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KS § 86 Dnr KS 000863/2016 - 900 

Svar på motion angående IOP - Idéburet offentligt partnerskap 

Beskrivning av ärendet Idéburet offentligt partnerskap (IOP) är en partnerskapsrelation mellan den 
offentliga och den idéburna sektorn för att stötta en verksamhet som hanterar 
någon form av samhällsutmaning.  
Med bakgrund av detta önskar kommunstyrelsen, efter en motion av 
Liberalerna och Miljöpartiet i Båstad, att kommunen utreder möjligheterna för 
IOP i Båstads kommun.  

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från stabschef/utvecklingsstrateg Brita Jervidalo Jensen, 
daterad 2017-03-09. 
Inkommen motion från Liberalerna och Miljöpartiet, daterad juni 2016.  

Förvaltningens förslag 1. Båstads kommun beaktar IOP som möjlig avtalsform när förutsättningarna
gör det möjligt.

Yrkanden Gösta Gebuaer (C): Motionen bifalls. 

Propositionsordningar Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag med Gösta Gebauers 
yrkande och finner att arbetsutskottet beslutat bifall detsamma.      

Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Motionen bifalls.

2. Båstads kommun beaktar IOP som möjlig avtalsform när förutsättningarna
gör det möjligt.
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Datum: 2017-03-09 
Handläggare: Brita Jervidalo Jensen 
Dnr: KS 000863/2016 – 900 
Till: Kommunfullmäktige 
 

Beslutet skall expedieras till: 
Liberalerna och Miljöpartiet, Brita Jervidalo Jensen 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Inkommen motion från Liberalerna och Miljöpartiet, daterad juni 2016  
 

Samråd har skett med: 
-- 
 

 
Svar på motion - IOP - Idéburet offentligt partnerskap 
 
Sammanfattning av ärendet 
Idéburet offentligt partnerskap (IOP) är en partnerskapsrelation mellan den offentliga och den 
idéburna sektorn för att stötta en verksamhet som hanterar någon form av samhällsutmaning.  
Med bakgrund av detta önskar kommunstyrelsen, efter en motion av Liberalerna och 
Miljöpartiet i Båstad, att kommunen utreder möjligheterna för IOP i Båstads kommun.  
 

Aktuellt 
Idag arbetar flera kommuner (ex Malmö Stad) och regioner (ex Region Skåne) med IOP som en 
modell för samverkan mellan idéburen och offentlig sektor. IOP kan beskrivas som en relativt 
ny modell som används när inte traditionellt föreningsbidrag eller upphandling är en lämplig 
form.  
 
När används IOP? 
När kommunen stödjer en organisation eller förenings allmänna arbete är föreningsbidrag den 
traditionellt bästa form för stöd.  
I de fall kommunen söker en specifik tjänst, och det finns flera potentiella leverantörer eller 
lösningar, skal tjänsten upphandlas.  
Om det däremot gäller en specifik verksamhet som bedrivs, eller kan bedrivas, av idéburna 
organisationer – och som kommunen är intresserad av att stödja – då kan ett idéburet 
offentligt partnerskap vara rätt form. Ibland beskrivs IOP som ett mellanled mellan 
upphandling och bidrag och som kompletterar möjligheterna för både offentliga och ideella 
aktörer. Många av exemplen på partnerskap finns inom socialt arbete, ex i Båstads kommun 
finns ett IOP-avtal mellan Region Skåne och Båstad fontänhus.  
 
Lokala överenskommelser 
Under vinter 2016/vår 2017 arbetar en grupp tjänstepersoner från kommunerna inom 
Familjen Helsingborg med att ta fram en modell för lokala överenskommelser mellan 
kommunerna och idéburen sektor. Uppdraget från Familjen Helsingborg har getts Ängelholm 
som samordnar arbetet och Båstad har deltagit i arbetsgruppen som tar fram modellen. Under 
våren 2017 kommer det läggas fram ett förslag till kommundirektörsgruppen samt styrelsen 
för Familjen Helsingborg. Därefter distribueras modellen till kommunerna. Modellen skal på 
sikt finnas som underlag för de kommuner som vill utveckla och förbättra samspelet, 
samverkan och partnerskap mellan kommun och idéburen sektor. Lokala överenskommelser 
bygger på sex principer; självständighet och oberoende, dialog, kvalitet, långsiktighet, 
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öppenhet och insyn och mångfald. I dialog mellan ex kommun och föreningsliv förs det samtal  
och diskussioner kring principerna, åtaganden och värdegrund vilket mynnar ut i en 
överenskommelse (”spelregler”) som både kommun och föreningsliv står bakom.  
 
Alltså finns det två samverkansformer för att arbeta tillsammans med idéburen sektor ; 

 Lokala överenskommelser är en avsiktsförklaring och viljeyttring för att tillsammans 
hitta långsiktiga hållbara lösningar på samhällsutmaningar.  

 IOP är en avtalsform som tar samverkan ett steg längre och identifierar ett specifikt 
område där partnerskapet/avtalet gäller.    

 

Övervägande/framtid 
Då arbetet med modellen för lokala överenskommelser inom Familjen Helsingborg snart är 
klart (vår 2017) är det bra att invänta och använda det som underlag för överenskommelser 
lokalt inom Båstads kommun. IOP som avtalsform är framförallt aktuellt för tjänster inom 
socialt arbete och bör beaktas som möjlig avtalsform från fall till fall. Upphandlingsenheten bör 
ansvara för att undersöka och besluta om och när IOP är aktuellt.  
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
1. Båstads kommun beaktar IOP som möjlig avtalsform när förutsättningarna gör det möjligt.    
 
 
 
Båstad 2017-03-09 
 
 
Brita Jervidalo Jensen 
Stabschef/ledningsstrateg 
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M OTION 

BÅSTADS KO MMUN 
Kommunstyrelsen 

Samhället är större än marknaden och staten. Välfärden är mer än det som 

skattekronorna betalar. Så har det alltid varit och så kommer det alltid att vara. 

I grunden bygger välfärden på att vi som samhällsmedlemmar bryr oss om 

varandra. Den omtanken får inte avgränsas till att enbart handla om att betala 

skatt. Då blir samhället kallt och svagt. 

När samhället/kommunen står för nya utmaningar så tror vi på samverkan 

mellan olika aktörer. Vi tror på ldeburet offentligt partnerskap {IOP). Vi tror 

också på relationer mellan ideburna organisationer och kommunen för att lösa 

vissa samhällsproblem/utmaningar. 

Det finns flera organisationer som redan har testat att ingå ett partnerskap 

med en kommun för att driva en social verksamhet. 

Kommunen är inte tvingad att upphandla all verksamhet som drivs av externa 

parter. Enligt EU-kommissionens jurister och den svenska regeringen ska varje 

lokal myndighet (ex.vis kommun) bestämma lämpligt finansieringsverktyg 

utifrån verksamhetens syfte och brukarnas behov. Att ingå ett ideburet 

partnerskap är alltså juridiskt möjligt. 

Därför vill vi att: 

Kommunen utreder möjligheterna för IOP - ldeburet offentligt partnerskap i 

vårkommun. 

Tanken är att vi därefter ska kunna hitta former för partnerskap som hanterar 

någon form av samhällsutmaningar. 

