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Datum: : 2017-06-14. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr: KS 000014/2017 – 900 
 
 

Val av justeringspersoner  
 
 

Förslag till beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
1. Utse Ib Nilsson (C) och Karin Schmidt (BP) som justeringspersoner. 
2. Utse Roland Nelson (BP) som ersättare. 
3. Justeringen äger rum 2017-06-27 klockan 15.00 på kommunkansliet 
 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktiges protokoll ska justeras av två personer utöver ordföranden. För dessa 
personer ska utses en ersättare. Justeringen ska ske samtidigt av ordförande och justerings-
personerna på den dag och tid som fullmäktige beslutar vid varje sammanträde. 
 
 
 
Kommunledningskontoret 
Olof Nilsson, nämndsekreterare 
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 Tjänsteskrivelse  
 

170614\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (1) 

 
Datum: : 2017-06-14. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr: KS 000015/2017 – 900 
 
 

Godkännande av dagordningen 
 
 

Förslag till beslut 
 
Dagordningen godkänns. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Det åligger ordförande att ansvara för fullmäktiges möten och dagordningen till sammanträ-
dena. Dagordningen sätts samman av fullmäktiges sekreterare, presenteras för kommunfull-
mäktiges presidium och godkänns av ordförande före utskick. 
 
 
 
Kommunledningskontoret 
Olof Nilsson, Nämndsekreterare 
 
 
Samråd har skett med: 
Kommunfullmäktiges presidium. 
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 Tjänsteskrivelse  
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1 (1) 

 
Datum: : 2017-06-14. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr: KS 000016/2017 – 900 
 
 

Informationsärenden  
 
 

Förslag till beslut 
 
Lägga informationen till handlingarna. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Vid kommunfullmäktige 2017-06-21 föreligger följande informationsärenden: 
- Information från kommunstyrelsen, nämnderna, beredningarna och revisionen. 
- Skriftlig information från integrationsenheten. 
 
Kommunledningskontoret 
Olof Nilsson, Nämndsekreterare 
 
 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Nyhetsbrev från integrationsenheten. 
 
Samråd har skett med: 
Kommunfullmäktiges presidium. 
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Under vecka 21 sökte totalt 333 personer

asyl i Sverige, en minskning med

106 personer jämfört med veckan innan. 

26 av de asylsökande under vecka 21

var ensamkommande barn, vilket är 7 fler

än veckan innan.

De fem största grupperna utgör 47

procent av alla asylsökande (Syrien, Irak,

Afghanistan, Statslös, Iran).

Nummer 3 201

I detta nyhetsblad sammanställs information
kring frågor som rör mottagande, etablering,
delaktighet och inkludering

MEDI – en modell som gör andra nyfikna

Under 2017 har Båstads kommun blivit uppmärksammad på flera olika sätt för hur arbetet på
integrationsområdet utvecklas i vår del av Skåne. Bl.a. har SKL skrivit två artiklar om kommunen
som inspiration för andra att läsa och ta del av. Båstads kommun har blivit inbjuden till en
nationell konferens på temat och presenterat sitt arbete och Båstads kommun har haft flera
studiebesök och kontakter från andra kommuner som blivit nyfikna på hur vi arbetar med
”integration”. Båstads kommun utmärker sig som en kommun som inte bara börjat tänka
annorlunda kring ”integration” utan också börjat jobba annorlunda med området. I denna
process utgör MEDI modellen en viktig plattform. MEDI står för mottagande, etablering,
delaktighet och inkludering och utgör grunden för hur integrationsarbetet bedrivs i Båstads
kommun.  Vid landshövdingens Anneli Hulthéns besök 170351 fick även hon ta del av
Integrationsavdelningens MEDI arbete och kommentaren från henne var ungefär: ”alla
kommuner gör så gott de kan, men vissa utmärker sig extra så som Båstads kommun – här har
man stenkoll på läget”.  
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Så här fungerar anvisnings arbetet praktiskt mellan kommun och
Migrationsverket

Två månader innan aktuell anvisning ska genomföras skickas den första informationen
kring kommande anvisning från Migrationsverket till integrationshandläggaren i Båstads
kommun. Denna information är på gruppnivå och anger antal hushåll ex. två
ensamhushåll och en familj på två. En kommun kan själv kommunicera behov utifrån hur
den lokala arbetsmarknaden ser ut tre månader innan kommande anvisning sker. Finns
det ett behov av personer med särskild yrkeskompetens i kommunen kan det tydliggöras
det för Migrationsverket för att skapa bättre förutsättningar för matchning mellan enskild
och kommun. Anvisningar på individnivå görs inte, om inte arbetsmarknadsanknytning
specifikt finns för den enskilde i kommunen. Kommunen kan helt enkelt inte själv välja
eller välja bort vem de vill ta emot på anvisning. På samma vis kan inte den som ska
anvisas välja vilken kommun den ska anvisas till. Den enskilda som blir anvisad till en
kommun får möjlighet att tacka ja eller nej till anvisningen. Tackar personen ja påbörjas
en flyttprocess i dialog med kommunen. Tackar personen nej skrivs enskild ut från
Migrationsverket och får ordna bostad mm på egen hand.

Anvisningsarbetet fortgår

Arbetet med anvisningarna 2017 har i praktiken pågått i högre takt än utifrån den plan som kom
från Migrationsverket. I dagsläget har Båstads kommun redan tagit emot 20 av 30 anvisade.
Båstads kommun har bett om paus under juli och augusti i anvisningsarbetet för att
bostadssituationen är mer ansträngd än någonsin då och semestrar alltid ställer till
logistikarbetet något. Integrationsavdelningen ämnar ta emot de 10 avslutaden anvisningarna
under hösten 2017. Till dags datum har alla på anvisning varit syrier och merparten familjer.
Under 2016 var det fler ensamhushåll än familjer som kom, så förutsättningarna har ändrats
något vad gäller sammansättningen av anvisade, men det är ingen förändring vad gäller
härkomst av anvisade.

170607

Båstads kommun ansvar för totalt 51 ensamkommande i dagsläget. Från och med den 1 juli
kommer vi ha ansvaret för 46 ensamkommande.

23 av de 51 har permanent uppehållstillstånd och 1 har ett tillfälligt uppehållstillstånd (på 3 år).
28 av de 51 är asylsökande .15 av de 28 asylsökande fyller 18 år under 2017.

De medicinska åldersbedömningarna har  som sagt börjat trilla in. Än så länge har 12
ensamkommande som Båstads kommun har ansvar för blivit erbjudna detta.  Några har
genomfört de medicinska ålderstesterna, medan några fortsatt väntar på sin tid. Det finns dock
ingen som fått återkoppling på sin medicinska åldersbedömning i dagsläget.
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Utifrån vad som har framkommit i media kring en anställd vid ett av kommunens HVB hem
har enskild, i avvaktan på utredning, varit arbetsbefriad till och med 31 maj. Kommunen
har varit i kontakt med arbetsrättsjurist på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) som
har konstaterat följande:

Anställd har inte gjort något fel inom ramen för sin anställning.

Anställds aktiviteter på bland annat sociala medier har gjorts på hans fritid och har

inte haft direkt inverkan på hans möjlighet att utföra sina arbetsuppgifter.

Yttrandefriheten är stark.

SKL har därför kommit fram till att Båstads kommun får hantera situationen inom

ramen för fortsatt anställning.

Båstads kommun vill dock vara tydlig med att det som den anställda ger uttryck för i
media och på sociala är problematisk i relation till de arbetsuppgifter som han är anställd
för att utföra, även om SKL anser att kommunen inte kan gå vidare rent arbetsrättsligt.
Därför kommer HVB verksamheten att bemanna upp under en period framöver på de
pass där den anställda jobbar för att säkerställa att arbetsmiljön inte påverkas, för någon
part.

Båstads GIF startar upp en ny verksamhet (arbetsnamn) Introduktionsboll tillsammans
med Båstads kommuns integrationsavdelning. Introduktionsboll sponsras av
Skåneidrotten. Syftet är att öka integrationen genom fotboll. Deltagare från kommunens
HVB hem tränar tillsammans med övriga, men de kommer att ha en
integrationshandledare som ansvarig med hjälp av Båstads GIFs integrationsansvarige.
 Allt eftersom startas ett mentorskap där de som gör bra i från sig på olika sätt, flyttas upp i
Båstads GIFs P16 Samtidigt lyfter P16 över några personer som hjälper till med
introduktionsbolls träningar. Det kommer också att genomföra ett antal teoripass och
föreläsningar för deltagarna.

Måndagen den 29 maj 2017 anordnades en ny utbildningsdag av BOSS, Bred Operativ
och Strategisk Samverkan. Utbildningsdagen ägde rum i kommunhuset i Båstad och
fokuserade på arbetsmarknad och etablering. Dagen kretsade kring förståelsen för
etableringsperspektivet i kommunerna, nätverkens betydelse på arbetsmarknaden och
den ökade förståelsen kring långsiktigt hållbara lösningar. Peter Håkansson, Fil dr. i
ekonomisk historia, var första talare på plats för att berätta om ett system i Sverige, där du
är beroende av dina kontakter. Båstad kommun, Båstad Turism och Näringsliv samt
Arbetsförmedlingen berättade om projektet Game Set Matchning. Det är ett
samverkansprojekt med fokus på att arbeta med kommunernas företagare och deras
behov av arbetskraft, på både kort och lång sikt. Projektidén för Game Set Matchning
härstammar från problemet att företag har uttryckt en uppfattning av brist på arbetskraft
och rätt kompetens, som ett av de allvarligaste hinderna för tillväxt. Det var representanter
från 7 olika kommuner, Arbetsförmedling samt att några ungdomar som själva är eller
kommit som ensamkommande närvarande.

Båstads kommun tillsammans med föreningar, företag och andra har ett
sommarlovsprogram med aktiviteter för barn 615 år i sommar – allt är gratis.
Sommarlovsaktiviteterna finansieras genom ett bidrag från MUCF.
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 Tjänsteskrivelse  
 

170614\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (1) 

 
Datum: : 2017-06-14. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr: KS 000017/2017 – 900 
 
 

Delgivningar  
 
 

Förslag till beslut 
 
Delgivningarna redovisas och läggs till handlingarna. 
 

 
Sammanfattning av ärendet 
Följande handlingar föreligger som delgivningar till kommunfullmäktige: 
 
- Kommunrevisionens protokoll 2017-05-08. 
- Granskningsrapport avseende elevhälsan. 
 
 
 
Kommunledningskontoret 
Olof Nilsson, Nämndsekreterare 
 
Samråd har skett med: 
Kommunfullmäktiges presidium, kommunchef och kanslichef. 
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 Tjänsteskrivelse  
 

170614\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (1) 

 
Datum: : 2017-06-14. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr: KS 000018/2017 – 900 
 
 

Beslutslogg 
 
 

Förslag till beslut 
 
Bilagd redovisning daterad den 4 maj 2017 godkänns. 
 

 
Sammanfattning av ärendet 
För att säkerställa verkställigheten av beslut fattade av kommunfullmäktige finns en rutin för 
uppföljning, en beslutslogg. En förteckning bifogas över de fattade fullmäktigebeslut som ska 
verkställas, har bordlagts eller återremitterats. Kommunfullmäktiges presidium ansvarar för 
beslutsloggen och ska gå igenom loggen innan den skickas ut i kallelsen till fullmäktige. 
 
 
 
Kommunledningskontoret 
Olof Nilsson, Nämndsekreterare 
 
 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Beslutslogg daterad 2017-06-08. 
 
Samråd har skett med: 
Kommunfullmäktiges presidium. 
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   Uppdaterad: 2017-06-08 
   Dnr: KS 000018/2017-900 
 

 

1(1) 

 

Beslutslogg för kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktiges beslutslogg innehåller övergripande information om inlämnade motioner/medborgarförslag, beredningsuppdrag och övriga ärenden som 
återremitterats/bordlagts av kommunfullmäktige. 

 

Motioner 

Inkommen Dnr Beskrivning av uppdraget Ansvarig Status Till KF 

2017-06-05 634/17 Motion från Thomas Andersson (L) m.fl. – Återvinningscentralen 
i Svenstad. 

-  Juni 2018 

2017-05-04 505/17 Motion från (C), (L), (MP) och (S) -F ramtagande av handlings-
plan riktad mot företagare. 

-  Maj 2018 

2017-05-02 490/17 Motion från Ingela Stefansson (S) m.fl. - Tillskapande av aktivi-
tetshus i Grevie. 

Kommunstyrelsen Motion redovisad. Maj 2018 

2017-04-24 460/17 Motion från Rune Andersson (C) m.fl. - Säker övergång för gång-, 
cykel- och ridled. 

Kommunstyrelsen Motion redovisad. April 2018 

2017-04-24 461/17 Motion från Rune Andersson (C) m.fl. - Linjemarkering av gång- 
och cykelvägar. 

Kommunstyrelsen Motion redovisad. April 2018 

2017-04-24 462/17 Motion från Uno Johansson (C) - Inrättande av demokratidag i 
kommunal regi. 

Kommunstyrelsen Motion redovisad. April 2018 

2017-04-17 501/17 Motion från Thomas Andersson (L) m.fl. - Ungdomsråd i Båstads 
kommun. 

Kommunstyrelsen Motion redovisad. April 2018 

2017-04-01 389/17 Motion från Ebba Krumlinde (C) - Inför metoden Huskurage i 
Båstads kommun 

Kommunstyrelsen Motion redovisad och handläggning pågår. April 2018 

2017-04-01 388/17 Motion från Ebba Krumlinde (C) – Heltid för alla 
 

Kommunstyrelsen Motion redovisad och handläggning pågår. April 2018 

2017-03-14 
 

290/17 Motion från (M) – Verksamhets- och kvalitetssystem. Kommunstyrelsen Motion redovisad och handläggning pågår. Mars 2018 

2017-03-06 248/17 Motion från (L) – Detaljplaneläggning av området söder om 
Entré Båstad för verksamheter. 

Kommunstyrelsen Motion redovisad och handläggning pågår. Mars 2018 

2017-02-13 171/17 Motion från (C) – Trygg parkering vid dem nya stationsområ-
dena. 

Kommunstyrelsen Motion redovisad och handläggning pågår. Februari 2018 

2017-02-01 125/17 Motion från (M) – Politisk breddning av tillväxtrådet 
 

Kommunstyrelsen Motion redovisad och handläggning pågår. Februari 2018 

2016-11-22 1371/16 Motion från (SD) – Minska antalet ledamöter i kommunfullmäk-
tige. 

Demokratibered-
ningen 

Remitterades till förvaltningen i april. Handläggning pågår. November 
2017 
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Motioner fortsättning 

Inkommen Dnr Beskrivning av uppdraget Ansvarig Status Till KF 

2016-10-12 1232/16 Motion från (C) – Förbud mot mikroplaster i kommunal upp-
handling och verksamhet. 

Kommunstyrelsen Motion redovisad och handläggning pågår. Oktober 2017 

2016-06-21 865/16 Motion från (L) och (MP) – Tillskapande av gemensam målbild. Kommunstyrelsen Till kommunfullmäktige i juni. Juni 2017 
 

2016-06-21 864/16 Motion från (L) och (MP) – Översyn av internhyressystem. Kommunstyrelsen Motion redovisad och handläggning pågår. Juni 2017 
 

2016-06-09 792/16 Motion från (M) – Om gratis simundervisning på sommaren för 
kommunens barn i åldern 6-12 år. 

Kommunstyrelsen Motion återremitterad från kommunstyrelsen 2017-04-
05. 

Juni 2017 

2016-06-01 763/16 Motion från (M) - Om förebyggande arbete mot våldsbejakande 
extremism genom att tillskjuta medel för att upprätta bered-
skapsplan. 

Kommunstyrelsen Till kommunfullmäktige i juni. Juni 2017 

2016-05-24 716/16 Motion från (C) – Ta fram plan mellan kommun och näringsliv 
för att skapa förutsättningar för byggnation av hyresrätter i 
kommunen. 

Kommunstyrelsen Motion redovisad och handläggning pågår. Juni 2017 

2016-04-19 552/16 Motion från (M) - Kommunens upphandling av livsmedelspro-
dukter. 

Kommunstyrelsen Motion redovisad och handläggning pågår. Juni 2017 

2016-03-22 428/16 Motion från (C) - Skolskjutsar och kamrater. Utbildningsnämn-
den 

Ärendet återremitterat till utbildningsnämnden från 
kommunstyrelsen 2017-02-01. 

Mars 2017 
Juni 2017 

2016-02-17 180/16 Motion från (S) – Översyn av kommunens verksamhetslokaler. Kommunstyrelsen Ärendet bereds i kommunstyrelsens arbetsutskott i maj.  Mars 2017 
Juni 2017 

2015-12-01 1558/15 Motion från (S) – Inlemma skolskjutsverksamheten i övrig kol-
lektivtrafik samt ändra skolskjutsreglementet. 

Utbildningsnämn-
den 

Ärendet återremitterat till utbildningsnämnden från 
kommunstyrelsen 2017-02-01. Hanteras tillsammans med 
motion angående skolskjuts och kamrater. 

Februari 2017 
Mars 2017 
Juni  2017 

2015-05-04 653/15 Motion från (S) - Vägföreningar som inte vill fortsätta bör 
kommunen överta ansvaret för. 

Kommunstyrelsen Motion redovisad och handläggning pågår. 2017 

2015-04-14 564/15 Motion från (S) - Bygg hyreslägenheter. Kommunstyrelsen Motion redovisad och handläggning pågår. December 
2016 
2017 

 

44



 

3(1) 

 

Medborgarförslag 

Inkommen Dnr Beskrivning av uppdraget Ansvarig Status Till KF 

2017-05-10 527/17 Medborgarförslag om kommunala lönesubventioner 
 

- Medborgarförslag redovisas i juni. Maj 2017 

2017-04-24 454/17 Brukarrevision av överförmyndaren 
 

- Medborgarförslag redovisad och handläggning pågår. Maj 2017 

2017-02-22 213/17 Medborgarförslag om att avveckla medborgarförslag 
 

Kommunstyrelsen Till kommunfullmäktige i juni. Juni 2017 

2015-09-08 1174/15 Medborgarförslag om farthinder utmed Järnvägsgatan i 
Grevie 

Kommunstyrelsen Återremiss i kommunfullmäktige. Till kommunfullmäktige 
2017. 

2017 

2015-04-23 612/15 Medborgarförslag om HBT-certifiering 
 

Kommunstyrelsen Medborgarförslag redovisad och handläggning pågår. 2017 

2015-03-25 464/15 Medborgarförslag från Diakonigruppen i Västra Karup om 
tillskapande av trygghetsboende eller motsvarande i 
Västra Karup 

Vård- och  
omsorgsnämnden 

Medborgarförslag redovisad och handläggning pågår. 2017 

2014-04-02 490/14 Medborgarförslag om att upplösa vägföreningarna i Bå-
stads kommun 

Kommunstyrelsen Medborgarförslag redovisad och handläggning pågår. 2017 
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Övriga ärenden och uppföljningar 

Inkommen Dnr Beskrivning av uppdraget Ansvarig Status Till KF 

§ 139, KF 2012-06-27 
Miljöprogram 2012-2020 

235/11 Programmet antaget av KF 2012-06-27. 
 

