	sk	grundkarta.	Primärkartan	används	som	
grund	och	kvalitetssäkras	genom	platsbesök	och	utredningar.	En	grundkarta	tas	fram	inför	
den	tidpunkt	då	en	detaljplan	ska	på	utställning.	

Kontrollmoment	

Arbetet	börjar	med	att	kart/GIS	får	en	beställning	av grundkarta	från	Planavdelningen.	I	
beställningen	ska	det	framgå	vad	som	är	viktigt	i	just	detta	område	och	vart	fakturan	ska	
skickas.	
En	första	titt	på	vad	som	kan	behöva	utredas	görs	och	en	beställning	skickas	till	mätarna,	
som	utför	platsbesöket.	
När	mätningen	är	klar	tas	kartmaterialet	fram	och	anpassas	efter	en	rutinbeskrivning	för	
utseendet	i	kartan.		
Fastighetsindelning,	gemensamhetsanläggningar	och	servitut	i	området	beaktas	och	stäms	
av	mot	den	Fastighetsförteckning	Planavdelningen	köper	från	Lantmäteriet.	
För	att	underlätta	för	både	handläggare	och	granskare	av	grundkartan	och	detaljplanen	
försöker	vi	presentera	alla	grundkartor	på	ett	standardiserat	sätt	när	det	gäller	färgval	och	
utseende	på	olika	objekt.	Alla	områden	är	unika	och	ibland	får	man	använda	sig	av	
specialare.	
För	att	få	information	om	kända	VA‐ledningar	i	området	ska	NSVA	kontaktas.	En	kontroll	
mot	de	gas‐ledningar	vi	får	från	EON	ska	göras	för	att	se	om	det	finns	gasledningar	i	
området.	
När	kartan	är	klar	levereras	den	tillsammans	med	information	om	koordinat‐	och	
höjdsystem	till	handläggare	på	planavdelningen.	
Kart/GIS	sköter	själva	all	dokumentation	och	fakturering	kring	grundkartan.	Kostnaden	för	
grundkartan	fastställs	enligt	gällande	taxa.	

Kontrollansvar	

Handläggare	på	kart/GIS.	

Frekvens		

En	karta	per	halvår.	

Metod	

Handläggaren	väljer	slumpmässigt	ut	en	grundkarta	som	producerats	under	halvåret.	Sedan	
följs	arbetet	med	grundkartan	från	beställning	till	fakturering	och	kontrollerar	att	allt	är	
gjort	enligt	rutinbeskrivningen.	

Rapportering	till	

Verksamhetschef	

V/R	Analys		

V=3	
R=2	
V/R=6	

Bilaga 3 "Anvisningar upprättande av internkontrollplan ‐ grundkarta"
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