Juni 2016 

LIBERALERNA I BÅSTAD 

~~~ 
MILJÖPARTIET I BÅSTAD 

~ <2?(c_z_ 
Hans Ekwurtzel 
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KS § 92  Dnr KS 000303/2017 - 900 

Tillfällig beredning för översyn av program för folkhälsa, trygghet 
och säkerhet 

 
Beskrivning av ärendet Beredningen för välfärd och kultur har på uppdrag av kommunfullmäktige 

utarbetat grunden till detta program 2014. Programmet har nu setts över och 
reviderats av en tillfällig beredning. Syftet med programmet är att presentera 
den politiska viljeinriktningen för folkhälso-, trygghets och säkerhetsarbetet i 
kommunen.       

 
Underlag till beslutet Beslut från den tillfälliga beredningen angående revidering av program för 

folkhälsa, trygghet och säkerhet i Båstads kommun. 
Översyn och revidering av Program för folkhälsa, trygghet och säkerhet.      

 
Förslag från den tillfälliga 1. Bilagt förslag till reviderat program för folkhälsa, trygghet och säkerhet i 
beredningen Båstads kommun skickas till kommunfullmäktige för antagande, via 

kommunstyrelsen. 
 
2. Beredningen föreslår att programmet utvärderas och revideras senast år 
2025. 

 
Notering Kerstin Gustafsson (M) deltar ej i beslutet. 
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: 

 
1. Den tillfälliga beredningens förslag till reviderat program för folkhälsa, 
trygghet och säkerhet i Båstads kommun överlämnas till kommunstyrelsen 
utan förslag till eget yttrande.       
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fru BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Tillfällig beredning för översyn av program 
för folkhälsa, trygghet och säkerhet 

2017-03-20 

Plats och tid: 

Beslutande: 

Övriga 
närvarande: 

Utses att justera: 
Justeringens 
plats och tid: 

Kommunkontoret i Båstad, måndagen den 20 mars 2017 kl 13.00. 

Marianne Mjöberg Eriksson (BP), ordförande 
Irene Ebbesson (S), vice ordförande 
Kerstin Johansson (BP), ledamot 
Carl-Magnus Fröjdh (M), ledamot 
Thomas Andersson (L), ledamot 
Ingrid Björkman (BP), ej tjänstgörande ersättare 

Henrik Andersson, sekreterare. 

Kerstin Johansson. 

Omedelbar justering, kommunkontoret i Båstad. 

Sida 

lav 3 

Sekreterare ~-~ __ ..,__d__------"-=---=----------Paragrafer §§ 1-2 
Henrik Andersson 

Ordförande 

Juste rare 
Kerstin Johans~r 

ANSLAGSBEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Politiskt organ: 

Sammanträdesdatum: 

Anslaget är uppsatt: 

Förvaringsplats 
för protokollet: 

Underskrift 

Tillfällig beredning för översyn av program för folkhälsa, trygghet och säkerhet 

2017-03-20 

Från och med 2017-03-21 till och med 2017-04-11 

Kommunkontoret i Båstad 

~L 
Henrik Andersson 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Tillfällig beredning för översyn av program 2017-03-20 
för folkhälsa, trygghet och säkerhet 

§1 

Val av justeringsperson 

Sida 

2 av 3 

Beskrivning av ärendet Beredningen ska utse en ledamot som tillsammans med ordföranden justerar 
dagens protokoll. 

Beslut Beredningen beslutar: 

1. Kerstin Johansson (BP) utses som justeringsperson. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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rru BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Tillfällig beredning för översyn av program 
för folkhälsa, trygghet och säkerhet 

2017-03-20 3 av 3 

§2 Dnr KS 000303/2017 - 900 

Beslut angående revidering av program för folkhälsa, trygghet 
och säkerhet i Båstads kommun 

Beskrivning av ärendet Beredningen för välfärd och kultur har på uppdrag av kommunfullmäktige 
utarbetat grunden till detta program 2014. Programmet har nu setts över och 
reviderats av en tillfällig beredning. Syftet med programmet är att presentera 
den politiska viljeinriktningen för folkhälso-, trygghets- och säkerhetsarbetet 
i Båstads kommun. 

Beslut Beredningen beslutar: 

1. Bilagt förslag till reviderat program för folkhä lsa, trygghet och säkerhet i 
Båstads kommun skickas till kommunfullmäktige för antagande, via 
kommunstyrelsen. 

2. Beredningen föreslår att programmet utvärderas och revideras senast 
år 2025. 

usterandes si iaturer 
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Översyn och revidering av 

Program för folkhälsa, trygghet 

och säkerhet i Båstads kommun 

Båstads kommuns vision: 

Båstads kommun skapar ett bättre sätt att leva genom att 
vara en attraktiv förebild, på alla sätt i alla sammanhang. 

Förebild 
År 2030 är Båstads kommun en förebild för ett friskt liv 
och hållbart entreprenörskap. Kommunen attraherar de 

människor som vill värna det sunda livet och 
utveckla kunskap, kultur och affärer. 

Varumärket Båstad står djupt rotat i idrotten, upplevelsen 
och investeringsviljan. Genom att välkomna nya ideer, 

utveckling och nya människor skapas förutsättningar för 
den lilla kommunens framtid; för alla som vill något. 

Attraktion 
Båstads kommun attraherar genom tillvaratagande av resurser. 

Självklart skyddas råvaror, miljö och naturvärden genom att 
sätta det hållbara livet i fokus. 

I den attraktiva kommunen är människans lika värde och 
möjlighet att påverka grundläggande i utvecklingen. 

Båstads kommun är en kreativ mötesplats för olika människor, 
erfarenheter och kompetenser; för företag och organisationer 
där innovationer lätt växer fram. Öppenhet, tillit och socialt 

kapital blir en självklar arena för alla. 

Mod 
I Båstads kommun känner vi våra utmaningar och genom 

vår snabbrörlighet har vi förmågan att anpassa oss till 
omgivningens krav. 

Vi väljer aktivt och har modet att prioritera. Vårt mod 
visar vägen och skapar en attraktiv förebild. 

Båstads kommun är en viktig part för att öka samarbeten med 
andra kommuner, regioner och länder, i syfte att skapa 

goda förutsättningar för alla medborgare. 
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Inledning 

Beredningen för välfärd och kultur har på uppdrag av kommunfullmäktige utarbetat grunden till 
detta program 2014. Programmet har setts över och reviderats 2017 av en tillfällig beredning. 

Syftet med programmet är att presentera den politiska viljeinriktningen för folkhälso-, trygghets
och säkerhetsarbetet i Båstads kommun. 

Social sammanhållning, gemenskap och delaktighet stärker den psykiska och fysiska hälsan. Goda 
sociala relationer och en känsla av att ingå i ett sammanhang är viktiga för att ge människor en 
identitet och en känsla av samhörighet. Att främja kommuninvånarnas möjlighet till gemenskap 
och delaktighet är en viktig del i arbetet med att förhindra socialt utanförskap i kommunen. 

Specifikt bör grupper med ökat behov av socialt stöd prioriteras, såsom utsatta barn och 
unga, äldre och funktionsnedsatta. 

En frisk befolkning lägger grunden för ett välmående samhälle och en god samhällsekonomi. 
Därför är folkhälsoarbetet viktigt både för samhället och för individen. Folkhälsoarbetet innebär 
befolkningsinriktade insatser som antingen kan vara sjukdomsförebyggande, de syftar då till att 
förhindra sjukdomar, eller hälsofrämjande, då fokus är att stärka människors egen förmåga att 
göra hälsosamma val. Ett framgångsrikt folkhälsoarbete förutsätter att folkhälsoaspekterna 
integreras i de verksamheter som redan i dag bedrivs i kommunen. 

Sambandet mellan välfärd och folkhälsa är starkt. Trygghet är en av förutsättningarna för en 
god hälsa. Bland annat innefattar begreppet egen försörjning, kunskap och arbetsro i skolan, 
tillgång till god vård vid behov, samt att kunna röra sig säkert i kommunen. Medan hälsa är ett 
tillstånd hos den enskilda individen betecknar folkhälsa det allmänna hälsotillståndet hos en 
hel befolkning. En god folkhälsa handlar om att så många som möjligt ska ha en god fysisk och 
psykisk hälsa, samt att den ska vara på lika villkor. 

I 
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Program för folkhälsa, trygghet och säkerhet i Båstads kommun 

• Skapa tillgängliga, sociala mötesplatser och kommunikationer för olika åldersgrupper 
och funktionsnedsatta genom att stödja föreningslivet och planera miljöer som 
främjar delaktighet och gemenskap. Det ska vara lätt att nå dessa med allmänna 
färdmedel. 

• Få fler kommuninvånare i arbete. Kommunen ska verka för en minskning av antalet 
ekonomiskt utsatta barn och pensionärer. 

• Få fler ungdomar sysselsatta. Kommunen, föreningslivet, näringslivet och andra 
aktörer ska samverka för att erbjuda arbetstillfällen. 

• Kommunen ska föregå med goda exempel när det gäller att vara en hälsofrämjande 
arbetsplats och bidra till nätverks bildande med näringslivet och andra 
samhällsaktörer. 

• Öka kommuninvånarnas kunskap om psykosocial ohälsa. Skapa en bättre psykosocial 
hälsa för både barn och vuxna med stöd av särskilt riktade insatser. Elevhälsan ska 
utgöra en viktig resurs inom skolan. 

• Sträva efter en jämlik hälsa för alla kommuninvånare genom att minska den fysiska 
och psykiska ohälsan. 

• Det ska vara enkelt, säkert och inbjudande att promenera eller cykla. Det ska finnas 
miljöer och anläggningar som inbjuder till vardagsmotion och lek för alla åldrar. 

• Minska antalet olyckor, tillfällen till brott samt känslan av otrygghet genom att i 
samhällsplaneringen beakta trygga och säkra offentliga miljöer. 

• Alla kommuninvånare ska ha förmågan att förebygga och agera vid olyckor och brand. 
Ingen ska omkomma, skadas eller drabbas av brand i hemmet. 

• Alla kommuninvånare ska ges förbättrad kunskap om kostens betydelse, goda 
matvanor och en sund vikt. Den mat som serveras i kommunens regi ska vara 
miljövänlig, hälsosam och näringsriktig. v 

• Minska den generella alkoholkonsumtionen bland kommuninvånarna och stödja 
ungdomar att skjuta upp sin alkoholdebut. 

• Belysa riskerna när det gäller missbruk av narkotika, mediciner, alkohol, 
tobak och spel. Båstad ska vara en narkotika- och dopningsfri kommun. 

• Kommunen ställer sig bakom "Ett rökfritt Sverige 2025", som innebär att rökningen 
ska minska till mindre än fem procent av befolkningen till år 2025. 
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Planering, genomförande och uppföljning 

Programmet ligger till grund för vad som ska nås i det långsiktiga genomförandet av 
folkhälso-, trygghets- och säkerhetsverksamheten i Båstads kommun. Programmets 
intentioner uppnås genom samverkan med andra och engagemang som en framgångsfaktor 
i arbetet för en god fo lkhälsa samt en trygg och säker kommun. 

Utifrån detta program har kommunstyrelsen och berörda nämnder ansvar för att beakta 
programmets innehåll vid upprättande av nämndsplaner som beskriver vad som ska göras. 

Förvaltningen hanterar hur verksamheten ska genomföras inom kommunens verksamhets
områden. 

I samband med kommunens årsredovisning följs programmet upp. Kommunfullmäktige 
utvärderar programmet och beslutar när det ska revideras, dock senast år 2025. 

Båstads kommun 
Vångavägen 2 
269 80 Båstad 
0431-770 00 
bastads.komm un@bastad.se 
www.bastad.se 

Folkhälsomyndigheten 
www.folkhalsomyndigheten.se 

Livsmedelsverket 
www.livsmedelsverket.se 

Region Skåne 
www.skane.se 

Kommunförbundet Skåne 
www.kfsk.se 

Sveriges Kommuner och Landsting 
www.skl.se 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
www.msb.se 

Socialstyrelsen 
www.socialstyrelsen.se 

Inspektionen för vård och omsorg 
www.ivo.se 

( 

( 
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Översyn och revidering av 

Program för folkhälsa, trygghet 

och säkerhet i Båstads kommun 

Båstads kommuns vision: 

Båstads kommun skapar ett bättre sätt att leva genom att 
vara en attraktiv förebild, på alla sätt i alla sammanhang. 

Förebild 
År 2030 är Båstads kommun en förebild för ett friskt liv 
och hållbart entreprenörskap. Kommunen attraherar de 

människor som vill värna det sunda livet och 
utveckla kunskap, kultur och affärer. 

Varumärket Båstad står djupt rotat i idrotten, upplevelsen 
och investeringsviljan. Genom att välkomna nya ideer, 

utveckling och nya människor skapas förutsättningar för 
den lilla kommunens framtid; för alla som vill något. 

Attraktion 
Båstads kommun attraherar genom tillvaratagande av resurser. 

Självklart skyddas råvaror, miljö och naturvärden genom att 
sätta det hållbara livet i fokus. 

I den attraktiva kommunen är människans lika värde och 
möjlighet att påverka grundläggande i utvecklingen. 

Båstads kommun är en kreativ mötesplats för olika människor, 
erfarenheter och kompetenser; för företag och organisationer 
där innovationer lätt växer fram. Öppenhet, tillit och socialt 

kapital blir en självklar arena för alla. 

Mod 
I Båstads kommun känner vi våra utmaningar och genom 

vår snabbrörlighet har vi förmågan att anpassa oss till 
omgivningens krav. 

Vi väljer aktivt och har modet att prioritera. Vårt mod 
visar vägen och skapar en attraktiv förebild. 

Båstads kommun är en viktig part för att öka samarbeten med 
andra kommuner, regioner och länder, i syfte att skapa 

goda förutsättningar för alla medborgare. 
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Inledning 

Beredningen för välfärd och kultur har på uppdrag av kommunfullmäktige utarbetat grunden till 
detta program 2014. Programmet har setts över och reviderats 2017 av en tillfällig beredning. 

Syftet med programmet är att presentera den politiska viljeinriktningen för folkhälso-, trygghets
och säkerhetsarbetet i Båstads kommun. 

Social sammanhållning, gemenskap och delaktighet stärker den psykiska och fysiska hälsan. Goda 
sociala relationer och en känsla av att ingå i ett sammanhang är viktiga för att ge människor en 
identitet och en känsla av samhörighet. Att främja kommuninvånarnas möjlighet till gemenskap 
och delaktighet är en viktig del i arbetet med att förhindra socialt utanförskap i kommunen. 

Specifikt bör grupper med ökat behov av socialt stöd prioriteras, såsom utsatta barn och 
unga, äldre och funktionsnedsatta. 

En frisk befolkning lägger grunden för ett välmående samhälle och en god samhällsekonomi. 
Därför är folkhälsoarbetet viktigt både för samhället och för individen. Folkhälsoarbetet innebär 
befolkningsinriktade insatser som antingen kan vara sjukdomsförebyggande, de syftar då till att 
förhindra sjukdomar, eller hälsofrämjande, då fokus är att stärka människors egen förmåga att 
göra hälsosamma val. Ett framgångsrikt folkhälsoarbete förutsätter att folkhälsoaspekterna 
integreras i de verksamheter som redan i dag bedrivs i kommunen. 

Sambandet mellan välfärd och folkhälsa är starkt. Trygghet är en av förutsättningarna för en 
god hälsa. Bland annat innefattar begreppet egen försörjning, kunskap och arbetsro i skolan, 
tillgång till god vård vid behov, samt att kunna röra sig säkert i kommunen. Medan hälsa är ett 
tillstånd hos den enskilda individen betecknar folkhälsa det allmänna hälsotillståndet hos en 
hel befolkning. En god folkhälsa handlar om att så många som möjligt ska ha en god fysisk och 
psykisk hälsa, samt att den ska vara på lika villkor. 

I 
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Program för folkhälsa, trygghet och säkerhet i Båstads kommun 

• Skapa tillgängliga, sociala mötesplatser och kommunikationer för olika åldersgrupper 
och funktionsnedsatta genom att stödja föreningslivet och planera miljöer som 
främjar delaktighet och gemenskap. Det ska vara lätt att nå dessa med allmänna 
färdmedel. 

• Få fler kommuninvånare i arbete. Kommunen ska verka för en minskning av antalet 
ekonomiskt utsatta barn och pensionärer. 

• Få fler ungdomar sysselsatta. Kommunen, föreningslivet, näringslivet och andra 
aktörer ska samverka för att erbjuda arbetstillfällen. 

• Kommunen ska föregå med goda exempel när det gäller att vara en hälsofrämjande 
arbetsplats och bidra till nätverks bildande med näringslivet och andra 
samhällsaktörer. 

• Öka kommuninvånarnas kunskap om psykosocial ohälsa. Skapa en bättre psykosocial 
hälsa för både barn och vuxna med stöd av särskilt riktade insatser. Elevhälsan ska 
utgöra en viktig resurs inom skolan. 

• Sträva efter en jämlik hälsa för alla kommuninvånare genom att minska den fysiska 
och psykiska ohälsan. 

• Det ska vara enkelt, säkert och inbjudande att promenera eller cykla. Det ska finnas 
miljöer och anläggningar som inbjuder till vardagsmotion och lek för alla åldrar. 

• Minska antalet olyckor, tillfällen till brott samt känslan av otrygghet genom att i 
samhällsplaneringen beakta trygga och säkra offentliga miljöer. 

• Alla kommuninvånare ska ha förmågan att förebygga och agera vid olyckor och brand. 
Ingen ska omkomma, skadas eller drabbas av brand i hemmet. 

• Alla kommuninvånare ska ges förbättrad kunskap om kostens betydelse, goda 
matvanor och en sund vikt. Den mat som serveras i kommunens regi ska vara 
miljövänlig, hälsosam och näringsriktig. v 

• Minska den generella alkoholkonsumtionen bland kommuninvånarna och stödja 
ungdomar att skjuta upp sin alkoholdebut. 

• Belysa riskerna när det gäller missbruk av narkotika, mediciner, alkohol, 
tobak och spel. Båstad ska vara en narkotika- och dopningsfri kommun. 

• Kommunen ställer sig bakom "Ett rökfritt Sverige 2025", som innebär att rökningen 
ska minska till mindre än fem procent av befolkningen till år 2025. 
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Planering, genomförande och uppföljning 

Programmet ligger till grund för vad som ska nås i det långsiktiga genomförandet av 
folkhälso-, trygghets- och säkerhetsverksamheten i Båstads kommun. Programmets 
intentioner uppnås genom samverkan med andra och engagemang som en framgångsfaktor 
i arbetet för en god fo lkhälsa samt en trygg och säker kommun. 

Utifrån detta program har kommunstyrelsen och berörda nämnder ansvar för att beakta 
programmets innehåll vid upprättande av nämndsplaner som beskriver vad som ska göras. 

Förvaltningen hanterar hur verksamheten ska genomföras inom kommunens verksamhets
områden. 

I samband med kommunens årsredovisning följs programmet upp. Kommunfullmäktige 
utvärderar programmet och beslutar när det ska revideras, dock senast år 2025. 

Båstads kommun 
Vångavägen 2 
269 80 Båstad 
0431-770 00 
bastads.komm un@bastad.se 
www.bastad.se 

Folkhälsomyndigheten 
www.folkhalsomyndigheten.se 

Livsmedelsverket 
www.livsmedelsverket.se 

Region Skåne 
www.skane.se 

Kommunförbundet Skåne 
www.kfsk.se 

Sveriges Kommuner och Landsting 
www.skl.se 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
www.msb.se 

Socialstyrelsen 
www.socialstyrelsen.se 

Inspektionen för vård och omsorg 
www.ivo.se 

( 

( 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2017-03-22 1 av 1

 

 

KS § 83  Dnr KS 001623/2014 - 903 

Tolkning och tillämpning av arvodesreglemente för Båstads 
kommun 

 
Beskrivning av ärendet Under vintern 2016 uppmärksammades en rad brister i hanteringen av 

ersättningar till förtroendevalda i Båstads kommun.  Detta ledde till en rad 
tidningsartiklar i lokal media under vintern 2016/2017. 

 
 I samband med detta gav kommunstyrelsen förvaltningen i uppdrag att se över 

tolkningar av arvodesreglementet (i enlighet med § 17 i arvodesreglementet). 
Detta har lett fram till dokumentet Tolkning och tillämpning av 
arvodesreglemente. Dokumentet ska beslutas i kommunstyrelsen och biläggs 
till arvodesreglementet. 

 
 Tolkning och tillämpningen av arvodesreglementet bygger på att fastställa 

ansvar, kvalitetssäkra dokumentation och utbilda förtroendevalda.  
 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Olof Nilsson, daterad 2017-03-13. 

Tolkning och tillämpning av arvodesreglemente för Båstads kommun.   
 
Förvaltningens förslag 1. Anta Tolkning och tillämpning av arvodesreglementet för Båstads kommun. 
 
Föredragande Kanslichef Catharina Elofsson föredrar ärendet. 
 
Yrkanden Gösta Gebauer (C): Bifall till förvaltningens förslag med tillägget att 

arvodesreglementet kompletteras med en ny blankett för egna företagare.   
 
Kerstin Gustafsson (M): Bifall till Gösta Gebauers tilläggsyrkande.    

 
Propositionsordningar Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag med Gösta Gebauers 

tilläggsyrkande och finner att arbetsutskottet beslutat bifalla detsamma.      
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

 
1. Anta Tolkning och tillämpning av arvodesreglementet för Båstads kommun. 
 
2. Arvodesreglementet kompletteras med en ny blankett för egna företagare.     
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 Tjänsteskrivelse  
 

170313\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (2) 

 
Datum: 2017-03-13 Till: Kommunstyrelsen 
Handläggare: Olof Nilsson 
Dnr: KS 001623/2014 – 903 

 
Tolkning och tillämpning av arvodesreglemente för Båstads kommun 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
1. Anta Tolkning och tillämpning av arvodesreglementet för Båstads kommun. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Under vintern 2016 uppmärksammades en rad brister i hanteringen av ersättningar till 
förtroendevalda i Båstads kommun.  Detta ledde till en rad tidningsartiklar i lokal media under 
vintern 2016/2017. 
 
I samband med detta gav kommunstyrelsen förvaltningen i uppdrag att se över tolkningar av 
arvodesreglementet (i enlighet med § 17 i arvodesreglementet). Detta har lett fram till 
dokumentet Tolkning och tillämpning av arvodesreglemente. Dokumentet ska beslutas i 
kommunstyrelsen och biläggs till arvodesreglementet. 
 
Tolkning och tillämpningen av arvodesreglementet bygger på att fastställa ansvar, 
kvalitetssäkra dokumentation och utbilda förtroendevalda.   
 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade den 26 november 2014 om arvodesreglemente för förtroende-
valda. Reglementet började gälla den 1 januari 2015. Utöver detta finns inga instruktioner om 
tillämpning. 
  
Under 2016 upptäcktes brister i hanteringen av arvoden och ersättningar. Detta ledde till en 
rad tidningsartiklar under vintern 2016/2017 om förtroendevaldas ersättningar i Båstads 
kommun. Kommunstyrelsen gav förvaltningen i uppdrag att ta fram tolkningar av arvodesreg-
lementet för att lösa bristerna. 
 
Aktuellt 
Bristerna som uppkommit vid hanteringen av ersättningar till förtroendevalda kan summeras 
till följande: 
 

 Ersättningsanspråk har inkommit med bristande dokumentation om närvaro. 
 Ersättningsanspråk har inkommit med aktiviteter som ligger utanför uppdraget. 
 Yrkande om förlorad arbetsinkomst har inkommit med bristande underlag. 
 Felaktiga utbetalningar av ersättningar har gjorts. 

 
För att lösa bristerna går det att tolkning, tillämpning och gällande lagstiftning (kommunalla-
gen). Med bakrund av det har det framtagits ett dokument för Tolkning och tillämpning av ar-
vodesreglemente. I dokumentet framhålls bland annat följande delar: 
 

 Ansvaret för ersättningar knyts till ordförande i det politiska organ som denne styr. 
 Alla aktiviteter, utom ordinarie sammanträden, ska sanktioneras av ordförande innan 

ersättningar utbetalas. 
 Dokumentation om närvaro ska finnas vid alla aktiviteter. 
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 Förlorad arbetsinkomst ska alltid åtföljas av underlag som styrker förlusten. 
 Uträkning av förlorad arbetsinkomst sker innan attestering. 
 Kommunstyrelsen, eller den som delegerats ansvaret, hanterar samtliga ärenden där 

det råder oenighet mellan ordförande och den som yrkar om ersättning. 
 Utbildning anordnas för förtroendevalda under mandatperioden av kommunfullmäkti-

ges presidium. 
 
Sammantaget bedöms dokumentets förtydligande vara tillräckligt för att hantera bristerna 
som uppmärksammats under 2016. Om det behövs kan dokumentet uppdateras framöver med 
ytterligare förtydligande och tillämpningsinstruktioner. 
 
Utöver dokumentet kommer det att skapas nya rutiner för att stödja ordförande i sitt arbete 
och nya blanketter för närvarorapportering och ersättningsanspråk ska tas fram. 
  

Konsekvenser av beslut 
 
Verksamhet 
Hanteringen av ersättningsanspråken kommer att öka arbetsbelastningen för kommunkansliet 
ersättningsanspråken sker var för sig och uträkningarna sker av sekreteraren. 
 
Ordförande får ett uttökat ansvar vilket ställer högre krav på denne. Det är i nuläget svårt att 
bedömma hur mycket tid det krävs för ordförande. Om det bedömms att det tar mycket tid i 
anspråk får justering av ordförandes arvode ske i samband med nytt arvodesreglemente för 
2018-2022. 
 
 

 
Olof Nilsson, nämndsekreterare 
Kommunledningskontoret 
 
 
 
Beslutet skall expedieras till: 
Kommunstyrelsen, ordförande i samtliga politiska organ, demokratiberedningen, kommunens 
ledningsgrupp och nämndsekreterarna. Beslutet delges kommunfullmäktige. 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Tolkning och tillämpning av arvodesreglemente i Båstads kommun 
  
 

Samråd har skett med: 
Kanslichef 
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1 Inledning 

I november 2014 beslutade kommunfullmäktige om nytt 

arvodesreglemente från 2015-01-01. Reglementet fastställer 

nivåerna på ersättningar och när förtroendevalda har rätt att få 

ersättning. 

Under 2016/2017 aktualiserades ersättningsfrågorna av 

kommunstyrelsen. Detta har lett till ett behov av att ta fram ett 

dokument för tolkning och tillämpning för av 

arvodesbestämmelserna. 

Avsaknaden av tillämpningsinstruktioner har skapat situationer 

vilket gör vissa ersättningsfrågor svårhanterliga. Genom att 

fastställa övergripande principer, såsom ansvarsfördelning och 

dokumentationskrav,  ska frågorna lösas i många fall. 

1.1 Sammanfattning 

Nedan följer en sammanfattning av förändringar och 

förtydligande som ska genomföras inom ramen för reglementet. 

Därefter redogörs utförligare för tillämpningar och tolkningar 

samt frågor och svar inom respektive område. 

Ansvar Ordförande får en tydlig roll i sitt ansvar att hålla nämndens 

ekonomi genom att bestämma när det räknas om leda-

mot/ersättare tjänstgjort utanför ordinarie sammanträde. Ordfö-

randes roll bekräftas genom att denne attesterar 

ersättningsblanketterna.  

Oenighet Kommunstyrelsen ansvarar för att hantera samtliga ärenden där 

den förtroendevalde har nekats ersättning och vill ha det prövat. 

Dokumentation Samtliga inbjudningar/kallelser till politiska organ samordnas av 

ansvarig sekreterare för att genom det säkerställa att det alltid 

finns närvarokontroller och tydliga instruktioner för om ersätt-

ning utgår eller ej. 

Blanketter ändras så att de endast är ett ersättningsanspråk per 

blankett. 

Förlorad arbetsinkomst ska alltid åtföljas av tydlig dokumentat-

ion från den förtroendevalda för varje tillfälle. 

Beräkningar av ersättningar utförs av sekreteraren. 

Utbildning Insatser ska göras för att informera samtliga förtroendevalda om 

arvodesreglerna under mandatperioderna. Kommunfullmäktiges 

presidium ansvarar för att anordna utbildningstillfällen.  
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2  Tillämpningsinstruktion 
Reglementet öppnar upp för att yrka om olika former av ersätt-

ningar – timarvode, körersättning m.fl. Detaljer om tillämp-

ningen, hur förfarandet ska ske, med ansökan, dokumentation 

och attestering framkommer inte i reglementet, vilket gör att det 

lätt uppstår frågor.  För att lösa dessa frågor är det viktigt att 

klargöra vem som är ansvarig för de olika delarna, säkerställa att 

det finns fullgod dokumentation samt se till att alla vet sina 

rättigheter. 

2.1  Ansvar för nämnd/styrelse/fullmäktige 

Det ekonomiska ansvaret för ersättningar till förtroendevalda 

framgår inte av arvodesreglementet, utan regleras istället i 

respektive organs reglemente/arbetsordning. I dessa framgår att 

det är ordförande som innehar det ekonomiska ansvaret för 

respektive organ. Ordförande ska anpassa sin verksamhet base-

rat på ramarna som tilldelats av kommunfullmäktige. 

 

2.2 Attestering för nämnd/styrelse/fullmäktige 

Förr skötte ordförande attesteringen av ersättningsanspråk. 

Detta har med åren flyttats över till förvaltningen. Eftersom 

ersättningsanspråkens ansvar flyttas till ordförande (enligt 2.1), 

så är det logiskt att attesteringen sker av denne. Ersättningsan-

språk lämnas, likt tidigare, till organets sekreterare för gransk-

ning innan attestering. 

För uppdrag som inte går att knyta till nämnd/styrelse ska 

ersättningsanspråken istället attesteras av kommunfullmäktiges 

ordförande. Detta gäller även beredningar. 

 

Tillämpning 

Ordförande attesterar samtliga ersättningsanspråk för det 

politiska organet som man ansvarar för. Sekreteraren 

granskar innan attestering. 

Tillämpning 

Ordförande får det fulla ansvaret för ersättningsanspråk i 

sitt politiska organ. Det innebär att det alltid är ordförande 

som bestämmer när en ledamot eller ersättare tjänstgör 

utanför det ordinarie sammanträdet. 

Ingen kan begära ersättning för aktiviteter utanför ordinarie 

sammanträde utan att det först godkänts av ordförande. 
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2.3 Tolkning och oenighet 

Om oenighet uppstår mellan förtroendevald som begär ersätt-

ning och attesterande ordförande ska ärendet bedömmas av 

kommunstyrelsen, om den förtroendevalda önskar det. För att 

praktiskt hantera det bör kommunstyrelsen delegera ansvaret till 

kommunstyrelsens arbetsutskott, eller presidiet. 

 

2.4 Dokumentation 

För att säkerställa att ordförande får rätt underlag är det av vikt 

att dokumentationen kring sammanträden, förrättningar, 

informationsmöten, gruppledarträffar och liknande är fullgoda.  

Det är även av vikt för alla förtroendevalda att information 

förmedlas om ersättning utgår eller ej, så att det är lika villkor för 

alla. 

 

2.5 Utbildning och stöd 

Ordförande och ledamöter behöver hålla sig ajour om 

ersättningsbestämmelserna för att undvika onödiga och tidskrä-

vande oenighetsfrågor.  

 

 

  

Tillämpning 

Kommunfullmäktiges presidium tar ansvar för att 

kommunens förtroendevalda får utbildning i 

ersättningsbestämmelserna med jämna mellanrum under 

mandatperioden. 

Tillämpning 

Organets sekreterare skickar samtliga inbjudningar, eller 

kallelser, till förtroendevalda. I inbjudan ska det framgå 

vilken ersättning som utgår. Ordförande ansvarar att det 

finns närvarolistor tillhanda under det aktuella tillfället. 

Tillämpning 

Kommunstyrelsen, eller den som delegerats ansvaret, ska 

fatta beslut i ersättningsärenden där det råder oenighet så 

att den förtroendevalde har möjlighet att få ärendet prövat. 
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3 Sammanträdesarvode/timarvode 
Enligt § 2-5 Arvodesreglemente för förtroendevalda ges möjlighet 

till att begära sammanträdesarvode (även kallat timarvode), för 

uppdrag utöver ordinarie sammanträde.  

Bestämmelserna omfattar inte förtroendevalda som tjänstgör på 

hel- eller deltid (40% eller mer) varvid inga förtydligande finns 

kring dessa. 

3.1 Timarvode för tjänstgörande ledamot/ersättare 

För att en ledamot eller ersättare ska få timersättning utöver 

ordinarie sammanträde krävs för det första att tillfället är doku-

menterat. Detta kan exempelvis vara protokoll, mötesan-

teckningar eller närvarolista (punkt 2.4). För det andra krävs det 

också att den förtroendevalda räknas som tjänstgörande. 

För att man ska räknas som tjänstgörande krävs att ordförande 

har kallat, eller sanktionerat, att den förtroendevalda ska delta. 

 

3.2 Timarvode för förtroendevalda med begränsat 
 arvode 

Det begränsade arvodets storlek står i proportion till det som 

kommunfullmäktige ansett krävs för att fullgöra sitt uppdrag. 

Uppdragets omfattning regleras i reglemente/arbetsordning som 

fastställts av kommunfullmäktige. Det är upp till den enskilde 

förtroendevalda att anpassa så att man inte lägger mer tid på sitt 

uppdrag än det som finns föreskrivet. 

Undantag som möjliggör till viss timersättning återges i § 4, 

punkt 2-5. Dessa aktiviteter ska, i likhet med övriga 