Tillfällig beredning Utvärdering genomförd och beslut i kommunfullmäktige i 
maj. 

2017 

§ 25, KF 2013-02-27 
Program för folkhälsa, 
trygghet och säkerhet 
2013-2020 

318/11 Programmet ursprungligen antaget av KF 
2013-02-27. Aktualiserat våren 2017. 
 

Tillfällig beredning Utvärdering genomförd. Ny utvärdering 2025. - 

§ 60, KF 2013-03-27 
Vård- och omsorgspro-
gram 2013-2020 

236/11 Programmet antaget av KF 2013-03-27. 
 

Tillfällig beredning Utvärdering genomförd och beslut i kommunfullmäktige i 
maj. 

2017 

§ 172, KF 2013-12-18 
Skol- och utbildnings- 
program 2014-2021 

1231/12 Programmet antaget av KF 2013-12-18. 
 

Tillfällig beredning Beslut fattat att utvärdering sker under 2017. Val av tillfäl-
lig beredning förrättad i mars 2017. 

2017 

§ 108, KF 2014-06-25 
Energiprogram 2014-
2020 

1039/12 Programmet antaget av KF 2014-06-25. 
 

Tillfällig beredning Utvärdering genomförd och beslut i kommunfullmäktige i 
maj. 

2017 

§ 109, KF 2014-06-25 
Vindkraftsprogram 

1038/12 Programmet antaget av KF 2014-06-25. Tillfällig beredning Utvärdering genomförd och beslut i kommunfullmäktige i 
maj. 

2017 

§ 6, KF 2015-01-28 
Kulturprogram för Bå-
stads kommun 2015 – 
2025 

685/14 Programmet antaget av KF 2015-01-28. Tillfällig beredning Beslut fattat att utvärdering sker under 2017. Val av tillfäl-
lig beredning förrättad i april 2017. 

2017 

§ 48, KF 2015-03-25 
Program för idrott och det 
rörliga friluftslivet 

311/15 Kommunstyrelsens initiativ att inrätta en 
tillfällig beredning för att ta fram förslag till 
ett program för idrott och det rörliga fri-
luftslivet godkänns. Fullmäktiges presidium 
får i uppdrag att ta fram förslag till en upp-
dragsbeskrivning till en tillfällig beredning. 

KF-presidium 
Kommunstyrelsen 

Uppdragsbeskrivning till början av 2017. Förstudie pågår, 
som underlag till KF-presidium. 

2017 

§ 15, KF 2016-02-17 
Arvodesreglemente för  
förtroendevalda 

1623/14 Demokratiberedning får i uppdrag att ta 
fram nytt förslag för arvodesreglemente 
2019-2023. Förslaget beslutas i november 
2017. 

Demokratibered-
ningen 

Arbete pågår i demokratiberedningen. November 
2017 
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KS § 172  Dnr KS 000512/2017 - 906 

Budget 2018 och plan 2019-2022 

 
Beskrivning av ärendet I enlighet med kommunens budgetprocess beslutat av kommunstyrelsen 2014-

02-12 § 29 samt reviderad av kommunstyrelsen 2016-02-03 § 23 ska 
kommunfullmäktige i juni varje år besluta om en budget för kommande år samt 
plan för därefter följande två till fyra år. Beslutet om budget i juni är därefter 
föremål för en revidering under hösten senast i samband med november 
månads kommunfullmäktige. Anledningen till att ett beslut om 
revidering/justering behövs är att ny ekonomisk information som framkommer 
under hösten ska kunna fångas upp och arbetas in i budgeten. Sådan 
information kan exempelvis vara nya förändrade skatteprognoser. Behov kan 
också uppstå för att uppdatera prognoser avseende antal barn, elever, 
hemtjänsttimmar eller boendedygn/timmar som ligger till grund för 
resursfördelningssystem. Eventuella uppdrag om besparingar eller 
effektiviseringar som ges i samband med budgetbeslutet i juni eller andra 
politiska beslut under året kan också vara exempel på anledningar till varför 
budgeten beslutat i juni behöver revideras/justeras senast i november. 

 För att undvika framtagande av ett budgetdokument som blir inaktuellt nästan 
omgående efter att det skapats kommer det slutgiltiga budgetdokumentet inte 
upprättas och tryckas förrän i samband med revideringen av budgeten under 
hösten.  

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från ekonomichef Johan Lindén, daterad 2017-06-07. 

Förslag till budget 2018, plan 2019-2022.   
 
Förslag till beslut 1. Den kommunala skattesatsen i Båstad kommun fastställs till 20,23 kr per 

skattekrona. 
 
2. Resultatet för 2017 budgeteras till 15,3 mkr.  
Resultaten för 2018 och 2019 planeras uppgå till -4,6 mkr respektive -23,1 
mkr. 
 
3. Medel för löneökningar har avsatts på centralt konto och fördelas efter 
avslutad lönerevision. 
 
4. Ramarna för investeringar inklusive vatten och avlopp samt medfinansiering 
av statlig infrastruktur uppgår till 219 535 tkr för 2018 och 178 130 tkr för 
2019 samt 239 705 tkr för 2020. Kommunstyrelsen har uppdraget att fördela 
dessa inom de olika verksamheterna. 
 

 Med anledning av de stora investeringsbehoven 2018-2020 görs i budgeten 
avsteg från det finansiella målet att investeringar inom skattefinansierad 
verksamhet ska finansieras till 100 procent med skattemedel. Den budgeterade 
självfinansieringsgraden för de skattefinansierade investeringarna uppgår 
2018 till 42 procent samt över hela planperioden 2018-2020 till ca 29 procent. 
 
5. Kommunstyrelsen har rätt att nyupplåna, dvs. öka kommunens skulder 
under 2018 med totalt 130 mkr. 
 
6. Kommunstyrelsen har rätt att under 2018 omsätta lån, dvs låna upp belopp 
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motsvarande belopp för de lån som förfaller för betalning under 2018. 
 
7. Kommunstyrelsen bemyndigas inom ramen för 20 mkr för kommunens 
räkning uppta kortfristiga lån. 
 
8. Anslaget för oförutsedda behov, 250 tkr, står till kommunfullmäktiges 
förfogande för att täcka kostnader som uppkommer under budgetåret och som 
ej planerats i budgeten. Enbart kommunfullmäktige äger rätt att avropa dessa 
medel. 
 
9. För satsningar av engångskaraktär under 2018 avsätts på centralt konto ett 
anslag till kommunstyrelsens förfogande som uppgår till 2 600 tkr. 

 
Föredragande Ekonomichef Johan Lindén föredrar ärendet. 
 
Yrkanden Thomas Andersson (L) redogör för Liberalernas budgetförslag och yrkar på 

bifall för detsamma.  
 
Socialdemokraterna: Tilläggsyrkande om avslag avseende besparing på 
skolpeng barnomsorg 3 miljoner samt avslag avseende besparing på gymnasiet 
600 000 kr.     

 
Ajournering Sammanträdet ajournerat i 10 minuter. 
 
Notering Centerpartiet och Moderaterna deltar ej i beslutet i den del som avser 

propositionsordning 1. 
 
Propositionsordning 1 Ordföranden ställer först proposition på Bjärepartiets budgetförslag och 

Liberalernas budgetförslag. Efter framställd proposition finner ordföranden att 
kommunstyrelsen beslutat bifalla Bjäreparitets budgetförslag. 

 
Propositionsordning 2 Ordföranden stället därefter proposition på framfört tilläggsyrkande från 

Socialdemokraterna och finner att kommunstyrelsen beslutat avslå detsamma. 
Omröstning begärs.  
 
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 
Ledamot som vill avslå Socialdemokraternas tilläggsyrkande röstar JA. 

 Ledamot som vill bifalla Socialdemokraternas tilläggsyrkande röstar NEJ.  
 
Omröstningsresultat Omröstningen utfaller med 5 JA- och 8 NEJ-röster. Ordföranden finner att 

kommunstyrelsen beslutat bifalla Socialdemokraternas tilläggsyrkande.  
  
 
 

Ledamot Ja-
röst 

Nej-
röst 

Avstår från att 
rösta 

Inge Henriksson (BP) X   

Håkan Mörnstad (BP) X   

Eddie Grankvist (BP) X   

Ingela Stefansson (S)  X  

Thomas Nerd (S)  X  

Claes Sjögren (BP) X   

Gösta Gebauer (C)  X  
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Uno Johansson (C)  X  

Kerstin Gustafsson (M)  X  

Jessica Andersson (S)  X  

Johan Olsson Swanstein (M)  X  

Thomas Andersson (L)  X  

Ordförande Bo Wendt (BP) X   

Summa: 5 8  

      
 
Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

 
1. Den kommunala skattesatsen i Båstad kommun fastställs till 20,23 kr per 
skattekrona. 
 
2. Resultatet för 2017 budgeteras till 15,3 mkr.  
Resultaten för 2018 och 2019 planeras uppgå till -4,6 mkr respektive -23,1 
mkr. 
 
3. Medel för löneökningar har avsatts på centralt konto och fördelas efter 
avslutad lönerevision. 
 
4. Ramarna för investeringar inklusive vatten och avlopp samt medfinansiering 
av statlig infrastruktur uppgår till 219 535 tkr för 2018 och 178 130 tkr för 
2019 samt 239 705 tkr för 2020. Kommunstyrelsen har uppdraget att fördela 
dessa inom de olika verksamheterna. 
 
Med anledning av de stora investeringsbehoven 2018-2020 görs i budgeten 
avsteg från det finansiella målet att investeringar inom skattefinansierad 
verksamhet ska finansieras till 100 procent med skattemedel. Den budgeterade 
självfinansieringsgraden för de skattefinansierade investeringarna uppgår 
2018 till 42 procent samt över hela planperioden 2018-2020 till ca 29 procent. 
 
5. Kommunstyrelsen har rätt att nyupplåna, dvs. öka kommunens skulder 
under 2018 med totalt 130 mkr. 
 
6. Kommunstyrelsen har rätt att under 2018 omsätta lån, dvs låna upp belopp 
motsvarande belopp för de lån som förfaller för betalning under 2018. 
 
7. Kommunstyrelsen bemyndigas inom ramen för 20 mkr för kommunens  
räkning uppta kortfristiga lån. 
 
8. Anslaget för oförutsedda behov, 250 tkr, står till kommunfullmäktiges 
förfogande för att täcka kostnader som uppkommer under budgetåret och som 
ej planerats i budgeten. Enbart kommunfullmäktige äger rätt att avropa dessa 
medel. 
 
9. För satsningar av engångskaraktär under 2018 avsätts på centralt konto ett 
anslag till kommunstyrelsens förfogande som uppgår till 2 600 tkr. 
 
10. Finaniseringen av Skogsbyns förskola hanteras inom den ordinarie 
budgetprocessen genom att investeringsbudget för 2018 revideras där 4 250 
omfördelas från projekt 7023 ny förskola Båstad (Tuvelyckan) till projekt 7018 
Förskola Skogsbyn. Totalt budget för Skogsbyns förskola blir då 38 250 varav 
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17250 tkr under 2018. 
 
11. Avslag till Bjärepartiets budgetförslag avseende besparing på skolpeng 
barnomsorg 3 miljoner. 
 
12. Avslag till Bjärepartiets budgetförslag avseende besparing på gymnasiet 
600 000 kr.    

 
Protokollsanteckning Se protokollsanteckning från Socialdemokraterna på nästkommande sida. 
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Datum: 2017-06-07 Till: Kommunfullmäktige 
Handläggare: Johan Lindén 

Dnr: KS 000512/2017 – 906 
 
 

Bjärepartiets förslag till budget 2018 och plan 2019-2022 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
1. Den kommunala skattesatsen i Båstad kommun fastställs till 20,23 kr per skattekrona. 

2. Resultatet för 2017 budgeteras till 15,3 mkr.  
Resultaten för 2018 och 2019 planeras uppgå till -4,6 mkr respektive -23,1 mkr. 

3. Medel för löneökningar har avsatts på centralt konto och fördelas efter avslutad 
lönerevision. 

4. Ramarna för investeringar inklusive vatten och avlopp samt medfinansiering av statlig 
infrastruktur uppgår till 219 535 tkr för 2018 och 178 130 tkr för 2019 samt 239 705 tkr för 
2020. Kommunstyrelsen har uppdraget att fördela dessa inom de olika verksamheterna. 

Med anledning av de stora investeringsbehoven 2018-2020 görs i budgeten avsteg från det 
finansiella målet att investeringar inom skattefinansierad verksamhet ska finansieras till 100 
procent med skattemedel. Den budgeterade självfinansieringsgraden för de skattefinansierade 
investeringarna uppgår 2018 till 42 procent samt över hela planperioden 2018-2020 till ca 29 
procent. 

5. Kommunstyrelsen har rätt att nyupplåna, dvs. öka kommunens skulder under 2018 med 
totalt 130 mkr. 

6. Kommunstyrelsen har rätt att under 2018 omsätta lån, dvs låna upp belopp motsvarande 
belopp för de lån som förfaller för betalning under 2018. 

7. Kommunstyrelsen bemyndigas inom ramen för 20 mkr för kommunens räkning uppta 
kortfristiga lån. 

8. Anslaget för oförutsedda behov, 250 tkr, står till kommunfullmäktiges förfogande för att 
täcka kostnader som uppkommer under budgetåret och som ej planerats i budgeten. Enbart 
kommunfullmäktige äger rätt att avropa dessa medel. 

9. För satsningar av engångskaraktär under 2018 avsätts på centralt konto ett anslag till 
kommunstyrelsens förfogande som uppgår till 2 600 tkr.  
 
 
Sammanfattning av ärendet 
I enlighet med kommunens budgetprocess beslutat av kommunstyrelsen 2014-02-12 § 29 
samt reviderad av kommunstyrelsen 2016-02-03 §23 ska kommunfullmäktige i juni varje år 
besluta om en budget för kommande år samt plan för därefter följande två till fyra år. Beslutet 
om budget i juni är därefter föremål för en revidering under hösten senast i samband med 
november månads kommunfullmäktige. Anledningen till att ett beslut om revidering/justering 
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behövs är att ny ekonomisk information som framkommer under hösten ska kunna fångas upp 
och arbetas in i budgeten. Sådan information kan exempelvis vara nya förändrade 
skatteprognoser. Behov kan också uppstå för att uppdatera prognoser avseende antal barn, 
elever, hemtjänsttimmar eller boendedygn/timmar som ligger till grund för 
resursfördelningssystem. Eventuella uppdrag om besparingar eller effektiviseringar som ges i 
samband med budgetbeslutet i juni eller andra politiska beslut under året kan också vara 
exempel på anledningar till varför budgeten beslutat i juni behöver revideras/justeras senast i 
november. 

För att undvika framtagande av ett budgetdokument som blir inaktuellt nästan omgående efter 
att det skapats kommer det slutgiltiga budgetdokumentet inte upprättas och tryckas förrän i 
samband med revideringen av budgeten under hösten.    
 
Aktuellt 

Drift 

Budgeterade skatteintäkter utgår från en oförändrad skattesats samt oförändrad 
befolkningsutveckling jämfört med 1:a november 2016. 

Avsatta medel i budget 2018 för resterande 3 månaders löneökningar 2017 och 9 månaders 
löneökningar för 2018 uppgår till sammanlagt till 12,3 mkr. Medel för löneökningar har avsatts 
på centralt konto och fördelas efter avslutad lönerevision.  

SKL:s bedömning för utvecklingen av konsumentprisindex (inflation) under 2018 uppgår till 
2,0 %. I de ekonomiska ramarna ges enligt förslaget inte någon ersättning till verksamheterna 
för inflationens inverkan på kostnaderna.  
 
De ekonomiska ramarna (exklusive löneökningar 2017) och anslagsbindningsnivån uppgår 
enligt förslaget till: 

(tkr)  
Kommunfullmäktige -1 587 

skolpeng, barnoms./grundsk. -170 544 
skolpeng, gymnasium -43 468 
hemvårdspeng -49 879 
boendepeng -60 244 

Kommunstyrelsen -144 112 
Myndighetsnämnd -3 165 
Utbildningsnämnd -111 060 
Vård- och omsorgsnämnd -112 908 
Valnämnden -113 
Överförmyndare -1 167 
Kommunrevisionen -845 
Summa -699 092 

 
Sammantaget innebär ovanstående att budgeterat resultat för 2018 uppgår till 15,3 mkr. 
Resultaten för 2018 och 2019 planeras uppgå till -6,8 mkr respektive -25,4 mkr. Detta 
motsvarar för 2018 ett resultat som uppgår till 2,0 % av skatteintäkter och generella bidrag. 
För 2019 och 2020 motsvarar resultaten -0,9 % samt -3,2 % av skatteintäkter och generella 
bidrag. Sett över hela planperioden 2018-2020 uppgår resultaten till -0,7 % av 
skatteintäkterna. 

Investeringar och exploatering 

Ramarna för de skattefinansierade investeringarna inklusive medfinansiering av statlig 
infrastruktur uppgår enligt förslaget till 153 820 tkr för 2018 och 134 495 tkr för 2019 samt 
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195 295 tkr för 2020.  
 
Ramarna för investeringar i vatten och avlopp exkl. anslutningsavgifter uppgår enligt förslaget 
till 65 715 tkr för 2018 och 43 635 tkr för 2019 samt 44 410 tkr för 2020. 
 
För exploateringsverksamheten beräknas under 2018 nettoinkomster om sammantaget 
23 200 tkr uppstå. För 2019 nettoinkomster om 23 240 tkr och för 2020 nettoinkomster om 
7 300 tkr.  
 
Självfinansieringsgraden för de skattefinansierade investeringarna inklusive medfinansiering 
av statlig infrastruktur beräknas under 2018 uppgå till ca 42 procent, under 2019 till 32 
procent och under för 2020 till 15 procent.  

Nyupplåningen under 2018 för att finansiera nya investeringar beräknas uppgå till drygt 
127 mkr. Amortering på befintliga lån beräknas uppgå till ca 23 mkr. 
 