ersättningsanspråk, vara dokumenterade och följa reglementet 

för att ersättningen ska utgå. 

Bestämmelserna appliceras bara på det förtroendeuppdrag där 

man innehar det begränsade arvodet. En nämndsordförande som 

kallas till informationsträff såsom ledamot i annat organ äger lika 

rätt till ersättning som övriga tjänstgörande ledamöter.  

Samma princip appliceras i ett organ om exempelvis vice ordfö-

rande väljs som justeringsperson. Justeringsperson är särskilt 

Tolkning 

För att ledamöter/ersättare ska ha rätt till timersättning, 

utöver ordinarie sammanträde, ska (1) uppdraget vara 

godkänt av ordförande och (2) vara dokumenterad.  
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utsedd och inte kopplad till rollen som vice ordförande, och 

därav utgår ersättning. 

 

  

Tolkning 

Det begränsade arvodet är kopplat till det specifika 

förtroendeuppdraget och inte till övriga förtroendeuppdrag 

som denne kan tänkas inneha. 

Undantagen som möjliggör till extra timarvode för 

förtroendevalda med begränsat arvode kräver, i likhet med 

det för tjänstgörande ledamöter/ersättare, dokumentation 

och ett godkännande av ordförande. 
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3.3 Frågor och svar 

Fråga Kan jag som ordförande själv bestämma när jag ska tjänstgöra 

och få timmar? 

Svar Ordförande ska följa kommunfullmäktiges ramar och bestämmel-

ser i sitt reglemente. Detta innebär att ordförande inte ska behöva 

extra timmar om det inte finns synnerliga skäl (exempelvis krislä-

gen) 

 Om en nämndsordförande attesterar timmar för sig själv, utöver 

det begränsade arvodet, ligger det inom ramen för kommunstyrel-

sens uppsiktsplikt att påtala detta. 

 
Fråga När ordförande är sjuk och jag som vice ordförande ska träda in, 

utgår det någon extra ersättning då? 

Svar Vice ordförande har endast rätt att ta över ordförandes ersättning 

om frånvaron är längre än en månad. Ersättningen för vice ordfö-

rande är främst kopplad till att närvara vid presidiegenomgång 

innan sammanträdet.  

 Om vice ordförande behöver göra fler uppgifter på grund av 

ordförandes sjukdom eller frånvaro bör ordförande tillse att vice 

ordförande får skälig ersättning för detta (förutsatt att det finns 

dokumenterat). 

 
Fråga Vid vilka tillfällen får jag som ledamot ersättning utan 

godkännande? 

Svar När det är ordinarie sammanträde. I övriga fall är det genom 

ordförande eller särskilt beslut (ex. justering). 

 
Fråga Får ordförande vägra mig ersättning för att gå på ett 

informationsmöte? 

Svar Om ordförande inte har godkänt tjänstgöringen utgår ingen 

ersättning. I annat fall kan inte ordförande ta sitt ekonomiska an-

svar. 
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4 Förlorad arbetsinkomst 
§ 6, 9 och 16 Arvodesreglemente för förtroendevalda ger möjlighet 

till att yrka om förlorad arbetsförtjänst.  

Rätten att få ersättning för förlorade arbetsinkomster regleras i 4 

kap. 12 § kommunallagen (SFS 1991:900). Enligt lagstiftningen 

har alla förtroendevalda rätt till ersättning för förlorad arbetsin-

komst som uppstår till följd av deras uppdrag. Arvodesreglemen-

tet reglerar att även icke tjänstgörande ersättare har rätt till 

ersättning i samband med ordinarie sammanträden. 

Det som skiljer ersättningen från övriga ersättningar är att doku-

mentationskravet ligger till fullo på den förtroendevalda. Det 

innebär att man själv måste påvisa ett inkomstbortfall. Exempel-

vis är det inte förenligt med lagstiftningen att enbart använda 

närvaron på ett möte och ett företagsnamn som motiv för att 

begära ersättning. 

4.1 Från yrkan till beslut – steg för steg. 

Det kan uppstå problem kring hur ett yrkande om förlorad 

arbetsförtjänst ska hanteras, vilken dokumentation som ska tas 

fram och hur summan för förlusten ska uträknas. För att under-

lätta det sker här en genomgång av processen.  

4.1.1 Yrkandet 

När den förtroendevalda yrkar om förlorad arbetsförtjänst ska 

ske via särskild blankett. Till yrkandet ska det biläggas 

dokumentation som påvisar ett inkomstbortfall. Det kan vara: 

- Utdrag från arbetsgivaren som specificerar inkomstbort-

fall (lönespecifikation). 

- Dokumentation som visar att ett arbete eller en tjänst ej 

kunnat genomföras eller flyttas på. 

 

Tolkning 

Det är inte möjligt att få ersättning utan att påvisa att en 

förlust har ägt rum och det är upp till den förtroendevalde 

att uppvisa den dokumentationen. Förlustens storlek är i 

sammanhang oväsentlig. Om förlust kan styrkas är det 

kommunens skyldighet att betala ersättningen. 

Yrkandena ska inte ske i klump, utan en blankett med 

bilagor per yrkande. Därmed kan vissa yrkanden bifallas och 

andra avslås på ett enkelt sätt. 
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4.1.2 Granskning och beslut 

När yrkandet inkommit till kommunkansliet granskas det av 

ansvarig sekreterare. I granskningsmomentet ska närvaro och 

dokumentationen kring förlusten kontrolleras. Handlingarna 

presenteras sedan för ordförande som får göra en slutgiltig 

bedömning om yrkandet är korrekt.  

Är yrkandet komplett attesteras handlingen och skickas till HR-

servicecenter för utbetalning. 

Om yrkandet inte är komplett, eller avslås, skickas handlingarna 

åter till den förtroendevalde med förklaring att denne kan vända 

sig till kommunstyrelsen för att få beslut i frågan. 

4.2 Ersättningens storlek 

Om den förtroendevalde inte kan styrka storleken på förlusten 

utbetalas en schablon som motsvarar årsinkomst på 180.000 

kronor. För att begära en högre ersättning krävs något av föl-

jande: 

- Senaste inkomstdeklarationen. 

- Sjukpenninggrundande intyg (SGI) från försäkringskas-

san. 

Till summan får inte inräknas andra arvoden från kommun, 

landsting eller stat. Pension får ej heller inräknas. 

 

  

Tolkning 

Till inkomstdeklarationen ska även skattebesked bifogas. 

SGI ska vara aktuell och kan hämtas från ”Mina sidor” på 

försäkringskassans webbplats. 

Ersättningens storlek beräknas av ansvarig sekreterare.  
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4.3 Frågor och svar 

Fråga Jag är pensionär men driver egen aktiv näringsverksamhet. Har 

jag rätt till förlorad arbetsinkomst? 

Svar Pensionärer har, likt övriga, rätt till förlorad arbetsinkomst om det 

kan styrkas. 

 
Fråga Kan gruppledare begära ersättning för förlorad arbetsinkomst 

när det är öppet för allmänheten på tisdagar? 

Svar Samtliga förtroendeuppdrag ger rätt till förlorad arbetsinkomst 

om man kan styrka förlusten. Eftersom träffarna är planerade 

varje tisdag för hela året, och sker efter ordinarie arbetstid, får du 

särskilt visa att det var ett arbete som inte gick att genomföra på 

annan tid. 

 

Fråga Kan ordförande vägra mig ersättning för förlorad arbetsför-

tjänst? 

Svar Om du kan bevisa att ditt förtroendeuppdrag har lett till en förlust, 

och att du inte kunde flytta på det arbetet så har kommunen en 

skyldighet att betala ersättningen. 

 

Fråga Jag fick tjänstledigt från jobbet för ett sammanträde, men sedan 

ställdes mötet in och jag fick inte gå tillbaka till jobbet. Vad gäller 

då? 

Svar Om din arbetsgivare kan styrka att du inte kunde ta tillbaka 

ledigheten har du rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst. 

  

310

310



 
 
 
 
 

 
 12 

5  Resekostnader 
§ 11 Arvodesreglemente för förtroendevalda redogör för 

resekostnader förknippade med sammanträden. Reglementet 

hänvisar till kommunens reseavtal och resereglemente. Med det 

menas gemensamma avtal som kommunen har genom SKL. 

Det framgår inte av reglementet hur resor regleras. 

 

5.1 Frågor och svar 

Fråga Jag jobbar i en annan kommun och behöver åka från jobbet till 

sammanträdet. Har jag då rätt till ersättning?  

Svar Du kan få ersättning från och till ditt arbete förutsatt att du 

behöver åka tillbaka till arbetet. Om du inte behöver åka tillbaka 

ska du ange kilometer från bostaden. 

 

Tolkning 

Resekostnader som uppkommer vid tjänstgöring gäller främst 

från bostaden till sammanträdet, och tillbaka. Vid längre resor 

ska den förtroendevalde visa att det föreligger särskilda skäl. 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Uppgift om sökande 
Namn 

Företag 

Yrkanden 

Yrkan om förlorad 
arbetsinkomst för 
egenföretagare 

Personnummer 

Period (max 1 månad) 

Samtliga yrkanden ska följas av en förklaring, eller hänvisning till bilaga, som visar att ett inkomstbortfall har ägt rum. 

Lila rutor fylls i av förvaltningen. 

Datum Sammanträde/ förrättning Anta l timmar Ansvar Verksamhet Aktivitet Summa 

Förklaring, eller hänvisning till bilagor, för ovanstående yrkande: 

Datum Sammanträde/ förrättning Antal timmar Ansvar Verksamhet Aktivitet Summa 

Förklaring, eller hänvisning till bilagor, för ovanstående yrkande: 

Datum Sammanträde/ förrättning ./ Antal timmar Ansvar Verksamhet Aktivitet Summa 

Förklaring, eller hänvisning till bilagor, för ovanstående yrkande: 

Underskrift 
Undertecknad intygar härmed att ovanstående uppgifter är sanningsenliga 

Datum Datum Datum 

Underskrift Granskningsattest Beslutsattest (ordförande) 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Uppgifter om sökande 
Efternamn 

Utdelningsadress (gata, box etc) 

Uppgifter om bolaget 
Bolagets namn 

Innehar F-skattesedel D Ja 
Företagets huvudsakliga verksamhet 

Jag ansöker om 
D Schablonbelopp 

Ansökan om förlorad 
arbetsinkomst för 
egenföretagare 

Förnamn 

Postnummer I Postort 

0Nej 
I Rörelsens omsättning kr 

I Personnummer 

I Telefon (även riktnr) 

I Organisationsnumer 

I Min arbetstid i företaget tim/vecka 

Baserad på årsinkomst 180.000 kr/år. Registreringsbevis/F-skattesedel bifogas. 

D Annan summa kr/år* 
--------------

Bifoga senast godkända deklaration eller senast beslutade SGI. 
*Vid beräkning ska arvode från kommunen räknas bort i underlaget, enligt§ 6 Arvodesreglemente förförtroendevalda 

Underskrift 
Undertecknad intygar härmed att ovanstående uppgifter är sanningsenliga 

Datum Datum Datum 

Underskrift Granskningsattest Beslutsattest (ordförande) 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2017-03-22 1 av 1

 

 

KS § 89  Dnr KS 000250/2017 - 903 

Vidaredelegation av tolkning av arvoden för enskilda 
 
Beskrivning av ärendet Kommunfullmäktige i Båstads kommun har beslutat, 2014-11-23 §168, om ett 

arvodesreglemente för förtroendevalda. Av § 17 framgår att tolkning och 
tillämpning av reglementet avgörs av kommunstyrelsen. En del enskilda 
ärenden avseende arvodesbegäran från förtroendevalda behöver en 
bedömning för att kunna hanteras, vilket innebär att arvodesreglementet tolkas 
i det enskilda ärendet. Kommunstyrelsen har möjlighet att delegera detta till en 
mindre grupp, förslagsvis kommunstyrelsens arbetsutskott.  

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från kanslichef Catharina Elofsson, daterad 2017-03-07.      
 
Förvaltningens förslag 1. Kommunstyrelsen vidaredelegerar till arbetsutskottet att tolka enskilda 

arvodesärenden. 
 
Föredragande Kanslichef Catharina Elofsson föredrar ärendet. 
 
Yrkanden Gösta Gebauer (C): Bifall till förvaltningens förslag.      
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

 
1. Kommunstyrelsen vidaredelegerar till arbetsutskottet att tolka enskilda 
arvodesärenden.  
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 Tjänsteskrivelse  
 

170307\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\c 

1 (1) 

 
Datum: 2017-03-07 Till: Kommunstyrelsen 
Handläggare: Catharina Elofsson 
Dnr: KS 000250/2017 – 903 

 
Vidaredelegation av tolkning av arvoden för enskilda 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
1. Kommunstyrelsen vidaredelegerar till arbetsutskottet att tolka enskilda arvodesä-

renden.  
  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige i Båstads kommun har beslutat, 2014-11-23 §168, om ett 
arvodesreglemente för förtroendevalda. Av § 17 framgår att tolkning och tillämpning av 
reglementet avgörs av kommunstyrelsen. En del enskilda ärenden avseende arvodesbegäran 
från förtroendevalda behöver en bedömning för att kunna hanteras, vilket innebär att 
arvodesreglementet tolkas i det enskilda ärendet. Kommunstyrelsen har möjlighet att delegera 
detta till en mindre grupp, förslagsvis kommunstyrelsens arbetsutskott.  
 
Bakgrund 
Kommunfullmäktige i Båstads kommun har ett arvodesreglemente för förtroendevalda där det 
framgår att tolkning och tillämpning av reglementet avgörs av kommunstyrelsen.  
 

Aktuellt 
I ett fåtal enskilda ärenden avseende arvodesbegäran från förtroendevald uppstår oklarheter 
och arvodesreglerna behöver tolkas i det enskilda ärendet. Kommunstyrelsen har möjlighet att 
delegera detta till en mindre grupp, förslagsvis kommunstyrelsens arbetsutskott. 
 

Konsekvenser av beslut 
 

Verksamhet 
En vidaredelegation till utskottet skapar tydlighet i hanteringen av de fåtal enskilda ärenden 
som behöver tolkas. 
 

Ekonomi 
Tolkning av enskilda ärenden av kommunstyrelsen arbetsutskott kan innebära en ökad 
kostnad för arvoden till ledamöterna. Det blir dock mindre ekonomisk belastning än om hela 
kommunstyrelsen ska tolka enskilda arvodesärenden.  
 
Catharina Elofsson,   
Kanslichef, Kommunledningskontoret 
 
Beslutet skall expedieras till: 
Kanslichef, nämndsekreterarna, nämndernas presidium samt KF presidium. Delges 
kommunfullmäktige. 
 
 

Samråd har skett med: KS presidium, kommunchef, nämndsekreterare,  
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2017-03-22 1 av 1

 

 

KS § 81  Dnr KS 001632/2014 - 901 

Revidering av reglemente för myndighetsnämnden 
 
Beskrivning av ärendet Kommunfullmäktige antog 2014-12-17 reglemente för myndighetsnämnden att 

gälla från 2015-01-01. Det har nu uppdagats att sista stycket i § 1 behöver 
kompletteras med att nämnden har ansvar för verksamhet, ekonomi och 
uppföljning även för bygglov och bostadsanpassning utöver det som tidigare 
stod (miljö- och livsmedelstillsyn samt räddningstjänstens tillsynsverksamhet.  

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Linda Wahlström, daterad 2017-02-

22. 
Nu gällande reglemente för myndighetsnämnden.   

 
Förvaltningens förslag 1. Myndighetsnämndens reglemente ska ha följande ny lydelse i § 1, sista 

stycket: 
 
Nämnden ansvarar för verksamhet, ekonomi och uppföljning avseende bygglov, 
bostadsanpassningsbidrag, miljö- och livsmedelstillsyn samt 
räddningstjänstens tillsynsverksamhet. 

 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 

 
1. Myndighetsnämndens reglemente ska ha följande ny lydelse i § 1, sista 
stycket: 
 
Nämnden ansvarar för verksamhet, ekonomi och uppföljning avseende bygglov, 
bostadsanpassningsbidrag, miljö- och livsmedelstillsyn samt 
räddningstjänstens tillsynsverksamhet. 
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 Tjänsteskrivelse  
 

170222\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (1) 

 
Datum: 2017-02-22 Till: Kommunfullmäktige 
Handläggare: Linda Wahlström 
Dnr: KS 001632/2014 – 901 

 
 
 
Revidering av reglemente för myndighetsnämnden  
 
 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
 1.Myndighetsnämndens reglemente ska ha följande ny lydelse i § 1, sista stycket: 
 
Nämnden ansvarar för verksamhet, ekonomi och uppföljning avseende bygglov, bostadsanpass-
ningsbidrag, miljö- och livsmedelstillsyn samt räddningstjänstens tillsynsverksamhet. 
 
  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige antog 2014-12-17 reglemente för myndighetsnämnden att gälla från 
2015-01-01. Det har nu uppdagats att sista stycket i § 1 behöver kompletteras med att nämn-
den har ansvar för verksamhet, ekonomi och uppföljning även för bygglov och bostadsanpass-
ning utöver det som tidigare stod (miljö- och livsmedelstillsyn samt räddningstjänstens till-
synsverksamhet.  
 
 
 
 
 
Linda Wahlström,  kommunkansliet 
Nämndsekreterare/Handläggare 
 
 
 
Beslutet skall expedieras till: 
Kommunkansliet 
Samhällsbyggnad 
Myndighetsnämnden 
 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Nu gällande reglemente för myndighetsämnden. 
  
 

Samråd har skett med: 
Samhällsbyggnadschef Lisa Rönnberg 
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Antagen	av	kommunfullmäktige	2014‐12‐17,	§	213.	Dnr:	KS	1632/14‐901	
Gäller	fr.o.m.	den	1	januari	2015	
 

Reglemente för Myndighetsnämnden 
(miljö, bygg, säkerhet) 
	
Utöver	det	som	föreskrivs	i	kommunallagen	gäller	bestämmelserna	i	detta	reglemente.	
	

Ansvarsområden och arbetsuppgifter 
	

1	§	
	
Myndighetsnämnden	fullgör	kommunens	uppgifter	inom	byggnadsväsendet	och	har	det	
närmaste	inseendet	över	byggnadsverksamheten	enligt	plan‐	och	bygglagstiftningen	
(PBL),	i	alla	de	avseenden	som	avser	myndighetsutövning.	Nämnden	fullgör	också	de	
övriga	uppgifter	som	enligt	annan	lag	ska	fullgöras	av	den	kommunala	nämnden	inom		
byggnadsväsendet,	i	samtliga	fall	avseende	myndighetsutövning.	
	
Nämnden	fullgör	kommunens	uppgifter	avseende	den	kommunala	räddningstjänsten,	i	
samtliga	fall	avseende	myndighetsutövning,	enligt	lag	om	skydd	mot	olyckor	(LSO)	samt	
lag	om	brandfarliga	och	explosiva	varor	(LBE).	
	
Nämnden	fullgör	kommunens	uppgifter	inom	miljö‐	och	hälsoskyddsområdet	samt	de	
övriga	uppgifter	som	enligt	lag	ska	fullgöras	av	den	kommunala	nämnden	inom	miljö‐	
och	hälsoskyddsområdet,	i	samtliga	fall	avseende	myndighetsutövning.	Nämnden	har	
vidare	i	uppdrag	att	fullgöra	kommunens	myndighetsutövning	enligt	livsmedelslagen,	
tobakslagen,	smittskyddslagen,	strålskyddslagen	samt	karantänslagen.	
	
Nämnden	beslutar	om	kontroll‐	och	tillsynsplaner	avseende	kommunens	egna	
verksamheter.	
	
Nämnden	har	i	uppdrag	att	fullgöra	kommunens	ansvar	enligt	lag	om	handel	med	vissa	
receptfria	läkemedel.	
	
Nämnden	har	i	uppdrag	att	fullgöra	kommunens	myndighetsutövning	enligt	lag	om	
lägenhetsregister.	
	
Nämnden	har	i	uppdrag	att	besluta	i	ärenden	om	bostadsanpassningsbidrag.	
	
Nämnden	ansvarar	för	verksamhet,	ekonomi	och	uppföljning	avseende	miljö‐	och	
livsmedelstillsyn	(miljöavdelningen)	samt	räddningstjänstens	tillsynsverksamhet.	
	
2	§		
	
Vid	utövandet	av	de	befogenheter	samt	fullgörandet	av	de	uppgifter	som	följer	av	1	§	i	
detta	reglemente,	ankommer	det	på	nämnden	särskilt	att:		

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

områden.	

2. Verka	för	att	samråd	sker	med	dem	som	nyttjar	nämndens	tjänster.		

3. Verka	för	samarbete	med	andra	kommunala	organ,	myndigheter,	organisationer	och	
enskilda	samt	medverka	i	arbete	när	nämndens	verksamhet	berörs.		
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Personuppgiftsansvar 
	

3	§	
	
Myndighetsnämnden	är	personuppgiftsansvarig	enligt	personuppgiftslagen	för	de	register	
och	andra	behandlingar	av	personuppgifter	som	sker	inom	nämndens	verksamhetsom‐
råde.		

 

Arkivansvar 
	

4	§	
	
Myndighetsnämnden	är	ansvarig	för	vården	av	sina	handlingar	i	enlighet	med	arkivlagen	
och	av	fullmäktige	antaget	arkivreglemente. 
 

Ansvar och rapporteringsskyldighet 
	

5	§	
	
Myndighetsnämnden	ska	inom	sina	verksamhetsområden	se	till	att	verksamheterna	bed‐
rivs	i	enlighet	med	de	mål	och	riktlinjer	som	fullmäktige	har	bestämt,	de	föreskrifter	som	
kan	finnas	i	lag	eller	förordning,	samt	bestämmelserna	i	detta	reglemente.	
	
Nämnden	ska	regelmässigt	till	fullmäktige	rapportera	hur	verksamheterna	utvecklas	och	
hur	den	ekonomiska	ställningen	är	under	budgetåret.		

 

Processbehörighet 
	

6	§	
	
Myndighetsnämnden	för	själv	eller	genom	ombud	kommunens	talan	i	alla	de	mål	och	
ärenden	inom	nämndens	verksamhetsområde,	förutom	de	områden	som	rör	förhållanden	
mellan	arbetsgivare	och	arbetstagare.	
	

Myndighetsnämndens arbetsformer 
 

Sammansättning 
	

7	§	
	
Myndighetsnämnden	består	av	sju	ledamöter	och	sju	ersättare,	vilka	väljs	av	fullmäktige	
för	fyra	år	från	1	januari	2015.	
	
Fullmäktige	väljer,	bland	nämndens	ledamöter,	en	ordförande	och	en	vice	ordförande	
för	fyra	år	från	1	januari	2015.	
	
Ej	tjänstgörande	ersättare	har	rätt	att	närvara	vid	nämndens	sammanträden	och	delta	i	
överläggningarna	(yttranderätt).	Närvarorätten	gäller	ej	i	sekretessärenden.	
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Ordföranden 
	

8	§	
	
Det	åligger	nämndens	ordförande	att:	
	
1. Planera	nämndens	arbete	och	ansvara	för	nämndens	möten	och	dagordningar.	

I	detta	ingår	att	se	till	att	nämndens	ärenden	tas	upp	till	behandling	utan	onödigt	
dröjsmål.	Planeringen	sker	i	samråd	med	förvaltningen.	

2. Planera	och	förebereda	nämndens	strategiska	och	långsiktiga	arbete	i	samråd	med	för‐
valtningen.		

3. Företräda	nämnden	vid	myndigheters	besök	och	revisioner	av	nämndens	
verksamhet.	

4. Följa	frågor	av	betydelse	för	kommunens	utveckling	inom	nämndens	ansvarsområde	
och	ta	initiativ	i	dessa	frågor.	

5. Representera	och	företräda	nämnden	vid	uppvaktningar	hos	myndigheter,	kurser,	
konferenser	och	liknande	sammanträden,	om	inte	nämnden	bestämt	annat	i	ett	särskilt	
fall.	

6. Främja	samverkan	mellan	nämnden	och	kommunens	övriga	nämnder	och	
styrelsen.	

7. Att	i	övrigt	se	till	att	nämndens	uppgifter	fullgörs.	
	

Ersättare för ordföranden 
	

9	§	
	
Om	varken	ordföranden	eller	vice	ordföranden	kan	delta	i	ett	helt	sammanträde	eller	i	en	
del	av	ett	sammanträde	fullgör	den	till	åldern	äldste	ledamoten	ordförandens	uppgifter.	
	
Om	ordföranden	på	grund	av	sjukdom	eller	av	annat	skäl	är	hindrad	att	fullgöra	uppdraget	
för	en	längre	tid	får	nämnden	utse	en	annan	ledamot	att	vara	ersättare	för	ordföranden.	
Ersättaren	fullgör	ordförandens	samtliga	uppgifter.	
 
Inkallande av ersättare 
	

10	§	
	
En	ledamot	som	är	förhindrad	att	delta	i	ett	sammanträde	eller	i	en	del	av	ett	samman‐
träde,	ska	kalla	in	sin	personliga	ersättare	och	meddela	nämndsekreteraren	vem	som	
kommer	att	tjänstgöra.	Om	en	personlig	ersättare	ej	kan	tjänstgöra	ska	nämndsekrete‐
raren	kontaktas	som	kallar	in	nästa	person	i	tur	att	tjänstgöra.	
	

Ersättarnas tjänstgöring 
	

11	§	
	
Om	en	ledamot	är	förhindrad	att	inställa	sig	till	ett	sammanträde	eller	att	vidare	delta	i	ett	
sammanträde	ska	en	ersättare	tjänstgöra	i	ledamotens	ställe.	
	
En	ledamot	som	inställer	sig	under	ett	pågående	sammanträde	har	rätt	att	tjänstgöra	även	
om	en	ersättare	har	trätt	in	i	ledamotens	ställe.	
	
Om	ersättarna	inte	väljs	proportionellt	ska	ersättarna	tjänstgöra	enligt	den	av	fullmäktige	
mellan	dem	bestämda	ordningen.		
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En	ersättare	som	har	börjat	tjänstgöra	har	dock	alltid	företräde	oberoende	av	turordning‐
en.	Om	styrkebalansen	mellan	partierna	därigenom	påverkas	får	en	ersättare	som	inställer	
sig	under	pågående	sammanträde	träda	in	istället	för	en	ersättare	som	kommer	längre	ner	
i	ordningen.	
	

12	§	
	
En	ledamot	eller	en	ersättare	som	har	avbrutit	sin	tjänstgöring	på	grund	av	jäv	i	ett	ärende	
får	åter	tjänstgöra,	sedan	ärendet	har	handlagts.	
	
En	ledamot	som	har	avbrutit	tjänstgöringen	en	gång	under	ett	sammanträde	på	grund	av	
annat	hinder	än	jäv,	får	åter	tjänstgöra	om	ersättarens	inträde	har	påverkat	styrke‐
balansen	mellan	partierna.	
	

Sammanträdena 
	

13	§	
	
Sammanträden	hålls	enligt	i	förväg	fastställd	årsplan.	Extra	sammanträde	ska	hållas	om	
ordföranden	eller	minst	en	tredjedel	av	nämndens	ledamöter	begär	det.	
	

Kallelse 
	

14	§	
	
Kallelse	ska	vara	skriftlig	och	innehålla	uppgift	om	tid	och	plats	för	sammanträdet.	
	
Kallelse	ska	på	ett	lämpligt	sätt	tillställas	varje	ledamot	och	ersättare	senast	fem	dagar	
före	sammanträdesdagen.	
	
Kallelse	bör	åtföljas	av	föredragningslista.	Ordföranden	bestämmer	i	vilken	utsträckning	
handlingar	som	tillhör	ett	ärende	på	föredragningslistan	ska	bifogas	kallelsen.	
	
Undantagsvis	får	kallelse	ske	på	annat	sätt.	
	
När	varken	ordföranden	eller	vice	ordföranden	kan	kalla	till	sammanträde	ska	den	till	
åldern	äldste	ledamoten	göra	detta.	
 
Reservation 
	

15	§	
	
Om	en	ledamot	har	reserverat	sig	mot	ett	beslut	och	ledamoten	vill	motivera	
reservationen	ska	ledamoten	göra	det	skriftligt.	Motiveringen	ska	lämnas	före	den	
tidpunkt	som	har	fastställts	för	justeringen	av	protokollet.	
	

Justering av protokoll 
	

16	§	
	
Justeringen	av	protokollet	ska	ske	samtidigt	av	ordförande	och	en	justerare	på	dag	och	tid	
som	nämnden	beslutar	vid	varje	sammanträde.		
	
Nämnden	kan	besluta	att	en	paragraf	i	protokollet	ska	justeras	omedelbart.	
Paragrafen	ska	redovisas	skriftligt	innan	nämnden	justerar	den.	
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Delgivning 
	

16	§	
	
Delgivning	med	nämnden	sker	med	ordföranden,	verksamhetsområdeschef	eller	annan	
anställd	som	nämnden	bestämmer.	
	

Undertecknande av handlingar 
	

17	§	
	
Avtal,	andra	handlingar	och	skrivelser	som	beslutas	av	nämnden	ska	undertecknas	av	
ordföranden	eller	vid	förfall	för	denne	av	vice	ordföranden	och	kontrasigneras	av	anställd	
som	nämnden	bestämmer.	
	
I	övrigt	bestämmer	nämnden	vem	som	ska	underteckna	handlingar.	

322

322



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2017-03-22 1 av 1

 

 

KS § 87  Dnr KS 001371/2016 - 903 

Svar på motion - Minska antalet ledamöter i kommunfullmäktige 
 
Beskrivning av ärendet Demokratiberedningen har fått i uppdrag att bereda sverigedemokraternas 

motion om att minska antalet ledamöter i kommunfullmäktige. 
 
 Demokratiberedningen har vid sammanträde 2017-02-14 godkänt ett 

presidieförslag som svar på motionen. Beredningen var inte helt enig i sitt 
förslag, då moderaterna reserverade sig mot beslutet.  

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Olof Nilsson, daterad 2017-03-13. 

Presidieförslag från demokratiberedningen. 
 Protokollsutdrag demokratiberedningen 2017-02-14. 
 Motion från Jonatan Andersson (SD).     
 
Förvaltningens förslag 1. Motionen avslås med hänvisning till vad som redovisats i bilagt 

presidieförslag från demokratiberedningen daterad 2017-02-14. 
 
Notering Kerstin Gustafsson (M), Inge Henriksson (BP) och Bo Wendt (BP) deltar ej i 

beslutet. 
 
Yrkanden Ingela Stefansson (S) och Gösta Gebauer (C): Bifall till förvaltningens förslag.      
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 

 
1. Motionen avslås med hänvisning till vad som redovisats i bilagt 
presidieförslag från demokratiberedningen daterad 2017-02-14.     
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Datum: 2017-03-13 Till: Kommunfullmäktige 
Handläggare: Olof Nilsson 
Dnr: KS 001371/2016 – 903 

 
Svar på motion - Minska antalet ledamöter i kommunfullmäktige 
 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Motionen avslås med hänvisning till vad som redovisats i bilagt presidieförslag från demo-

kratiberedningen daterad 2017-02-14. 
  

Sammanfattning av ärendet 
Demokratiberedningen har fått i uppdrag att bereda sverigedemokraternas motion om att 
minska antalet ledamöter i kommunfullmäktige. 
 
Demokratiberedningen har vid sammanträde 2017-02-14 godkänt ett presidieförslag som svar 
på motionen. Beredningen var inte helt enig i sitt förslag, då moderaterna reserverade sig mot 
beslutet.  
 
 
Olof Nilsson, Nämndsekreterare 
Kommunledningskontoret 
 
 
 
Beslutet skall expedieras till: 
Demokratiberedningen, Jonatan Andersson (SD) 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Presidieförslag från demokratiberedningen 
Protokollsutdrag demokratiberedningen 2017-02-14 
Motion från Jonatan Andersson (SD) 
 

Samråd har skett med: 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

Datum 
2017-02-11 

Vårt dnr 
KS001371/2016 -903 

1 (1) 

Presidieförslag till svar på motion om att minska antalet ledamöter 
kommunfullmäktige från 41 till 31 

För att vidmakthålla en levande demokrati i Båstads kommun är det angeläget att behålla 41 leda
möter i kommunfullmäktige. I en levande demokrati är det önskvärt att så många som möjligt av 
medborgarna deltar i det politiska arbetet. 

Kommunens befolkning är spridd över en stor yta och det är viktigt med en så bred representation 
som möjligt. Det vill säga att politikerna är väl spridda över alla områden i kommunen. En fråga för 
partierna att hantera. 

Med 41 ledamöter blir det lättare att formera kommunstyrelse och nämnder. Detta eftersom urvalet 
oftast sker från kommunfullmäktige. Med färre ledamöter i kommunfullmäktige vore det i så fall 
logiskt med färre ledamöter i styrelsen och i nämnder. Det vore till nackdel för en levande demo
krati. 

Med fler aktiva politiker i kommunen kan demokratin fördjupas och fö rbättras. Gärna med en 
kultur- och fritidsnämndnämnd. Arbetet med tillfälliga beredningar borde också kunna utvecklas. 

Håkan Mörnstad (Bp) Håkan Philipsson (S) 
Ordförande Demokratiberedningen Vice ordförande Demokratiberedningen 
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[nJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Blad 

Demokratiberedningen 2017-02-14 

DB § 3 Dnr:KS001371/2016-903 

Svar på motion om att minska antalet ledamöter i 
kommunfullmäktige 

2 

Beskrivning av ärendet Demokratiberedningen har fått i uppdrag att bereda sverigedemokraternas 
motion om att minska antalet ledamöter i kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 

Beslut 

Reservation 

Demokratiberedningen har vid sammanträde 2017-02-14 godkänt ett presidie
förslag som svar på motionen. Beredningen var överens, förutom moderaterna 
som reserverade sig mot beslutet. 

Presidieförslag daterat 2017-02-14 

Demokratiberedningen beslutar föreslå kommunfullmäktige: 

Motionen avslås med hänvisning till vad som redovisats i bilagt förslag från 
demokratiberedningen daterad 2017-02-14. 

Göran Brauer (M) reserverar sig mot beslutet (bilaga 1). 

I "" "'"""'''"''' 
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[ru BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunfullmäktige 

Datum 
2017-02-14 

Vårtdnr 
KS001371/2016-903 

1 (1) 

Presidieförslag till svar på motion om att minska antalet ledamöter 
kommunfullmäktige från 41 till 31 

För att vidmakthålla en levande demokrati i Båstads kommun är det angeläget att behålla 41 leda
möter i kommunfullmäktige. I en levande demokrati är det önskvärt att så många som möjligt av 
medborgarna deltar i det politiska arbetet. 

Kommunens befolkning är spridd över en stor yta och det är viktigt med en så bred representation 
som möjligt. Det vill säga att politikerna är väl spridda över alla områden i kommunen. En fråga för 
partierna att hantera. 

Med 41 ledamöter blir det lättare att formera kommunstyrelse och nämnder. Detta eftersom urvalet 
oftast sker från kommunfullmäktige. Med färre ledamöter i kommunfullmäktige vore det i så fall 
logiskt med färre ledamöter i styrelsen och i nämnder. Det vore till nackdel för en levande demo
krati. 

Med fler aktiva politiker i kommunen kan demokratin fördjupas och fö rbättras. Gärna med en 
kultur- och frit idsnämndnämnd. Arbetet med tillfälliga beredningar borde också kunna utvecklas. 

Håkan Mörnstad (Bp) Håkan Philipsson (S) 
Ordförande Demokratiberedningen Vice ordförande Demokratiberedningen 
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Skriftlig reservation inkom via e-post 2017-02-26. 

Bjäre Båstad Moderatemas reservation vad avser Demokratibered11inge11s förslag till 
"Presitfieförs lag till svar på motion om att minska antalet ledamöter i komnumfullmliktige 
från 41 till 31." 

Förslaget har inte bearbetats av demokratiberedningen om det är realistiskt eller inte, vilka 
för- och nackdelar som ett mindre antal ledamöter kan ge samt om det kan ge möjlighet till att 
öka den övriga politiska organisationen. Förslaget till kommunfullmäktiges presidie bör i 
stället innehålla ett uppdragsförslag om att Demokratiberedningen bereder ärendet genom att 
utreda hur en minskning av antalet ledamöter påverkar demokratin i Båstad och kvaliten i det 
politiska arbetet. Detta utifrån ett kommunfullmäktige med 31, 3 5 alternativt 41 ledamöter. 

Göran Brauer 
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BÅSTADS l<OMMUN 