 
 
Johan Lindén 
Ekonomichef 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Ekonomiavdelning, kommunchef, verksamhetsområdeschefer, kommunrevision, nämnder     
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Förslag till budget 2018, plan 2019-2022   
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Bjärepartiets förslag till budget 2018-2022
Senast uppdaterad: inför KS 2017-06-07

Budgetförutsättningar (2018-2022)

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Befolkning (nov året innan) 14 401 14 476 14 614 14 614 14 614 14 614 14 614
Befolkningsförändiring jmf föregående år -51 75 138 0 0 0 0

Löneökningar % enligt SKL (Konjunkturlönestatistik) (SKL 17:18) 2,6 2,8 3,1 3,4 3,4 3,4 3,4
Löneökningar % till grund för kommunens budget 3,2 2,8 2,4 2,4 2,8 3,4 3,4

KPI %, enligt SKL (SKL 17:18) 1,0 1,7 2,0 2,6 2,7 2,7 2,0
KPI %, till grund för kommunens budget 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

PO-avgift: (SKL 2016-12-15) 38,46 38,33 38,33 38,33 38,33 38,33 38,33

Internränta %, enligt SKL (SKL 17:05) 2,4 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75
Internränta %, till grund för kommunens budget (SKL 17:05) 2,40 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75
Internränta %, avgiftsfinansierade investeringar 1,50 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

- Uppdaterad utifrån SKL:s cirkulär nr 17:18 april
Utgår från kommunfullmäktiges beslut om budget 2016-11-22 §221
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Bjärepartiets förslag till budget 2018-2022
Senast uppdaterad: 2017-05-22

Investeringar	2018‐2022
Budget Budget Plan Plan Plan Plan

Kod Tkr 2017 2018 2019 2020 2021 2022

KOMMUNLEDNINGSKONTOR
1001 Möbler	och	teknisk	utrustning 91 70 70 70 70 70

Läsplattor	politik 360
1002 Kundcenter 382
1003 E‐arkiv 0 0 0 0 0 0
1700 Inventarier	(VoO) 400 400 3000 400 400 400
1601 Inventarier,	arbetsmiljö	barnomsorg 100 100 175 170 170 170
1611 Inventarier,	arbetsmiljö	grundskola 300 300 530 530 530 530

Inventarier	ny	förskola	Förslöv	(nya	Skogsbyn) 600
1618 Lärararbetsplatser 300 300 630 610 610 610
1629 Inventarier	vuxenutbildning 50 50 50 50 50
1636 Individ	och	familj,	barn/vuxna	möbler 50 50 50 75 75
1640 Inventarier	arbetsmarknad 100 50 100 100 100

Inventarier/möbler	gymnasieskolan 75 50
1012 Läsplattor	och	mjukvara	till	ungdomsråd 30
1014 Arkiv 139 100 100 100 100 100
1004 Webb/E‐tjänster 348 200 200 100 200 300
1051 Serverplattform 200 400 400 500 400 600
1052 IP‐Telefoni 50 300 50 50 50 200
1053 Ombyggnad/vidarutbyggnad	av	nät	 200 200 400 400 400 400
1054 Pc 900 900 900 900 900 1	000
1058 Pc	programvaror 200 300 300 300 200 300
1059 Automatisering	av	användarkonton	och	processer 100 100 100 100 100 100
1060 Verksamhetsstödssystem	 100 50 50 100
1061 Singel	sign	on	(SSO) 50 50 50 50 50 50
1062 It‐säkerhet	 200 400 200 300
1063 Backup	lösning/Hög	tillgänglighetslösning 300 400 100
1065 Automatisering	av	mobila	enheter 150 150
1066 E‐handel 100
1068 Uppgradering	av	operativsystem 100
1069 Uppgradering	av	office	programvaran 1000

SUMMA	KOMMUNLEDNINGSKONTOR 4	615 5	080 7	955 4	505 5	955 5	380

TEKNIK	&	SERVICE
Skattefinansierad	verksamhet

Räddningstjänst
1406 Räddningsfordon 950 500
1408 Skyddsutrustning 50 100 100 100 100 100
1412 Räddningsutrustning 200 200 200 200 200 200
1414 Personlarm 176

Måltid
1920 Ram	Måltid 400 400 500 500 500

Gata
3000 Ram	Gata	 500 500 500 500 500 500
3008 Trafiksäkerhetsprogram	inkl	statsbidragsberättigade	åtgärder 500 500 500 500 500 500
3009 Trygghetsåtgärder	gångtunnel	Lyckantorget 0 0
3310 GC‐vägar 1	500 1	500 1500 1500 1500
3314 GC‐väg	Järnvägsbanken	 4	000 3	000 4	000
3904 Utbyte	armaturer	gatubelysning,	energibesparing 500 1	000 1	000 1000 1000 500
3905 Mätbar	gatubelysning 400 500 500 500 500
3030 Reinvestering	asfaltsbeläggning 3	000 3	000 3	000 3	000 3	000 2	000
5311 Toppbeläggning	väg	Torekov	98:50 650
5327 Väg,	GC‐Väg	och	Parkering,	Trollbäcken 1	000

Gata	(medfinansiering	statlig	infrastruktursatsning)
3003 Kattegattsleden 500 2	500
3917 Köpmansgatan	upprustning 2	000 2	000
3312 GC‐väg	Förslöv‐Fogdarp 6	000
3313 GC‐väg	Västra	Karup‐Grevie 4	500

Summa	Gata	(medfin.	statlig	infras.satsning) 6	500 4	500 2	000 0 0 4	500

Park
4900 Ram	Park/lekplats/strand 600 500 800 800 800 800
4911 Dahlmanska	Tomten 600
4907 Brunnsparken	 200 200
4941 Lejontrappan 100 100
4942 Ludvig	Nobels	park 750
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4943 Sankta	Toras	park 200
4944 Temalekplatser 2000 2000 2000 0
4913 Renovering	offentliga	toalettbyggnader 300 200 500 500
4915 Klimatsäkring	utredning/åtgärder 1	500 2	000 2	000 2000 1000 1000
4918 Tillgänglighetsanpassning	Båstad	torg 588
4920 Ombyggnad	väg	och	parkeringsytor	hamnområdet	i	Båstad 4000
4922 Upprustning	lekplatser 327

Fritid
1460 Ram	fritidsanläggningar 500 500 500 500 500 500
1478 Ombyggnad	lekpool	Malenbadet 400
1492 Allvädersanläggning	Örebäcksvallen 15	906
1496 Tillbyggnad	brygga	Torekov 100 400
1493 Omklädningsrum	Malenbadet 50 100

Toaletter	Skåneleden 0

Hamn
1950 Ram	hamnverksamhet	(Torekov) 1	199 500 1000 1000 1000

Övrigt
1461 Utbyte	fordon 2	500 450 1	800 500 500 500

Fastighet
1403 Kameraövervakning 68
1413 Passagesystem/skyddsåtgärder	 262 700 750
7000 Ram	Fastighetsservice	 1	000 1	000 1	000 1000 1000 1000
7009 Energieffektivisering,	ventilation	samt	arbetsmiljö	1 7	000 3	000 6	000
7014 Datanät,	kablage,	övervakning 300 300 300 300 300 300
7016 Carport	brandstationen	i	Båstad 0
7018 Förskola	Skogsbyn 20	891 13	000
7019 Ombyggnation	Förslövs	skola	F‐6 2	000 40	000 23	000
7020 Oförutsett	(ombyggnation	Bjäredalen) 4	300
7024 Ny	avdelning	Klockarebyns	förskola,	Västra	Karup 2	000 8	000
7021 Ombyggnation	Västra	Karups	skola 1	000 10	000 17	000
7022 Ny	F‐6	skola	Båstad	(Laholmssamarbete?) 3	700 92	500 88	800

Ny	F‐6	skola	Grevie 50	000
7023 Ny	förskola	6	avd	Båstad	(Tuvelyckan?) 12	000 20	000
7030 Reinvestering	fastighetsbestånd 6	000 6	000 6	000 6	000 6	000 6	000
7080 Utemiljö	och	lekredskap 600 600 600 600 600 600

T&S	Summa	(Skattefinansierad	verksamhet) 80	617 104	250 105	750 170	250 111	000 17	000
T&S	Summa	(Skattefinansierad	verksamhet)	Medfin. 6	500 4	500 2	000 0 0 4	500

TEKNIK	&	SERVICE
Taxefinansierad	verksamhet

Reinvesteringar
6000 Ram 1	050 1	000 1	500 1	500

Ram	samordning	 100 1	300 2	500
6958 Vattenledning	Annas	väg 150
6047 Projektering 0 400 400 400
6995 Serviser 900 900 900 1	000
6954 Hagalundsgatan/	Hagagatan 2	300 3	500
6970 Avstängningsventiler 500 510 960 960
6015 Brandposter 100 140 350 490

Ekorrvägen 100 100 3	400
6952 Bjärevägen 1	350 2	000

Heimers	gata 2	500
Karstorpsvägen 500 5	000
Fjärdingsmanvägen 150 2	200

6079 Relining	spillvatten	Båstad 300 600 1	000
6953 Slammarpsvägen 1	500

Slättarödsvägen	etapp	1 500 4	200
Slättarödsvägen	etapp	2 500 4	000

6994 Avloppsrening 5	605 5	250 2	800 4080
6993 Dricksvattenproduktion 970 725 825 480

1 	2018:	Arbeten	utförs	på	Brandstationen	Båstad	samt	Brandstationen	i	Förslöv
		2019	Arbeten	utförs	på	Malens	förskola	samt	Äppelbyn,	Päronbyn	och	Vitsippan

60



Bjärepartiets förslag till budget 2018-2022
Senast uppdaterad: 2017-05-22

Budget Budget Plan Plan Plan Plan
Kod Tkr 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Landsbygdsinvesteringar
6008 Ängalag,	vatten+spillvatten 300 9	200
6027 Lyavägen,	vatten+spillvatten 90 2	200 100
6033 Förslöv/Vadebäck,	vatten+spillvatten 6	200 100

Margeretetorpsvägen	 600 4000

Nyinvesteringar
6004 Ängstorp,	nytt	reningsverk 20	000 17	000
6006 Ledning	till	Ängstorp 12	500 10	000
6007 Driftövervakning	Dricksvattenproduktion	10770 200 200 200
6058 Nytt	tillstånd	Torekovs	RV 300 50 100
6009 Serviser,	V	S	D 800 800 800 1000
6012 Mätning	V	S	D 250 200 200 200
6015 Skalskydd 500 200 200 200
6014 Åtgärder	enl.	saneringsplan 1	100 2	000 3	000 3000
6041 Säkerhetsbarriär	(UV‐ljus) 300 300

Åtgärder	enl	dagvattenplan 1	000 2000
6020 Ny	vattenledning	Hallandsvägen 500 0 8	800 300
6209 Reservkraft	Eskilstorp	VV 250

Reservkraft	mobil,	generell 250
Samlingskammare,	Eskilstorp	VV 3	000
Vattentankstationer 700

6034 Åtgärder	för	stigande	havsnivå	pstn	Båstad 0 1	000 500
Åtgärder	för	stigande	havsnivå	Torekov	RV 2	000

6214 Skottorp,	nytt	vattenverk 4	000 0 4	000

Exploatering	VA
5004 Heden	exploatering 1	642
5010 Förslöv	2:4	exploatering 500 12	500 0 0 500 13	000
5011 Grevie	skoltomt 1	000
5028 Ledningsrätt	Håle	3:4 500
5021 Exploatering	Åstad	Bas	Va	inv 2	000

Exploatering	Grevie	Böske	Va 3	000
5027 Exploatering	Trollbäcken	VA 1	000

Dagvattenåtgärder	Förslöv 2	000
T&S	Summa	(Taxefinansierad	verksamhet) 71	517 65	715 43	635 44	410 500 13	000
(NSVA	har	ingen	plan	för	investeringar	för	åren	2019‐2020)

Anslutningsavgifter
5204 Anslutningsavgifter	Förslöv/Vadebäck ‐2	388
5205 Anslutningsavgifter	Ängalag ‐2	388
5207 Anslutningsavgifter	Lyavägen -955,2
5211 Anslutningsavgifter	Östra	Karup ‐997 ‐1	194 ‐1	194 ‐1	194 ‐1	194 ‐597
5213 Anslutningsavgifter	Heden/Hemmeslöv 0 ‐7	164 ‐3	463
5214 Anslutningsavgifter	Förslöv	verks.omr ‐2	500
5216 Anslutningsavgifter	Åstad	v‐omr	1 ‐500 ‐500
5217 Anslutningsavgifter	Trollbäcken ‐2	000 ‐1	500

Anslutningsavgifter	Margretetorpsvägen ‐1	242
Anslutningsavgifter	Förslöv	2:4 ‐1	194 ‐1	194 ‐1	194 ‐1	194

5202 Övriga	anslutningsavgifter ‐4	000 ‐1	500 ‐1	500
Summa	Anslutningsavgifter ‐9	997 ‐15	201 ‐9	739 ‐2	388 ‐3	630 ‐1	791
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TEKNIK	&	SERVICE
Exploateringsområden	(Ej	VA)

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

5301 Gator	(ägs	av	kommunen) 1	000
5401 Grönområden/park	(ägs	av	kommunen) 200

Summa	skattefin.	investeringar	"Östra	Karup" 200 0 0 1	000 0 0
Övrig	exploateringsverksamhet	"Östra	Karup"

8005 Tomtförsäljning ‐2	310 ‐4	800 ‐3	300 ‐3	300
Summa	Övrig	exploateringsverksamhet	"Östra	Karup" ‐2	310 ‐4	800 ‐3	300 ‐3	300 0 0

8026 Grevie	"Skoltomt"
Övrig	exploateringsverksamhet	"Grevie	Skoltomt"

8026 Rivnings‐	och	planutgifter 3	100
8026 Tomtförsäljning ‐1	750

Summa	Övrig	exploateringsverksamhet	"Grevie	Skoltomt" 3	100 ‐1	750 0 0 0 0

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

5307 Vägar 10	000 1000
5507 Belysning
5407 Grönområden/park	(ägs	av	kommunen) 4	463
5437 Lekplats 1	000

Summa	Skattefin.	investeringar	inom	Heden,	Hemmeslöv 15	463 0 0 1	000 0 0
8015 Övriga	exploateringsutgifter 500 200 200
8015 Tomtförsäljning ‐10	800 ‐16	800 ‐16	240

Summa	Övrig	exploateringsverksamhet	"Heden,	Hemmeslöv" ‐10	300 ‐16	600 ‐16	040 0 0 0

8010 Förslöv	2:4
Skattefinansierade	investeringar	inom	Förslöv	2:4

5310 Vägar 500 8	000 700
Belysning 1	600

5410 Grönområden/park	(ägs	av	kommunen) 2	000
Lekplats	i	Förslöv 2	000
Summa	Skattefin.	investeringar	inom	Förslöv	2:4 500 13	600 0 0 0 700
Övrig	exploateringsverksamhet	Förslöv	2:4

8010 Diverse	exploateringsutgifter 450 100
8010 Tomtförsäljning ‐4	000 ‐4	000 ‐4	000 ‐4	000

Summa	övrig	exploateringsverksamhet	Förslöv	2:4 0 450 ‐3	900 ‐4	000 ‐4	000 ‐4	000

8151 Förslöv Väster, verks. Omr. (Vistorp industriområde)
Skattefinansierade	investeringar	Vistorp	industriområde

5306 Vägar 500
5309 Vägar	(investeringsbidrag) ‐3	300

Summa	Skattefin.	Investeringar	Vistorp	industriområde ‐2	800 0 0 0 0 0
8151 Intäkter ‐2	550

8001 Området	kring	Båstads	nya	station
Skattefinansierade	investeringar

3105 Mellanvägen/Karupsvägen 1	000
5405 Stationstorget	(del	2)	andra	sidan	inre	kustvägen 300 3	500

Summa	skattefin.	Investeringar 1	300 3	500 0 0 0 0

Medfinansieringar	statlig	infrastruktur
3119 Bullerskydd	järnväg	(Trafikverket	äger) 2	000

Summa	Medfin.	statlig	infrastr. 0 2	000 0 0 0 0

Övrig	exploateringsverksamhet
Oförutsett	projektet	helhet 2	000
Summa	Övrig	exploateringsverksamhet 2	000 0 0 0 0 0

8960 Intäkter	tomtförsäljning ‐1	000 ‐500

8100 Strategiska	markinköp	(markförsörjning)
8102 Övriga	markinköp 2	000 10	000 10	000 10	000 4	000

8099 Ospec	exploateringar
8099 Kostnader	 3	000
8099 Intäkter ‐2	500

T&S	Summa	(Exploateringsområden	ej	VA)	Skattefin. 16	663 27	100 10	000 12	000 4	000 700
T&S	Summa	(Exploateringsområden	ej	VA)	Medfin. 0 2	000 0 0 0 0
T&S	Summa	(Exploateringsområden	ej	VA)	Övr.	Expl. ‐10	560 ‐23	200 ‐23	240 ‐7	300 ‐4	000 ‐4	000
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SAMHÄLLSBYGGNAD
1410 Uppgradering	verksamhetssystem	miljö 80 350
1411 Mätinstrument	miljö 20
1422 Kartstöd	i	samband	med	ny	ÖP 57
1427 Kvalitéetssäkring	av	befintlig	kartdatabas 50
1428 Digital	bygglovhantering	‐	(Uppgrad.	av	ByggR/	Mittbygge) 0 50 50 50 50
1438 Mätutrustning	(ny	totalstation) 400
1438 Mätinstrument	(ny	GPS) 150

SUMMA	SAMHÄLLSBYGGNAD 207 550 50 50 450 0

BARN	&	SKOLA
1600 Instrument	Kulturskola 50 100 100 100 100 100
1602 Pedagogisk	utrustning,	barnomsorg 200 300 300 300 300 300
1606 IKT‐plan 1	800 1	800 1	800 1	800 1	800 1	800
1607 Pedagogisk	utrustning,	grundskola 400 600 1	000 1	000 1	000 1	000
1610 Stöd	och	utveckling 50 50 50 50 50 50
1612 Datorer	förskola,	grundskola,	personal 1	500 1	500 1	500 1	500 1	500 1	500
1621 Barn	och	elever	i	behov	av	särskilt	stöd 250 250 250 250 250 250
1624 Kursplanerelaterade,	8	grundskolor 200 500 500 200 200 200

Skolbussar 1	700 1	700 1	700 1	700 1	700
SUMMA	BARN	&	SKOLA 4	450 6	800 7	200 6	900 6	900 6	900

BILDNING	OCH	ARBETE
1609 Individ	och	familj,	kundmottagning 100 50
1619 IT‐utrustning	vuxenutbildning 100 100 100 100 100 100
1635 Socialstyrelsens	metod	system	ASI	(köp	av	licens) 50

IT	System	IOF 50 50 50 50 50
1641 Datorer	bibliotek 78 50 50 50 50 50
1642 Hyllsystem	och	inventarier	Bibliotek 100 100 100 100 50 50
1692 IT‐utrustning	gymnasieskola 0 50 50 50 50 50
1693 Bio	Scala 250 50 0 50 0 50

Galleriet	Kunskapscentrum 50
1695 Konstnärlig	utsmyckning	offentliga	rum	(1%) 200 200 200 200
1696 IT‐utrustning/teknink	AME 50 100 100 100 100 100

Accesspunkter	gymnasieskolan 100 100 0
Fritidsgårdar	IT 50 50 50
SUMMA	BILDNING	&	ARBETE 878 600 700 850 600 650

VÅRD	&	OMSORG
1702 Nyckelfri	hemvård	med	integrerad	tidshantering	och	personalplaner 963 0 0 0 0 0
1704 Trygghetstelefoner 878 100 100 350 350 350
1707 Elcyklar 100 100 100 0 0 0
1713 Arbetstekniska	hjälpmedel 90 90 90 90 90 90
1718 Verksamhetssystem 0 2	000 0 0 0 0
1719 E‐Hälsa 0 650 550 300 300 300

SUMMA	VÅRD	&	OMSORG 2	031 2	940 840 740 740 740

TOTALT	(inkl.	exploatering) 176	918 196	335 154	890 232	405 126	145 44	870
varav:
Skattefinansierad	investering 109	461 147	320 132	495 195	295 129	645 31	370
Medfinansiering	statliga	infrastruktursatsningar 6	500 6	500 2	000 0 0 4	500
Avgiftsfinansierad	investering	(brutto,	exkl	anslut.avg.) 71	517 65	715 43	635 44	410 500 13	000
Exploatering ‐10	560 ‐23	200 ‐23	240 ‐7	300 ‐4	000 ‐4	000

Summa	Anslutningsavgifter ‐9	997 ‐15	201 ‐9	739 ‐2	388 ‐3	630 ‐1	791
Avgiftsfinansierad	investering	(netto,	inkl.	anslut.avg.) 61	520 50	514 33	896 42	022 ‐3	130 11	209
Summa	Exploateringsintäkter ‐19	160 ‐23	850 ‐23	540 ‐7	300 ‐4	000 ‐4	000
Summa	utgifter	relaterade	till	"Åstad"‐projektet 3	800 4	500 0 0 0 0
Summa	Inventarier 1	566 2	070 4	705 2	105 2	055 1	830
	‐	varav	inventarier	5	år 916 870 1	455 1	430 1	430 1	380
	‐	varav	inventarier	10	år 650 1	200 3	250 675 625 450
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Simulering teoretisk förändring långsiktiga lån

Mkr Ingående Nya lån Amortering Utgående
Bokslut 2010 113 0 -4 108
Bokslut 2011 108 55 -4 160
Bokslut 2012 160 75 -7 228
Bokslut 2013 228 20 -10 238
Bokslut 2014 238 0 -10 227
Bokslut 2015 227 30 -11 247
Bokslut 2016 247 105 -14 338
Budget 2017 338 106 -17 427
Budget 2018 427 127 -23 531
Plan 2019 531 113 -28 617
Plan 2020 617 219 -35 801

Simulering teoretisk lånefördelning långfristiga lån

Mkr
År Totalt

Bokslut 2010 38 0 70 0 108
Bokslut 2011 92 0 67 0 160
Bokslut 2012 138 0 89 0 228
Bokslut 2013 152 2 83 0 238
Bokslut 2014 146 2 79 0 227
Bokslut 2015 162 0 51 34 247
Bokslut 2016 189 0 107 42 338
Budget 2017 270 0 111 45 427
Budget 2018 296 0 186 49 531

Plan 2019 302 0 267 48 617
Plan 2020 315 0 442 44 801
Plan 2021 281 0 558 41 880
Plan 2022 261 0 574 43 878
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Räntekostnader långfristiga lån

Budget Prognos
rörlig ränta

Räntesats rörliga lån 2017: 0,7% 0,3%
Räntesats rörliga lån 2018: 0,9% 0,6%
Räntesats rörliga lån 2019: 1,3% 1,0%
Räntesats rörliga lån 2020: 1,6% 1,4%
Räntesats rörliga lån 2021: 2,3% 2,1%
Räntesats rörliga lån 2022: 2,5% 2,5%

Tkr
Total 

räntekostn.
varav 

Gamla lån
varav 

Nya lån
Räntekostnader 2016 2 995 2 995 0
Räntekostnader 2017 3 181 2 929 251
Räntekostnader 2018 4 114 2 761 1 353
Räntekostnader 2019 6 618 3 338 3 280
Räntekostnader 2020 11 074 4 107 6 967
Räntekostnader 2021 18 274 5 450 12 824
Räntekostnader 2022 21 826 6 542 15 284

Riksbankens prognos för reporäntan, 27 april 2017
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Händelse (förändring jmf fg år) Belopp V-het

Budgeterat resultat 2017 14 900

Finansiering (förändringar) 2018
Avsatt för demografi 0
Avskrivningar/upplösningar -2 253
Räntekostnader -734
Pensioner -3 897
Skatteintäkter inkl. generella bidrag, exkl. fastighetsavgift 19 170
Flyktingvariabelns andel av välfärdsmiljarder (övr. generellt bidrag) 315
Fastighetsavgift 6 423
Fördelade kapitalkostnader 231
Till KF & KS förfogande -400
Avsättning till ny fastighetsorganisation, avslut förvaltningsavtal -1 000
Övrigt 1 048
Summa finansiering 18 903

Verksamheter (förändringar) 2018
Ökade kostnader för medlemsavgifter till kommunförbund, SKL, Färdtjänst 
(Region Skåne) osv.

-100 Klk, ekonomi

Ny ersättningsmodell från 2018 för Färdtjänst 2 000 Klk, ekonomi
Borttag Utveckling av byaföreningar, KF 2016-06-22 300 Klk, kommunledning
Brottsförebyggande arbete (Organisation av bevaknings, larm och -200 Klk, kommunledning
Upphandlartjänst -600 Klk, kommunledning
Borttag tjänst chefssekreterare/omfördelning arbetsuppgifter 400 Klk, kommunchef
Förändrat chefsutvecklingsprogram, upphörande av CUB 400 KLK/HR
Borttag Neddragning tjänster o sänkt ambitionsnivå Miljöavd. 0 Sam.bygg/Miljö
Arbete med översiktsplanen 0 Sam.bygg/Plan
Markförvaltare inkl. intäkter 0 T&S
Ökade kostnader drift cykelväg Banvallen -40 T&S
Trafikregleringsåtgärder (förändringar parkeringsavgifter) 1 500 T&S
Minskade el-kostnader pga investeringar 2017 i energieffektivare belysning 40 T&S
Ökade driftskostnader nya exploateringsområden -100 T&S
Miljövänliga fordon 0 T&S
Borttag Utsmyckningsbidrag till vägföreningar, KF 2016-06-22 200 T&S
Besparing måltidsverksamhet i och med Åsliden drivs i egen regi 300 T&S Måltidsservice
Besparing 300 tkr på 2016 års tillskott om 700 tkr för nya stationsområden 300 T&S

Flytt av moduler till Förslöv (bla. nya markberedningsarbeten) -500 T&S Fastighet
Lägre städkostnader 2018 411 T&S/Verksamhetern
Extern effekt av sänkta kostnader lokalvård Skolpeng
Allmänt besparingsuppdrag Utbildningsnämnden, Barn och skola Ram 0 UN/B&S
Skolpeng, grundskola (Volymförändring) -6 027 B&S Skolpeng
Besparing skolpeng barnomsorg 3 000 B&S Skolpeng
Avskaffande vårdnadsbidrag 220 B&A/UN
Finsamförbund tillsammans med Ängelholm och Örkelljunga -300 B&A/KS
Vuxenutbildning. Rätt att läsa in allmän- och särskild behörighet till högskoles -400 B&A/KS
Skolpeng, gymnasieskola (Volymförändring) -1 157 B&A Gymnasiepeng
Besparing gymnasieskola (peng) 600 B&A Gymnasiepeng
Lokaleffektivisering VoO 2018 1 000 V&O
Ombyggnation av parkering på Skogsliden, utökad hyra i 10 år -141 V&O
Tillskott för Socialt innehåll och anhörigstöd from 2018 -330 V&O
Myllefallets drift av gruppbostad ca. 3 mkr. (Hyra redan medtaget) -3 000 V&O
Ökat behov av fler platser inom LSS -1 140 V&O
Ökade antal vård- och omsorgstagare inom psykiatri -825 V&O
Utökad Ssk-bemanning bla för korttiden på Skogsliden 75% tjänst -422 V&O
Drift Åsliden i egen regi -1 500 V&O
Fastighetsförvaltningskostnad ombyggnation Bjäredalen 0 V&O
Besparingsuppdrag 1,5 mkr VoO Ram 1 500 V&O
Hemvårdspeng 580 V&O Hemvårdspen
Boendepeng -2 172 V&O Boendepeng
Summa verksamheter -6 203

Inflationskompensation 2018 0

Löneökningar 2018, 9 mån
Löneökningar 2017, 3 mån -3 300
Löneökningar 2018, 9 mån -9 000
Summa löneökningar -12 300

Budgeterat resultat 2018 15 300
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Händelse (förändring jmf fg år) Belopp V-het

Budgeterat resultat 2018 15 300

Finansiering (förändringar) 2019
Avskrivningar -2 539
Räntekostnader -2 584
Pensioner -4 828
Skatteintäkter inkl. generella bidrag, exkl. fastighetsavgift 17 351
Flyktingvariabelns andel av välfärdsmiljarder (övr. generellt bidrag) -2 529
Fastighetsavgift 2 000
Fördelade kapitalkostnader 1 770
Till KF & KS förfogande 0
Övrigt 677
Summa finansiering 9 318

Verksamheter (förändringar) 2019
Ökade driftskostnader nya exploateringsområden -200 T&S
Minskade el-kostnader energieffektivare belysning samt fastifgheter 50 T&S
Flytt av moduler till Förslöv (bla. nya markberedningsarbeten) 500 T&S Fastighet
Ytterliggare ökade kostnader (40 tkr 2018) drift cykelväg Banvallen -40 T&S
Utökat bidrag till vägföreninger (vägar med enskilt huvudmannaskap) -1 500 T&S
Tillsynsprojekt för handläggning oavslutade tillsynsärenden, (proj. 6 mån) -300 Sam.bygg/Miljö
Minskad kosntad hyra nedläggning Sandlyckeskolan 800 B&S Ram
Skolpeng bo, grundskola (Volymförändring) -973 B&S Skolpeng
Skolpeng, gymnasieskola (Volymförändring) -4 147 B&A Gymnasiepeng
Lokaleffektivisering VoO 2019 300 V&O ram
Ramkostnader nytt vårdboende Förslöv 48 pl, halvårseffekt -2 664 V&O ram
Minskade ramkostnader nedläggning Ängahällan 9 pl, halvårseffekt 258 V&O ram
Nattpatrull -960 V&O ram
Hemvårdspeng 0 V&O Hemvårdspen
Boendepeng 0 V&O Boendepeng
Nytt Vårdboende i Förslöv (halvårseffekt) -10 179 V&O Boendepeng
Nedlägging av Ängagården, halvårseffekt 2 137 V&O Boendepeng
Summa verksamheter -16 918

Inflationskompensation 2019 0

Löneökningar 2019
Löneökningar 2018 3 mån -3 000
Löneökningar 2019 9 mån -9 300
Summa löneökningar -12 300

Budgeterat resultat 2019 -4 600
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Händelse (förändring jmf fg år) Belopp V-het

Budgeterat resultat 2019 -4 600

Finansiering (förändringar) 2020
Avskrivningar -4 949
Räntekostnader -4 400
Pensioner -2 101
Skatteintäkter inkl. generella bidrag 18 297
Flyktingvariabelns andel av välfärdsmiljarder (generellt bidrag) -2 530
Fastighetsavgift 2 000
Kalkylerad kollektivavtalad pension (via PO-pålägg) 786
Fördelade kapitalkostnader 1 366
Summa finansiering 8 469

Verksamheter (förändringar) 2020
Ökade driftskostnader nya exploateringsområden -180 T&S
Borttag Projekt för upprättande av skyltprogram med tillhörande tillsyn, 300 Sam.bygg/Miljö
Skolpeng bo, grundskola (Volymförändring) -1 098 B&S Skolpeng
Skolpeng, gymnasieskola (Volymförändring) -1 343 B&A Gymnasiepeng
Ramkostnader nytt vårdboende Förslöv 48 pl, halvårseffekt -2 664 V&O ram
Minskade ramkostnader nedläggning Ängahällan 9 pl, halvårseffekt 258 V&O ram

Hemvårdspeng 0 V&O Hemvårdspen
Boendepeng 0 V&O Boendepeng
Nytt Vårdboende i Förslöv (halvårseffekt) -10 179 V&O Boendepeng
Nedlägging av Ängagården, halvårseffekt 2 137 V&O Boendepeng
Summa verksamheter -12 769

Inflationskompensation 2020 0

Löneökningar 2020
Löneökningar 2019 3 mån -3 100
Löneökningar 2020 9 mån -11 100
Summa löneökningar -14 200

Budgeterat resultat 2020 -23 100
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Händelse (förändring jmf fg år) Belopp V-het

Budgeterat resultat 2020 -23 100

Finansiering (förändringar) 2021
Avskrivningar -2 288
Räntekostnader -7 160
Pensioner -918
Skatteintäkter inkl. generella bidrag, exkl. fastighetsavgift 21 564
Flyktingvariabelns andel av välfärdsmiljarder (generellt bidrag) -3 800
Fastighetsavgift 2 000
Kalkylerad kollektivavtalad pension (via PO-pålägg) 970
Fördelade kapitalkostnader 461
Summa finansiering 10 829

Verksamheter (förändringar) 2021
Borttag "Arbete med översiktsplanen" 250 Sam.bygg/Plan
Borttag Moduler förskola/skola från 2017 1 800 B&S ram
Skolpeng bo, grundskola (Volymförändring) -326 B&S Skolpeng
Skolpeng, gymnasieskola (Volymförändring) 447 B&A Gymnasiepeng
Hemvårdspeng 0 V&O
Boendepeng 0 V&O
Summa verksamheter 2 171

Inflationskompensation 2021 0

Löneökningar 2021 9 mån
Löneökningar 2020 3 mån -3 700
Löneökningar 2021 9 mån -13 800
Summa löneökningar -17 500

Budgeterat resultat 2021 -27 600
Budgeterat resultat 2021 -27 600

Finansiering (förändringar) 2022
Avskrivningar 2 743
Räntekostnader -3 512
Pensioner -1 478
Skatteintäkter inkl. generella bidrag, exkl. fastighetsavgift 21 564
Flyktingvariabelns andel av välfärdsmiljarder (generellt bidrag) 0
Fastighetsavgift 2 000
Kalkylerad kollektivavtalad pension (via PO-pålägg) 1 016
Fördelade kapitalkostnader -33
Summa finansiering 22 300

Verksamheter (förändringar) 2022
Borttag utökat bidrag till vägföreninger (vägar enskilt huvudmannaskap) 1 500 T&S
Skolpeng bo, grundskola (Volymförändring) 0 B&S Skolpeng
Skolpeng, gymnasieskola (Volymförändring) -1 600 B&A Gymnasiepeng
Hemvårdspeng 0 V&O
Boendepeng 0 V&O
Summa verksamheter -100

Inflationskompensation 2022 0

Löneökningar 2022 9 mån
Löneökningar 2021 3 mån -4 600
Löneökningar 2022 9 mån -14 300
Summa löneökningar -18 900

Budgeterat resultat 2022 -24 300
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Sammandrag

Driftbudget
Budget Budget Plan Plan

Tkr 2017 2018 2019 2020

Kommunfullmäktige -1 918 -1 587 -1 587 -1 587
- varav skolpeng, barnoms./grundsk. -166 754 -169 658 -170 631 -171 729
- varav skolpeng, gymnasium -42 909 -43 410 -47 557 -48 900
- varav hemvårdspeng -50 468 -49 884 -49 884 -49 884
- varav boendepeng -58 080 -60 248 -68 290 -76 332

Valnämnd -113 -113 -113 -113
Överförmyndare -1 167 -1 167 -1 167 -1 167
Revision -845 -845 -845 -845
Kommunstyrelsen -145 676 -144 664 -145 854 -146 034

- varav kommunstyrelse -2 069 -2 379 -2 379 -2 379
- varav kommunledningskontor -50 853 -49 120 -49 120 -49 120
- varav teknik & service -50 128 -50 063 -51 253 -51 433
- varav samhällsbyggnad -2 590 -2 605 -2 605 -2 605
- varav bildning & arbete -40 036 -40 497 -40 497 -40 497

Utbildningsnämnd -113 293 -112 313 -111 513 -111 513
- varav utbildningsnämnd -390 -494 -494 -494
- varav barn & skola -79 214 -78 799 -77 999 -77 999
- varav bildning & arbete -33 689 -33 020 -33 020 -33 020

Vård- och omsorgsnämnd -108 048 -112 845 -115 911 -118 317
- varav vård- och omsorgsnämnd -389 -389 -389 -389
- varav vård & omsorg -107 659 -112 456 -115 522 -117 928

Myndighetsnämnd -3 248 -3 139 -3 439 -3 139
- varav myndighetsnämnd -413 -330 -330 -330
- varav teknik & service -266 -266 -266 -266
- varav samhällsbyggnad -2 569 -2 543 -2 843 -2 543

Delsumma -692 519 -699 873 -716 791 -729 560
 - varav inflationskompensation 0 0 0 0

Löneökning 2017 -9 800 -13 100 -13 100 -13 100
Löneökning 2018 -9 000 -12 000 -12 000
Löneökning 2019 -9 300 -12 400
Löneökning 2020 -11 100
Reserv för demografi -1 000 -1 000 -1 000 -1 000
Övrigt, finansiering -20 249 -26 103 -33 607 -42 905
Summa -723 568 -749 076 -785 798 -822 065

Skatteintäkter o bidrag 738 468 764 376 781 198 798 965

RESULTAT 14 900 15 300 -4 600 -23 100
0 0,000000 0,000000 0,000000

Investeringsbudget

Tkr 2017 2018 2019 2019
Skattefinansierad	investering 111 503 147 320 132 495 195 295
Medfinansiering	statliga	infrastruktursatsningar 6 500 6 500 2 000 0
Avgiftsfinansierad	investering	(netto,	inkl	anslut.avg.) 67 950 65 715 43 635 44 410
Exploateringsverksamhet -9 210 -23 200 -23 240 -7 300
TOTALT	(inkl.	exploatering	och	medfinansiering) 176 743 196 335 154 890 232 405

Sammandrag av drift- och investeringsbudgetar
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Resultatbudget

Bokslut Bokslut Bokslut Budget Budget Plan Plan Plan Plan
Mkr 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2018-2020

Verksamhetens nettokostnader -598,7 -619,8 -648,3 -661,9 -685,0 -716,6 -743,5 -758,3 -777,8
Avskrivningar inkl. upplösningskostnader (totalt) -45,7 -53,1 -53,5 -59,0 -61,3 -63,8 -68,8 -71,1 -68,3
varav avskrivningskostnader VA -6,4 -7,0 -7,9 -10,9 -12,1 -13,5 -14,7 -15,1 -15,2
varav medfinansieringskostnader st.infrastr. -2,1 -2,7 -1,9 -3,1 -3,2 -3,2 -3,2 -3,2 -3,2

Verksamhetens nettokostnader -644,5 -672,8 -701,7 -720,9 -746,3 -780,4 -812,3 -829,4 -846,1

Skatteintäkter 584,7 607,1 627,5 648,3 680,0 703,8 729,1 757,6 786,0
Generella bidrag och utjämning 73,4 74,4 89,8 90,2 84,4 77,4 69,8 61,1 56,3
Finansiella intäkter 2,0 1,4 2,4 1,4 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
Finansiella kostnader -5,1 -3,5 -3,3 -4,1 -4,8 -7,4 -11,8 -19,0 -22,5

Resultat före extraordinära poster 10,5 6,7 14,8 14,9 15,3 -4,6 -23,1 -27,6 -24,3