Kommunstyrelsen 

2016 -11- Z 2 \ D~~>. ... ~.\:).\~ ~ \ 
.'.b~~k:-:-.. ~~.u/ 

Motion om att minska anta let ledamöter i 
kommunfullmäktige 

Ställd till Båstads kommunfullmäktige 

Båstads kommunfullmäktige har idag 41 ledamöter. Vi sverigedemokrater anser att det är ett 

onödigt stort kommunfullmäktige, och att antalet ledamöter kan och bör minskas. 

Kommunallagen har i 5 kap. 1 §, följande att säga om fullmäktiges storlek: 

Fullmäktige bestämmer hur många ledamöter som fullmäktige skall ha. Antalet skall bestämmas till 

ett udda tal och minst 31 stycken i kommuner med över 8 000 till och med 16 000 röstberättigade 

invånare. 

Antalet röstberättigade i Båstads kommun är 11 874 personer, baserat på uppgifter från 

folkbokföringen inför omvalet 2015. Det är alltså med nuvarande antal röstberättigade invånare fullt 

möjligt att minska antalet ledamöter i fullmäktige till 31. 

Vårt främsta syfte med detta förslag, är att vitalisera demokratin och den politiska debatten i Båstad. 

Sverige har representativ demokrati, vilket innebär att folket utser personer att fatta beslut i 

kommunfullmäktige. I vårt kommunfullmäktige är det så att ytterst få av fullmäktiges ledamöter 

normalt är direkt delaktiga i den politiska debatten. Om konkurrensen av platserna i 

kommunfullmäktige skärps, ökar även kraven på de ledamöter som väljs in efter nästa val om att leva 

upp till sina väljares förväntningar vilket bör förbättra kvaliteten på debatterna. Varje parti har 

dessutom ett ansvar att lyssna till sina medlemmar och sympatisörer samt framföra dess åsikter. 

Vi föreslår att från nästa mandatperiods ingång 2018, minskas antalet ledamöter i fullmäktige från 41 

till 31. En annan fördel, förutom vitaliserad demokrati, är att det även går att spara en del pengar 

genom denna reform. Det skulle innebära en besparing på 160 000 per mandatperiod, plus ett 

ytterligare belopp för de mötesarvoden som sparas in. Dessa inbesparade medel kan användas till 

andra utgifter i kommunen. 

Med anledning av det ovan anförda yrkar vi Sverigedemokrater: 

att Båstads kommunfullmäktige beslutar att antalet ledamöter i kommunfullmäktige från och med 

nästa kommunfullmäktigeval ska vara 31. 

För sverigedemokraterna i Båstad 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2017-03-22 1 av 1

 

 

KS § 88  Dnr KS 000584/2016 - 100 

Svar på motion - Tillgänglighet för hörselskadade i kommunhuset 
 
Beskrivning av ärendet Moderaterna har motionerat om att tillgodose hörselmiljön i kommunens 

publika samlingslokaler med yrkande på bl.a. installera teleslingor där det i 
dagsläget inte finns några. Ny teknik kan dock vara ett bättre alternativ med 
trådlösa, portabla system. En utredning bör göras om vilken utrustning som är 
bäst lämpad för dessa lokaler samt vad sådan utrustning kan kosta.     

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från kanslichef Catharina Elofsson, daterad 2017-02-24. 

Inkommen motionen från Moderaterna.    
 
Förvaltningens förslag 1. Förvaltningen får i uppdrag att undersöka moderna lösningar för att 

tillgodose hörselmiljön i kommunens publika sammanträdesrum. 
 

2. Motionen anses härmed beviljad 
 
Föredragande Kanslichef Catharina Elofsson föredrar ärendet.  
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 

 
1. Förvaltningen får i uppdrag att undersöka moderna lösningar för att 
tillgodose hörselmiljön i kommunens publika sammanträdesrum. 
 
2. Motionen anses härmed bifallen.     
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 Tjänsteskrivelse  
 

170224\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (2) 

 
Datum: 2017-02-24 Till: Kommunfullmäktige 
Handläggare: Catharina Elofsson 
Dnr: KS 000584/2016 – 100 

 
Svar på motion angående tillgänglighet för hörselskadade i kommunhuset 
 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Förvaltningen får i uppdrag att undersöka moderna lösningar för att tillgodose hör-

selmiljön i kommunens publika sammanträdesrum. 
2. Motionen anses härmed beviljad. 
  
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Moderaterna har motionerat om att tillgodose hörselmiljön i kommunens publika samlingslo-
kaler med yrkande på bl.a. installera teleslingor där det i dagsläget inte finns några. Ny teknik 
kan dock vara ett bättre alternativ med trådlösa, portabla system. En utredning bör göras om 
vilken utrustning som är bäst lämpad för dessa lokaler samt vad sådan utrustning kan kosta. 
  
 
Bakgrund 
Moderaterna har inkommit med en motion om hörselmiljön i kommunens samlingslokaler 
med yrkande om bl.a. besiktning av befintlig hörslinga i sessionssalen samt installera tele-
slingor. I motionen hänvisar de till den nationella handlingsplanen för handikappolitiken med 
ett tydligt krav på offentlig verksamhet att befintliga lokaler och allmänna platser skall vara 
tillgängliga för alla.. 
 
Aktuellt 
Kommunen har en äldre fast installerad teleslinga i sessionsalen i kommunhuset. Med hänsyn 
till teknikutvecklingen kan det finnas betydligt modernare utrustning som är trådlös och por-
tabel och som motsvarar eller är smidigare och bättre än äldre teleslingor. En utredning bör 
göras avseende möjlig utrustning för kommunhusets publika lokaler för att tillgodose hörsel-
miljön i dessa lokaler. I utredningen ska ingå hur denna utrustning ska finansieras. 
 
Konsekvenser av beslut 
 
Samhälle 
Kommunens publika lokaler bör vara tillgängliga för alla och för den som har en hörselned-
sättning kan viss utrusning behövas för att göra dessa lokaler helt tillgängliga. Om det inte 
finns sådan utrustning kan den som har hörselnedsättning ej nyttja de publika lokalerna. 
 

Verksamhet 
Kommunens publika lokaler används också för förvaltningens möten och sammankomster. En 
utrustning som tillgodoser hörselmiljön kan också komma förvaltningen tillgodo.  
 

Ekonomi 
En utredning bör kunna göras inom befintlig ram. Utrustning avseende hörselutrusning som 
kan bli aktuell för att tillgodose hörselmiljön kan behöva investeringsmedel. 
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Barnkonsekvensanalys 
Kommunens publika lokaler används ibland av grupper med barn och då kan en utrustning för 
hörselnedsatta behövas.  
 

 
Catharina Elofsson,   
Kommunledningskontoret 
Kanslichef 
 
Beslutet skall expedieras till: 
motionärerna 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
 motionen 
  
 

Samråd har skett med: 
Fastighetsstrateg, IKT-pedagog 
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BÅSTADS KOMMUN 
KofT! , 1• ir. ., lyrelsen 

MOTION 

Motion angående tillgänglighet för hörselskadade i kommunhuset. 

I den nationella handlingsplanen för handikappolitiken finns det ett tydligt krav på offentlig 

verksamhet att befintliga lokaler och allmänna platser skall vara tillgängliga för alla. 

Baserat på denna handlingsplan finns det tydliga riktlinjer för en statsförvaltning där det 

tydligt uttrycks att alla skall ha möjlighet att delta på lika villkor. 

Några exempel ur riktlinjer för en tillgänglig statsförvaltning: 

Konferenser skall hållas i lokaler dit alla har tillträde 

Hörselprodukter skall finnas i sammanträdesrum och grupprum 

I samlingssal, hörsal föreläsningssal skall det finnas anordning som gör det möjligt för 

personer med hörselskada att ta del av och delta i verksamheten såväl från salen som 

från podiet. 

Exempel på anordning för personer med nedsatt hörsel kan vara teleslinga. 

Larm utrustning skall vara anordnad så att även personer med hörselskada och 

personer som är döva kan nås av varningssignaler i händelse av brand eller annan 

fara. 

Teleslingan skall vara rätt installerad och dimensionerad, flera mikrofoner, därav 

några trådlösa skall kopplas till utrustningen och serviceavtal med kunnig t ~)$_niker 

skall upprättas. · · 

Yrkande 

Att förvaltningen får i uppdrag att besiktiga den teleslinga som finns i sessionssalen 

Att förvaltningen upphandlar och installerar teleslingor i de sammanträdesrum 

(Astrakanen, Ingrid-Marie) där slingor inte finns i dagsläget. 

Att i övrigt enligt ovanstående nationella riktlinjer tillgodose hörselmiljön i 

kommunens samlingsutrymmen . 

Bjäre Båstad Moderaterna 

Den 12 april 201~ 

Ulf Jiewertz V -C f 
Christer de la Matte 
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KS § 82  Dnr KS 000227/2016 - 900 

Utvärdering av systemet med medborgarförslag 
 
Beskrivning av ärendet Kommunfullmäktige beslutade 2013-09-25, § 129, att införa medborgarförslag 

i Båstads kom-mun på prov från och med 2014-01-01. Syftet med införandet 
var öka och förbättra dialogen med medborgarna.  I samband med 
kommunfullmäktiges beslut om att på prov införa medborgarförslag beslutade 
fullmäktige även att effekterna av införandet skulle utvärderas efter två år. 

 
 Utvärderingen färdigställdes och förvaltningen föreslog att medborgarförslag 

avskaffas och införande av Kalixförslaget. Ärendet remitterades från 
kommunfullmäktige till demokratiberedningen för att se över om det går att 
utveckla medborgarförslag 

 
 Demokratiberedningen har fått ta ställning till att utveckla 

medborgarförslagsmodellen eller ersätta den. Att ersätta innebar att antingen 
införa en modell i enlighet med Kalixförslaget eller en förslagslåda. Med 
bakgrund i demokratiutredningen Låt fler forma framtiden (SOU 2016:5) har 
beredningen valt att föreslå att medborgarförslag ersätts med en förslagslåda.  

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Olof Nilsson, daterad 2017-03-15. 

Protokollsutdrag från demokratiberedningen 2017-01-24. 
 Underlag från demokratiberedningen med förslag. 
 Utvärdering av system med medborgarförslag.      
 
Demokratiberedningens 1. Införa förslagslåda och avskaffa medborgarförslag från och med 2017-06-30. 
förslag   
 2. Demokratiberedningen får i uppdrag att utvärdera införandet av förslagslåda 

till september 2018. 
 
Notering Kerstin Gustafsson (M) deltar ej i beslutet. 
 
Yrkanden Ingela Stefansson (S): Demokratiberedningens förslag avslås. Nuvarande 

system med medborgarförslag bibehålls.       
 
Bo Wendt (BP) och Inge Henriksson (BP): Bifall till demokratiberedningens 
förslag.  
 
Gösta Gebauer (C): Ärendet skickas vidare till kommunfullmäktige utan eget 
förslag från arbetsutskottet.  

 
Propositionsordningar Ordföranden ställer de framförda yrkandena mot varandra och finner att 

arbetsutskottet beslutat bifall demokratiberedningens förslag.      
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 

 
1. Införa förslagslåda och avskaffa medborgarförslag från och med 2017-06-30. 
 
2. Demokratiberedningen får i uppdrag att utvärdera införandet av förslagslåda 
till september 2018.     
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2017-03-22 2 av 2

 

 

Reservation Ingela Stefansson (S) reserverar sig mot beslutet.       
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Datum: 2017-03-29 Till: Kommunfullmäktige 
Handläggare: Olof Nilsson 
Dnr: KS 000227/2016 – 900 

 
Utvärdering av systemet med medborgarförslag 
 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Införa förslagslåda och avskaffa medborgarförslag från och med 2017-06-30. 
2. Demokratiberedningen får i uppdrag att utvärdera införandet av förslagslåda till septem-

ber 2018. 
  
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2013-09-25, § 129, att införa medborgarförslag i Båstads kom-
mun på prov från och med 2014-01-01. Syftet med införandet var öka och förbättra dialogen 
med medborgarna.  I samband med kommunfullmäktiges beslut om att på prov införa medbor-
garförslag beslutade fullmäktige även att effekterna av införandet skulle utvärderas efter två 
år. 
 
Utvärderingen färdigställdes och förvaltningen föreslog att medborgarförslag avskaffas och 
införande av Kalixförslaget. Ärendet remitterades från kommunfullmäktige till demokratibe-
redningen för att se över om det går att utveckla medborgarförslag 
 
Demokratiberedningen har fått ta ställning till att utveckla medborgarförslagsmodellen eller 
ersätta den. Att ersätta innebar att antingen införa en modell i enlighet med Kalixförslaget eller 
en förslagslåda. Med bakgrund i demokratiutredningen Låt fler forma framtiden (SOU 2016:5) 
har beredningen valt att föreslå att medborgarförslag ersätts med en förslagslåda.  
 

Aktuellt 
Demokratiberedningen har processat frågan hur medborgarförslag kan utvecklas med ut-
gångspunkt av det yrkande som framställdes i kommunfullmäktige. Nämndsekreterare Johan 
Petersons utredning och demokratiutredningen Låt fler forma framtiden (SOU 2016:5) har 
använts som stöd i det arbetet. Den sistnämnda presenterar en heltäckande analys av medbor-
garförslag i Sveriges kommuner, och föreslår att modellen ska avvecklas i nuvarande form. 
 
En enig demokratiberedning ställer sig bakom att medborgarförslag i dess nuvarande form ska 
avvecklas och över tid ersättas med det som kallas för folkmotion i demokratiutredningen. 
Folkmotion innebär att förslag behöver stöd av 1% av folkbokförda innan det lyfts till kom-
munfullmäktige (Låt fler forma framtiden, s. 503). 
 
I avvaktan på beslut om folkmotion införs istället en aktiv förslagslåda med mål att fånga upp 
invånares utvecklingsidéer. Tanken om förslagslåda lyfts fram i demokratiutredningen som en 
metod för hur en kommun kan hantera vardagsnära frågor. För Båstads kommun innebär det i 
korthet att inkomna förslag överlämnas till det ansvariga politiska organets presidium. Presi-
diet får bestämma om man vill väcka det som ett ärende, eller låta förvaltningen svara på det. 
 
Demokratiberedningen har vidare utrett frågan om införande av Kalixmodellen istället för 
medborgarförslag. Den innebär en kostnad för kommunen motsvarande 50.000 kronor i inve-
stering och 20.000 kronor årligen. Sett med ljuset från framtida folkmotioner anser beredning-
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en att det inte är ekonomiskt försvarbart att göra denna investering, då tekniken för hantering 
av folkmotioner ska bekostas av staten. 

 
Om kommunfullmäktige beslutar enligt demokratiberedningens förslag tar förvaltningen fram 
rutiner och marknadsföring för förslagslådan. Ytterligare beslut erfordras ej för verkställandet. 
 
Konsekvenser av beslut 
 
Samhälle 
Medborgarförslag kan likställas med motioner, vilket gör att avvecklandet leder till att med-
borgarnas möjlighet till aktivt deltagande i den lokala demokratin minskas. Samtidigt stärks 
den representativa demokratins då förslagen hanteras genom kommunens folkvalda. 
 
Förslagslådan ökar möjligheterna för både kommunmedborgare och kommunmedlemmar (fas-
tighetsägare) att vara med och aktivt påverka, då deras idéer behandlas likvärdigt. Handlägg-
ningstiden och administrationen kring ärendena bedöms vara avsevärt kortare för en förslags-
låda – vilket bör leda till positiva effekter för invånares kontakter med kommunen och folk-
valda. 
 
Sammantaget bör konsekvenserna av beslutet vara positiva för den lokala demokratin, om den 
genomförs enligt beredningens intention. 
 

Verksamhet 
Avskaffandet av medborgarförslag bedöms innebära en betydande minskning av administra-
tiva insatser för förvaltningen. I dagsläget måste alla medborgarförslag godkännas i kommun-
fullmäktige, utredas av handläggare, beredas i kommunens politiska organ och slutligen beslu-
tas av kommunfullmäktige (om fullmäktige inte valt att delegera ansvaret). 
 

Ekonomi 
Avvecklande av medborgarförslag och införande av förslagslåda bedöms inte medföra några 
ekonomiska konsekvenser. 
 

 
Enligt uppdrag, 
 
 
 
 
Olof Nilsson, kommunledningskontoret. 
Nämndsekreterare 
 
 
Beslutet skall expedieras till: 
Kommunens ledningsgrupp, demokratiberedningen och kommunkansliet. 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Protokollsutdrag från demokratiberedningen 2017-01-24 
Underlag från demokratiberedningen med förslag 
Utvärdering av system med medborgarförslag 
  
 

Samråd har skett med: 
Demokratiberedningen, kanslichef. 
 
 

337

337



338

338

BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Blad 

Demokratiberedningen 2017-01-24 3 

DB § 2 

Utvärdering av medborgarförslag 

Beskrivning av ärendet Kommunfullmäktige beslutade 2013-09-25, §129, att införa medborgarförslag i 
Båstads kommun på prov från och med 2014-01-01. Syftet med införandet var 
öka och förbättra dialogen med medborgarna. I samband med kommunfull
mäktiges beslut om att på prov införa medborgarförslag beslutade fullmäktige 
även att effekterna av införandet skulle utvärderas efter två år. 

Beslut 

Utskott/presidium 

Utvärderingen färdigställdes och förvaltningen föreslog att medborgarförslag 
avskaffas och införande av Kalixförslaget. Ärendet remitterades från kommun
fullmäktige till demokratiberedningen för att se över om det går att utveckla 
medborgarförslag 

Demokratiberedningen har fått ta ställning till att utveckla medborgarförslag 
eller avveckla. Avveckla innebar att införa modell i enlighet med Kalixförslaget, 
eller förslagslåda. Beredningen har i den avvägningen valt att förorda förslags
låda (förslag 2) eftersom demokratiutredningen kanske inför folkmotioner och 
då är det inte samhällsekonomiskt försvarbart att investera i IT-strukturen. 

Demokratiberedningen beslutar föreslå kommunfullmäktige: 

1. Införa förslagslåda, enligt demokratiberedningens förslag 2, och avskaffa 
medborgarförslag från och med 2017-06-30. 

2. Demokratiberedningen får i uppdrag att utvärdera införandet av förslags
låda till september 2018. 

Justerandes signaturer 
KS/nämnd KF Utdrags bestyrkande 

c/--- fe1 
\ 



Medborgarförslag – två förslag på åtgärder. 

Enligt yrkandet i kommunfullmäktige ska demokratiberedningen i se över möjligheter att utveckla systemet med medborgarförslag. Nedan följer två alternativ som 
arbetats fram av förvaltningen baserat på önskemål i yrkandet och från demokratiberedningens ledamöter. 

Olof Nilsson, nämndsekreterare. 

Johan Peterson, nämndsekreterare. 

 

Förslag 1: Utveckla befintligt system med medborgarförslag 

Vi har identifierat följande delar som kan utvecklas inom nuvarande lagstiftning: 

Kommunfullmäktige delegerar beslutanderätten i fler medborgarförslag till 

nämnderna. Genom att delegera beslutanderätten kan handläggningen av en del 

förslag kortas ned. 

Identiska förslag ska behandlas som ett ärende. Istället för att skapa nya ärenden 

för identiska (eller likartade) förslag hanterar vi dessa som ett och samma. Genom 

det försvinner lite administrativt arbete – idag hanteras likaratade förslag redan i 

samma beslut. 

Utveckla mall för medborgarförslag som tyddliggör vem som kan föreslå, vad 

förslagen får omfatta och hur det ska se ut. Genom att tillhandahålla en mall 

kanske förslag blir lättare att hantera. Det går däremot inte att tvinga 

förslagsställarna att utgå från en mall när ett förslag ska lämnas in. 

Medborgarförslag i nuvarande form (lagstiftning) ger inte möjlighet för 

kommunmedlemmar att väcka förslag. Det finns ej heller möjlighet att reglera 

ålder på den som kan få lov att väcka ett förslag. 

 

 

 

 

 

Förslag 2: Tillfälligt avveckla medborgarförslag i inväntan på lagstiftning 

Demokratiutredningen – Låt fler forma framtiden – föreslår att folkmotion ska 

ersätta medborgarförslag. Genom det blir folkmotioner obligatoriska och ställer 

krav på att 1% av folkbokförda ska stödja ett förslag för att ärendet ska väckas i 

kommunfullmäktige.  Kommunen kan idag införa samma modell, men till en 

kostnad. Kostnaden för att utveckla ett sådant system uppskattas till 50000:‐ i 

investering och 20000:‐ löpande per år (Kalix kostnad). Om demokratiutredningens 

förslag blir verklighet kommer systemet att vara kostnadsfritt för kommunerna.  

Om rätten att lägga medborgarförslag avvecklas föreslås istället att en aktiv 

förslagslåda inrättas. Förslagslådan fungerar på så vis att förslagen presenteras för 

presidierna vars ansvarsområde det gäller, och sedan är det upp till dessa om 

förslagen ska väckas som ärende. Förslagsställaren får sedan en återkoppling hur 

hans/hennes förslag har hanterats. Genom en aktiv förslagslåda ges också 

möjlighet till kommunmedlemmar (fastighetsägare) att få samma villkor som 

folkbokförda.  
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Utvärdering av systemet med medborgarförslag  

Inledning 

Bakgrund 

Kommunfullmäktige beslutade 2013-09-25,§129, att införa medborgarförslag i Båstads kommun 

på prov från och med 2014-01-01. Det betyder att alla folkbokförda i kommunen har möjlighet-

en att skicka in medborgarförslag, oberoende ålder och medborgarskap. Ett förslag får handla 

om allt som rör kommunens verksamhetsområden. Det får emellertid inte handla om enskilda 

personer eller myndighetsutövning som till exempel beviljande av bygglov eller försörjnings-

stöd. En stor skillnad mellan ett vanligt förslag och ett medborgarförslag är att det senare ger 

allmänheten möjlighet att ge förslag direkt till politiken.  

Syfte 

I samband med kommunfullmäktiges beslut om att på prov införa medborgarförslag beslutade 

fullmäktige även att effekterna av införandet skulle utvärderas efter två år. Denna utvärdering 

ska granska om syftet med införandet av medborgarförslag har uppnåtts. I motionen som ledde 

fram till införandet av medborgarörslag beskrevs syftet på följande sätt; 

”Syftet med motionen ligger i linje med kommunens förhoppningar om att öka och förbättra dia-

logen med medborgarna” 

Båstads kommun i jämförelse med Sverige 

En viktig aspekt att ta med i utvärderingen är att se hur den nationella inställningen till medbor-

garförslag ser ut. Enligt SKL:s undersökning från 2015 finns möjligheten att lämna in medbor-

garförslag i 71 % av Sveriges kommuner och landsting/regioner. Av de cirka 3000 medborgar-

förslag som lämnades in under 2014 fick 14 % bifall, en lägre siffra än den i Båstads kommun. 

Precis som i Båstads kommun berör majoritet av förslagen i Sverige trafik, infrastruktur- och 

platsutvecklingsfrågor.1   

2007 fanns möjligheten med medborgarförslag i 194 utav Sveriges 290 kommuner (67 %).2 

Även om det blivit vanligare med medborgarförslag i kommunerna finns flera exempel på kom-

muner som går motsatt väg. Som exempel beslutade kommunfullmäktige i vår grannkommun 

Laholm att avskaffa medborgarförslagsrätten då de ansåg de vara överflödig. De menade att 

kommunens system med webbsynpunkter/förslag räckte som kanal för medborgarna.   

 

                                                           

1
 http://webbutik.skl.se/shop?funk=visa_artikel&artnr=7585-264-5 

2
 http://skl.se/download/18.33ccf562145ac94e9982d707/1399385741511/skl-faktablad-3-medborgardialog-

om-medborgarf%C3%B6rslag.pdf 
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Metod 

För att kunna utvärdera systemet med medborgarförslag på ett grundligt sätt har kommunkans-

liet i Båstads kommun skickat ut en enkätundersökning till de personer som har handskats med 

förslagen. Till förslagsgivarna, personal i ledningsgruppen (hädanefter tjänstepersoner) och le-

damöterna i kommunfullmäktige (hädanefter politiker).  

Av de 31 tillfrågade förslagsgivarna har 20 svarat på enkäten (svarsfrekvens på 65 %), av de 18 

tjänstepersonerna har 12 svarat (svarsfrekvens på 67 %) och av de 64 politikerna har 25 svarat 

(svarsfrekvens på 39 %). Frågorna berör huruvida syftet med medborgarförslag har uppfyllts 

och svarsgivarna har haft möjlighet att kommentera sina svar.  

All data som berör medborgarförslagen och enkätundersökningen har samlats in under novem-

ber och december 2015. Det har inkommit fler medborgarförslag efter årsskiftet.  

De två specialfall, förslagen om en ny idrottsanläggning och en ny busslinje, har räknats med i 

statistiken gällande förslagen. Men eftersom det är flera personer som står bakom dessa förslag 

har vi exkluderat dem från statistiken gällande förslagsgivarna. Frågorna, svarsstatistiken och 

kommentarerna finns att se i bilaga 2.  

 

Resultat 

Förslagen 

Under de två år (2014-01-01 till 2016-01-01) som medborgarna i Båstads kommun har haft möj-

lighet att lämna in medborgarförslag har 131 förslag kommit in. Av dessa förslag är endast 38 

unika (29 %).  Hela 93 (71 %) av förslagen är identiska och berör två enstaka frågor, en ny id-

rottsanläggning och en ny busslinje. De unika förslagen har berört allt från förbud mot fyrverkeri 

till inrättande av nakenbad. De unika förslagen har främst handlat om problemområden som rör 

gata, trafik och infrastruktur och majoriteten av dessa förslag handlar om nya cykelbanor. Dessa 

förslag har varit problematiska för kommunen att handlägga eftersom en del frågor som berör 

exempelvis trafikregler och farthinder ligger under Trafikverkets ansvarsområde.  

Av de 131 förslag som kommit in till kommunen har kommunfullmäktige fattat beslut om 91 

stycken, men endast 19 av dessa är unika förslag. Av de 19 unika förslagen har 4 fått bifall (21 

%) och 15 har fått avslag (79 %).   

Medelvärdet på handläggningstiden av de förslag som har beslutats om är 273 dagar, räknat från 

det att förslaget har inkommit till kommun till att förslaget har beslutats om i kommunfullmäk-

tige. När vi frågade förslagsgivarna om de var nöjda med handläggningstiden svarade majorite-

ten att de inte var nöjd med deras förslags handläggningstid.  

Samtliga medborgarförslag med variablerna: antal handläggningsdagar, kön, ort och politiskt 

beslut finns att se i bilaga 3. 
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Förslagsgivarna  

För att systemet med medborgarförslag ska uppnå sitt syfte bör förslagsgivarna vara så repre-

sentativa som möjligt för kommunens invånare. Därför har vi undersökt vem det är som lämnat 

in förslag. Kön, ålder, om personen är röstberättigad, dess geografiska plats och om personen har 

varit politiskt aktiv i någon annan form de senaste två åren.  

I vår undersökning fann vi en något skev könsfördelning bland förslagsgivarna där 42 % är 

kvinnor och 58 % är män. När vi jämförde åldern på Båstads kommuns invånare med åldern på 

förslagsgivarna fann vi att det är en skev åldersfördelning bland förslagsgivarna, där äldre kom-

muninvånare i högre grad tenderar att lämna in medborgarförslag. Detta finns att se i bilaga 4.  

Det enda kravet för att få lämna in ett medborgarförslag är att man är folkbokförd i kommunen, 

alltså har även personer som saknar rösträtt rätt att lämna ett förslag. Men i vår undersökning 

framkom att samtliga förslagsgivare är röstberättigade, med undantag från de två speciella för-

slagen där flera personer stod bakom dem. Alltså har medborgarförslagsrätten inte inkluderat 

och engagerat denna grupp i Båstads kommun. Vi undersökte även den geografiska aspekten. 

Genom att kartlägga förslagsgivarna framträdde ett tydligt samband där förslagen kommer ifrån 

Bjäres tätorter. Men det mest anmärkningsvärda är att inga förslag har kommit från medborgare 

i kommunens västra delar. Detta finns att se i bilaga 5. 

Kritik som har förts fram mot systemet med medborgarförslag är att det till största del är poli-

tiskt engagerade personer som lämnar in förslagen. Detta skulle innebära att den demokratiska 

makten inte blir jämt fördelad över kommunens invånare. Men i Båstads kommun har över hälf-

ten av förslagsgivarna inte varit politiskt aktiva i något annat sammanhang under tiden då möj-

ligheten till medborgarförslag har funnits i kommunen.  

Enkätsvaren 

Det centrala syftet med införandet av medborgarförslag var som sagt ” öka och förbättra dialo-

gen med medborgarna”. Därför frågade vi våra svarsgrupper om de ansåg att dialogen mellan 

politiker och medborgare har förbättrats med införandet av medborgarförslag. Av förslagsgivar-

na anser endast en tredjedel att medborgarförslag förbättrar dialogen med politikerna. Anmärk-

ningsvärt är att ingen av de svarande tjänstepersonerna anser att dialogen har förbättrats. Där-

emot är det fler politiker som anser att dialogen har förbättrats än vad det är som inte anser det.  

I undersökningen går att utläsa att majoriteten av politikerna och tjänstepersonerna anser att 

medborgarförslag är bra.  Tjänstepersonerna är mer skeptiska till medborgarförslagsrätten och 

endast hälften av de svarande anser att riktlinjerna för hur medborgarförslag ska behandlas är 

tydliga. Dessutom anser nästan alla (91,67 %) att medborgarförslagen har inneburit ett merar-

bete för förvaltningen.  

En viktig och förvånnande siffra är att endast 42 % av förslagsgivarna anser att medborgarför-

slag är bra.   
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Sammanfattning av kommentarerna från förslagsgivare, tjänstepersoner och politiker 

Samtliga kommentarer finns att se i bilaga 2. 

Anser du att medborgarförslag förbättrar dialogen med politikerna? 

Denna fråga ställdes till alla tre svarsgrupper. Tjänstepersonerna var uteslutande negativa till 

påståendet, medan politikerna var något positivare till förslagens effekt på dialogen. Åsikterna 

bland förslagsgivarna var delade men majoriteten av deras kommentarer gav bilden att de inte 

ansåg att förslagen har förbättrat dialogen. De är missnöjda med att de inte fått någon informat-

ion om sina förslag trots att de har kontaktat kommunen och bett om återkoppling om vad som 

händer med deras förslag.  

Kommentarerna från tjänstepersonerna är i majoritet negativa och till exempel lyder en kom-

mentar ”det ger medborgarna en falsk bild av att de kan få inflytande mellan valen”.  

Av politikernas kommentarer är det lika många som anser att dialogen har förbättrats, som inte 

anser att den förbättrats.   

Anser du att medborgarförslag är bra? 

Alla tre svarsgrupper var mer positiva än negativa till medborgarförslag och mest positiva var 

politikerna där 76 % av de svarande ansåg att medborgarförslag är bra. Alla förslagsgivare som 

kommenterade ansåg att kommunens system med medborgarförslag måste utvecklas. Bl.a. anser 

de att det är svårt att formulera förslag på rätt sätt och de hade hellre sett en dialog med politi-

kerna.  

Samtliga tjänstepersoner som kommenterat ser också problem med dagens system. De tycker att 

handläggningen tar för mycket tid, att det är problematiskt att föreslå bifall då det inte finns 

pengar budgeterat till förslagen och att administrationen tar oproportionerligt mycket tid.   

Alla politiker är positiva till systemet men de ser vissa brister. Framförallt att systemet missbru-

kas då flera personer skickar in samma förslag, Örebäcksvallen och busslinjen till Apelryd tas 

upp som exempel. Andra problem de ser är att medborgarna är för dåligt informerade om möj-

ligheten och att många av förslagen som kommer in är orealistiska och omöjliga att genomföra.  
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Alternativ till medborgarförslag - Kalixförslaget 

Kalix kommun beskriver Kalixförslaget på följande sätt ”Syftet med Kalixförslaget är att medbor-

garna ska kunna lämna förslag till kommunens nämnder, och därmed också få snabbare respons 

på sina initiativ” och omfattas av följande regler; 

- Kalixförslag får lämnas av var och en som så önskar, oavsett ålder och folkbokföringsort.  

 

- Kalixförslag måste höra till en kommunal nämnds kompetensområde.  

 

- Kalixförslag publiceras maximalt tre månader på Kalix kommuns hemsida.  

 

- Ett Kalixförslag måste under publiceringstiden få stöd av minst 30 namnunderskrifter innan 

det skickas till berörd nämnd.  

 

- Berörd nämnd ska inom fyra månader ta ställning till inkommit Kalixförslag.  

 

-Ett förslag får inte innehålla kränkande formuleringar.  

 

- Måste registrera sig för att lämna in förslag. Namn, e-post och telefon. 

 

- Det går att lämna in förslaget och underskrifterna på papper till kommunen. 

 

- Inlämnat förslag kommer upp på hemsidan inom en vecka, då det först ska granskas.3 

Behandling av förslagen ser ut på följande sätt; 

Om Kalixförslaget har fått minst 30 underskrifter skickas det till ansvarig nämnd. Kalixförslaget 

tas upp för information vid nämndens sammanträde. Om nämnden beslutar att förslaget ska 

behandlas genom vidare utredning så utses en särskild handläggare för uppdraget. Nämnden ska 

därefter inom fyra månader ha fattat beslut om förslaget.4 

Intervju med Kenneth Björnfot, Kalix kommuns IT-ansvarig 

1, Generell respons till införandet? 

Vi gör en första utvärdering inom kort. Vi har ca 300 registrerade användare av kommunen ca 

16300 invånare. 

2, Vad är kostnader för att införa systemet och driftsunderhåll? 

Det är 43.000 kronor i uppstartskostnad och därefter 1600 kr per månad i driftkostnad. 

3, Hur behandlas ett förslag? 

                                                           

3
 http://kalix.demokratiportalen.se/ 

4
 http://kalix.demokratiportalen.se/guidance 
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Så snart ett förslag når 30 underskrifter registreras det i vårt ärendesystem (Ciceron) på ansva-

rig nämnd. Vid nämndssammanträde beslutar nämnden om ärendet ska utredas eller ej. Om det 

ska utredas så ska ärendet vara slutbehandlat inom fyra månader. 

4, Hur länge har ni haft systemet med Kalixförslaget? 

Vi har haft systemet i drift i ett år, då kommunfullmäktige tog bort systemet med medborgarför-

slag. 

Vad säger lagen om medborgarförslag? 

Genom SFS 2002:249 infördes en möjlighet för fullmäktige att besluta att medborgarna får väcka 

förslag i fullmäktige. Men i och med ändringen i kommunallagen 2007 skedde en förändring av 

hanteringen av medborgarförslag som var tänkt att förenkla handläggningen. Efter denna 

lagändring får, enligt 2007:68 § 25, fullmäktige överlåta till annan nämnd att besluta om med-

borgarförslagen. Tanken var att förslag som saknar principiell beskaffenhet och som inte är poli-

tiskt laddade skulle kunna beslutas om på ett snabbare och smidigare sätt. Exempelvis så kallade 

cykelställsfrågor. I Båstads kommun har dock inte denna lagändring använt, utan samtliga med-

borgarförslag tagits upp i fullmäktige.5  

Utvärderingens slutsatser 

Att det finns problem och brister i kommunens befintliga system med medborgarförslag är tyd-

ligt och bekräftas av samtliga tre svarsgrupper. Samtidigt poängterar samtliga svarsgrupper vik-

ten av ett system i kommunen som värnar om direktdemokratin och medborgarinitiativ. Därför 

har kommunledningskontoret, utifrån undersökningens resultat, kommit fram till två förslag; en 

utveckling av befintligt system eller att systemet ersätts med ett system liknande Kalixförslaget.  

Förslag 1. Förbättra befintligt system 

Ge tjänstepersoner i uppgift att återkoppla om beslutsprocessen till förslagsgivarna så att de 

lättare kan acceptera den ofta långa handläggningstiden.   

Fastställa rutiner så att orealistiska förslag eller förslag som ligger utanför kommunens ansvars-

område snabbt kan avslås.  

Förtydliga informationen om vad som gäller för medborgarförslag och sprida den så att flera 

typer av medborgare lämnar in förslag och så att förslagen som lämnas in ligger under kommu-

nens ansvarsområde.  

Men framför allt bör systemet ändras så att det är krav på att medborgarförslag måste vara unikt 

och alltså inte får vara identiskt ett tidigare förslag. Som nämnts tidigare är alltså inte ens 30 % 

av medborgarförslagen unika. Att medborgare har kunnat lämna in identiska förslag har, enligt 

vår enkätundersökning, varit problematiskt och inneburit ett onödigt stort administrativt arbete 

för kommunen.   

 

                                                           

5
 Lena Dahlman m.fl., Kommunallagen femte upplagan 2011, s.344-345 
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Förslag 2. Ersätta det med ett system liknande Kalixförslaget  

Efter att ha granskat ett antal kommuner som har infört alternativ till medborgarförslag kom 

kommunledningskontoret fram till att Kalixförslaget är ett system som kan fungera i Båstads 

kommun. Systemet i Kalix har gett positiva effekter då det även har engagerat många unga med-

borgare. Jämfört med Båstads kommuns system med medborgarförslag är Kalixförslaget en en-

klare process för alla parter. Ett system liknande Kalixförslaget förenklar för förslagsgivarna då 

de lättare kan lämna in ett förslag och förenkla för tjänstepersonerna och politiker då de endast 

behöver handlägga förslag som har en bred förankring bland kommuninvånarna och därför slip-

per lägga ned tid på ”cykelställsfrågor”.  

Ett införande av detta förslag skulle även förkorta handläggningstiden. Ett förslag får maximalt 

vara publicerat 3 månader och berörd nämnd ska inom 4 månader ha tagit ställning. Alltså måste 

förslaget fått ett beslut inom 7 månaders tid, vilket är kortare tid än medelvärdet för medborgar-

förslagens handläggningstid.        

Eftersom Kalixförslag även är till för de som inte är och folkbokförda i Kalix hade ett liknande 
system i Båstad inneburit att alla som har en koppling till Båstads kommun hade inkluderats. 
Detta har tidigare efterfrågats av personer som har nekats lämna in medborgarförslag på grund 
av att det inte är folkbokförda i Båstad.  
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Datum: 2017-03-13 Till: Kommunfullmäktige 
Handläggare: Olof Nilsson 
Dnr: KS 000267/2017 – 903 

 
Initiativ från demokratiberedningen om uppdrag för översyn av partistöd 
2019-2022 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
1. Demokratiberedningen får i uppdrag att se över och ta fram förslag på eventuella föränd-

ringar av partistödet för mandatperioden 2019-2022. 
2. Förslag till partistöd ska beslutas av kommunfullmäktige innan utgången av 2017.  
 

Sammanfattning av ärendet 
Demokratiberedningen har, i samband med översynen av arvodesreglementet, fört en diskuss-
ion om det lokala partistödet. För att skapa sig en helhet om partiernas och enskilda förtroen-
devaldas villkor för att verka i Båstads kommun föreslås att beredning får i uppdrag att se över 
partistödet inför kommande mandatperiod. 
 
Gällande partistöd beslutades i kommunfullmäktige 2014-05-21 (§ 71). 
 
 
 
 
Olof Nilsson, Nämndsekreterare 
Kommunledningskontoret 
 
Beslutet skall expedieras till: 
Demokratiberedningen 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Protokollsutdrag från demokratiberedningen, 2017-01-24  
 

Samråd har skett med: 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Blad 

Demokratiberedningen 2017-01-24 2 

DB § 1 

Initiativ om uppdrag för översyn av partistöd 

Beskrivning av ärendet Demokratiberedningen har, i samband med översynen av arvodesreglementet, 
fört en diskussion om det lokala partistödet. För att skapa sig en helhet om par
tiernas och enskilda förtroendevaldas villkor för att verka i Båstads kommun 
föreslås att beredning får i uppdrag att se över partistödet inför kommande 
mandatperiod. 

Beslut 

Justera ndes s ign 

Demokratiberedningen beslutar föreslå kommunfullmäktige: 

1. Demokratiberedningen får i uppdrag att se över och ta fram förslag på 
eventuella förändringar av partistödet för mandatperioden 2019-2022. 

2. Förslag till partistöd ska beslutas av kommunfullmäktige innan utgången av 
2017. 
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Datum: 2017-03-29 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Daniel Kling 

Dnr: KS 000005/2017 – 900 
 
 

Delgivningar kommunstyrelsen 2017-04-05 
 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 

1. Delgivningarna redovisas och läggs till handlingarna.   
 
 
1. Ekonomirapport januari-februari 2017. KS 000333/2017-906. 
 
2. Årsredovisning 2016 från NSVA. KS 000330/2017-906. 
 
3. Minnesanteckningar från Tillväxtrådet - 2017-02-14. KS 000314/2017-900. 
 
4. Kommunala Pensionärsrådets (KPR) protokoll 2017-03-08. KS 000313/2017-900. 
 
5. Styrelseprotokoll nr 1 från Båstadhem AB - 2017-03-02. KS 000222/2017-900. 
 
6. Meddelande från SKL - Sammanträdesplan för 2018. KS 000278/2017-900.     
 
 
 
Daniel Kling 
Nämndsekreterare 
Kommunledningskontoret 
 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Delgivningar   
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unv ., ·-- -
Kommunstyrelsen 

Ekonomirapport januari-februari 

Prognos årets resultat 

Rapporttidpunkt budget prognos awikelse 

Februari +14,9 +21,1 +6,2 

Resultatet för helåret beräknas bli ett överskott på 
+21,1 mkr, en positiv avvikelse mot budget med 
+6,2 mkr. 

Verksamhetsområdenas avvike lser gentemot budget 
beräknas bli sammanlagt -8,8 mkr inklusive utnyttjad 

demografireserv Avvikelsen för finansförvaltningen 

Prognostiserade avvikelser +6,2 

l<F - l<F 

l<F - skolpeng bo/grsk 

l<F - skolpeng gymn 

l<F - hemvårdspeng 

l<F - boendepeng 

l<S- l<S 

l<S- l<L 

l<S- TS sk.fin. 

l<S-58 

l<S- BA 

beräknas uppgå till +15 mkr. Verksamheternas nega
tiva avvikelser beror främst på stora underskott inom 
vård och omsorg med -5,0 mkr och skolpeng barnom

sorg/ grundskola med -4,0 mkr. 

Det prognostiserade resultatet på +21,1 mkr innebär 

att balanskravet kommer att uppfyllas. 

Prognosen innebär att de ena av de två, av fullmäktige 
beslutade, finansiella målen kommer att uppfyllas. Pro
gnostiserat överskott uppgår till 2,8 procent av skat
teintäkter och bidrag men investeringarna täcks inte 

fullt ut av skattemedel. 

MN-MN 

MN-SB 

MN-TS 

UN-UN 
......................................... ....................... 0.0 .......................... . 

UN-BSram 

UN-BS RE 

UN- BAram 

UN-BARE 

VN-VN 

VN-VO 

Valn, Överf, l<omrev 

Demografi reserv 

Finansförvaltning 

Kommunfullmäktige +0,5 
KF - Kommunfullmäktige +0,3 

........ :9..~. 

Budget före ny politisk organisation innebar att full 
mäktige hade tre fasta beredningar. Nu finns enbart en 
fast beredning kvar och det tillsätts tillfälliga bered
ningar när så behövs. De tillfälliga beredningarna är 
betydligt billigare än de tidigare fasta. 

KF - Skolpeng, barnomsorg/grundskola -4,0 
Det prognostiseras bli fler barn och elever än vad det 
budgeterats med. Budget 2017 baseras på det antal 
som var folkbokförda i Båstads Kommun sepetember 
2016. 

Hemvårdspeng +1,7 
Under årets två första månader har trenden fortsatt 
från 2016 med lägre behov av hemvårdstimmar än 
budgeterat. Prognosen visar i dagsläget 151 000 tim
mar jämfört med budget 154 000 timmar. Detta ger en 
prognostiserad avvikelse mot budget om + 1 mkr. In 
täkterna för omvårdnadsavgifterna beräknas överstiga 
budget med 700 tkr. 

Kommunstyrelsen -0,2 
KS - Kommunstyrelse -0,6 
En kombination av fasta arvoden till ksau ledamöter, 

sammanträdesar-
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vode och förlorad arbetsförtjänst är anledningen till 
den beräknade avvikelsen. 

KS - Teknik och service +0,4 
Prognosen för lokalvården visar på en positiv avvikelse 
om +O, 7 mkr vid årets slut, genomgång av intäkter och 
kostnader pågår. Måltidsservice prognostiserar en ne
gativ avvikelse om -0,3 mkr vid årets slut. Åtgärder 
som planeras är justering av priset om beslutet går 
igenom samt förändringar av service inom vård och 
omsorg som resulterar i kostnadssänkningar. 

Myndighetsnämnd +O, 1 
MN - Myndighetsnämnd +0,1 
Beräknas få en positiv avvikelse. Kan vara tillfälligt, då 
det finns utredning om arvoden som pågår som kan 
komma att påverka utfallet det här året. 

Utbildningsnämnd -2,1 
UN - Utbildningsnämnd -0,1 
Anledningen den beräknade negativa avvikelsen är att i 
budgetarbetet har hänsyn ej tagits till att nämnden har 
ett arbetsutskott. Den beräknade avvikelsen beror 
också på att i nämnden finns fler arbetsföra som begär 
förlorad arbetsförtjänst än vad som beräknats vid bud
getarbetet. 

UN - Bildning och arbete -2,0 

Bildning och arbete ram -2,0 
Prognostiserad avvikelse mot budget beror på ökad 
placeringar av barn och unga samt vuxna inom Individ 
och familj. Prognosen är än så länge mycket oviss ef
tersom det inte går att förutse hur många som kommer 
att placeras. 

Vård och omsorgsnämnd -5,0 
VN - Vård och omsorg -5,0 

Vård och omsorg exklusive resultatenheter -3,1 
Stimulansmedel om 4,2 mkr för ökad bemanning inom 
äldreomsorg har mottagits i februari 2017 och fördelas 
på verksamheterna löpande under året utifrån plane
rade insatser med målet om en ökad bemanning. 

Den negativa avvikelsen om -4,2 mkr för stöd och om
sorg beror på ett antal poster som det inte finns täck
ning för i Vård och omsorgs budget 2017. Det rör sig 
om två platser på gruppboendet Myllefallet (3 mkr), en 
extra köpt plats inom psykiatrin (700 tkr) samt ett ut
ökat behov av boendestöd (500 tkr). 

Under våren 2017 pågår en genomlysning av Vård och 
omsorgs verksamhet, med syfte att ta fram åtgärdsför
slag till en budget i balans. 

Resultatenheter -1,9 
Hemvården prognostiserar en negativ avvikelse 
om -0,8 mkr, främst beroende på ett avgångsvederlag 
och på vikariekostnader för vård i livets slut över jul
och nyårshelgen. 

Under perioden har vård- och omsorgsboende haft en 
beläggning på 95 procent, vilket beror på en extraordi
när situation där många lägenheter tomställts under 
samma period. Verksamheten räknar med full belägg
ning inom kort. Den negativa avvikelsen om -1,1 mkr 
beror delvis på den lägre beläggningen, vilket innebär 
lägre intäkt för verksamheten. Det beror även på ett 
ökat behov av bemanning, då många vård- och om
sorgstagare befunnit sig i livets omedelbara slut. Verk
samheten har i vissa fall behövt sätta in dyra vikarie
lösningar, där vikarietid har fallit ut som övertid. Åt
gärder har dock omedelbart satts in för att minimera 
övertiden. 

Skogslidens korttidsboende har haft 94 procent be
läggning, av budgeterat 12 platser. Den successiva för
ändringen till särskilt boende på Bjärehemmet pågår, 
och under januari till februari har en korttidsplats fun 
nits kvar. 

Val nämnd +O, 1 
Stort överskott i år då valarbetet ännu inte dragit igång 
ordentligt. 

Överförmyndare -0,7 
Överförmyndarens verksamhet är underbudgeterad. 
Den negativa avvikelsen avser kostnader som verk
samheten har för gode män och förvaltare . 

Finansiering +16,0 
Finansförvaltning +15,0 
Helårsprognosen för finansförvaltningen efter februari 
månad landar på + 15,0 mkr. Det positiva resultatet för 
finansverksamheten går att härleda till flera olika om
ständigheter. Främsta anledningen till det positiva re
sultatet är ökade skatteintäkter om närmare + 10,0 mkr 
jämfört med budget. Främst är det ökad befolkning 
2016 som leder till ökade skatteintäkter men även en 
större ökning av intäkterna från fastighetsavgiften. Yt
terliggare förklaring ligger i att nuvarande prognos 
bygger på antaganden om starkare sysselsättnings
uppgång 2016-2017 än vad prognosen som ligger till 
grund för budgeten gjorde. 

Övriga positiva prognostiserade budgetavvikelser är 
lägre räntekostnader, lägre avskrivningskostnader, 
lägre pensionskostnader samt högre utdelnings- och 
borgensintäkter än budgeterat. 
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Demografi reserv +1,0 
Demografireserven ska täcka eventuellt ökade kost
nder till följd av ökade volymer kopplade till demo
grafiska förändringar. 

Investeringar +20,3 
Avser investeringar inklusive medfinansiering statlig 
infrastruktur och exklusive exploatering. 

Prognosen för skattefinansierade investeringar är en 
positiv avvikelse på +20,3 mkr och för avgiftsfinansi
erade investeringar beräknas ingen avvikelse mot bud
get. 

KS- Kommun ledningskontor-0,1 
Utbyggnad av vård och omsorgs trådlösa nät beräknas 
överskrida budget med 100 tkr. 

KS- Teknik och service +20,5 

Skattefinansierad verksamhet inklusive medfinan
siering till statlig infrastruktur+ 20,5 
Inom den skattefinansierade verksamheten prognosti
seras en större positiv avvikelse avseende Skogsbyns 
förskola. Projektet är påbörjat och för närvarande på-

går projektering och framtagande av förfrågningsun
derlag. Byggnationen bedöms bli färdigställd under 
hösten 2018, vilket innebär att en stor andel av budge
ten kommer nyttjas under 2018. Vidare prognostiseras 
en positiv avvikelse för GC-väg Förs löv /Fogdarp ef
tersom projektet försenats. Även för Förslövs skola 
prognostiseras en positiv avvikelse på grund av att ti
digare planerade arbeten avbrutits. Istället tas ett hel
hetsgrepp för Förslövs skola F-6. För närvarande pågår 
arbete med framtagande av programhandlingar. 

Befolkning 
Den 28 februari uppgick antalet invånare till 14 630 
vilket är en ökning med 16 personer sedan årsskiftet 
(14 614). Motsvarande uppgift för januari-feburari 
2016 är en ökning med 31 personer till 14 404. 

Ökningen innevarande år beror på ett positivt inflytt
ningsnetto på +26 samt ett negativt födelsenetto 
på -10. Det flyttade ut 138 personer och 164 flyttade in 
och det föddes 22 barn och 32 personer avled. Uppgif
terna är hämtade från Tekis Kid. 
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Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB 
Organisationsnummer 556765-3786 

Förvaltningsberättelse 

1 (18) 

Styrelsen och verkställande direktören för Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (556765-3786) 
rar härmed avge följande förvaltningsberättelse för räkenskapsåret 2016. Bolaget har sitt säte i 
Helsingborgs kommun, Skåne län. 

Styrelse 
Styrelsen består av en ledamot med en suppleant utsedd av vardera delägares kommunfullmäktige. 
Kommunfullmäktige i Helsingborg utser ordförande i bolagets styrelse. Kommunfullmäktige i Lands
krona utser vice ordförande i bolagets styrelse. 

Därutöver finns två arbetstagarrepresentanter. Dessa är adjungerade till styrelsen men är ej formella 
ledamöter. 

Styrelsen har sedan föregående bolagsstämma haft följande sammånsättning: 

Magnus Jälminger (M), Helsingborgs stad 
Björn Persson (M), Landskrona stad 
Birgitta Jönsson (S), Svalövs kommun 
Anders Månsson (S), Bjuvs kommun 
Jan Nilsson (S), Åstorps kommun 
Bo Wendt (BP), Båstads kommun 

UlfThysell 

Suppleanter har varit följande: 

Maria Berglund (KD), Bjuvs kommun 
Hans Grönqvist (BP), Båstads kommun 
Anna Ingers (S), Helsingborgs stad 
Fredrik Jönsson (C), Svalövs kommun 
RolfOttosson (SD), Åstorps kommun 
Hellin Taskinen (S), Landskrona stad 

Revisorer 

Revisorer sedan föregående bolagsstämma har varit följande: 
Thomas Hallberg, Ernst & Y oung 
Magnus Helmfrid, Ernst & Y oung 

Lekmannarevisorer 

ordförande 
vice ordförande 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ledamot 

Verkställande direktör 

för Anders Månsson 
för Bo Wendt 
för Magnus Jälminger 
för Birgitta Jönsson 
för Jan Nilsson 
för Björn Persson 

ordinarie 
suppleant 

Kommunfullmäktige i Helsingborg och Landskrona utser vardera en lekmannarevisor. Därutöver har 
Helsingborgs stad utsett en suppleant. 

Lekmannarevisorer har sedan föregående bolagsstämma varit följande: 
Aina Modig Lindell, Helsingborgs stad ordinarie 
Stefan Olsson, Landskrona stad 
Lars Mämpel, Helsingborgs stad, t.o.m. 2016-08-23 

ordinarie 
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Ägarförhållanden 
Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (NSVA) ägs till lika delar av de sex nordvästskånska 
kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Svalöv och Åstorp. 

Allmänt om verksamheten 

2 (18) 

NSVA ansvarar för förvaltning och drift av delägarnas allmänna VA-anläggningar. Syftet med bolaget 
är att inom verksamhetens geografiska område vidmakthålla en effektiv organisation genom att ut
nyttja stordriftfördelar och fä underlag för högre kompetens utan att överge det lokala inflytandet. 

Förutom drift och underhåll skall NSVA även ansvara för förnyelse och förbättring av delägarnas 
VA-anläggningar. Verksamheten omfattar produktion och distribution av dricksvatten, avledning av 
dagvatten, avledning och behandling av spillvatten samt omhändertagande av vid reningen avskilt 
slam. Bolaget skall dessutom biträda delägarna vid planeringen av VA-verksamheten. 

Då bolaget är en utförarorganisation för ägarnas VA-verksamhet redovisas den totala VA-verksam
heten av respektive delägare. Arbetet utförs till självkostnadspris, varför bolaget i normalfallet ej gene
rerar någon vinst. 

Forskning och utveckling 
NSVA äger tillsammans med VA Syd och Sydvatten AB forsknings- och utvecklingsbolaget Sweden 
Water Research AB (SWR). Syftet med bolaget är att samverka och nyttja delägarnas gemensamma 
resurser inom detta område för att skapa långsiktig hållbarhet i våra verksamheter. 

Ett nytt aktieägaravtal har antagits 2016 där aktieägarna under varje verksamhetsår proportionerligt 
skall finansiera ett maximalt belopp enligt fördelningsnyckel i aktieägaravtalet. Under 2016 uppgår 
NSVA:s andel till 3.498 tkr. Den del som vid bokslutet understiger de avtalade procentsatserna skall 
anges som eventualförpliktelse hos respektive aktieägare, och överstigande skall minska eventualför
pliktelsen. SWR har rätt till finansiering enligt avtalet och denna rätt skall finnas i upp till tre år. Kvar 
som eventualförpliktelse gällande 2016 för NSV A är 1.440 tkr. 

Miljöinformation 
Bolaget har tillstånd att bedriva miljöfarlig verksamhet enligt miljöskyddslagen avseende reningsverk. 
Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet, utom gällande anläggningarna i Svalövs och Bjuvs kommuner, där 
Söderåsens Miljöförbund är tillsynsmyndighet. 

Väsentliga förhållanden och händelser 

Den 15 juni lanserades NSV A:s nya intranät. Det nya intranätet fokuserar på interaktion och anpassar 
text till skärm, läsplatta eller mobil. En modul för verksamhetssystem har utvecklats för att lyfta in alla 
rutiner till intranätet. Arbetet med att uppdatera verksamhetssystemet har fortgått, bland annat har en 
ny huvudprocesskarta tagits fram under hösten. 

Under året har arbetet med övertäckning av Öresundsverket i Helsingborg, vilket sker inom ramen 
för stadens projekt H+, fortsatt. Ett förslag till utformning och gestaltning har godkänts och upphand
lingen av entreprenadarbetena påbörjades under hösten. Huvuddelen av kostnaden kommer att belasta 
stadens skattekollektiv, men NSV A har samordningsansvar för åtgärderna. 

En kokningsrekommendation utfärdades för Helsingborg och Höganäs under perioden 22-25 augusti 
då bakterier påträffats i dricksvattensystemet. Till följd av händelsen har åtgärder vidtagits bland annat 
på Fredriksdals vattentom och kontroll av ett flertal verksamheter med både kommunalt och eget 
vatten har utförts. 

Planeringen för ett nytt vattentom i Helsingborg har under året resulterat i ett godkänt gestaltnings
förslag och en upphandling av entreprenör. Projektet kommer att drivas som en samverkans-

entreprena/~ 
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Den 15 juni drabbades Bjuv och Åstorp av ett regnoväder som medförde stora marköversvämningar 
med skadade fastigheter som följd. Arbetet med att dokumentera och utreda händelsen har pågått 
under året och en datormodell har byggts upp för att simulera vattenflödena i ledningsnäten. Tyvärr 
har stora delar av dagvattensystemen inte klarat dagens dimensionerande normer. Hanteringen av 
skadekrav har pågått under hösten. 

Nordvästra Skåne är en region under kraftigt expansion vilket återspeglar sig i mängden uppdrag att 
hantera i bolaget. Under året har flera VA-entreprenader för exploateringsarbeten underkänts av 
NSV A vid projektens slutbesiktning. Exploateringar hanteras primärt av kommunerna och NSV A har 
framförallt haft en kontrollerande funktion. Behovet av byggledning under byggtiden från NSV A blir 
allt tydligare för att undvika att delar av en utförd entreprenad måste göras om. 

Framtida utveckling 
Under 2017 genomförs en omcertifiering av kvalitets- och miljöledningssystemet till de nya version
erna av standarderna. 

Från 1 januari 2017 träder ett flertal organisationsförändringar på avdelningarna i kraft. För att möta 
det stora trycket från kommuner som verkar i en expansiv region måste NSV A anpassas för att hantera 
en allt större uppdragsvolym. Bland annat inrättas en grupp med fokus på exploateringar för att säker
ställa kvaliteten på vatten- och avloppssystemen som tillkommer i samband med nybyggnation. 

Skadekrav från fastighetsägare i Bjuv och Åstorp fortsätter att hanteras under våren. Kraven ställs 
mot respektive kommun såsom VA-huvudman och NSV A ansvarar för allt utredningsarbete och läm
nar förslag till beslut för varje enskilt ärende. Jurist- och försäkringsexpertis har tagits in som stöd i 
dessa processer. 

Flerårsjämförelse 

Se not 25 för definition av nyckeltalen. 

Belopp i tkr eller procent 2016 2015 2014 2013 2012 

Nettoomsättning 539.537 557.093 505.204 466.289 410.133 
Resultat efter finansiella poster 158 68 64 31 39 
Balansomslutning 193.211 188.615 122.520 122.485 107.296 
Sysselsatt kapital 6.000 6.000 6.000 6.000 6.723 

Avkastning på sysselsatt kapital 2,7% 1,2% 2,3% 2,4% 2,4% 
Kassalikviditet 95,5% 95,2% 96,3% 97,2% 100,9% 
Soliditet 3,1% 3,2% 4,9% 4,9% 5,6% 

Förändring av eget kapital 

Aktie- Balanserat Årets 
Belopp i tkr kapital resultat resultat Totalt 
Belopp vid årets ingång 6.000 6.000 
Disposition av föregående års resultat 
Arets resultat 
Belopp vid årets utgång 6.000 6.000 

Förslag till disposition beträffande bolagets vinst eller förlust 

Inga vinstmedel står till bolagsstämmans förfogande. 
Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balans

räkningar med tillhörande bokslutskommentar/ tJ\ 
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Resultaträkning 

Belopp i tkr Not 2016 2015 

Rörelsens intäkter 
Nettoomsättning 5 539.537 557.093 
Övriga rörelseintäkter 6 32.530 17.831 
Summa rörelseintäkter 572.067 574.924 

Rörelsens kostnader 
Övriga externa kostnader 7-9 -454.324 -469.138 
Personalkostnader 10 -115.522 -104.200 
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 11 -2.064 -1.529 
Övriga rörelsekostnader -1 -4 
Summa rörelsekostnader -571.911 -574.871 

Rörelseresultat 156 53 

Resulto.t från finansiella poster 
Ränteintäkter 3 18 
Räntekostnader -1 -3 
Summa resultat från finansiella poster 2 15 

Resultat efter finansiella poster 158 68 

Skatt på årets resultat 12 -158 -68 
Årets resultat 0 

Ä 
j/ 
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Balansräkning 

Belopp i tkr Not 2016-12-31 2015-12-31 

TILLGÅNGAR 

Anläggningstillgångar 
Materiella anlä99nin9still9ångar 
Inventarier 13 8.809 9.294 
Pågående nyanläggningar och förskott avseende 14 40 
materiella anläggningstillgångar 

8.809 9.334 

Finansiella anläggningstillgångar 
Andelar i intresseföretag 15 17 17 
Uppskjuten skattefordran 16 113 107 

130 124 

Summa anläggningstillgångar 8.939 9.458 

Omsättningstillgån1mr 
Varulager m.m. 
Förnödenheter och handelsvaror 5.532 5.383 

5.532 5.383 

Kortfristiga fordringar 
Kundfordringar 23.346 33.461 
Övriga kortfristiga fordringar 17 170 17.862 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 18 19.437 18.073 

42.953 69.396 

Kassa och bank 19 135.787 104.378 

Summa omsättningstillgångar 184.272 179.157 

SUMMA TILLGÅNGAR 193.211 188.615 

A1 
Il 
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Balansräkning 

Belopp i tkr 

SKULDER 

Eget kapital 
Bundet eget kapital 
Aktiekapital (6.000 aktier a 1.000 kr) 

Fritt eget kapital 
Årets resultat 

Summa eget kapital 

Långfristiga skulder 
Summa långfristiga skulder 

Kortfristiga skulder 
Förskott från kunder 
Leverantörsskulder 
Aktuell skatteskuld 
Övriga kortfristiga skulder 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 
Summa kortfristiga skulder 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Not 

20 

21 

22 

6 (18) 

2016-12-31 2015-12-31 

6.000 6.000 
6.000 6.000 

0 0 
0 0 

6.000 6.000 

0 0 

102.362 71.397 
50.915 76.414 

637 339 
14.356 12.114 
18.941 22.351 

187.211 182.615 

193.211 188.615 

~ 
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Kassaflödesanalys 

Belopp i tkr 

Den löpande verksamheten 

Not 

Resultat efter finansiella poster 23 

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m. 24 

Betald inkomstskatt 
Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändringar av rörelsekapital 

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital 
Ökning(-) /Minskning(+) av varulager 
Ökning(-)/Minskning( +) av rörelsefordringar 
Ökning(+ )/Minskning(-) av rörelseskulder 
Kassaflöde från den löpande verksamheten 

Investerinesverksamheten 
Förvärv av materiella anläggningstillgångar 
Kassaflöde från investeringsverksamheten 

Finansierinesverksamheten 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 

Årets kassaflöde 
Likvida medel vid årets början 
Likvida medel vid årets slut 

2016 

158 
2.064 

2.222 
-164 

2.058 

-149 
26.443 
4.595 

32.947 

-1.538 
-1.538 

31.409 
104.378 
135.787 

7 (18) 

2015 

68 
1.529 

1.597 
-80 

1.517 

-2.107 
-5.188 
66.095 

60.317 

-3.888 
-3.888 

56.429 
47.949 

104.378 
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Noter till resultat- och balansräkningarna 
Not 1. Redovisningsprinciper 
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Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och enligt Bokföringsnämndens 
allmänna råd BFNAR 2012: 1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Redovisningsprincipema 
är oförändrade jämfört med föregående år. 

Värderingsprinciper m.m. 

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. 

Intäkter 

Intäktsredovisning sker i resultaträkningen när det är sannolikt att de framtida ekonomiska fördelarna 
kommer att tillfalla bolaget och dessa fördelar kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Intäkterna inklude
rar endast det bruttoflöde av ekonomiska fördelar som företaget erhåller eller kan erhålla för egen räk
ning. 

Fordringar 

Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt. 

Varulager 

Större äldre enheter har värderats till anskaffningsvärde. Omsättningslager har inventerats och värde
rats till återanskaffningsvärde. Avdrag för inkurans har ej skett. 

Materiella anläggningstillgångar 

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. I an
skaffningsvärdet ingår förutom inköpspriset även utgifter som är direkt hänförliga till förvärvet. 
Utgifter för reparation och underhåll redovisas som kostnader. 

För att en anläggning skall aktiveras krävs att utgiften uppgår till minst 0,5 prisbasbelopp. I annat 
fall omkostnadsförs utgiften. 

Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. 
Linjär avskrivningsmetod används för samtliga typer av materiella tillgångar. Avskrivningen redovisas 
som kostnad i resultaträkningen. Följande avskrivningstider tillämpas: 

Fordon 8 år 
Datorer med kringutrustning 5 år 
Övriga inventarier 10 år 

Skillnaden i förbrukningen av betydande komponenter har ej bedömts vara väsentlig. 

Finansiella anläggningstillgångar 

Innehav av aktier i intressebolag värderas till nominellt värde (anska:ffningsvärde). Uppskjuten skatte
fordran värderas till det belopp varmed det förväntas kunna utnyttjas under kommande år. 

Leasing 

Alla leasingavtal redovisas som operationella leasingavtal. 

Skatt 

Skatt på årets resultat i resultaträkningen består av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Aktuell skatt är 
inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den del av tidi
gare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats. Uppskjuten skatt är inkomstskatt för 
skattepliktigt resultat avseende framtida räkenskapsår till följd av tidigare transaktioner eller händel
ser. 

Uppskjuten skatteskuld redovisas för alla skattepliktiga temporära skillnader. Uppskjuten skatte
fordran redovisas för avdragsgilla tempo- skillnader och för möjligheten att i framtiden anv..,,,
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skattemässiga underskottsavdrag. Värderingen baseras på hur det redovisade värdet för motsvarande 