Extraordinära intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Extraordinära kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Årets resultat 10,5 6,7 14,8 14,9 15,3 -4,6 -23,1 -27,6 -24,3
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Resultat i % av skatteintäkter: 1,59% 0,98% 2,06% 2,02% 2,00% -0,59% -2,89% -3,37% -2,88% -0,5%
Avvikelse från fin. resultatmål 2% i %: -0,41% -1,02% 0,06% 0,02% 0,00% -2,59% -4,89% -5,37% -4,88% -2,53%
Resultat 2 % av skatter o gen. bidr. 13,2 mkr 13,6 mkr 14,3 mkr 14,8 mkr 15,3 mkr 15,6 mkr 16,0 mkr 16,4 mkr 16,8 mkr 46,9 mkr
Avvikelse från fin. resultatmål 2% i resultat: -2,7 mkr -7,0 mkr 0,4 mkr 0,1 mkr 0,0 mkr -20,2 mkr -39,1 mkr -44,0 mkr -41,1 mkr -59,3 mkr

Summa investeringar (skattefinansierade. + m -62,7 mkr 84,9 mkr 111,1 mkr 118,0 mkr 140,7 mkr 117,9 mkr 186,3 mkr 37,8 mkr 0,0 mkr 444,9 mkr
Självfinansieringsgrad skattefin. + medfin. inv 79% 62% 17% 54% 42% 34% 16% 22% 80% 29%
Avvikelse från självfinansiering: 53,3 mkr 4,2 mkr -63,8 mkr -53,3 mkr -89,4 mkr -88,8 mkr -164,3 mkr -101,3 mkr -7,1 mkr -342,5 mkr
Självfinansieringsgrad skattefin. exkl. medfin 258% 179% 21% 54% 42% 32% 14% 19% 82% 28%
Avvikelse från självfinansiering: 73,1 mkr 40,9 mkr -55,8 mkr -49,9 mkr -86,1 mkr -90,0 mkr -167,5 mkr -104,5 mkr -5,8 mkr -343,5 mkr
Självfinansieringsgrad VA-fin. invest.: 24% 37% 18% 16% 24% 40% 35% -483% 136%
Avvikelse från självfinansiering VA: -19,9 mkr -12,0 mkr -35,0 mkr -58,7 mkr -38,4 mkr -20,4 mkr -27,4 mkr 18,2 mkr 4,0 mkr

0,000 mkr # 2,200 mkr 2,300 mkr 2,400 mkr 2,500 mkr
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Finansieringsbudget

Bokslut Bokslut Bokslut Budget Budget Plan Plan Plan Plan
Mkr 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Årets resultat 10,5 6,7 14,8 14,9 15,3 -4,6 -23,1 -27,6 -24,3
Justering för avskrivningar (skatt.fin) 37,3 43,4 45,5 45,0 46,0 47,1 50,9 52,8 49,9
Justering för avskrivningar (avgift.fin) 6,4 7,0 7,9 10,9 12,1 13,5 14,7 15,1 15,2
Justering för upplösningar (st. med.fin) 2,1 2,7 -1,9 3,1 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2
Justering för gjorda/ianspråktagna avsättn 68,3 36,3 -45,3 -0,4
Exploateringsverksamhet -4,0 16,8 4,6 10,6 23,2 23,2 7,3 4,0 4,0
Kassaflöde från den löpande verksamheten 120,5 112,9 25,6 84,1 99,8 82,5 53,0 47,5 48,0

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Nettoinvesteringar, skattefinansierade -45,0 -48,2 -70,7 -109,5 -147,3 -132,5 -195,3 -129,6 -31,4
Medfinansiering statlig infrastruktur -17,7 -36,7 -6,2 -6,5 -6,5 -2,0 0,0 0,0 -4,5
Nettoinvesteringar, va (exkl. ansl.avg) -32,2 -29,7 -43,9 -79,5 -65,7 -43,6 -44,4 -0,5 -13,0
Försäljningar/övrigt 1,0 -11,1 1,7
Anslutningsavgifter VA 5,9 10,8 1,0 10,0 15,2 9,7 2,4 3,6 1,8
Kassaflöde från investeringsverksamheten -88,0 -114,9 -118,1 -185,5 -204,3 -168,4 -237,3 -126,5 -47,1

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Nya lån 0,0 30,0 105,0 106,0 127,1 113,2 218,8 119,8 42,7
Amorteringar -10,3 -11,2 -13,5 -16,0 -22,9 -27,6 -34,8 -41,1 -43,9
Ökning (-)/minskning (+) långfr fordringar -49,8 -14,5 -2,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -60,1 4,3 89,2 90,3 104,6 85,9 184,4 79,1 -0,9
 
Årets kassaflöde -27,6 2,3 -3,3 -11,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Likvida medel vid årets början 45,6 18,1 20,3 17,0 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9
Likvida medel vid årets slut 18,1 20,3 17,0 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9
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Balansbudget

Bokslut Bokslut Bokslut Budget Budget Plan Plan Plan Plan
Mkr 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Anläggningstillgångar 781,2 864,8 934,2 1 060,3 1 203,1 1 307,4 1 475,6 1 530,8 1 509,3
Omsättningstillgångar 105,0 128,4 166,3 144,7 121,5 98,2 90,9 86,9 82,9
 - varav likvida medel 18,1 20,3 17,0 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9

SUMMA TILLGÅNGAR 886,3 993,2 1 100,5 1 205,0 1 324,6 1 405,6 1 566,6 1 617,7 1 592,2

Eget kapital 447,7 454,4 475,3 490,2 505,5 500,9 477,8 450,2 425,9
 - varav årets resultat 10,5 6,7 14,8 14,9 15,3 -4,6 -23,1 -27,6 -24,3

Avsättningar 43,4 27,7 20,8 20,4 20,4 20,4 20,4 20,4 20,4

Långfristiga skulder 245,6 306,4 398,3 488,3 592,6 678,2 862,2 941,0 939,8
Kortfristiga skulder 149,6 204,7 206,2 206,2 206,2 206,2 206,2 206,2 206,2
Summa skulder 395,2 511,1 604,5 694,5 798,7 884,4 1 068,4 1 147,2 1 145,9

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR
OCH SKULDER 886,3 993,2 1 100,5 1 205,0 1 324,6 1 405,6 1 566,6 1 617,7 1 592,2

Ev. diff 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Soliditet % 51% 46% 43% 41% 38% 36% 30% 28% 27%

Pensionsförpliktelse (mkr) 290,0 280,3 266,7 263,0 257,1 255,5 252,5 247,9 244,1
Soliditet, inkl. pensionsskuld före -98 18% 18% 19% 19% 19% 17% 14% 13% 11%
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Spec till verksamhetens nettokostnader (Mkr)

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Budget 2017 inkl. interna poster -668,3 -688,3 -692,5 -692,5 -692,5 -692,5 -692,5
Politiska prioriteringar 201X 2,1 0,4 5,9 -4,5 -14,9 -14,9 -14,9
Effekter av andra politiska beslut -0,5 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Justeringar samt energieffektivisering -2,8 0,6 3,7 4,1 4,1 4,1 4,1
Skol- och VoO-peng (förändr.) från 2015 -17,9 -0,4 -8,8 -13,9 -16,3 -16,2 -17,8
Besparing/effektivisering/förändring 6,9 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
LG Prio -5,5 -8,3 -10,0 -9,9 -7,9 -6,4
Löneökn 2017 -9,8 -13,1 -13,1 -13,1 -13,1 -13,1
Löneökn 2018 -9,0 -12,0 -12,0 -12,0 -12,0
Löneökn 2019 -9,3 -12,4 -12,4 -12,4
Löneökn 2020 -11,1 -14,8 -14,8
Löneökn 2021 -13,8 -18,4
Löneökn 2022 -14,3
Pensioner -38,2 -44,8 -48,7 -53,5 -55,6 -56,5 -58,0
Demografi 0,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0
Inflation 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Upplupna semesterlöner -1,0 -1,0 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5

Övriga avsättningar/poster -7,0 -1,9 -1,4 -1,4 -1,4 -1,4 -1,4
Till kommunfullmäktiges förfogande -0,1 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3
Till kommunstyrelsens förfogande 0,0 -2,2 -2,6 -2,6 -2,6 -2,6 -2,6

Interna poster 92,7 91,6 92,4 94,9 97,0 98,5 99,4
Verksamhetens nettokostnad -597,3 -634,0 -661,9 -685,0 -716,6 -743,5 -758,3 -777,8
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Budgetförutsättningar (2018-2022)

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Befolkning (nov året innan) 14 401 14 476 14 614 14 614 14 614 14 614 14 614
Befolkningsförändiring jmf föregående år -51 75 138 0 0 0 0

Löneökningar % enligt SKL (Konjunkturlönestatistik) (SKL 17:18) 2,6 2,8 3,1 3,4 3,4 3,4 3,4
Löneökningar % till grund för kommunens budget 3,2 2,8 2,4 2,4 2,8 3,4 3,4

KPI %, enligt SKL (SKL 17:18) 1,0 1,7 2,0 2,6 2,7 2,7 2,0
KPI %, till grund för kommunens budget 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

PO-avgift: (SKL 2016-12-15) 38,46 38,33 38,33 38,33 38,33 38,33 38,33

Internränta %, enligt SKL (SKL 17:05) 2,4 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75
Internränta %, till grund för kommunens budget (SKL 17:05) 2,40 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75
Internränta %, avgiftsfinansierade investeringar 1,50 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

- Uppdaterad utifrån SKL:s cirkulär nr 17:18 april
Utgår från kommunfullmäktiges beslut om budget 2016-11-22 §221
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Investeringar	2018‐2022
Budget Budget Plan Plan Plan Plan

Kod Tkr 2017 2018 2019 2020 2021 2022

KOMMUNLEDNINGSKONTOR
1001 Möbler	och	teknisk	utrustning 91 70 70 70 70 70

Läsplattor	politik 360
1002 Kundcenter 382
1003 E‐arkiv 0 0 0 0 0 0
1700 Inventarier	(VoO) 400 400 3000 400 400 400
1601 Inventarier,	arbetsmiljö	barnomsorg 100 100 175 170 170 170
1611 Inventarier,	arbetsmiljö	grundskola 300 300 530 530 530 530

Inventarier	ny	förskola	Förslöv	(nya	Skogsbyn) 600
1618 Lärararbetsplatser 300 300 630 610 610 610
1629 Inventarier	vuxenutbildning 50 50 50 50 50
1636 Individ	och	familj,	barn/vuxna	möbler 50 50 50 75 75
1640 Inventarier	arbetsmarknad 100 50 100 100 100

Inventarier/möbler	gymnasieskolan 75 50
1012 Läsplattor	och	mjukvara	till	ungdomsråd 30
1014 Arkiv 139 100 100 100 100 100
1004 Webb/E‐tjänster 348 200 200 100 200 300
1051 Serverplattform 200 400 400 500 400 600
1052 IP‐Telefoni 50 300 50 50 50 200
1053 Ombyggnad/vidarutbyggnad	av	nät	 200 200 400 400 400 400
1054 Pc 900 900 900 900 900 1	000
1058 Pc	programvaror 200 300 300 300 200 300
1059 Automatisering	av	användarkonton	och	processer 100 100 100 100 100 100
1060 Verksamhetsstödssystem	 100 50 50 100
1061 Singel	sign	on	(SSO) 50 50 50 50 50 50
1062 It‐säkerhet	 200 400 200 300
1063 Backup	lösning/Hög	tillgänglighetslösning 300 400 100
1065 Automatisering	av	mobila	enheter 150 150
1066 E‐handel 100
1068 Uppgradering	av	operativsystem 100
1069 Uppgradering	av	office	programvaran 1000

SUMMA	KOMMUNLEDNINGSKONTOR 4	615 5	080 7	955 4	505 5	955 5	380

TEKNIK	&	SERVICE
Skattefinansierad	verksamhet

Räddningstjänst
1406 Räddningsfordon 950 500
1408 Skyddsutrustning 50 100 100 100 100 100
1412 Räddningsutrustning 200 200 200 200 200 200
1414 Personlarm 176

Måltid
1920 Ram	Måltid 400 400 500 500 500

Gata
3000 Ram	Gata	 500 500 500 500 500 500
3008 Trafiksäkerhetsprogram	inkl	statsbidragsberättigade	åtgärder 500 500 500 500 500 500
3009 Trygghetsåtgärder	gångtunnel	Lyckantorget 0 0
3310 GC‐vägar 1	500 1	500 1500 1500 1500
3314 GC‐väg	Järnvägsbanken	 4	000 3	000 4	000
3904 Utbyte	armaturer	gatubelysning,	energibesparing 500 1	000 1	000 1000 1000 500
3905 Mätbar	gatubelysning 400 500 500 500 500
3030 Reinvestering	asfaltsbeläggning 3	000 3	000 3	000 3	000 3	000 2	000
5311 Toppbeläggning	väg	Torekov	98:50 650
5327 Väg,	GC‐Väg	och	Parkering,	Trollbäcken 1	000

Gata	(medfinansiering	statlig	infrastruktursatsning)
3003 Kattegattsleden 500 2	500
3917 Köpmansgatan	upprustning 2	000 2	000
3312 GC‐väg	Förslöv‐Fogdarp 6	000
3313 GC‐väg	Västra	Karup‐Grevie 4	500

Summa	Gata	(medfin.	statlig	infras.satsning) 6	500 4	500 2	000 0 0 4	500

Park
4900 Ram	Park/lekplats/strand 600 500 800 800 800 800
4911 Dahlmanska	Tomten 600
4907 Brunnsparken	 200 200
4941 Lejontrappan 100 100
4942 Ludvig	Nobels	park 750
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Budget Budget Plan Plan Plan Plan
Kod Tkr 2017 2018 2019 2020 2021 2022

4943 Sankta	Toras	park 200
4944 Temalekplatser 2000 2000 2000 0
4913 Renovering	offentliga	toalettbyggnader 300 200 500 500
4915 Klimatsäkring	utredning/åtgärder 1	500 2	000 2	000 2000 1000 1000
4918 Tillgänglighetsanpassning	Båstad	torg 588
4920 Ombyggnad	väg	och	parkeringsytor	hamnområdet	i	Båstad 4000
4922 Upprustning	lekplatser 327

Fritid
1460 Ram	fritidsanläggningar 500 500 500 500 500 500
1478 Ombyggnad	lekpool	Malenbadet 400
1492 Allvädersanläggning	Örebäcksvallen 15	906
1496 Tillbyggnad	brygga	Torekov 100 400
1493 Omklädningsrum	Malenbadet 50 100

Toaletter	Skåneleden 0

Hamn
1950 Ram	hamnverksamhet	(Torekov) 1	199 500 1000 1000 1000

Övrigt
1461 Utbyte	fordon 2	500 450 1	800 500 500 500

Fastighet
1403 Kameraövervakning 68
1413 Passagesystem/skyddsåtgärder	 262 700 750
7000 Ram	Fastighetsservice	 1	000 1	000 1	000 1000 1000 1000
7009 Energieffektivisering,	ventilation	samt	arbetsmiljö	1 7	000 3	000 6	000
7014 Datanät,	kablage,	övervakning 300 300 300 300 300 300
7016 Carport	brandstationen	i	Båstad 0
7018 Förskola	Skogsbyn 20	891 13	000
7019 Ombyggnation	Förslövs	skola	F‐6 2	000 40	000 23	000
7020 Oförutsett	(ombyggnation	Bjäredalen) 4	300
7024 Ny	avdelning	Klockarebyns	förskola,	Västra	Karup 2	000 8	000
7021 Ombyggnation	Västra	Karups	skola 1	000 10	000 17	000
7022 Ny	F‐6	skola	Båstad	(Laholmssamarbete?) 3	700 92	500 88	800

Ny	F‐6	skola	Grevie 50	000
7023 Ny	förskola	6	avd	Båstad	(Tuvelyckan?) 12	000 20	000
7030 Reinvestering	fastighetsbestånd 6	000 6	000 6	000 6	000 6	000 6	000
7080 Utemiljö	och	lekredskap 600 600 600 600 600 600

T&S	Summa	(Skattefinansierad	verksamhet) 80	617 104	250 105	750 170	250 111	000 17	000
T&S	Summa	(Skattefinansierad	verksamhet)	Medfin. 6	500 4	500 2	000 0 0 4	500

TEKNIK	&	SERVICE
Taxefinansierad	verksamhet

Reinvesteringar
6000 Ram 1	050 1	000 1	500 1	500

Ram	samordning	 100 1	300 2	500
6958 Vattenledning	Annas	väg 150
6047 Projektering 0 400 400 400
6995 Serviser 900 900 900 1	000
6954 Hagalundsgatan/	Hagagatan 2	300 3	500
6970 Avstängningsventiler 500 510 960 960
6015 Brandposter 100 140 350 490

Ekorrvägen 100 100 3	400
6952 Bjärevägen 1	350 2	000

Heimers	gata 2	500
Karstorpsvägen 500 5	000
Fjärdingsmanvägen 150 2	200

6079 Relining	spillvatten	Båstad 300 600 1	000
6953 Slammarpsvägen 1	500

Slättarödsvägen	etapp	1 500 4	200
Slättarödsvägen	etapp	2 500 4	000

6994 Avloppsrening 5	605 5	250 2	800 4080
6993 Dricksvattenproduktion 970 725 825 480

1 	2018:	Arbeten	utförs	på	Brandstationen	Båstad	samt	Brandstationen	i	Förslöv
		2019	Arbeten	utförs	på	Malens	förskola	samt	Äppelbyn,	Päronbyn	och	Vitsippan
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Landsbygdsinvesteringar
6008 Ängalag,	vatten+spillvatten 300 9	200
6027 Lyavägen,	vatten+spillvatten 90 2	200 100
6033 Förslöv/Vadebäck,	vatten+spillvatten 6	200 100

Margeretetorpsvägen	 600 4000

Nyinvesteringar
6004 Ängstorp,	nytt	reningsverk 20	000 17	000
6006 Ledning	till	Ängstorp 12	500 10	000
6007 Driftövervakning	Dricksvattenproduktion	10770 200 200 200
6058 Nytt	tillstånd	Torekovs	RV 300 50 100
6009 Serviser,	V	S	D 800 800 800 1000
6012 Mätning	V	S	D 250 200 200 200
6015 Skalskydd 500 200 200 200
6014 Åtgärder	enl.	saneringsplan 1	100 2	000 3	000 3000
6041 Säkerhetsbarriär	(UV‐ljus) 300 300

Åtgärder	enl	dagvattenplan 1	000 2000
6020 Ny	vattenledning	Hallandsvägen 500 0 8	800 300
6209 Reservkraft	Eskilstorp	VV 250

Reservkraft	mobil,	generell 250
Samlingskammare,	Eskilstorp	VV 3	000
Vattentankstationer 700

6034 Åtgärder	för	stigande	havsnivå	pstn	Båstad 0 1	000 500
Åtgärder	för	stigande	havsnivå	Torekov	RV 2	000

6214 Skottorp,	nytt	vattenverk 4	000 0 4	000

Exploatering	VA
5004 Heden	exploatering 1	642
5010 Förslöv	2:4	exploatering 500 12	500 0 0 500 13	000
5011 Grevie	skoltomt 1	000
5028 Ledningsrätt	Håle	3:4 500
5021 Exploatering	Åstad	Bas	Va	inv 2	000

Exploatering	Grevie	Böske	Va 3	000
5027 Exploatering	Trollbäcken	VA 1	000

Dagvattenåtgärder	Förslöv 2	000
T&S	Summa	(Taxefinansierad	verksamhet) 71	517 65	715 43	635 44	410 500 13	000
(NSVA	har	ingen	plan	för	investeringar	för	åren	2019‐2020)