tillgång eller skuld förväntas återvinnas respektive regleras. Beloppen baseras på de skattesatser och 
skatteregler som är beslutade före balansdagen och har inte nuvärdesberäknats. 

Uppskjutna skattefordringar har värderats till högst det belopp som sannolikt kommer att återvinnas 
baserat på innevarande och framtida skattepliktiga resultat. Värderingen omprövas varje balansdag. 

Utvecklings kostnader 

Bolagets utgifter för utvecklingsarbete kostnadsförs löpande. 

Kassaflödesanalys 

Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast 
transaktioner som medför in- eller utbetalningar. 

Ersättningar till anställda 

Bolaget är anslutet till det kommunala pensionsavtalet KAP-KL 2006, samt AKAP-K.L 2014 avseende 
anställda födda 1986 eller senare. Den förmånsbestämda pensionen enligt dessa avtal har försäkrats 
via KP A. Kostnaden betalas via löpande premier, varför inget behov av avsättning i balansräkningen 
föreligger. 

Not 2. Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut 

Inga väsenliga händelser som påverkar bolagets ekonomiska ställning har inträffat efter räkenskaps
årets slut. 

Not 3. Ställda säkerheter 

Belopp i tkr 

Ställda säkerheter 

Not 4. Eventualförpliktelser 

Belopp i tkr 

Finansiering Sweden Water Research enligt aktieägaravtal 
Kapitaltäckningsgaranti för Sweden Water Research 

2016-12-31 

Inga 

2016-12-31 

1.440 
500 

1.940 

2015-12-31 

Inga 

2015-12-31 

1.500 
1.500 

Finansiering Sweden Water Research (SWR) är den del av medel som NSVA enligt aktieägaravtal är 
förpliktigat att tillhandahålla SWR som ej utnyttjats under året. Förpliktelsen kvarstår under tre år. Då 
aktieägaravtalet slutits 2016 består beloppet enbart av medel avseende 2016. För 2015 saknades mot
svarande avtal. 

Ägarna har tecknat ett avtal om kapitaltäckningsgaranti för SWR uppgående till 1.500 tkr. Under 
året har avtalet omformulerats på så sätt att ägarnas förpliktelse begränsas till 500 tkr. Under 2015 var 
avtalet formulerat så att förpliktelsen var solidarisk, vilket förklarar 2015 års belo% 

)7 1 
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Not 5. Nettoomsättning 

Belopp i tkr 

Intäkter drift och underhåll 
Intäkter investeringar 
Rörelsens sidointäkter 

Not 6. övriga rörelseintäkter 

Belopp i tkr 

Gasproduktion 
Omhändertagande slam 
Värmepump 
Externa tjänster 
Fakturerade kostnader till intresseföretag 
Övriga intäkter 

Not 7. Utvecklingskostnader 

Belopp i tkr 

Årets utvecklingskostnader 

2016 

304.065 
235.359 

113 
539.537 

2016 

6.672 
1.381 
1.417 

20.803 
1.367 

890 
32.530 

2016 

1.869 
1.869 

10 (18) 

2015 

284.447 
272.542 

104 
557.093 

2015 

6.732 
1.527 

752 
7.114 

389 
1.317 

17.831 

2015 

3.320 
3.320 

Utvecklingsarbete bedrivs från 2014 huvudsakligen inom ramen av Sweden Water Research AB. 

~ 
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Not 8. Leasingkostnader 

Belopp i tkr 

Framtida minimileaseavgifter avseende icke 
uppsägningsbara operationella leasingavtal 

Inom ett år 
Mellan ett och fem år 
Senare än fem år 

Räkenskapsårets kostnadsförda leasingavgifter 

2016 

8.792 
21.746 

3.417 
33.95S 

8.853 

11 (18) 

2015 

8.175 
9.469 

17.644 

8.768 

Beloppen som redovisas är hyresavtal avseende lokalhyra samt leasingavtal. Huvuddelen av leasing
avtalen avser billeasing. Resterande del utgörs av avtal gällande datorutrustning. 

Avgifterna för billeasing har justerats för att ta hänsyn till att endast halva momsbeloppet är av
dragsgillt för billeasingavgifter. 

Not 9. Arvode och kostnadsersättningar till revisorer 

Belopp i tkr 

Ernst & Young AB 
Revisionsuppdrag 
Andra uppdrag 

KPMG 
Revisionsuppdrag 
Andra uppdrag 

Lekmannarevision 
Revisionsuppdrag 

2016 

70 
4 

9 

2015 

59 

12 
7 

11 
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Not 10. Anställda, personalkostnader och arvoden till styrelse 

Anställda 

2016 2015 

Medelantaletanställda i Sverige 
Kvinnor 47 35 
Män 137 132 
Totalt 184 167 

Styrelseledamöter och ledande befattningshavare 
Antal styrelseledamöter på balansdagen 
Kvinnor 1 1 
Män 5 5 
Totalt 6 6 

Antal ledande befattningshavare på balansdagen 
Kvinnor 2 2 
Män 6 6 
Totalt 8 8 

Medelantalet anställda har beräknats som antalet arbetade timmar inklusive semester, sjukfrånvaro och 
tjänstledighet dividerat med årsarbetstid enligt schablon 1.920 timmar. Övertid har ej medräknats. 

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader 

Belopp i tkr 

Styrelse och VD 
Övriga anställda 
Totala löner och ersättningar 

Sociala avgifter enligt lag och avtal 

Pensionskostnader till styrelse och verkställande direktör 
Pensionskostnader till övriga anställda 
Totala pensionskostnader 

Totala löner, ersättningar, sociala avgifter och 
pensionskostnader 

Ledande befattningshavares förmåner 

2016 

1.465 
76.918 

78.383 

26.056 

139 
5.832 
5.971 

110.410 

Belopp i tkr Grundlön/arvode 

Styrelsens ordförande 
Övriga styrelseledamöter 
Verkställande direktör 

2015 

1.361 
70.225 

71.586 

23.649 

170 
4.790 
4.960 

100.195 

Pensionskostnad 

139 
Övriga ledande befattningshavare 

117 
341 

1.008 
4.694 89~ 
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Till styrelsens ordförande och ledamöter utgår arvode enligt bolagsstämmans beslut. Ersättning till 
verkställande direktören (VD) fastställs av styrelsen. Inget tantiem eller därmed jämförlig ersättning 
finns till styrelse och verkställande direktör. 

Förutom grundlön disponerar VD en tjänstebil. Styrelsens ordförande samt övriga styrelseledamöter 
har inte erhållit någon ersättning utöver beslut av bolagsstämma. 

Ersättning till andra ledande befattningshavare fastställs av VD efter samråd med styrelsens ordfö
rande. Ersättning utgörs av grundlön och avtalspension. Med ledande befattningshavare avses de per
soner som tillsammans med VD utgör företagets ledning. Utöver VD har ledningen under året bestått 
av följande personer: 

Ekonomichef 
Personalchef 
Chef avdelning Dricksvatten 
Chef avdelning A vloppsrening 
Chef avdelning Ledningsnät och projekt 
Chef avdelning Römät 
Chef avdelning Kundnära tjänster 

Pensionsvillkor 

För ledande befattningshavare uppgår pensionsåldem till 65 år. Bolaget är anslutet till de kommunala 
pensionsavtalen KAP-KL och AKAP-KL. Pensionskostnaden avser den kostnad som påverkar årets 
resultat. Inga pensionsavtal utöver KAP-KL finns tecknade i bolaget. 

Avgångsvederlag 

Vid uppsägning av VD gäller en uppsägningstid på 12 månader. Vid uppsägning av andra ledande be
fattningshavare gäller uppsägningstid enligt gällande kollektivavtal. 

Vid uppsägning utgår lön under uppsägningstiden. Bolaget har ej tecknat några avtal om avgångsve
derlag därutöver. 

Not 11. Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 

Belopp i tkr 2016 2015 

Maskiner och inventarier -2.064 -1.529 
-2.064 -1.529 
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Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB 
Organisationsnummer 556765-3786 

Not 12. Skatt på årets resultat 

Belopp i tkr 

Aktuell skattekostnad för perioden 
Justering av skatt hänförlig till tidigare år 
Uppskjuten skattekostnad avseende temporära skillnader 

Avstämning av effektiv skatt 

Resultat före skatt 

Skatt enligt gällande skattesats 
Ej avdragsgilla kostnader 
Ej skattepliktiga intäkter 
Skatt hänförlig till tidigare år 

Not 13. Inventarier 

Belopp i tkr 

Ackumulerade anskaffningsvärden 
Ingåendeanskaffningsvärden 

Arets förändringar 
-Inköp 
- Omklassificering 
- Försäljningar /utrangeringar 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 

Ackumulerade avskrivningar enligt plan 
Ingående avskrivningar 

Arets förändringar 
- Försäljningar /utrangeringar 
- Avskrivningar 

Utgående ackumulerade avskrivningar 

Utgående restvärde enligt plan 

Procent 

22,0% 

74,7% 

-0,4% 

3,7% 

100,0% 

2016 

-158 
-6 
6 

-158 

2016 

Belopp Procent 

158 

-35 22,0% 

-118 125,7% 

1 -1,6% 

-6 -46,1% 

-158 100,0% 

2016-12-31 

14.117 

1.296 
283 

15.696 

-4.823 

-2.064 
-6.887 

8.809 

14 (18) 

2015 

-111 
32 
11 

-68 

2015 

Belopp 

68 

-15 
-86 

1 
32 

-68 

2015-12-31 

10.270 

3.847 

14.117 

-3.294 

-1.529 
-4.823 

9.294 
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15 (18) 

Not 14. Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar 

Belopp i tkr 

Ingående nedlagda kostnader 
Omklassificeringar m.m. 
Under året nedlagda kostnader 

Not 15. Andelar i intresseföretag 

2016-12-31 

40 
-283 
243 

2015-12-31 

40 
40 

Bolagets andelar består av 1.700 aktier å 10 kr i 556945-8945 Sweden Water Research AB med säte i 
Lunds kommun, Skåne län. Kapital- och röstande) uppgår till 33,33%. 

Not 16. Uppskjuten skattefordran 

Belopp i tkr 

Ej avdragsgill avsättning avtalsförsäkringar och 
pensioner för semesterlöneskuld m.m. 
Skattesats 
Temporära skillnader i skulder 

Not 17. Övriga kortfristiga fordringar 

Belopp i tkr 

Båstads kommun 
Svalövs kommun 
Åstorps kommun 
Övriga poster 

Not 18. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

Belopp i tkr 

Köpt vatten 
Övriga poster 

2016-12-31 

512 
22% 
113 

2016-12-31 

170 
170 

2016-12-31 

15.763 
3.674 

19.437 

2015-12-31 

484 
22% 
107 

2015-12-31 

5.522 
7.860 
4.320 

160 
17.862 

2015-12-31 

14.614 
3.459 

18.073 

' 1 
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Not 19. Likvida medel 

Belopp i tkr 

Följande de/komponenter ingår i likvida medel: 
Banktillgodohavanden 
Banktillgodohavanden, VA-avgifter 

2016 

56.289 
79.498 

135.787 

16 (18) 

2015 

43.355 
61.023 

104.378 

Banktillgodohavanden avseende VA-avgifter är de av slutkunderna inbetalda VA-avgifter vilka NSVA 
fakturerar for ägarkommunernas räkning. Dessa medel överförs till respektive kommun en gång per 
månad. Dessa tillgodohavanden är närmast att likna vid klientmedel. 

Not 20. Disposition av vinst eller förlust 

Då bolaget verkar enligt självkostnadsprincipen och därmed ej gör någon vinst eller förlust saknas fritt 
eget kapital. Någon disposition av vinst eller förlust är därmed inte aktuell. 

Not 21. Förskott från kunder 

Belopp i tkr 

Bjuvs kommun 
Båstads kommun 
Helsingborgs stad 
Landskrona stad 
Svalövs kommun 
Åstorps kommun 

Not 22. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

Belopp i tkr 

Personalrelaterade kostnader 
Förutbetalda bidrag 
Elkostnader 
Entreprenadkostnader 
Övriga poster 

2016-12-31 

12.828 
9.919 

53.794 
16.265 

8.808 
748 

102.362 

2016-12-31 

8.581 
496 

2.105 
4.545 
3.214 

18.941 

2015-12-31 

15.447 

32.714 
23.236 

71.397 

2015-12-31 

8.599 
672 

2.166 
8.420 
2.494 

22.351 

~ 
Il 

1 
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Not 23. Betalda räntor och erhållen utdelning 

Belopp i tkr 

Erhållen ränta 
Erlagd ränta 

Not 24. Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m.m. 

Belopp i tkr 

Avskrivningar på tillgångar 

Not 25. Nyckeltalsdefinitioner 

Balansomslutning Totala tillgångar 
Totala tillgångar - räntefria skulder 

2016 

3 
-1 
2 

2016 

2.064 
2.064 

17 (18) 

2015 

18 
-3 

15 

2015 

1.529 
1.529 

Sysselsatt kapital 
Genomsnittligt sysselsatt kapital 
Avkastning på sysselsatt kapital 

Genomsnitt av ingående och utgående sysselsatt kapital 
(Rörelseresultat+ finansiella intäkter)/ genomsnittligt sysselsatt 
kapital 

Kassalikviditet 
Soliditet 

(Omsättningstillgångar - lager)/ kortfristiga skulder 
Eget kapital / balansomslutning 
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Revisionsberättelse 

Till bolagsstämman i Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB, org.nr 556765-3786 

Rapport om årsredovisningen 

Uttalanden 

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Nordvästra 
Skånes Vatten och Avlopp AB för år 2016. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlig· 
het med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avse
enden rättvisande bild av Nordvästra Skånes Vatten och 
Avlopp ABs finansiella ställning per den 31 december 2016 
och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt 
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med 
årsredovisningens övriga delar. 

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultat· 
räkningen och balansräkningen. 

Grund för uttalanden 

Vi har utfört revisionen enligt lnternational Standards on 
Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar 
enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns 
ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Nordvästra Skånes 
Vatten och Avlopp AB enligt god revisorssed i Sverige och har 
i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisions bevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret 
för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rätt
visande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verk
ställande direktören ansvarar även för den interna kontroll 
som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovis· 
ning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare 
sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. 

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och 
verkställande direktören för bedömningen av bolagets för
måga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är 
tillämpligt. om förhållanden som kan påverka förmågan att 
fortsätta verksamheten och att använda antagandet om 
fortsatt drift. 

Revisorns ansvar 

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om att års· 
redovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga fel
aktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, 
och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra utta
landen. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är 
ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god 
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig 
felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på 
grund av oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga om 
de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de 
ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredo
visningen. 

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt 
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under 
hela revisionen. Dessutom: 

• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktig· 
heter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegent
ligheter eller på fel, utformar och utför granskningsåtgär
der bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revi
sionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att 
utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte 
upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentlig· 
heter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på 
fel, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i 
maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig 
information eller åsidosättande av intern kontroll. 

• skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna 
kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma 
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till om
ständigheterna, men inte för att uttala oss om effektivi
teten i den interna kontrollen. 

• utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som 
används och rimligheten i styrelsens och verkställande 
direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande 
upplysningar. 

• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verk
ställande direktören använder antagandet om fortsatt drift 
vid upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också en 
slutsats. med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om 
det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser 
sådana händelser eller förhållanden som kan leda till 
betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta verk
samheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig 
osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa 
uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen 
om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upp· 
lysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredo· 
visningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis 
som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. 
Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett 
bolag inte längre kan fortsätta verksamheten. 

• utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen 
och innehållet i årsredovisningen, däribland upplys
ningarna. och om årsredovisningen återger de under
liggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som 
ger en rättvisande bild. 

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens 
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. 
Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under 
revisionen, däribland de betydande brister i den interna 
kontrollen som vi identifierat. 

,,.,., 
( 
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Rapport om andra krav enligt lagar cch anc:1ra 
'lörfaUningar 

Uttalanden 

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en 
revision av styrelsens och verkställande direktörens förvalt
ning av Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB för år 2016 
samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst 
eller förlust. 

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt 
förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens 
ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för 
räkenskapsåret. 

Grund för uttalanden 

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt 
ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns 
ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Nordvästra Skånes 
Vatten och Avlopp AB enligt god revisorssed i Sverige och har 
i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till disposi· 
tioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till 
utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om 
utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets 
verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av 
bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och 
ställning i övrigt. 

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen 
av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att 
fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation och att 
tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, 
medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter 
i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Den verkställande 
direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrel· 
sens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgär· 
der som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras 
i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen 
ska skötas på ett betryggande sätt. 

Revisorns ansvar 

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed 
vårt uttalande om ansvarsfrihet. är att inhämta revisionsbevis 
för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon 
styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsent
ligt avseende: 

• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon 
försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot 
bolaget, eller 

• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, 
årsredovisningslagen eller bolagsordningen. 

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner 
av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om 
detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget 
är förenligt med aktiebolagslagen. 

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet. men ingen garanti 
för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige 
alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som 
kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett 
förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är 
förenligt med aktiebolagslagen. 

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige 
använder vi professionellt omdöme och har en professionellt 
skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av 
förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst 
eller förlust grundar sig främst på revisionen av räken· 
skaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs 
baseras på vår professionella bedömning med utgångspunkt i 
risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar gransk· 
ningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är 
väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser 
skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Vi går 
igenom och prövar fattade beslut. beslutsunderlag, vidtagna 
åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt 
uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande 
om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets 
vinst eller förlust har vi om förslaget är förenligt med 
aktiebolagslagen. 

Helsingborg den 7 mars 2017 

Ernst & Young AB 

1 ;~ ----- k c c c_______ 
Thomas Hallberg _ _) 
Auktoriserad revisor 

2 (2) 
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Till årsstämman i 
Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB 

Org. nr 556765-3786 

Granskningsrapport för Nordvästra Skånes Vatten och 
Avlopp AB år 2016 

Vi har granskat bolagets verksamhet under 2016. 

Granskningen har med utgångspunkt från kommunallagen utförts enligt aktiebolagslagen 

och god revisionssed i kommunal verksamhet. 

Granskningen har utgått från bedömningen av väsentlighet och risk. Samplanering har 
skett med bolagets auktoriserade revisor. Vi har fokuserat vår granskning på 

verksamheten i förhållande till ändamålet. 

Under året har vi speciellt sett på hur bolaget arbetar med projekt. Vi bedömer att det 
finns en god kontroll och uppföljning avseende projekt på NSV A AB. Det nya 
projektverktyget bidrar starkt till att bolaget har en god uppsikt över sina projekt. 

Vi bedömer sammantaget att bolaget följer ägardirektiven och att bolagets verksamhet 
skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att 

bolagets interna kontroll varit tillräcklig. 

Helsingborg 2017-03-07 

Lekmannarevisor 

Stefan Olsson 
Lekmannarevisor 

-
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[H.J BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunledningskontoret 

BÅSTADS f<OMMUN 
l<ommunstyr·elsen 

Minnesanteckningar från Tillväxtrådet 

Tid och plats: 

Närvarande: 

Sekreterare: 

1. Mötet öppnas 

2017-02-14 kl 13:00-15:00, Astrakanen, kommunhuset, Båstad 

Rose-Marie Östberg 
Bo Wendt 
Jan Bernhardsson (vikarie för Katarina Pelin) 
Henrik Andersson 
Karin Bengtsson 
Mikael Bertilsson, 
Helena lvarsson 

Ordförande Bo Wendt öppnar mötet. 

2. Val av justerare 
Att justera dagens minnesanteckningar väljs Karin Bengtsson. 

3. Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkänns. 

4. Föregående minnesanteckningar 

1 (1) 

Minnesanteckningar från 27 /9 -16; punkt 5, Sven-Inge Granlund om evenemangsstrategi- upp
följning av Jan Bernhardsson, verksamhetschef på Teknik och Service. Besked om tidsplan till 
nästa möte. 

5. Båstad Turism och Näringslivs kommunbidrag år 2017 
Besparingskrav från politiken till förvaltningen. Bo Wendt diskuterar med Katarina Pelin om 
lösning och återkommer med svar till nästa möte. 

6. Uppföljning av beslut 2016 
Information och uppföljning av de beslut som var tagna under 2016. Se bifogad fil. 

7. Övriga frågor 
- Punkt till agendan den 25 april; presentera utvecklingsprojekt som Båstads kommun koordine
rar. 

- Gymnasielärlingsanställningar 
Henrik Andersson informerar om att Industrigruppen bjöd in till möte med medlemmar och 
näringslivet angående information kring lärlingsutbildningar på gymnasienivå där lärlingen får 
lön under sin utbildningsperiod. 

_;/ ·1~ 
~sson 

Juste rare 
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BÅSTADS f<OMMUN 

[nJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

Kommunala Pensionärsrådet (KPR) 
Sammanträdesprotokoll 

Tid 

Plats 

2017-03-08, kl. 13.00 - 14.50 

Ingrid-Marie, kommunkontoret i Båstad 

Närvarande Tord Knutsson, ordförande 
Christer Nordin, vice ordförande 
Karin Wilson, ledamot 
Stig Andersson, ledamot 
Gunilla Linghoff, ledamot 
Tore Schersten, ledamot 
Claes Wastensson. ledamot 
Inger Westin, ledamot 
Ingela Bernhold, ersättare 
Stellan Andersson, ersättare 
Lena Nilsson, ersättare 

1 ( 4) 

Eddie Grankvist, ordförande i vård- och omsorgsnämnden, del av mötet 
Emma Pihl, vård- och omsorgschef, del av mötet 
Henrik Andersson, sekreterare 

1. Mötets öppnande och val av justerare 
Ordföranden öppnar mötet. Claes utses till justerare. 

2. Godkännande av dagordningen 
Pensionärsrådet beslutar godkänna dagordningen för dagens sammanträde. 

3. Val av ny representant i lilla KPR-gruppen 
Karin utses att efterträda Gunnar i lilla KPR-gruppen . 

4. Genomgång av protokoll från föregående möte 
Protokollet från mötet den 7 december godkänns och läggs till handlingama. 

5. Förslag till verksamhetsberättelse 2016 
Rådet godkänner förslaget till verksamhetsberättelse 2016, med småjusteringar 
angående önskat antal sammanträden. Sekreteraren verkställer ändringarna. 
Se bilaga. 

6. Skånetrafikens erbjudande: Fria resor för pensionärer 70 eller 75+ 
Rådet går igenom erbjudandet från Region Skåne/Skånetrafiken. De enas om att 
det är 75+ som bör gälla. Är det kommunen som betalar detta? Formaliseras i en 
skrivelse som Tord och Christer skriver på? Sekreteraren kollar upp detta. 

Tord skickar runt en artikel från HD: Gratis buss för 70+. Pensionärer i Landskrona 
kan se fram emot gratis kollektivtrafik. Men bara om de fyllt 70 år - och inte under 
högtrafik. 
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7. Synpunkt angående avgift på trygghetslarm 
Skrivelse till värd- och omsorgsnämnden som även kommit för kännedom till rådet. 
Eddie informerar om att det är viktigt att närstående får den avlastning de är i 
behov av samt att kommunen stöttar upp där man kan. Det är kommunfullmäktige 
som beslutar om avgifter i kommunen, men vård- och omsorgsnämnden kommer 
att ta med synpunkterna i skrivelsen inför höstens översyn av avgifter som ska 
gälla för 2018. Rådet ställer sig bakom innehållet i svaret som Eddie läser upp. 

Just nu ligger avgiften för trygghetslarm på 275 kr. Larmen kan inte samman
kopplas och hamnar i dagsläget inte heller på samma räkning. Säkerheten för 
den enskilde måste vara i fokus och vi får aldrig räkna människoliv i pengar, 
menar Eddie. 

8. Begäran från KPR om utökning av antalet sammanträden 
Begäran inskickad till kommunstyrelsen om fler möten per år, lika många som 
kommunala handikapprådet, dvs. åtta stycken. Ledamöterna tar upp en rad 
anledningar till varför rådet ska ha fler möten: Som det är nu så är det alltför långt 
mellan mötena, vilket rimmar illa då remisser mm ska besvaras inom en viss tid. 
Fyra möten per år har gällt länge. Handikapprådet tryckte dock tidigt på att man 
behövde fler möten, men pensionärsrådet har inte krävt någon ändring av 
reglementet förrän nu. Andelen pensionärer och äldre ökar hela tiden bland 
kommunens befolkning, likaså andelen med diagnosen demens eller motsvarande. 
Därmed ökar även pensionärsrådets betydelse. Fler och fler vård- och omsorgs
boenden kommer att byggas framöver och där är det viktigt att pensionärsrådet 
agerar aktivt som remissinstans mm. Pensionärsföreningarna ställer allt högre krav 
på att pensionärsrådet agerar snabbare i olika politiska frågor och sammanhang, 
och då är enbart fyra möten per år långt ifrån tillräckligt. 

9. Övriga frågor och information/Ledamöterna runt 
Inbjudan från SPF Seniorerna/Studieförbundet Vuxenskolan till KPR-konferens 
torsdagen den 6 april i Eslöv. Christer åker med Gunilla, Karin och ev. Tore. Vem 
betalar? Rådet har en egen budget som kan täcka dessa resekostnader. 

Vård- och omsorgschefen hade ett bra föredrag på senaste mötet med Rotary, 
berättar Claes. 

Christer berättar att han utsetts till ordförande i en tillfällig fullmäktigeberedning 
för översyn av vård- och omsorgsprogrammet. Ett möte har hållits och det blir 
förmodligen två möten till innan beredningen är färdig med översynen. Vård-
och omsorgspersonalen ska vid ett separat tillfälle bjudas in för en dialog. 

Vad beror det på att en ökad andel av kommuninvånarna diagnostiseras som 
dementa? Framförallt på en åldrande befolkning; att fler lever längre. 

a 
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10. Information från Vård och omsorg samt nämnden 
Eddie Grankvist och Emma Pihl informerar. 

Emma Pihl presenterar sig och berättar om sin bakgrund inom Region Halland. 

- Genomlysning av hela vård- och omsorgsverksamheten. Health Navigator AB 
har fått i uppdrag att utföra genomlysningen. Klart innan sommaren. 

- Mottagningsteamet. Hur fungerar det? Det är ganska nytt och utvärderas senare 
under året. 

- Bjärehemmet i Västra Karup. Båstadhem har lagt ut fastigheten med tillhörande 
mark runt omkring till försäljning. Vård- och omsorgsnämnden har yttrat sig. 
Nämnden har inga synpunkter på vem som äger fastigheten och utgår från att 
hyresavtalct för 3-4:an och Hörnan löper på enligt nuvarande villkor. 

Har en eventuell ny ägare rätt att säga upp den verksamhet som Vård och omsorg 
just nu bedriver på Bjärehemmet? Inte enligt ett kontrakt som Eddie menar ska 
finnas upprättat. Vill kommunstyrelsen/fullmäktige sälja fastigheten? 

- Beslut om ramprogram för vård- och omsorgs boenden. Ett program har tagits 
fram, vars syfte är att sammanställa de riktlinjer som ska gälla för vård- och 
omsorgsboende i Båstads kommun, med ändamålsenliga lösningar för ett bra 
boende, god omvårdnad och för att kunna uppfylla de myndighetskrav som ställs. 
7 Innebär startskottet för nybyggnation av ett vård- och omsorgs boende i Förslöv. 

- Investering för elstolpar mm på Bjäredalen och Skogsliden. Det har efter 
omflyttningar framkommit ett behov av förvaring av elcyklar samt ytterligare 
parkeringsplatser. Detta innebär en årlig ökad kostnad om ca 141 tkr. Nämnden 
har lämnat ett förslag och slutligt avgörande sker i kommunstyrelsen. 

- Hemtjänstens bilar håller alldeles för hög hastighet och missköts dessutom. 
Är personalen alltför stressad? Kort diskussion på mötet om detta. 

- Nämnden testar under våren maten på kommunens boenden. Senast besökte man 
Skogsliden i Båstad. Plastförpackningarna var svåra att öppna, potatisarna hårda 
och portionerna inte tillräcldigt varma. Vård och omsorg köper kosttjänsten av 
Teknik och service. Används värmeväskorna? Hur gör man i andra kommuner? 
Nästa möte besöks Åsliden i Östra Karup. Skogslidens vård boende är för övrigt en 
av tre finalister som gått vidare till final i Arla Guldko, i kategorin "Bästa senior
matglädje". 

- Trygghetsboenden: Begreppet lever vidare. Kriterierna för trygghetsboende i 
Båstads kommun är på väg upp för antagande i fullmäktige. Finansieringen av 
gemensamhetslokal och värd/värdinna delas upp mellan kommunen och Båstad
hem. Kommer de höga hyrorna att subventioneras på något sätt? Det bör man 
kolla upp med Båstadhem; vård och omsorg har inget med detta att göra. 
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Kriterierna ska gälla oavsett om det är en kommunal eller privat aktör som driver 
boendet. Men nya beslut om själva medfinansieringen etc. måste tas i samband med 
detta. Inger berättar om ett fint trygghetsboende i Viken: Lisas Trädgård. Ett studie
besök rekommenderas. 

Vad innehåller en hemvårdstimme? Har vi rätt ersättning? För att vara en attraktiv 
arbetsgivare krävs det att "rätt händer gör rätt saker". 

Anhörigföreningen har bjudit in Emma till sitt årsmöte, men detta krockade för 
Emmas vidkommande tyvärr av en bokning på annat håll. 

11. Datum för nästa möte 
Onsdagen den 31 maj 2017 kl. 13.00. 

~~~ 
ord Knutsson 

Ordförande 

/ .· 
/ 

Sekreterare 
Claes Wastensson 
Justerare 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Verksamhetsberättelse 2016 för Kommunala Pensionärsrådet i Båstads kommun 

Rådet består av ledamöter/representanter från följande föreningar: SPF Båstad Bjäre, 
PRO Båstad, SPF Östra Karup och SPF Södra Bjäre. Tord Knutsson är ordförande i rådet 
och Christer Nordin vice ordförande. 

Under 2016 har rådet haft fyra protokollförda sammanträden, där protokollen ligger som 
delgivning i kommunstyrelsens samt vård- och omsorgsnämndens handlingar efter justering. 

Under verksamhetsåret har rådet bland annat: 

Fått löpande information och återrapporteringar från vård- och omsorgschefen 
respektive vård- och omsorgsnämndens ordförande. 
Planerat och bjudit in till ett par möten och frågat ut kommunens förtroendevalda. 
Fått löpande information angående det nya hälso- och sjukvårdsavtalet. 
Skickat en skrivelse till Region Skåne angående införandet av ett Smart Card. 
Fått information gällande kompetensutvecklingen av vård- och omsorgspersonalen. 
Via en skrivelse begärt att en tillgänglighetsinventering genomförs i kommunen. 
Fått gehör från kommunstyrelsen när det gäller adjungering till KPR av planer 
och utredningar. 
Besökt Bjäredalen i Förslöv, där en del av kommunens vård- och omsorgsverksamhet 
hyr in sig i lokalerna. 
Tagit del av och godkänt vård- och omsorgsnämndens förslag gällande kriterier för 
trygghets boende i Båstads kommun, samt fått information angående med finansiering 
av värd/värdinna och gemensamhetslokal på Malens Trygghetsboende i Båstad. 
Diskuterat och tyckt till gällande placeringen av ett nytt äldreboende i Förslöv. 
Svarat på ett antal remisser, bland annat inriktningsdokumenten för utveckling av 
tätorterna i Båstad och Förslöv. 

Rådet kommer under 2017 att sammanträda vid fyra olika tillfällen. Ett förslag har skickats 
in till kommunstyrelsen om att man önskar fler sammanträden per år, samma antal som 
kommunala handikapprådet, dvs. åtta. 

Båstad den 13 mars 2017 

~~~ 
Ordförande 

Christer Nordin 
Vice ordförande 
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BÅSTADS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

BÅSTAD 

PROTOKOLLnrZ - 2017 
fört vid sammanträde med styrelsen för Båstadhem AB torsdagen den 2 mars 2017. 

Tid och plats: 

Närvarande styrelseledamöter: 

kl 14-16.40, Båstadhem AB 

Hans Grönqvist (BP) 
Ann-Margret Kjellberg (S) 
Kjell Andersson (BP) 
lb Nilsson (C) 
Jan Ahlström (M) 
Hans Ekwurtzel (MP), tjg 
Anders Dahlkvist (BP), tjg 
Marie-Louise Aaröe (M), ej tjg 
Christer Linden (M), ej tjg 

Övriga närvarande: Robert Falk, vd Båstadhem AB §16 kl 16.35 
Lisbeth Nilsson, ekonomichef Båstadhem AB 
Ronnie Wernersson, KPMG, till §14 kl 15.10 
Terese Larsson, KPMG, till §14 kl 15.10 

Sekreterare: 

Beslut: 

Beslut: 

Ingvar Andreasson, lekmannarevisor, till §14 kl 15.10 

Ursula Lindblom, ekonomiassistent Båstadhem AB 

§ 9 Sammanträdets öppnande 
Sammanträdet öppnades av ordförande Hans Grönqvist som hälsade alla välkomna. 

§ 10 Val av justerare 
Protokollet skall justeras av Anne Kjellberg. Beslutades att protokollsjustering sker 
9 mars kl 15 på Båstadhems kontor. 

§ 11 Fastställande av dagordning 
Numreringen på paragraferna i kallelsen ändras. Under§ 16 Övriga frågor görs ett tillägg 
angående installation av bergvärme Bivägen, Båstad, beslutsfråga. 
1. Utskickad dagordning godkändes med ovan nämnda ändringar och tillägg. 

§ 12 Föregående protokoll 
1. Protokollet lades till handlingarna. 

M 



382

382

Beslut: 

Beslut: 

Beslut: 

§ 13 Årsredovisning 2016. Beslutsärende 
Lisbeth Nilsson föredrog årsredovisningen. Ronnie Wernersson och Terese Larsson från KPMG 
lämnade synpunkter och kommentarer på årsredovisningen. De kommer att avge en ren 
revisionsberättelse och yrka på ansvarsfrihet för styrelsen. Ingvar Andreasson från 
kommunens internrevision hade ingen anmärkning att rikta mot bolaget, men lyfte fram att 
då bolaget upplever vissa punkter i ägardirektivet som svåra att tillämpa, bör bolaget verka för 
nya förtydligade ägardirektiv. Årsredovisningen är därmed klar att läggas fram för stämman. 
Närvarande styrelseledamöter och VD undertecknade årsredovisningen. Namnunderskrift av 
frånvarande ledamot kommer att inhämtas så snart det låter sig göras. 
1. Styrelsen beslutade godkänna årsredovisningen. 
2. Styrelsen ska se över vilka punkter som bör ändras i ägardirektivet under konferensen i maj 
och lämna över förslag på ny skrivelse till ägaren. 

§ 14 VD rapporter 
Malens Trygghetsboende 
7 lediga lägenheter kvar 
Troll bäcken 
3 lediga lägenheter kvar 
Utredning angående förvaltningen av de kommunala fastigheterna 
Robert Falk har fått rapport om att det drar ut på tiden och inget beräknat slutdatum har 
lämnats. 
Försäljningen av Bjärehemmet 
Bolaget har haft möte med fastighetsmäklaren Nadjafi & Kristensen Fastighetsförmedling. 
Bjärehemmet ligger under rubriken "Kommande objekt" på deras hemsida. Prospekt 
förväntas vara klart i slutet av månaden. 
Detaljplaneändring sökt för Slammarp 66:3 och 4 
Hamnen 3 Torekov - ska/vill Båstad hem köpa fastigheten? 
Förslag från Båstads kommun att Båstadhem köper fastigheten. 
1. Styrelsen ställer sig positiv till ett eventuellt köp. 
Styrelsekonferens den 11 maj 
Förutom att se över ägardirektivet(se §13) framfördes önskemål om att representanter från 
Laholmshem bjuds in. 
1. Robert Falk och Lisbeth Nilsson tar fram förslag på program och plats till nästa 
styrelsemöte. 
Robert Falk utsedd till ledamot i Hyresnämnden 
Rekryterlngsarbete ny VD 
Robert Falk informerade om hur rekryteringsarbetet planerats. 

§ 15 Ekonomichefrapporter 
Lisbeth Nilsson redovisade bolagets skuldportfölj per 20161231. 
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Beslut: 

§ 16 Övrigt 
Båstad hem har fått besked från Båstad kommun om att det går att borra för bergvärme på 
Bivägen, Båstad. Bolaget föreslår att styrelsen ger VD i uppdrag att tillsammans med 
Dennis Karlsson ta in offerter. 
1. Styrelsen vill att Hans Ekwurtzel tillsammans med Dennis Karlsson ser över vilka åtgärder 
som kan göras och vilka behov som finns innan beslut. Frågan tas upp på kommande 
styrelsemöte. 

§ 17 Sammanträdet avslutas 
Ordförande Hans Grönqvist förklarade sammanträdet avslutat. 

Båstad 2017-03-02 

h ~vist 
Ordförande 

Ursula Lindblom 
Sekreterare 

/irt~· ·~/~ 
~ argret~fl~,µ~ / 

Justerare 
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Sveriges 
Kommuner 
och landsting 

Avd för administration 

Karin Särnå 

MEDDELANDE FRÅN 
STYRELSEN NR 8/2017 
2017-03-10 

Vårt dnr 

17/00003 

Kommunstyrelserna 
Landstingsstyrelserna/regionstyrelserna 

BÅSTADS KOMMUN 
Kom m unstyrelsen 

SKL:s sammanträdesplan för 2018 
Dnr 17/00034 

Förbundsstyrelsens beslut 

Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har vid sammanträde den 10 
mars 2017 beslutat om sammanträdes plan 2018 för styrelsen, beredningar och 
delegationer enligt följande: 

Beredning Styrelse 

25 januari 26 januari 

Februari mötes.fri 

15 mars 16 mars 

19 april 20 april 

24 maj 25 maj 

14 juni 15 juni 

Juli är mötes.fri 

Augusti är mötesfri 

13 september 14 september 

11 oktober 12 oktober 

15 november 16 november 

13 december 14 december 

Sveriges Kommuner och Landsting 

Lena Micko 
Ordförande 

Sveriges Kommuner och Landsting 

Post: 11 8 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20 

Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50 

info@skl.se, Org nr: 222000-0315, www.skl.se 



 Tjänsteskrivelse  
 

170329\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 
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Datum: 2017-03-29 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Daniel Kling 

Dnr: KS 000006/2017 – 904 
 
 

Anmälan av delegationsbeslut kommunstyrelsen 2017-04-05 
 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 

1. Delegationsbesluten redovisas och läggs till handlingarna.    
 
 
Sammanfattning av ärendet 
1. Delegationsbeslut - Individ och familj - 2017-03-01 - 2017-03-23. 
 
2. Delegationsbeslut - Teknik och service - Jan Bernhardsson - 2017-03-27. 
 
3. Delegationsbeslut - Beslut om utbetalning av bidrag - Sven-Inge Granlund - 2017-03-15. 
 
4. Delegationsbeslut - Personalärenden - Anne-Lie Björklund - 2017-03-17.      
 
 
 
Daniel Kling 
Nämndsekreterare 
Kommunledningskontoret 
 
 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Anmälda delegationsbeslut  
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BÅSTADS KOMMUN 
Kommt.. styrelsen 

Delegationsbeslut 

Individ och familj Båstads kommun 

2017-03-01-17-03-23 
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Beslutsdatum 

Avser 

2017-03-01 

2017-03-01 

2017-03-01 

2017-03-01 

2017-03-01 

2017-03-01 

2017-03-01 

2017-03-01 

Uryalsparametrar: 

Beslut 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek fly bistånd beslut inleda utredning 

Ek fly inleda försörjrungsinsats 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

Period· 

Organisation

Undernivåer: 

Handläggare: 

20170301 - 20170323 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 

Beslutsfattare· 

Qmk. 

~ 

Personnummer· * 

2017-03-24 

Orsak 

Beslutsfattare 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Ann-Britt Nilsson 

Behovet bedöms vara tillgodose 
Ann-Britt Nilsson 

Ingår ej i skälig levandsnivå 
Annelie Zerman 

Behovet bedöms vara tillgodose 
Annelie Zerman 

Madelene Colliander 

Madelene Colliander 

Väntar på etableringsersättning '. 
Madelene Colliander 

Urvalsdatum = Besluts datum 

rx:Z-J oO 

Beviljat Avslags belopp 

7 288,00 

5 485,00 

3 286,00 

Sida 1 / 11 
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Beslutsdatum 

Avser 

2017-03-01 

2017-03-01 

2017-03-02 

2017-03-02 

2017-03-02 

2017-03-02 

2017-03-02 

2017-03-02 

2017-03-02 

Urvalspararnetrar: 

Beslut 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Period: 

Organisation

Undernivåer: 

Handläggare· 

20170301 - 20170323 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 

Beslutsfattare: 

~ 

mh!t. 

Personnummer: * 

2017-03-24 

Orsak 

Beslutsfattare 

Väntar på etableringsersättning '. 
Madelene Colliander 

Ingår ej i skälig levandsnivå 
Per-Martin Boklund 

Pension otillräcklig 2017 
Ann-Britt Nilsson 

Ingår ej i skälig levandsnivå 
Ann-Britt Nilsson 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Per-Martin Boklund 

Ingår ej i skälig levandsnivå 
Per-Martin Boklund 

Urvalsdatum = Beslutsdatum 

Beviljat Avs lagsbelopp 

738,00 

100,00 

309,00 

734,50 

12 087,00 

4 035,00 

Sida2 / 11 
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Beslutsdatum 

Avser 

2017-03-02 

2017-03-02 

2017-03-03 

2017-03-06 

2017-03-06 

2017-03-06 

2017-03-06 

2017-03-06 

2017-03-06 

Urvalspararnetrar: 

~ 

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

Period· 

Organisation

Undemivåer: 

Handläggare· 

20170301 - 20170323 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 

Beslutsfattare: 

~ 

Beslut: 

Personnummer: * 

2017-03-24 

Orsak 

Beslutsfattare 

Behovet bedöms vara tillgodose 
Josephine Tegner 

Utredningen kan ej färdigställas 
Josephine Tegner 

Behovet bedöms vara tillgodose 
Ann-Britt Nilsson 

Behovet bedöms vara tillgodose 
Madelene Colliander 

Arbetslös - Otillräcklig ersättn:in 
Madelene Colliander 

Arbetslös - Otillräcklig ersättn:in 
Madelene Colliander 

Arbetslös - Otillräcklig ersättn:in 
Madelene Colliander 

Urvalsdatum = Beslutsdatum 

Beviljat Avslags belopp 

423,00 

5 360,00 

362,00 

Sida 3 / 11 
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Beslutsdatum 

Avser 

2017-03-06 

2017-03-06 

2017-03-06 

2017-03-06 

2017-03-06 

2017-03-06 

2017-03-07 

2017-03-07 

2017-03-07 

Urvalsparametrar: 

Beslut 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

Ek fly bistånd beslut inleda utredning 

Ek fly inleda försörjningsinsats 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

Ek Beslut inleda utredning överklagande 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

mm. 
Organisation

Undemivåer: 

Handläggare: 

20170301 - 20170323 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 

Beslutsfattare: 

Qmk. 

Beslut" 

Personnummer: * 

2017-03-24 

Orsak 

Beslutsfattare 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Madelene Colliander 

Per-Martin Boklund 

Per-Martin Boklund 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Per-Martin Boklund 

Josephine Tegner 

Arbetslös - Ingen ersättning 
Josephine Tegner 

Behovet bedöms vara tillgodose 
Ann-Britt Nilsson 

Behovet bedöms vara tillgodose 
Ann-Britt Nilsson 

Behovet bedöms vara tillgodose 
Ann-Britt Nilsson 

Urvalsdatum = Beslutsdatum 

Beviljat A vslagsbelo:pp 

1 903,00 

362,00 

4 333,00 

Sida4 / 11 
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Beslutsdatum 

Avser 

2017-03-07 

2017-03-07 

2017-03-07 

2017-03-07 

2017-03-07 

2017-03-07 

2017-03-08 

2017-03-09 

2017-03-09 

Urvalsparametrar: 

Beslut 

Ek bistånd beslut inleda utredning 

Ek Inleda försörjningsinsats 

Ek eftergift 9 kap 4 § beviljas 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek fly bistånd beslut inleda utredning 

Ek Inleda försörjningsinsats 

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

~ 

Organisation· 

Undemiväer: 

20170301 - 20170323 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 

Beslutsfattare: 

~ 

mhlt 
Personnummer * 

2017-03-24 

Orsak 

Beslutsfattare 

Madelene Colliander 

Madelene Colliander 

Per-Martin Boklund 

Behovet bedöms vara tillgodose 
Per-Martin Boklund 

Behovet bedöms vara tillgodose 
Per-Martin Boklund 

Josephine Tegner 

Per-Martin Boklund 

Ingår ej i skälig levandsnivå 
Annelie Zerman 

Föräldraledig - Otillräcklig föräl 
Madelene Colliander 

Urvalsdatum = Beslutsdatum 

Beviljat Avslags belopp 

795,00 

1 129,00 

Sida 5 / 11 
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Beslutsdaturn 

Avser 

2017-03-09 

2017-03-09 

2017-03-09 

2017-03-09 

2017-03-10 

2017-03-10 

2017-03-10 

2017-03-10 

2017-03-10 

Urvalspararnetrar: 

Beslut 

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek Överklagande avvisas enl 24 § FörvL 

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Period: 

Organisation' 

Undernivåer: 

Handläggare: 

20170301 - 20170323 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 

Beslutsfattare: 

.0rfillk. 

Beslut: 

Personnummer: * 

2017-03-24 

Orsak 

Beslutsfattare 

Behovet bedöms vara tillgodose 
Per-Martin Boklund 

Josephine Tegner 

Utredningen kan ej färdigställas 
Annelie Zerman 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Qendresa Ibishi 

Behovet bedöms vara tillgodose 
Josephine Tegner 

Ingår ej i skälig levandsnivå 
Josephine Tegner 

Urvalsdatmn = Beslutsdatum 

Beviljat Ayslagsbelopp 

2 821,00 

Sida 6 / 11 
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Beslutsdatum 

Avser 

2017-03-13 

2017-03-13 

2017-03-13 

2017-03-14 

2017-03-14 

2017-03-14 

2017-03-14 

2017-03-15 

2017-03-15 

Urvalsparametrar: 

Delegeringslista 

Utskriftsdatum: 2017-03-24 

Beslut 

Ek fly bistånd beslut inleda utredning 

Ek fly inleda försörjningsinsats 

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek beslut omprövas ej enl 27 § FörvL o överl t FR 

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

~ 

Organisation

Underniyåer: 

Handläggare· 

20170301 - 20170323 Beslutsfattare

.D=k;. 

Beslut" 

Personnummer: * 

Orsak 

Beslutsfattare 

Annelie Zerman 

Annelie Zerman 

Behovet bedöms vara tillgodose 
Annelie Zerman 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Madelene Colliander 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Per-Martin Boklund 

Ingår ej i skälig levandsnivå 
Per-Martin Boklund 

Behovet bedöms vara tillgodose 
Josephine Tegner 

Josephine Tegner 

Utredningen kan ej färdigställas 
Josephine Tegner 

Uryalsdatum = Beslutsdatum 

Beviljat A vslagsbelopp 

3 079,00 

3 348,00 

1 947,00 

Sida 7 / 11 
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394

Beslutsdatum 

Avser 

2017-03-16 

2017-03-16 

2017-03-16 

2017-03-16 

2017-03-17 

2017-03-17 

2017-03-20 

2017-03-20 

2017-03-20 

Urvalsparametrar: 

Beslut 

Ek bistånd beslut inleda utredning 

Ek Inleda försörjningsinsats 

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek fly 4 kap 1 § & 9 kap 2 § förskott på förmån 

Ek Beslut inleda utredning överklagande 

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

Period: 20170301 - 20170323 
Organisation: 

Undernivåer: 

Handläggare: 

Delegeringslista 

Utskriftsdatum: 

Beslutsfattare: 

~ 

Beslut: 

Personnummer * 

2017-03·-24 

Orsak 

Beslutsfattare 

Annelie Zerman 

Annelie Zerman 

Ingår ej i skälig levandsnivå 
Annelie Zerman 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Josephine Tegner 

Per-Martin Boklund 

Behovet bedöms vara tillgodose 
Annelie Zerman 

Ingår ej i skälig levandsnivå 
Annelie Zerman 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Madelene Colliander 

Urvalsdatum = Beslutsdatum 

Beviljat 

138,68 

930,00 

200,00 

4 416,00 

Sida 8 / 11 
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Beslutsdatum 

Avser 

2017-03-20 

2017-03-20 

2017-03-20 

2017-03-20 

2017-03-20 

2017-03-21 

2017-03-21 

2017-03-21 

2017-03-21 

Uryalsparametrar: 

Beslut 

Ek fly bistånd beslut inleda utredning 

Ek fly inleda försörjningsinsats 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek bistånd beslut inleda utredning 

Ek Inleda försörjningsinsats 

Period: 

Organisation

Undernivåer 

Handläggare; 

20170301 - 20170323 

Delegeringslista 

Utskriftsdatum: 

Beslutsfattare; 

Orsak 

Beslut: 

Personnummer * 

2017-03-24 

Orsak 

Beslutsfattare 

Josephme Tegner 

Josephine Tegner 

Arbetslös - Ingen ersättning 
J osephme Tegner 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
J osephme Tegner 

Ingår ej i skälig levandsnivå 
Josephine Tegner 

Ingår ej i skälig levandsnivå 
Annelie Zennan 

Ingår ej i skälig levandsnivå 
Annelie Zennan 

Annelie Zennan 

Annelie Zennan 

Urvalsdatnm = Bes!utsdatum 

Beviljat 

898,00 

5 364,00 

Sida 9 / 11 



396

396

Beslutsdatum 

Avser 

2017-03-21 

2017-03-21 

2017-03-21 

2017-03-21 

2017-03-21 

2017-03-21 

2017-03-21 

2017-03-22 

2017-03-22 

Urvalsparametrar: 

Beslut 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

Ek fly inleda försörjningsinsats 

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

~ 

Organisation: 

Undernivåer: 

Handläggare· 

20170301 . 20170323 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 

Beslutsfattare· 

Orsak: 

Beslut: 

Personnummer: * 

2017-03-24 

Orsak 

Beslutsfattare 

Arbetslös - Ingen ersättning 
Annelie Zerman 

Arbetslös - Ingen ersättning 
Annelie Zerman 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Madelene Colliander 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Madelene Colliander 

J osephine Tegner 

Ingår ej i skälig levandsnivå 
Annelie Zerman 

Behovet bedöms vara tillgodose 
Annelie Zerman 

Urvalsdatum = Beslutsdatum 

Beviljat A vslagsbelopp 

2 690,00 

8 530,00 

4 247,00 

23 025,00 

Sida 10 / 11 
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Beslutsdatum 

Avser 

2017-03-22 

2017-03-22 

2017-03-22 

2017-03-22 

2017-03-23 

2017-03-23 

Uryalsparametrar: 

Beslut 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek fly 4 kap 1 § & 9 kap 2 § förskott på förmån 

Ek fly 4 kap 1 § & 9 kap 2 § förskott på förmån 

Period: 

Organisation· 

Undernivåer: 

Handläggare· 

20170301 - 20170323 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 

Beslutsfattare· 

Qruk 

mM.:. 

Personnummer: * 

2017-03-24 

Orsak 

Beslutsfattare 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Per-Martin Boklund 

Behovet bedöms vara tillgodose 
Josephine Tegner 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Josephine Tegner 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Josephine Tegner 

Urvalsdatmn = Beslutsdatum 

Beviljat 

10 644,00 

12 670,00 

11 873,00 

Sida 11 / l l 



398

398

Beslutsdatum 

Avser 

2017-03-01 

2017-03-01 

2017-03-01 

2017-03-02 

2017-03-02 

2017-03-03 

2017-03-03 

2017-03-03 

Urvalsparametrar: 

Beslut 

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek.fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

- - - ---·--· ·-· 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

~ 

Organisatio!l" 

Undernivåer; 

Handläggare: 

20170301 . 20170323 

Delegeringslista 

Utskriftsdatum: 

Beslutsfattare: 

Qm,k;_ 

BesM;. 

Personnummer· 

2017-03-24 

* 

0-oZ/ år-

Orsak 

Beslutsfattare 

Behovet bedöms vara tillgodose 
Ann-Britt Nilsson-

Gymnasiestuderande ensamkom 
Annelie Zerman 

Gymnasiestuderande ensamlcom 
Ann-Britt Nilsson 

Gymnasiestuderande ensamkom 
Annelie Zerman 

Urvalsdatum = Beslutsdatum 

Beviljat 

5 830,00 

5 110,00 

855,00 

Avslags belopp 

1 806,35 

Sida 1 / 12 
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399

Beslutsdatum 

Avser 

2017-03-07 

2017-03-08 

2017-03-09 

2017-03-09 

2017-03-09 

2017-03-09 

2017-03-10 

2017-03-10 

2017-03-10 

Urvalsparametrar: 

Beslut 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

Period; 

Organisation· 

Undemivåer; 

Handläggare: 

20170301 • 20170323 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 

Beslutsfattare· 

.PTfillk;. 

Beslut· 

Personnummer-

2017-03-24 

. .,._ 

* 

Orsak 

Beslutsfattare 

Arbetslös - Otillräcklig ersätb:J.in 
Madelene Colliander 

Behovet bedöms vara tillgodose 
Madelene Colliander 

Arbetsbinder, sociala skäl 
Madelene Colliander 

Utredningen kan ej fl:trdigställas 
Josephine Tegner 

Gymnasiestuderande ensamkom 
Josephlne Tegner 

Urvalsdatum = Beslutsdatum 

Beviljat 

120,00 

4 218,00 

2 650,00 

Sida3 / 12 
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Beslutsdatum 

Avser 

2017-03-10 

2017-03-10 

2017-03-10 

2017-03-10 

2017-03-10 

2017-03-10 

2017-03-13 

2017-03-13 

2017-03-13 

Uryalsparametrar: 

Beslut 

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Period: 20170301 
Organisation: 

Undemivåer: 

Handläggare: 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 2017-03-24 

- 20170323 Beslutsfattare: 

Orsak: 

Beslut· 

Personnummer. * 

Orsak 

Beslutsfattare 

Ingår ej i skälig levandsnivå 
Per-Martin Boklund 

Behovet bedöms vara tillgodose 
Madelene Colliander 

Urvalsdattun = Beslutsdatum 

Beviljat 

Sida 4 / 12 
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Beslutsdatum 

Avser 

2017-03-13 

2017-03-14 

2017-03-14 

2017-03-14 

2017-03-14 

2017-03-14 

2017-03-14 

2017-03-15 

2017-03-15 

Urvalsparametrar: 

Beslut 

Ek fly inleda försörjnings:insats 

Ek fly bistånd beslut inleda utredn:ing 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

~ 

Organisation; 

Undernivåer 

Handläggare: 

20170301 - 20170323 

Delegeringslista 

Utskriftsdatum: 

Beslutsfattare· 

Qrn§k 

Beslut 

Personnummer: 

2017-03-24 

* 

Orsak 

Beslutsfattare 

Annelie Zennan 

Annelie Zennan 

Gymnasiestuderande ensamkom 
Annelie Zennan 

Urvalsdatum = Beslutsdatum 

Beviljat Avslags belopp 

5 830,00 

Sida 5 / 12 
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Beslutsdatum 

Avser 

2017-03-15 

2017-03-15 

2017-03-15 

2017-03-15 

2017-03-15 

2017-03-15 

2017-03-16 

2017-03-16 

2017-03-17 

Uzyalsparametrar: 

Beslut 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

Period: 

Organisation: 

Undernivåer 

Handläggare: 

20170301 - 20170323 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 

Beslutsfattare· 

QISl!k. 

B§lyt_ 

Personnummer· 

2017-03-24 

..... 

* 

Orsak 

Beslutsfattare 

Behovet bedöms vara tillgodose 
Madelene Colliander 

Gymnasiestuderande ensamkom 
Madelene Colliander 

Arbetshinder, sociala skäl 
Josephine Tegner 

Beviljat A vslagsbelopp 

----

3 411,00 

1 481,00 

Urvalsdatum = Beslutsciatum~--~--~~ --- -0-rcra-rTl~ --
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B
eslutsdatum

 

A
vser 

2017-03-21 

2017-03-21 

2017-03-22 

2017-03-22 

2017-03-22 

2017-03-22 

2017-03-22 

2017-03-22 

2017-03-23 

U
rv

alsp
aram

etrar: 

B
eslu

t 

E
k

 fly B
istånd 4 kap 1 § avslag 

E
k

 fly B
istån9-4 kap 1 § B

ifall 

E
k

 fly B
istånd 4 kap 1 § B

ifall 

E
k

 fly B
istånd 4 kap 1 § B

ifall 

E
k

 B
istånd 4 kap 1 § avslag 

m
ifilt. 

O
rganisatioU

" 

U
ndem

ivåer 

H
andläggare· 

20170301 
-

20170323 

D
elegeringslista 

U
tskri:ftsdatum

: 

. .,._ 

B
eslutsfattare· 

.Q
m

.k;_ 

B
eslut. 

P
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er: 

2
0
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* 

O
rsak 

B
eslutsfattare 

B
ehovet bedöm

s vara tillgodose 
M

adelene C
olliander 

V
äntar p

å etableringsersättning '. 
M

adelene C
olliander 

V
äntar p

å etableringsersättning '. 
M

adelene C
olliander 

A
rbetslös -

O
tillräcklig ersättnin 

M
adelene C

olliander 

Ingår ej i skälig levandsnivå 
A

nnelie Z
erm

an 

U
rvalsdatum

 =
 

B
eslutsdatum

 

B
eviljat 

885,00 

8 700,00 

4
1

0
7

,0
0

 

1 500,00 

S
id
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1
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Teknik & service 

Delegationsbeslut 

BÅSTADS KOMMUN 
l<ommunstyrelsen 

2017 -01- z· 1 
\ l....~ ~~~~ (p~ Dnr ....... ... .. ....... .. ... .... ... .. .... .. 

~~\.~.~.~~ .... ....... ..... . 

Beslut fattade enligt delegationsbestämmelser för kommunstyrelsen 

TS014 2017-02-01 278/11-210 Angående fastigheten Vistorp 
8:90del av 

TS014 2017-03-27 22/ 17-600 Uppragsbeskrivningför 

Underskrift 
Datum 

2017-03-27 
Namnförtydligande 

Jan Bernhardsson 

upphandling av Skogsbyn 
förskola 

Jan Bernhardsson 

Jan Bernhardsson 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Teknik & service 

BÅ-.,T!\OS l<OMMUN 

Delegationsbeslut 
l<orn1, Jr c,: yrelsen 

Beslut fattade enligt delegationsbestämmelser för kommunstyrelsen 

F001 2017-03-06 KS2017-00 
0141-907 

F001 2017-03-15 KS2017-00 
139-907 

F001 2017-03-06 KS2017-00 
0033-907 

F001 2017-03-06 KS2017-00 
0034-907 

Datum 

2017-03-15 

Underskrift 

Beslut om utbetalning av 
driftsbidrag 2017 till barn- och 
ungdomsföreningar 

Beslut om utbetalning av 
bidrag till föreningar för 
funktionshindrade 2017 

Beslut om utbetalning av 
lokalbidrag 2017 till barn- och 
ungdomsföreningar 

Beslut om utbetalning av 
verksamhetsbidrag ht 2017 till 
barn- och ungdomsföreningar 

Verkställighe Sven-Inge Granlund 
t 

Verkställighe Sven-Inge Granlund 
t 

Verkställighe Sven-Inge Granlund 
t 

Verkställighe Sven-Inge Granlund 
t 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunledningskontoret 

BÅSTADS KOMMUN 
Delegationsbeslut Kommunstyrelsen 

2017 -03- 1 7 
~~~>. ... ~~~~\ .~ 
~.1.-~~~.::-:: .. ~\J.~ .... ::::: ~ 