Anslutningsavgifter
5204 Anslutningsavgifter	Förslöv/Vadebäck ‐2	388
5205 Anslutningsavgifter	Ängalag ‐2	388
5207 Anslutningsavgifter	Lyavägen -955,2
5211 Anslutningsavgifter	Östra	Karup ‐997 ‐1	194 ‐1	194 ‐1	194 ‐1	194 ‐597
5213 Anslutningsavgifter	Heden/Hemmeslöv 0 ‐7	164 ‐3	463
5214 Anslutningsavgifter	Förslöv	verks.omr ‐2	500
5216 Anslutningsavgifter	Åstad	v‐omr	1 ‐500 ‐500
5217 Anslutningsavgifter	Trollbäcken ‐2	000 ‐1	500

Anslutningsavgifter	Margretetorpsvägen ‐1	242
Anslutningsavgifter	Förslöv	2:4 ‐1	194 ‐1	194 ‐1	194 ‐1	194

5202 Övriga	anslutningsavgifter ‐4	000 ‐1	500 ‐1	500
Summa	Anslutningsavgifter ‐9	997 ‐15	201 ‐9	739 ‐2	388 ‐3	630 ‐1	791
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TEKNIK	&	SERVICE
Exploateringsområden	(Ej	VA)

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

5301 Gator	(ägs	av	kommunen) 1	000
5401 Grönområden/park	(ägs	av	kommunen) 200

Summa	skattefin.	investeringar	"Östra	Karup" 200 0 0 1	000 0 0
Övrig	exploateringsverksamhet	"Östra	Karup"

8005 Tomtförsäljning ‐2	310 ‐4	800 ‐3	300 ‐3	300
Summa	Övrig	exploateringsverksamhet	"Östra	Karup" ‐2	310 ‐4	800 ‐3	300 ‐3	300 0 0

8026 Grevie	"Skoltomt"
Övrig	exploateringsverksamhet	"Grevie	Skoltomt"

8026 Rivnings‐	och	planutgifter 3	100
8026 Tomtförsäljning ‐1	750

Summa	Övrig	exploateringsverksamhet	"Grevie	Skoltomt" 3	100 ‐1	750 0 0 0 0

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

5307 Vägar 10	000 1000
5507 Belysning
5407 Grönområden/park	(ägs	av	kommunen) 4	463
5437 Lekplats 1	000

Summa	Skattefin.	investeringar	inom	Heden,	Hemmeslöv 15	463 0 0 1	000 0 0
8015 Övriga	exploateringsutgifter 500 200 200
8015 Tomtförsäljning ‐10	800 ‐16	800 ‐16	240

Summa	Övrig	exploateringsverksamhet	"Heden,	Hemmeslöv" ‐10	300 ‐16	600 ‐16	040 0 0 0

8010 Förslöv	2:4
Skattefinansierade	investeringar	inom	Förslöv	2:4

5310 Vägar 500 8	000 700
Belysning 1	600

5410 Grönområden/park	(ägs	av	kommunen) 2	000
Lekplats	i	Förslöv 2	000
Summa	Skattefin.	investeringar	inom	Förslöv	2:4 500 13	600 0 0 0 700
Övrig	exploateringsverksamhet	Förslöv	2:4

8010 Diverse	exploateringsutgifter 450 100
8010 Tomtförsäljning ‐4	000 ‐4	000 ‐4	000 ‐4	000

Summa	övrig	exploateringsverksamhet	Förslöv	2:4 0 450 ‐3	900 ‐4	000 ‐4	000 ‐4	000

8151 Förslöv Väster, verks. Omr. (Vistorp industriområde)
Skattefinansierade	investeringar	Vistorp	industriområde

5306 Vägar 500
5309 Vägar	(investeringsbidrag) ‐3	300

Summa	Skattefin.	Investeringar	Vistorp	industriområde ‐2	800 0 0 0 0 0
8151 Intäkter ‐2	550

8001 Området	kring	Båstads	nya	station
Skattefinansierade	investeringar

3105 Mellanvägen/Karupsvägen 1	000
5405 Stationstorget	(del	2)	andra	sidan	inre	kustvägen 300 3	500

Summa	skattefin.	Investeringar 1	300 3	500 0 0 0 0

Medfinansieringar	statlig	infrastruktur
3119 Bullerskydd	järnväg	(Trafikverket	äger) 2	000

Summa	Medfin.	statlig	infrastr. 0 2	000 0 0 0 0

Övrig	exploateringsverksamhet
Oförutsett	projektet	helhet 2	000
Summa	Övrig	exploateringsverksamhet 2	000 0 0 0 0 0

8960 Intäkter	tomtförsäljning ‐1	000 ‐500

8100 Strategiska	markinköp	(markförsörjning)
8102 Övriga	markinköp 2	000 10	000 10	000 10	000 4	000

8099 Ospec	exploateringar
8099 Kostnader	 3	000
8099 Intäkter ‐2	500

T&S	Summa	(Exploateringsområden	ej	VA)	Skattefin. 16	663 27	100 10	000 12	000 4	000 700
T&S	Summa	(Exploateringsområden	ej	VA)	Medfin. 0 2	000 0 0 0 0
T&S	Summa	(Exploateringsområden	ej	VA)	Övr.	Expl. ‐10	560 ‐23	200 ‐23	240 ‐7	300 ‐4	000 ‐4	000
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SAMHÄLLSBYGGNAD
1410 Uppgradering	verksamhetssystem	miljö 80 350
1411 Mätinstrument	miljö 20
1422 Kartstöd	i	samband	med	ny	ÖP 57
1427 Kvalitéetssäkring	av	befintlig	kartdatabas 50
1428 Digital	bygglovhantering	‐	(Uppgrad.	av	ByggR/	Mittbygge) 0 50 50 50 50
1438 Mätutrustning	(ny	totalstation) 400
1438 Mätinstrument	(ny	GPS) 150

SUMMA	SAMHÄLLSBYGGNAD 207 550 50 50 450 0

BARN	&	SKOLA
1600 Instrument	Kulturskola 50 100 100 100 100 100
1602 Pedagogisk	utrustning,	barnomsorg 200 300 300 300 300 300
1606 IKT‐plan 1	800 1	800 1	800 1	800 1	800 1	800
1607 Pedagogisk	utrustning,	grundskola 400 600 1	000 1	000 1	000 1	000
1610 Stöd	och	utveckling 50 50 50 50 50 50
1612 Datorer	förskola,	grundskola,	personal 1	500 1	500 1	500 1	500 1	500 1	500
1621 Barn	och	elever	i	behov	av	särskilt	stöd 250 250 250 250 250 250
1624 Kursplanerelaterade,	8	grundskolor 200 500 500 200 200 200

Skolbussar 1	700 1	700 1	700 1	700 1	700
SUMMA	BARN	&	SKOLA 4	450 6	800 7	200 6	900 6	900 6	900

BILDNING	OCH	ARBETE
1609 Individ	och	familj,	kundmottagning 100 50
1619 IT‐utrustning	vuxenutbildning 100 100 100 100 100 100
1635 Socialstyrelsens	metod	system	ASI	(köp	av	licens) 50

IT	System	IOF 50 50 50 50 50
1641 Datorer	bibliotek 78 50 50 50 50 50
1642 Hyllsystem	och	inventarier	Bibliotek 100 100 100 100 50 50
1692 IT‐utrustning	gymnasieskola 0 50 50 50 50 50
1693 Bio	Scala 250 50 0 50 0 50

Galleriet	Kunskapscentrum 50
1695 Konstnärlig	utsmyckning	offentliga	rum	(1%) 200 200 200 200
1696 IT‐utrustning/teknink	AME 50 100 100 100 100 100

Accesspunkter	gymnasieskolan 100 100 0
Fritidsgårdar	IT 50 50 50
SUMMA	BILDNING	&	ARBETE 878 600 700 850 600 650

VÅRD	&	OMSORG
1702 Nyckelfri	hemvård	med	integrerad	tidshantering	och	personalplaner 963 0 0 0 0 0
1704 Trygghetstelefoner 878 100 100 350 350 350
1707 Elcyklar 100 100 100 0 0 0
1713 Arbetstekniska	hjälpmedel 90 90 90 90 90 90
1718 Verksamhetssystem 0 2	000 0 0 0 0
1719 E‐Hälsa 0 650 550 300 300 300

SUMMA	VÅRD	&	OMSORG 2	031 2	940 840 740 740 740

TOTALT	(inkl.	exploatering) 176	918 196	335 154	890 232	405 126	145 44	870
varav:
Skattefinansierad	investering 109	461 147	320 132	495 195	295 129	645 31	370
Medfinansiering	statliga	infrastruktursatsningar 6	500 6	500 2	000 0 0 4	500
Avgiftsfinansierad	investering	(brutto,	exkl	anslut.avg.) 71	517 65	715 43	635 44	410 500 13	000
Exploatering ‐10	560 ‐23	200 ‐23	240 ‐7	300 ‐4	000 ‐4	000

Summa	Anslutningsavgifter ‐9	997 ‐15	201 ‐9	739 ‐2	388 ‐3	630 ‐1	791
Avgiftsfinansierad	investering	(netto,	inkl.	anslut.avg.) 61	520 50	514 33	896 42	022 ‐3	130 11	209
Summa	Exploateringsintäkter ‐19	160 ‐23	850 ‐23	540 ‐7	300 ‐4	000 ‐4	000
Summa	utgifter	relaterade	till	"Åstad"‐projektet 3	800 4	500 0 0 0 0
Summa	Inventarier 1	566 2	070 4	705 2	105 2	055 1	830
	‐	varav	inventarier	5	år 916 870 1	455 1	430 1	430 1	380
	‐	varav	inventarier	10	år 650 1	200 3	250 675 625 450
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Simulering teoretisk förändring långsiktiga lån

Mkr Ingående Nya lån Amortering Utgående
Bokslut 2010 113 0 -4 108
Bokslut 2011 108 55 -4 160
Bokslut 2012 160 75 -7 228
Bokslut 2013 228 20 -10 238
Bokslut 2014 238 0 -10 227
Bokslut 2015 227 30 -11 247
Bokslut 2016 247 105 -14 338
Budget 2017 338 106 -17 427
Budget 2018 427 127 -23 531
Plan 2019 531 116 -28 620
Plan 2020 620 222 -35 806

Simulering teoretisk lånefördelning långfristiga lån

Mkr
År Totalt

Bokslut 2010 38 0 70 0 108
Bokslut 2011 92 0 67 0 160
Bokslut 2012 138 0 89 0 228
Bokslut 2013 152 2 83 0 238
Bokslut 2014 146 2 79 0 227
Bokslut 2015 162 0 51 34 247
Bokslut 2016 189 0 107 42 338
Budget 2017 262 0 119 45 427
Budget 2018 289 0 194 49 531

Plan 2019 296 0 276 48 620
Plan 2020 309 0 453 44 806
Plan 2021 275 0 571 41 888
Plan 2022 256 0 590 43 889
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Räntekostnader långfristiga lån

Budget Prognos
rörlig ränta

Räntesats rörliga lån 2017: 0,7% 0,3%
Räntesats rörliga lån 2018: 0,9% 0,6%
Räntesats rörliga lån 2019: 1,3% 1,0%
Räntesats rörliga lån 2020: 1,6% 1,4%
Räntesats rörliga lån 2021: 2,3% 2,1%
Räntesats rörliga lån 2022: 2,5% 2,5%

Tkr
Total 

räntekostn.
varav 

Gamla lån
varav 

Nya lån
Räntekostnader 2016 2 995 2 995 0
Räntekostnader 2017 3 181 2 929 251
Räntekostnader 2018 4 116 2 761 1 355
Räntekostnader 2019 6 644 3 338 3 305
Räntekostnader 2020 11 150 4 107 7 042
Räntekostnader 2021 18 442 5 450 12 992
Räntekostnader 2022 22 081 6 542 15 539

Riksbankens prognos för reporäntan, 27 april 2017
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Händelse (förändring jmf fg år) Belopp V-het

Budgeterat resultat 2017 14 900

Finansiering (förändringar) 2018
Avsatt för demografi 0
Avskrivningar/upplösningar -1 933
Räntekostnader -736
Pensioner -3 897
Skatteintäkter inkl. generella bidrag, exkl. fastighetsavgift 19 170
Flyktingvariabelns andel av välfärdsmiljarder (övr. generellt bidrag) 315
Fastighetsavgift 6 423
Fördelade kapitalkostnader -169
Till KF & KS förfogande -400
Avsättning till ny fastighetsorganisation, avslut förvaltningsavtal -1 000
Övrigt 1 113
Summa finansiering 18 886

Verksamheter (förändringar) 2018
Ökade kostnader för medlemsavgifter till kommunförbund, SKL, Färdtjänst 
(Region Skåne) osv.

-100 Klk, ekonomi

Ny ersättningsmodell från 2018 för Färdtjänst 2 000 Klk, ekonomi
Borttag Utveckling av byaföreningar, KF 2016-06-22 300 Klk, kommunledning
Brottsförebyggande arbete (Organisation av bevaknings, larm och -200 Klk, kommunledning
Upphandlartjänst -600 Klk, kommunledning
Borttag tjänst chefssekreterare/omfördelning arbetsuppgifter 400 Klk, kommunchef
Förändrat chefsutvecklingsprogram, upphörande av CUB 400 KLK/HR
Borttag Neddragning tjänster o sänkt ambitionsnivå Miljöavd. 0 Sam.bygg/Miljö
Arbete med översiktsplanen 0 Sam.bygg/Plan
Markförvaltare inkl. intäkter 0 T&S
Ökade kostnader drift cykelväg Banvallen -40 T&S
Trafikregleringsåtgärder (förändringar parkeringsavgifter) 1 500 T&S
Minskade el-kostnader pga investeringar 2017 i energieffektivare belysning 40 T&S
Ökade driftskostnader nya exploateringsområden -100 T&S
Miljövänliga fordon 0 T&S
Borttag Utsmyckningsbidrag till vägföreningar, KF 2016-06-22 200 T&S
Besparing måltidsverksamhet i och med Åsliden drivs i egen regi 300 T&S Måltidsservice
Besparing 300 tkr på 2016 års tillskott om 700 tkr för nya stationsområden 300 T&S

Flytt av moduler till Förslöv (bla. nya markberedningsarbeten) -500 T&S Fastighet
Lägre städkostnader 2018 411 T&S/Verksamhetern
Extern effekt av sänkta kostnader lokalvård Skolpeng
Allmänt besparingsuppdrag Utbildningsnämnden, Barn och skola Ram 1 000 UN/B&S
Skolpeng, grundskola (Volymförändring) -6 027 B&S Skolpeng
Besparing skolpeng barnomsorg 2 000 B&S Skolpeng
Avskaffande vårdnadsbidrag 220 B&A/UN
Finsamförbund tillsammans med Ängelholm och Örkelljunga -300 B&A/KS
Vuxenutbildning. Rätt att läsa in allmän- och särskild behörighet till högskoles -400 B&A/KS
Skolpeng, gymnasieskola (Volymförändring) -1 157 B&A Gymnasiepeng
Besparing gymnasieskola (peng) 600 B&A Gymnasiepeng
Lokaleffektivisering VoO 2018 1 000 V&O
Ombyggnation av parkering på Skogsliden, utökad hyra i 10 år -141 V&O
Tillskott för Socialt innehåll och anhörigstöd from 2018 -330 V&O
Myllefallets drift av gruppbostad ca. 3 mkr. (Hyra redan medtaget) -3 000 V&O
Ökat behov av fler platser inom LSS -1 140 V&O
Ökade antal vård- och omsorgstagare inom psykiatri -825 V&O
Utökad Ssk-bemanning bla för korttiden på Skogsliden 75% tjänst -422 V&O
Drift Åsliden i egen regi -1 500 V&O
Fastighetsförvaltningskostnad ombyggnation Bjäredalen 0 V&O
Besparingsuppdrag 1,5 mkr VoO Ram 1 500 V&O
Hemvårdspeng 589 V&O Hemvårdspen
Boendepeng -2 164 V&O Boendepeng
Summa verksamheter -6 186

Inflationskompensation 2018 0

Löneökningar 2018, 9 mån
Löneökningar 2017, 3 mån -3 300
Löneökningar 2018, 9 mån -9 000
Summa löneökningar -12 300

Budgeterat resultat 2018 15 300
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Händelse (förändring jmf fg år) Belopp V-het

Budgeterat resultat 2018 15 300

Finansiering (förändringar) 2019
Avskrivningar -2 539
Räntekostnader -2 607
Pensioner -4 828
Skatteintäkter inkl. generella bidrag, exkl. fastighetsavgift 17 351
Flyktingvariabelns andel av välfärdsmiljarder (övr. generellt bidrag) -2 529
Fastighetsavgift 2 000
Fördelade kapitalkostnader 1 774
Till KF & KS förfogande 0
Övrigt 652
Summa finansiering 9 274

Verksamheter (förändringar) 2019
Ökade driftskostnader nya exploateringsområden -200 T&S
Minskade el-kostnader energieffektivare belysning samt fastifgheter 50 T&S
Flytt av moduler till Förslöv (bla. nya markberedningsarbeten) 500 T&S Fastighet
Ytterliggare ökade kostnader (40 tkr 2018) drift cykelväg Banvallen -40 T&S
Utökat bidrag till vägföreninger (vägar med enskilt huvudmannaskap) -1 500 T&S
Tillsynsprojekt för handläggning oavslutade tillsynsärenden, (proj. 6 mån) -300 Sam.bygg/Miljö
Minskad kosntad hyra nedläggning Sandlyckeskolan 800 B&S Ram
Skolpeng bo, grundskola (Volymförändring) -3 087 B&S Skolpeng
Skolpeng, gymnasieskola (Volymförändring) -4 189 B&A Gymnasiepeng
Lokaleffektivisering VoO 2019 300 V&O ram
Ramkostnader nytt vårdboende Förslöv 48 pl, halvårseffekt -2 664 V&O ram
Minskade ramkostnader nedläggning Ängahällan 9 pl, halvårseffekt 258 V&O ram
Nattpatrull -960 V&O ram
Hemvårdspeng 0 V&O Hemvårdspen
Boendepeng 0 V&O Boendepeng
Nytt Vårdboende i Förslöv (halvårseffekt) -10 179 V&O Boendepeng
Nedlägging av Ängagården, halvårseffekt 2 137 V&O Boendepeng
Summa verksamheter -19 074

Inflationskompensation 2019 0

Löneökningar 2019
Löneökningar 2018 3 mån -3 000
Löneökningar 2019 9 mån -9 300
Summa löneökningar -12 300

Budgeterat resultat 2019 -6 800
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Händelse (förändring jmf fg år) Belopp V-het

Budgeterat resultat 2019 -6 800

Finansiering (förändringar) 2020
Avskrivningar -4 949
Räntekostnader -4 450
Pensioner -2 101
Skatteintäkter inkl. generella bidrag 18 297
Flyktingvariabelns andel av välfärdsmiljarder (generellt bidrag) -2 530
Fastighetsavgift 2 000
Kalkylerad kollektivavtalad pension (via PO-pålägg) 734
Fördelade kapitalkostnader 1 368
Summa finansiering 8 369