Beslut fattade enligt delegationsbestämmelser för kommunstyrelsen 

P003 2017-02-09 Anställning. Leg. fysioterapeut. Enhetschef 
51A2. Magnus Ohlsson 

P003 2017-02-27 Anställning. Integrations- Enhetschef 
handledare. 52 A 3. Tina Olofsson 

P003 2017-03-01 Anställning. Personlig Enhetschef 
assistent. 43 A 4. Lena Ljungquist 

P003 2017-03-09 Anställning. Undersköterska. Enhetschef 
21A2. Anne Hallenborg 

Underskrift 
Datum 

2017-03-17 
Namnförtydligande 

Anne-Lie Björklund HR-assistent 



 Tjänsteskrivelse  
 

170329\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\dk 

1 (1) 

 
Datum: 2017-03-29. Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Daniel Kling 

Dnr: KS 000008/2017 – 900 
 
 

Beslutslogg kommunstyrelsen 2017-04-05 
 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
1. Beslutslogg daterad 2017-03-29 godkänns och läggs till handlingarna.   
 
 
Sammanfattning av ärendet 
För att säkerställa verkställigheten av beslut fattade av kommunstyrelsen finns det från och 
med 2009 en rutin för uppföljning, en beslutslogg. Vid varje kommunstyrelsesammanträde 
kommer en förteckning bifogas, över de fattade beslut som skall verkställas, återrapporteras 
eller som remitterats för beredning.  
 
 
Daniel Kling 
Nämndsekreterare 
Kommunledningskontoret 
 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Beslutslogg daterad 2017-03-29   
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Beslutslogg kommunstyrelsen 2017 
 
 

* 1 – Förvaltningens status på ärendet. 
 
* 2 – Förvaltningens förväntade datum för politiskt beslut i ärendet om det ska tas beslut, annars när beslutet avses vara verkställt 

2017-03-29 
 
 
 
 
Beslutsinstans, datum 
och § 

Dnr Beskrivning av uppdraget Ansvarig Status  (*1) Färdig-
datum 
(*2) 

Uppdrag till teknik och servie 
§ 28, KS 2012-01-11 
OVK-besiktningar och ven-
tilationsanläggningar 

000085/ 
2012 

Kommunens fastigheter ska ha godkända OVK-protokoll senast 2014. De 
som servar ventilationsanläggningar ska ha en säker arbetsmiljö. Bristerna 
ska åtgärdas omgående.  
 
Genomförd kontroll hösten 2014 resulterade i ett antal objekt med icke 
godkänd OVK. Efter redovisning av sammanställning för 2015 på KS au 
160525 har Båstadhem tillsammans med kommunen vidtagit åtgärder för 
att få dessa godkännda. 

Teknik och 
service/ 
Båstadhem 

Båstadhem arbetar med detta 
tillsammans med Teknik- och 
service. 
 
Muntlig information efter 
årsskiftet. 
 
Muntlig och skriftlig inform-
ation på KS au 170301. Skrift-
lig information till KS 
170315. 

Samman-
ställningen 
redovisas 
årligen för 
KS au. 

§ 109, KS 2015-04-15 
Avtal Sydvatten 

001572/ 
2013 

Kommunfullmäktige beslutade 2015-04-29 om uppdrag till förvaltningen 
att i samarbete med Sydvatten ta fram ett nytt avtalsförslag. 

Teknik och 
service 

Informationspunkt på KS 
160907. 
 
Informationspunkt på KS au 
161214. 
 
På Ks au 161214 fick kom-
munchef och KS-ordförande i 
uppdrag att samråda med 
sydavatten och sedan åter-
koppla till KS. 
 
Muntlig information på KS au 
170301. 

Hösten 
2016. 
 
Avhängigt 
Sydvattens 
förhand-
ling med 
Ängelholm. 

408

408



§ 311, KS 2015-12-02 
Överlämnande av badan-
läggningar i Torekov 

000088/ 
2014 

Kommunstyrelsen beslutade 2015-12-02 om att ge förvaltningen i uppdrag 
att ta fram erforderliga avtal för reglerandet av anläggningen, arrendefrågor 
samt återställningsansvaret. 

Teknik och 
service 

För handläggning i förvalt-
ningen. 
 
Informationspunkt på KS au 
170118. 

Osäkert. 
 
Våren 
2017. 

§ 105, KS 2016-05-11 
Policy för mat och måltider 
i Båstads kommun 

000502/ 
2015 

I samband med antagande av policyn för mat och måltider fick förvaltningen 
i uppdrag att genomföra en utvärdering i maj 2017.  

Teknik och 
service 

Policy antagen på KF 160525. Till KS i 
maj 2017. 
 

§ 102, KS 2016-04-27 
Översyn av kommunens 
fastigheter 

000593/ 
2016 

Förvaltningen fick på KS 160427 i uppdrag att göra en översyn av kommu-
nens fastigheter. 

Teknik och 
service 

För handläggning i förvalt-
ningen. 
 
Informationspunkt på KS au 
161214. 

Till KS au 
160928 
och KS 
161012. 
 
Våren 
2017. 

§ 93, KS 2016-06-13 
Kommunalt huvudmanna-
skap av vägförening-
ar/samfällighetsföreningar 

000511/ 
2016 

Förvaltningen gavs enligt beslut i KS 2016-04-13 i uppdrag att göra en ut-
redning vad kommunalt huvudmannaskap får för konsekvenser samt att 
upprätta en tidsplan över hur detta skulle kunna genomföras. Till ärendet 
hör även frågan om driftning av lekplatser i kommunen (KS 001262/2016-
100). 

Teknik och 
service 

För handläggning i förvalt-
ningen. 
 
Informationspunkt på KS au 
170118. 

Våren 
2017. 

§ 82, KS 2015-03-11  
VA-ledningar Öllövsstrand 

001747/ 
2012 

Ärendet remitteras till myndighetsnämnden för bedömning av de enskilda 
anläggningarnas status och kvalitet samt belastningsberäkning. 
 
Nytt uppdrag från Länsstyrelsen att inkomma med en omarbetat tid- och 
handlingsplan för utbyggnad av VA på landsbygden.  

Myndighets-
nämnden 
 
Teknik och 
service 

På remiss hos myndighets-
nämnden. 
 
För handläggning i förvalt-
ningen. 
 
Omarbetat tid- och hand-
lingsplan antagen på KF 
170215 och expedierad till 
Länsstyrelsen. 
 
 

Våren 
2016. 
 
Till KS au 
161214 
och KS 
170111. 
 
Till KS au 
170118 
och KS 
170201. 

§ 22. KS 2017-01-18 
Försäljning av Bjärehem-
met i Västra Karup 

001295/ 
2016 

Det kommunala bostadsbolaget Båstadhem AB inkom 2016-10-21 med en 
framställan att få avyttra fastigheten Karup 40:1 (Bjärehemmet). Ärendet 
var uppe som en informationspunkt på arbetsutskottets sammanträde 
2016-12-14 och på kommunstyrelsen 2017-01-11. På KS au 2017-01-18 
gavs förvaltningen i uppdrag att i samråd med vård- och omsorgsnämnden 
bereda ärendet. 
 
 
 
 
 

Teknik och 
service 

För handläggning i förvalt-
ningen. 
 
Uppe på vård- och omsorgs-
nämnden 170227. 
 
Ärendet utgick från dagord-
ningen till KS au 170322. 
 

Våren 
2017. 
 
Till KS au 
för beslut 
170322, 
 
Till KS au 
för beslut 
170418. 
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Beslutsinstans, datum 
och § 

Dnr Beskrivning av uppdraget Ansvarig Status  (*1) Färdig-
datum 
(*2) 

Uppdrag till kommunledningskontoret 
§ 137 – KS 2013-05-08 
CEMR-deklarationen 
(Handlingsplan) 

510/12 En handlingsplan ska arbetas fram i enlighet med de anvisningar som ges i 
CEMR-deklarationen. Handlingsplanen ska vara beslutad av KS senast mars 
2014.  
 

HR chefen Information på förhandlings-
utskottet 170118. 

Löpande 
arbete 
pågår. 

§ 142, KS 2015-05-13 
Utredning – fattat beslut att 
stoppa ombyggnation av 
JV9 

000582/ 
2015 

Beslut i KS 13 april 2016: Ärendet följs upp i april 2017 med redovisning av 
förslag till åtgärder angående det rapporten tar upp. 

Kommunled-
ningskontoret 

 Uppfölj-
ning april 
2017. 

Kommungemensam policy 
för arbetskläder 

 Förvaltningen har i uppdrag att upprätta en kommungemensam policy som 
ser över och likställer resurser för arbetskläder. 

Skolchefen För handläggning i förvalt-
ningen. 

Hösten 
2016. 

§ 11, KS 2017-01-01 
Verksamhetsplan 2017-
2019 för Familjen Helsing-
borg 
 

000576/ 
2016 

Av de fem målområden som finns i verksamhetsplan 2017-2019 för Famil-
jen Helsingborg och som direkt berör Båstads kommun, ska detta kommuni-
ceras till kommunstyrelsen en gång per kvartal. 

Kommunled-
ningskontoret 

För handläggning i förvalt-
ningen. 

Återkopp-
ling på KS i 
april 2017. 
 
Informat-
ion på KS 
170405. 

Beslutsinstans, datum 
och § 

Dnr Beskrivning av uppdraget Ansvarig Status  (*1) Färdig-
datum 
(*2) 

Uppdrag till Bildning och arbete 
§ 22, KS 2016-02-03 
Anvisning av flyktingar 
2016-2017 
 
 

001417/ 
2015 

På KS 2016-03-02 fick förvaltningen i uppdrag att göra en uppföljning av 
tilldelade medel samt redogöra för det arbete som bedrivits. 

Bildningsche-
fen 

För handläggning i förvalt-
ningen. 
 
Informationspunkt på KS au 
160928 och KS 161130. För-
nyad rapportering sker på KS 
i juni och november 2017. 

Uppfölj-
ning och 
redovis-
ning sker 
på KS i 
november 
2016. 
 
Återrap-
portering 
på KS i juni 
2017. 

§ 30, KS 2016-02-03 
Integrationsplan för Bå-
stads kommun 

000189/ 
2016 

På KS 2016-03-02 fick förvaltningen i uppdrag att ta fram en integrations-
plan samt en plan för utvärdering av integration i kommunen. 

Bildningsche-
fen 

För handläggning i förvalt-
ningen. 
 
Till KS au 161214 och KS 

Hösten 
2016. 
 
Jan 2017. 
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170111. 
 
Antagen av KS 170111. 
 

Beslutsinstans, datum 
och § 

Dnr Beskrivning av uppdraget Ansvarig Status  (*1) Färdig-
datum 
(*2) 

 Uppdrag till Samhällsskydd 
§ 61, KS 2015-02-11 
Utredning om sänkta in-
satstider vid akut sjuk-
domstillstånd 

000781/ 
2014 

Ärendet remitteras till vård- och omsorgsnämnden, gällande delen som 
berör hemvårdspersonalens medverkan, för att utreda hur detta påverkar 
vård- och omsorgstagarna och hemvårdspersonalens arbetsmiljö. Vård och 
omsorgsnämnden har avslagit delen som påverkar vård och omsorgsar-
betsmiljö. 

Samhälls-
skyddschefen 

Förvaltningen fortsätter ut-
veckla åtgärder som syftar till 
att sänka insatstiderna. Skri-
velse tillsänd regionen om att 
uppfylla målet för insatstider 
i hela Båstads kommun med 
10-12 minuter. 

Uppfölj-
ning och 
redovis-
ning ska 
ske till KS 
hösten 
2016. 
 
Redovis-
ning gjord 
på KS au 
160525. 
 
 

Beslutsinstans, datum 
och § 

Dnr Beskrivning av uppdraget Ansvarig Status  (*1) Färdig-
datum 
(*2) 

 Uppdrag till Samhällsbyggnad 
§ 98, KS 2015-03-11 
Planläggning av Lind-
ströms backe i Västra 
Karup 

000478/ 
2015 

Ärendet skickas till förvaltningen för beredning. Samhällsbygg-
nadschefen 

För handläggning i förvalt-
ningen.  
 
Vilande i avvaktan på av-
veckling av vattentäkten.   

Avhängigt 
avtal med 
Sydvatten. 

§ 230, KS 2015-11-18 
Inriktningsdokument för 
Förslövs utveckling 

001467/ 
2015 

Förvaltning ges uppdrag att upprätta ett Inriktningsdokument för Förslövs 
utveckling. samt uppdraget att upprätta en uppdragsbeskrivning för cen-
trala Förslövs utveckling som återkopplas för beslut vid nästkommande 
möte för kommunstyrelsen. 

Samhällsbygg-
nadschefen 

Beslut om samråd hösten 
2016. 
 
Informationspunkt på KS 
161130. Samråd våren 2017 
och antagande till sommaren 
2017. 
 
Beslut om samråd på KS 
170315. 

Sommaren 
2017. 
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§ 41, KS, 2016-03-09 
Inriktningsdokument för 
Grevies utveckling 

000032/ 
2016 

Förvaltningen gavs enligt beslut i KS 2016-03-09 i uppdrag att upprätta ett 
inriktningsdokument för Grevies utveckling. Uppdragsbeskrivning antagen 
på KS 2016-04-13, § 76. 

Samhällsbygg-
nadschefen 

För handläggning i förvalt-
ningen. 
 
Informationspunkt på KS au 
170118 och KS 170201. 
 
Beslut om samråd våren 
2017. 

Sommaren 
2017. 

Beslutsinstans, datum 
och § 

Dnr Beskrivning av uppdraget Ansvarig Status  (*1) Färdig-
datum 
(*2) 

 Uppdrag till vård och omsorg 
§ 114, KS 2016-05-11 
Demenscenter i Båstads 
kommun – Upphävande av 
beslut om Almgården 

000458/ 
2016 

På KS 2016-05-11 upphävdes tidigare beslut från 2014-09-10 om att skapa 
ett modernt demenscenter på Almgården och förvaltningen fick i stället i 
uppdrag att hitta alternativa placeringar med liknande innehåll. 

Vård- och 
omsorg 

För handläggning i förvalt-
ningen. 

Våren 
2017. 

Beslutsinstans, datum 
och § 

Dnr Beskrivning av uppdraget Ansvarig Status  (*1) Färdig-
datum 
(*2) 

 Uppdrag till nämnderna 
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