Verksamheter (förändringar) 2020
Ökade driftskostnader nya exploateringsområden -180 T&S
Borttag Projekt för upprättande av skyltprogram med tillhörande tillsyn, 300 Sam.bygg/Miljö
Skolpeng bo, grundskola (Volymförändring) -1 098 B&S Skolpeng
Skolpeng, gymnasieskola (Volymförändring) -1 343 B&A Gymnasiepeng
Ramkostnader nytt vårdboende Förslöv 48 pl, halvårseffekt -2 664 V&O ram
Minskade ramkostnader nedläggning Ängahällan 9 pl, halvårseffekt 258 V&O ram

Hemvårdspeng 0 V&O Hemvårdspen
Boendepeng 0 V&O Boendepeng
Nytt Vårdboende i Förslöv (halvårseffekt) -10 179 V&O Boendepeng
Nedlägging av Ängagården, halvårseffekt 2 137 V&O Boendepeng
Summa verksamheter -12 769

Inflationskompensation 2020 0

Löneökningar 2020
Löneökningar 2019 3 mån -3 100
Löneökningar 2020 9 mån -11 100
Summa löneökningar -14 200

Budgeterat resultat 2020 -25 400
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Händelse (förändring jmf fg år) Belopp V-het

Budgeterat resultat 2020 -25 400

Finansiering (förändringar) 2021
Avskrivningar -2 288
Räntekostnader -7 253
Pensioner -918
Skatteintäkter inkl. generella bidrag, exkl. fastighetsavgift 21 564
Flyktingvariabelns andel av välfärdsmiljarder (generellt bidrag) -3 800
Fastighetsavgift 2 000
Kalkylerad kollektivavtalad pension (via PO-pålägg) 959
Fördelade kapitalkostnader 465
Summa finansiering 10 729

Verksamheter (förändringar) 2021
Borttag "Arbete med översiktsplanen" 250 Sam.bygg/Plan
Borttag Moduler förskola/skola från 2017 1 800 B&S ram
Skolpeng bo, grundskola (Volymförändring) -326 B&S Skolpeng
Skolpeng, gymnasieskola (Volymförändring) 447 B&A Gymnasiepeng
Hemvårdspeng 0 V&O
Boendepeng 0 V&O
Summa verksamheter 2 171

Inflationskompensation 2021 0

Löneökningar 2021 9 mån
Löneökningar 2020 3 mån -3 700
Löneökningar 2021 9 mån -13 800
Summa löneökningar -17 500

Budgeterat resultat 2021 -30 000
Budgeterat resultat 2021 -30 000

Finansiering (förändringar) 2022
Avskrivningar 2 743
Räntekostnader -3 599
Pensioner -1 478
Skatteintäkter inkl. generella bidrag, exkl. fastighetsavgift 21 564
Flyktingvariabelns andel av välfärdsmiljarder (generellt bidrag) 0
Fastighetsavgift 2 000
Kalkylerad kollektivavtalad pension (via PO-pålägg) 1 001
Fördelade kapitalkostnader -31
Summa finansiering 22 200

Verksamheter (förändringar) 2022
Borttag utökat bidrag till vägföreninger (vägar enskilt huvudmannaskap) 1 500 T&S
Skolpeng bo, grundskola (Volymförändring) 0 B&S Skolpeng
Skolpeng, gymnasieskola (Volymförändring) -1 600 B&A Gymnasiepeng
Hemvårdspeng 0 V&O
Boendepeng 0 V&O
Summa verksamheter -100

Inflationskompensation 2022 0

Löneökningar 2022 9 mån
Löneökningar 2021 3 mån -4 600
Löneökningar 2022 9 mån -14 300
Summa löneökningar -18 900

Budgeterat resultat 2022 -26 800
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Sammandrag

Driftbudget
Budget Budget Plan Plan

Tkr 2017 2018 2019 2020

Kommunfullmäktige -1 918 -1 587 -1 587 -1 587
- varav skolpeng, barnoms./grundsk. -166 754 -170 544 -173 631 -174 729
- varav skolpeng, gymnasium -42 909 -43 468 -47 657 -49 000
- varav hemvårdspeng -50 468 -49 879 -49 879 -49 879
- varav boendepeng -58 080 -60 244 -68 286 -76 328

Valnämnd -113 -113 -113 -113
Överförmyndare -1 167 -1 167 -1 167 -1 167
Revision -845 -845 -845 -845
Kommunstyrelsen -145 676 -144 112 -145 302 -145 482

- varav kommunstyrelse -2 069 -2 379 -2 379 -2 379
- varav kommunledningskontor -50 853 -48 657 -48 657 -48 657
- varav teknik & service -50 128 -49 825 -51 015 -51 195
- varav samhällsbyggnad -2 590 -2 590 -2 590 -2 590
- varav bildning & arbete -40 036 -40 661 -40 661 -40 661

Utbildningsnämnd -113 293 -111 060 -110 260 -110 260
- varav utbildningsnämnd -390 -494 -494 -494
- varav barn & skola -79 208 -77 258 -76 458 -76 458
- varav bildning & arbete -33 695 -33 308 -33 308 -33 308

Vård- och omsorgsnämnd -108 048 -112 908 -115 974 -118 380
- varav vård- och omsorgsnämnd -389 -389 -389 -389
- varav vård & omsorg -107 659 -112 519 -115 585 -117 991

Myndighetsnämnd -3 248 -3 165 -3 465 -3 165
- varav myndighetsnämnd -413 -330 -330 -330
- varav teknik & service -266 -266 -266 -266
- varav samhällsbyggnad -2 569 -2 569 -2 869 -2 569

Delsumma -692 519 -699 092 -718 166 -730 935
 - varav inflationskompensation 0 0 0 0

Löneökning 2017 -9 800 -13 100 -13 100 -13 100
Löneökning 2018 -9 000 -12 000 -12 000
Löneökning 2019 -9 300 -12 400
Löneökning 2020 -11 100
Reserv för demografi -1 000 -1 000 -1 000 -1 000
Övrigt, finansiering -20 249 -26 884 -34 432 -43 830
Summa -723 568 -749 076 -787 998 -824 365

Skatteintäkter o bidrag 738 468 764 376 781 198 798 965

RESULTAT 14 900 15 300 -6 800 -25 400
0 0,000000 0,000000 0,000000

Investeringsbudget

Tkr 2017 2018 2019 2019
Skattefinansierad	investering 111 503 147 320 132 495 195 295
Medfinansiering	statliga	infrastruktursatsningar 6 500 6 500 2 000 0
Avgiftsfinansierad	investering	(netto,	inkl	anslut.avg.) 67 950 65 715 43 635 44 410
Exploateringsverksamhet -9 210 -23 200 -23 240 -7 300
TOTALT	(inkl.	exploatering	och	medfinansiering) 176 743 196 335 154 890 232 405

Sammandrag av drift- och investeringsbudgetar
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Resultatbudget

Bokslut Bokslut Bokslut Budget Budget Plan Plan Plan Plan
Mkr 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2018-2020

Verksamhetens nettokostnader -598,7 -619,8 -648,3 -661,9 -685,3 -719,1 -746,0 -760,9 -780,4
Avskrivningar inkl. upplösningskostnader (totalt) -45,7 -53,1 -53,5 -59,0 -61,0 -63,5 -68,4 -70,7 -68,0
varav avskrivningskostnader VA -6,4 -7,0 -7,9 -10,9 -11,8 -13,2 -14,3 -14,8 -14,9
varav medfinansieringskostnader st.infrastr. -2,1 -2,7 -1,9 -3,1 -3,2 -3,2 -3,2 -3,2 -3,2

Verksamhetens nettokostnader -644,5 -672,8 -701,7 -720,9 -746,3 -782,6 -814,5 -831,6 -848,4

Skatteintäkter 584,7 607,1 627,5 648,3 680,0 703,8 729,1 757,6 786,0
Generella bidrag och utjämning 73,4 74,4 89,8 90,2 84,4 77,4 69,8 61,1 56,3
Finansiella intäkter 2,0 1,4 2,4 1,4 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
Finansiella kostnader -5,1 -3,5 -3,3 -4,1 -4,8 -7,4 -11,9 -19,1 -22,7

Resultat före extraordinära poster 10,5 6,7 14,8 14,9 15,3 -6,8 -25,4 -30,0 -26,8

Extraordinära intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Extraordinära kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Årets resultat 10,5 6,7 14,8 14,9 15,3 -6,8 -25,4 -30,0 -26,8
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Resultat i % av skatteintäkter: 1,59% 0,98% 2,06% 2,02% 2,00% -0,87% -3,18% -3,66% -3,18% 1,0%
Avvikelse från fin. resultatmål 2% i %: -0,41% -1,02% 0,06% 0,02% 0,00% -2,87% -5,18% -5,66% -5,18% -0,98%
Resultat 2 % av skatter o gen. bidr. 13,2 mkr 13,6 mkr 14,3 mkr 14,8 mkr 15,3 mkr 15,6 mkr 16,0 mkr 16,4 mkr 16,8 mkr 45,7 mkr
Avvikelse från fin. resultatmål 2% i resultat: -2,7 mkr -7,0 mkr 0,4 mkr 0,1 mkr 0,0 mkr -22,4 mkr -41,4 mkr -46,4 mkr -43,6 mkr -22,3 mkr

Summa investeringar (skattefinansierade. + m -62,7 mkr 84,9 mkr 111,1 mkr 118,0 mkr 140,7 mkr 117,9 mkr 186,3 mkr 37,8 mkr 0,0 mkr 376,6 mkr
Självfinansieringsgrad skattefin. + medfin. inv 79% 62% 17% 54% 42% 32% 15% 20% 73% 42%
Avvikelse från självfinansiering: 53,3 mkr 4,2 mkr -63,8 mkr -53,3 mkr -89,4 mkr -91,0 mkr -166,6 mkr -103,7 mkr -9,6 mkr -233,7 mkr
Självfinansieringsgrad skattefin. exkl. medfin 258% 179% 21% 54% 42% 30% 13% 18% 74% 41%
Avvikelse från självfinansiering: 73,1 mkr 40,9 mkr -55,8 mkr -49,9 mkr -86,1 mkr -92,2 mkr -169,8 mkr -106,9 mkr -8,3 mkr -228,2 mkr
Självfinansieringsgrad VA-fin. invest.: 24% 37% 18% 18% 23% 39% 34% -473% 133%
Avvikelse från självfinansiering VA: -19,9 mkr -12,0 mkr -35,0 mkr -50,7 mkr -38,7 mkr -20,7 mkr -27,7 mkr 17,9 mkr 3,7 mkr
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Finansieringsbudget

Bokslut Bokslut Bokslut Budget Budget Plan Plan Plan Plan
Mkr 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Årets resultat 10,5 6,7 14,8 14,9 15,3 -6,8 -25,4 -30,0 -26,8
Justering för avskrivningar (skatt.fin) 37,3 43,4 45,5 45,0 46,0 47,1 50,9 52,8 49,9
Justering för avskrivningar (avgift.fin) 6,4 7,0 7,9 10,9 11,8 13,2 14,3 14,8 14,9
Justering för upplösningar (st. med.fin) 2,1 2,7 -1,9 3,1 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2
Justering för gjorda/ianspråktagna avsättn 68,3 36,3 -45,3 -0,4
Exploateringsverksamhet -4,0 16,8 4,6 10,6 23,2 23,2 7,3 4,0 4,0
Kassaflöde från den löpande verksamheten 120,5 112,9 25,6 84,1 99,5 79,9 50,3 44,7 45,2

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Nettoinvesteringar, skattefinansierade -45,0 -48,2 -70,7 -109,5 -147,3 -132,5 -195,3 -129,6 -31,4
Medfinansiering statlig infrastruktur -17,7 -36,7 -6,2 -6,5 -6,5 -2,0 0,0 0,0 -4,5
Nettoinvesteringar, va (exkl. ansl.avg) -32,2 -29,7 -43,9 -71,5 -65,7 -43,6 -44,4 -0,5 -13,0
Försäljningar/övrigt 1,0 -11,1 1,7
Anslutningsavgifter VA 5,9 10,8 1,0 10,0 15,2 9,7 2,4 3,6 1,8
Kassaflöde från investeringsverksamheten -88,0 -114,9 -118,1 -177,5 -204,3 -168,4 -237,3 -126,5 -47,1

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Nya lån 0,0 30,0 105,0 106,0 127,5 115,8 221,6 122,8 45,9
Amorteringar -10,3 -11,2 -13,5 -16,0 -22,9 -27,7 -35,0 -41,4 -44,4
Ökning (-)/minskning (+) långfr fordringar -49,8 -14,5 -2,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -60,1 4,3 89,2 90,3 104,9 88,5 187,0 81,8 1,9
 
Årets kassaflöde -27,6 2,3 -3,3 -3,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Likvida medel vid årets början 45,6 18,1 20,3 17,0 13,9 13,9 13,9 13,9 13,9
Likvida medel vid årets slut 18,1 20,3 17,0 13,9 13,9 13,9 13,9 13,9 13,9
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Balansbudget

Bokslut Bokslut Bokslut Budget Budget Plan Plan Plan Plan
Mkr 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Anläggningstillgångar 781,2 864,8 934,2 1 052,3 1 195,4 1 300,0 1 468,6 1 524,1 1 502,9
Omsättningstillgångar 105,0 128,4 166,3 152,7 129,5 106,2 98,9 94,9 90,9
 - varav likvida medel 18,1 20,3 17,0 13,9 13,9 13,9 13,9 13,9 13,9

SUMMA TILLGÅNGAR 886,3 993,2 1 100,5 1 205,0 1 324,9 1 406,2 1 567,5 1 619,0 1 593,8

Eget kapital 447,7 454,4 475,3 490,2 505,5 498,7 473,3 443,3 416,5
 - varav årets resultat 10,5 6,7 14,8 14,9 15,3 -6,8 -25,4 -30,0 -26,8

Avsättningar 43,4 27,7 20,8 20,4 20,4 20,4 20,4 20,4 20,4

Långfristiga skulder 245,6 306,4 398,3 488,3 592,9 681,0 867,7 949,2 950,8
Kortfristiga skulder 149,6 204,7 206,2 206,2 206,2 206,2 206,2 206,2 206,2
Summa skulder 395,2 511,1 604,5 694,5 799,0 887,2 1 073,9 1 155,3 1 156,9

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR
OCH SKULDER 886,3 993,2 1 100,5 1 205,0 1 324,9 1 406,2 1 567,5 1 619,0 1 593,8

Ev. diff 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Soliditet % 51% 46% 43% 41% 38% 35% 30% 27% 26%

Pensionsförpliktelse (mkr) 290,0 280,3 266,7 263,0 257,1 255,5 252,5 247,9 244,1
Soliditet, inkl. pensionsskuld före -98 18% 18% 19% 19% 19% 17% 14% 12% 11%
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Spec till verksamhetens nettokostnader (Mkr)

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Budget 2017 inkl. interna poster -668,3 -688,3 -692,5 -692,5 -692,5 -692,5 -692,5
Politiska prioriteringar 201X 2,1 0,4 5,9 -4,5 -14,9 -14,9 -14,9
Effekter av andra politiska beslut -0,5 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Justeringar samt energieffektivisering -2,8 0,6 4,6 4,9 4,9 4,9 4,9
Skol- och VoO-peng (förändr.) från 2015 -17,9 -0,4 -8,8 -16,0 -18,5 -18,4 -20,0
Besparing/effektivisering/förändring 6,9 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
LG Prio -5,5 -8,3 -10,0 -9,9 -7,9 -6,4
Löneökn 2017 -9,8 -13,1 -13,1 -13,1 -13,1 -13,1
Löneökn 2018 -9,0 -12,0 -12,0 -12,0 -12,0
Löneökn 2019 -9,3 -12,4 -12,4 -12,4
Löneökn 2020 -11,1 -14,8 -14,8
Löneökn 2021 -13,8 -18,4
Löneökn 2022 -14,3
Pensioner -38,2 -44,8 -48,7 -53,5 -55,6 -56,5 -58,0
Demografi 0,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0
Inflation 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Upplupna semesterlöner -1,0 -1,0 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5

Övriga avsättningar/poster -7,0 -1,9 -2,3 -2,3 -2,3 -2,3 -2,3
Till kommunfullmäktiges förfogande -0,1 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3
Till kommunstyrelsens förfogande 0,0 -2,2 -2,6 -2,6 -2,6 -2,6 -2,6

Interna poster 92,7 91,6 92,2 94,6 96,7 98,1 99,1
Verksamhetens nettokostnad -597,3 -634,0 -661,9 -685,3 -719,1 -746,0 -760,9 -780,4
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Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2017-06-07 1 av 1 

 

 

KS § 160  Dnr KS 000475/2017 - 700 

Reviderat vård- och omsorgsprogram 

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

utarbetat grunden för detta program 2013. Programmet har nu setts över 

och reviderats av en tillfällig beredning. Syftet med programmet är att 

presentera den politiska viljeinriktningen för vård- och omsorgsarbetet i 

Båstads kommun. 

 

Beredningen har reviderat det befintliga, mycket genomtänkta 

programmet. Beredningen har under februari-april 2017 träffats vid 

totalt tre tillfällen och hah stor hjälp av tjänstemännen, framförallt 

Emma Pihl och Eva-Marie Persson. Vi har även träffat berörd personal 

inom Vård och omsorg. Beredningen har tagit bort saker som inte 

längre är aktuella samt tillfört nya, aktuella framtidsplaner. Då detta 

program främst vänder sig politiker har beredningen i programmet 

beskrivit det framtida behovet av bl.a. vård- och omsorgsboende. 

 
I likhet med övriga program som kommunfullmäktige beslutat om 

önskar beredningen att förvaltningen arbetar fram en 

populärversion av detta program, som ska finnas tillgängligt för 

allmänheten och övriga intresserade, på kommunkontoret bland 

annat.       

 
Underlag till beslutet Protokollsutdrag från beredningens sammanträde 2017-04-27, § 2. 

Beredningens förslag till reviderat vård- och omsorgsprogram.       
 
Beredningens förslag 1. Bilagt förslag till reviderat Vård- och omsorgsprogram för Båstads kommun 

skickas till kommunfullmäktige för antagande, via kommunstyrelsen. 
 
2. Beredningen föreslår att programmet utvärderas och revideras senast år 
2025. 

 
Yrkanden Eddie Granqvist (BP) och Gösta Gebauer (C): Bifall till beredningens förslag.      
 
Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
  

1. Bilagt förslag till reviderat Vård- och omsorgsprogram för Båstads kommun 
antas. 
 
2. Programmet utvärderas och revideras senast år 2025.      
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Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2017-06-07 1 av 2 

 

 

KS § 161  Dnr KS 000428/2017 - 800 

Reviderat miljö- och energiprogram  

 
Beskrivning av ärendet Kommunfullmäktige beslutade 2016-12-14 att aktualisera miljö- energi- och 

vindkraftsprogrammen. Programmen har nu setts över och reviderats av en 
tillfällig beredning. De tre programmen har slagits samman till ett program som 
kallas miljö- och energiprogram.  

 
 Syftet med miljö- och energiprogrammet är att redogöra för de politiska 

ställningstaganden som ska vara vägledande för arbetet inom dessa områden i 
Båstads kommun. 

 
 Programmet presenterar kommunens strategiska inriktningsmål för att 

långsiktigt och ur ett hållbart perspektiv säkerställa framtidens behov och 
säkra generationsmålet. 

 
 I förslaget fokuseras på att, ur ett brett perspektiv, öppna för ett ökat 

självförsörjande av lokalt producerad återvinningsbar energi, samt att finna 
former för att tillvarata utvecklingen av miljöförbättrande åtgärder på 
kommunal nivå. Detta har som mål att minimera den kommunala 
verksamhetens miljöpåverkan och samtidigt agera som föregångsman för 
kommunens invånare. 

 
 Arbetet i beredningen har varit präglat av att målinriktat finna lösningar och 

formuleringar som överensstämmer med den samlade politiska viljan. 
Tydlighet och enkelhet har eftersträvats för formuleringarna i planen. Särskild 
vikt har lagts på att skapa övergripande med ändå meningsfulla målsättningar 
att arbeta efter i tillämpningen av miljö- och energifrågor som är öppna för 
framtida utveckling. 

 
 Beredningen har en önskan om att en något förenklad version tas fram av 

förvaltningen. En sådan bör finnas tillgänglig på kommunens webbplats och i 
utskivet form på  bland annat kommunkontor och bibliotek för att kommunens 
invånare och andra intresserade enkelt kunna tillgodogöra sig informationen.  

 
Underlag till beslutet Bilaga 1. Beredningens protokoll, daterat den 22 maj 2017. 
 Bilaga 2. Förslag till reviderat miljö- energi- och vindkraftprogram.   
 
Beredningens förslag 1. Bilagt förslag till miljö- och energiprogram skickas till kommunfullmäktige 

för antagande, via kommunstyrelsen. 
 

 2. Beredningen föreslår att programmet utvärderas och revideras senast 
år 2022. 

 
Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

 
1. Bilagt förslag till reviderat miljö- och energiprogram för Båstads kommun 
antas.  
 
2. Programmet utvärderas och revideras senast 
år 2022.     
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2017-05-30 

Handläggare: Linda Wahlström 

Dnr: KS 000428/2017-800 

Till: Kommunfullmäktige 

Antagande av miljö- och energiprogram 2012-2022 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Bilagt förslag till miljö- och energiprogram skickas till kommunfullmäktige för anta
gande, via kommunstyrelsen. 

2. Beredningen föreslår att programmet utvärderas och revideras senast 
år 2022. 

Sammanfattning av ärendet 

1 (2) 

Kommunfullmäktige beslutade 2016-12-14 att aktualisera miljö- energi- och vindkraftspro
grammen. Programmen har nu setts över och reviderats av en tillfällig beredning. De tre pro
grammen har slagits samman till ett program som kallas miljö- och energi program. 

Syftet med miljö- och energiprogrammet är att redogöra för de politiska ställningstaganden 
som ska vara vägledande för arbetet inom dessa områden i Båstads kommun. 

Programmet presenterar kommunens strategiska inriktningsmål för att långsiktigt och ur ett 
hållbart perspektiv säkerställa framtidens behov och säkra generationsmålet 

I förslaget fokuseras på att, ur ett brett perspektiv, öppna för ett ökat självförsörjande av lokalt 
producerad återvinningsbar energi, samt att finna former för att tillvarata utvecklingen av mil
jöförbättrande åtgärder på kommunal nivå. Detta har som mål att minimera den kommunala 
verksamhetens miljöpåverkan och samtidigt agera som föregångsman för kommunens invå
nare. 

Arbetet i beredningen har varit präglat av att målinriktat finna lösningar och formuleringar 
som överensstämmer med den samlade politiska viljan. Tydlighet och enkelhet har eftersträ
vats för formuleringarna i planen. Särskild vikt har lagts på att skapa övergripande med ändå 
meningsfulla målsättningar att arbeta efter i tillämpningen av miljö- och energifrågor som är 
öppna för framtida utveckling. 

Beredningen har en önskan om att en något förenklad version tas fram av förvaltningen. En 
sådan bör finnas tillgänglig på kommunens webbplats och i utskivet form på bland annat 
kommunkontor och bibliotek för att kommunens invånare och andra intresserade enkelt 
kunna tillgodogöra sig informationen. 
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Kjel Stridh (BP) 
Beredningens ordförande 

Beslutet ska expedieras till: 
Kommunkansliet, Kommunikationsavdelningen. 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Beredningens protokoll, daterat den 22 maj 2017. 

2 (2) 

l~LuJJ~~ 
Linda Wahlström 
Beredningens sekreterare 

Förslag till reviderat miljö- energi- och vindkraftprogram. 
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1JiJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Tillfällig beredning för översyn av miljö
energi- och vindkraftsprogrammen 

§2 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-05-22 

Dnr KS 000428/2017-800 

Beslut angående revidering av miljö- energi- och 
vi n d kraftsprogram men 

Sida 

3 av 3 

Beskrivning av ärendet Kommunfullmäktige beslutade 2016-12-14 att aktualisera miljö- energi- och 
vindkraftspro grammen. Programmen har nu setts över och reviderats av en 
tillfällig beredning. De tre programmen har slagits samman till ett program som 
kallas miljö- och energi program. Syftet med programmet är att presentera den 
politiska viljeinriktningen för miljö- och energiarbetet i Båstads kommun. 

Beslut Beredningen beslutar: 

l. Bilagt förslag till miljö- och energiprogram skickas till kommunfullmäktige 
för antagande, via kommunstyrelsen. 

2. Beredningen föreslår att programmet utvärderas och revideras senast 
år 2022. 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

C?t- 10 
\J/ 
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Miljö- och energiprogram för 
Båstads kommun 2012- 2022 

Tillfälliga beredningen för översyn av miljö- energi- och vindkraftsprogrammen 

Båstads kommun skapar ett bättre sätt att leva 
genom att vara en attraktiv förebild, 

på alla sätt i alla sammanhang. 

Båstads kommun - Ett bättre sätt att leva 
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Inledning 
Miljö- och energiprogrammet är ett vägledande och värdegrundande dokument. 
Programmet är tänkt kunna vara inspiration till privatpersoner och näringsliv. 
Kommunen ska vara föregångare i såväl miljö- som energiarbetet och visa vilka 
positiva effekter detta får på det ekologiska, sociala och ekonomiska planet. Det 
bidrar till att göra Båstads kommun till en attraktiv plats att bo och bedriva 
verksamhet i. 

Båstads kommun har stora värden i sina omgivningar. Dessa tillgångar måste skötas 
ur ett långsiktigt och hållbart perspektiv för att säkerställa framtidens behov och 
säkra generationsmålet. För att nå en långsiktig och hållbar utveckling måste hänsyn 
tas till såväl ekologi som ekonomi men även det sociala perspektivet. 

Miljö- och energiprogrammet är ett strategiskt inriktningsdokument som pekar ut 
inriktningen för Båstads kommun. Miljöprogrammet ska användas som en 
utgångspunkt i styrning av miljö- och hållbarhetsfrågor i verksamheterna. 

Generationsmålet - ett övergripande mål 

Generationsmålet är det övergripande mål som ska styra miljöpolitiken i Sverige. 
Det innebär att de stora utmaningarna som finns inom miljöområdet ska vara lösta 
till nästa generation utan att öka de negativa miljö- och hälsoeffekter på platser 
utanför Sverige. Generationsmålet har också som mål att kunskapen om 
ekosystemtjänster måste öka på grund av dess centrala roll i arbetet med miljömål 
och hållbar utveckling. För att nå generationsmålet har Sverige satt upp 16 
nationella miljökvalitetsmål att arbeta med. 

Det nationella miljöarbetet utgör grund för att ställa om till ett mer hållbart 
samhälle. 
De nationella målen innebär varierande utmaningar för landets kommuner. 

De regionala målen i Skåne 
Länsstyrelsen i Skåne har ansvar för att ta fram och följa upp de regionala miljömålen 
för Skåne. De regionala miljömålen är baserade på de nationella målen, men är 
anpassade efter de förutsättningar och utmaningar som finns i Skåne. 

De främsta utmaningarna för Skåne är: 

• Hållbara transporter. 

• Hänsyn till Skånes hav, sjöar, och vattendrag. 

• Hushållning med Skånes mark- och vattenresurser. 

• Skydd av Skånes natur- och kulturvärden. 

• Hållbar konsumtion. 
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De lokala miljö- och energimålen för Båstads kommun 
De regionala målen är en viktig utgångpunkt för de kommunala miljömålen. 

I kommunens långsiktiga arbete med att uppnå såväl de regionala som de nationella 
miljökvalitetsmålen är det viktigt med en tydlig lokal anknytning och förankring. 

En framgångsfaktor vid strategiskt utvecklingsarbete är den enskilde individen, vilket 
understryker vikten av tydliga och påtagliga lokala mål för miljöarbetet 

Båstads kommun arbetar med fem övergripande områden som är av stor vikt för 
Båstads kommun och baseras på de nationella miljökvalitetsmålen. 

De fem övergripande områdena är: 

• Vatten 

• Natur & ekosystem 

• Energi och klimat 

• Transporter 

• Bebyggd miljö 

Ett antal strategiska inriktningsmål finns framtagna vilka beskrivs under respektive 
område. I en direkt anslutning till inriktningsmålen beskrivs vad de innebär för 
Båstads kommun. 

De lokala målen är en viljeinriktning för Båstads kommun. Arbetet med dessa frågor 
har alltid sin grund i lagstiftningen genom bland annat miljö balken, vilken 
kompletteras med regionala och lokala miljömål för att bilda en helhet i Båstads 
kommun. 

Planering, genomförande och uppföljning av programmet 
Programmet ligger till grund för vad som ska nås i det långsiktiga genomförandet av 
miljö- och energifrågor i Båstads kommun. 
Kommunstyrelsen och berörda nämnder ansvarar för att programmets innehåll 
beaktas vid upprättande av nämndsplanerna. 
Förvaltningen upprättar därefter verksamhetsplaner för kommunens olika 
verksamheter baserat på nämndsplanerna. 
I samband med kommunens årsredovisning upprättas ett miljö bokslut. 
Kommunfullmäktige utvärderar programmet och beslutar när det ska revideras, dock 
senast 2022. 
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Målstyrning 

Exempelvis budget. 
översiktsplan, inriktnings· 
dokument. program, 
policymm. ~ 
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Kommunstyre l ~en 

och näm11der 

Förvaltn ing 

Medarbetare 

Modellen visar hur målstyrningsprocessen reglerar arbetet i Båstads kommun. 
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~ Vatten 
Vårt viktigaste livsmedel är vatten. En trygg dricksvattenförsörjning förutsätter att yt
och grundvatten skyddas mot bland annat överuttag och närsalter. Det ger effekter och 
ställer krav inom många områden, som till exempel jordbruk och avlopp. Båstads 
kommun ska vara öppen för nya, alternativa metoder att rena vatten och minska utsläpp 
för att därigenom bevara kust- och vattendrag. Båstads kommun tillhör Västerhavets 
vattendistrikt och miljöarbetet ska inriktas på att under perioden nå upp till de 
målsättningar som finns från Havs- och Vattenmyndigheten. 

1. Grundvatten av god kvalitet. 
Grundvattnets kvalitet ska vara anpassad till respektive användningsområde som t. ex. 
dricksvatten och bevattning samt bidra till en god livsmiljö för växter och djur i sjöar och 
vattendrag. Åtgärder ska utredas och vidtas för att genom tillsyn och information 
förbättra kvaliten och tillgång på kommunens grundvatten. 

2. Dricksvatten av god kvalitet. 
Allt dricksvatten inom den geografiska kommunen ska vara godkänt och utan anmärkning. 

3. Minskad övergödning. 
Halterna av gödande ämnen i mark och vatten ska inte ha någon negativ inverkan på 
människors hälsa eller förutsättningar för biologisk mångfald. 

4. Hantering av dagvatten för att minimera utrinningen av skadliga ämnen. 
Hanteringen ska göras utan att detta har en negativ inverkan på människors hälsa och 

förutsättningar för biologisk mångfald. 

5. skyddszoner kring vattendrag och sjöar. 
Genom att införa skyddszoner kan man förhindra bortspolning av näringsämnen, 

minimera erosion och förhindra övergödning. skyddszoner kan också minska läckaget av 

gödande ämnen. På lång sikt kommer det att leda till friskare vatten och ett friskare hav. 

6. Arbeta för en levande kust och ett levande hav. 
Våra hav ska ha en långsiktigt hållbar produktionsförmåga och den biologiska mångfalden 
ska bevaras och hänsyn ska tas till kulturarvet. Båstads kommuns kust ska ha en hög grad 
av biologisk mångfald, upplevelsevärden samt natur- och kulturvärden. Kommersiell 
näring, rekreation och annat nyttjande av hav och kust bedrivs så att en hållbar utveckling 
främjas. Särskilt värdefulla områden ska skyddas mot ingrepp och andra störningar. Detta 
ska ske i samråd med andra kommuner och haLaholmsbukten och skälderviken som 
fokusområden Det innebär att det ska vara godkänt badvatten året runt och att 
störningar från trafik på vattnet ska vara försumbara inom särskilt känsliga och utpekade 
kustområden. 

7. Förorening av mark-, yt- och grundvatten ska minimeras. 
Halterna av naturfrämmande ämnen ska vara nära noll och deras påverkan på 

människors hälsa och ekosystemen är försumbar. Halterna av naturligtförekommande 

ämnen är nära bakgrundsnivåerna. 
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~ Natur & Ekosystem 
1. Främja biologisk mångfald. 
Andelen äng- och betesmark ska bevaras och förvaltas på ett sätt som bevarar deras 
värden. Arealen hävdad ängsmark bör utökas och valet av djur och perioden av hävd är 
extra viktiga att ta hänsyn till. Flyttningskorridorer för växter och djur ska bevaras och 
nya ska skapas. Nyckelbiotoper och viktiga naturområden ska sammanbindas på ett 
sådant sätt att en naturlig spridning kan ske. Inriktningen bör vara att vattendrag och 
dagvattenhantering inte kulverteras och attvandringshinder för fisk ska undanröjas. 

2. Andelen ekologisk odlad mark ska öka och möta det regionala miljömålet. 
Vid nya arrendeavtal ska kommunen verkaför att jorden brukas ekologiskt och att 

skyddsvärd bruksmark bevaras. Minimera spridningen av naturfrämmande ämnen i 

naturen och underlätta för målet att främja den biologiska mångfalden. 

3. Anlägga nya våtmarker och vid behov restaurera befintliga. 
Våtmarker främjar den biologiska mångfalden och utgör ett naturligt habitat för många 
arter som idag på många ställen helt är borta. Våtmarker kan ocksåfungera som 
näringsfällor och bidrar därmed till att målet minskad övergödning ska kunna uppnås. 

4. Bevarande av Båstads kommuns kustbiotoper. 
Hela Bjärehalvön är kantad av en unik kust med många skyddsvärda naturområden Det 

är många av kuststräckorna som är skyddade under bl. a. naturreservat. Detta innebär att 

förutom att skydda de ekologiskaförutsättningarna också skyddar Båstads kommuns 

unika landskapsbild. 

5. Bevara och utveckla Båstads kommuns naturvårdsområden. 
Beakta kulturarv, rekreationsområden och grönstrukturytor vid exploatering. Utveckla 

vandringsleder och cykelstråkför att få synergier mellan folkhälsa, miljö och upplevelser. 

Detta ska göras på ett sätt med minimal påverkan på omgivningen. 

6. Levande skogar 
Arealen äldre lövrik skog, gammal skog och mängden död ved ska förstärkas. Med 

förstärkas menas att förvaltningen av skogar ska ske på ett sätt som gynnar biologisk 

mångfald och naturvärden. 

7. Minskad resursanvändning och ölmd återvinning. 
Ökad andel återvinning och återbruk i hela kommunen. Andelen avfall ska minimeras. 

Avfallet ska källsorteras och matavfallet ska gå till biogasproduktion 
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>- Energi och klimat 

Den energi som används i Båstad kommun ska komma från uthålliga, förnybara 
energikällor. Att producera el lokalt i Båstad ökar försörjningstryggheten och minskar 
sårbarheten på energisystemet. Tillförseln av förnybar energi motsvarar den mängd 
energi som kommunen använder och ska på sikt vara producerad inom kommunen. 
Energianvändningen är resurssnål och effektiv. 

Det är därför viktigt att Båstads kommun främjar produktion av förnyelsebar energi 
genom engagemang i projekt inom området. Från kommunledningens sida bör man 
tydligt fokusera på att utforska möjligheter till olika former av energiproduktion. 

1. Självförsörjandegraden av förnybar elenergi i byggnader som ägs eller brukas av 
kommunen ska öka. 
Främja och stimulera småskalig förnybar e/produktion. Ta tillvara på Båstads kommuns 

kustnära läge och möjlighet till varierad energiproduktion. 

2. Halverad energianvändning per kvadratmeter för kommunens ägda eller 
förhyrda fastigheter. 
Energieffektiviseringsåtgärder prioriteras och i det räknas åtgärder in riktat mot såväl 

byggnation som beteende. Detta ska resultera i att energianvändningen per kvadratmeter 
ska halveras jämfört med mätningarna 2011 snarast möjligt med hänsyn till ekonomiska 

förutsättningar och teknologisk utveckling. 

3. Kommunens verksamheter ska vara 100% fossilbränslefri i all 
energianvändning. 
Fossilbränsle för uppvärmning ska fasas ut snarast möjligt. Främja och stimulera 
utbyggnad av förnybar energiproduktion med hänsyn till ekonomiska förutsättningar och 
teknologisk utveckling. 

4. Förnyelsebar energiproduktion inom kommunen befrämjas. 
Kommunen bidrar aktivt till att underlättaför enskilda och verksamheter attvidta 
åtgärder för att producera egen energi på de sätt som är möjligt. Åtgärder för att 
underlätta utbyggnad av småskalig energiproduktion befrämjas. 

5. Kommunen informerar aktivt om effektiv energianvändning. 
Kommunen informerar fortlöpande om utveckling av förnyelsebar småskalig 
energiproduktion. Förevisningar av tillgängliga och nya tekniker demonstereras på 
offentlig plats tillsammans med råd om hur man som enskild kan minska sin 
energianvändning. 
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Riktlinjer för småskalig energiproduktion 
Den politiska viljan är styrande för etablering inom kommunen. Därför följer en 
kortfattad summering av de idag aktuella teknikerna för småskaliga elproduktion med 
ett förtydligande av hur man bör förhålla sig till dessa vid nyetablering. Grundprincipen 
ska vara att det är upp till den sökande att göra en saklig prövning hos berörda 
myndigheter, oavsett typ av produktion. Den kommunala bedömningen ska vara att 
etableringen följer rättspraxis samt att dialog genomförs med boende i närområdet 
inför större påverkan av landskapsbilden. Initiativ till etablering av förnybar 
energiproduktion ses som positivt i områden som utpekas av översiktsplan eller andra 
politiska program. 

Vindkraft 
I Båstad är endast landbaserade verk aktuella, eftersom det inte anses lämpligt att 
bygga vindkraftsparker i Laholmsbukten eller skälderviken. Vindkraftverkens tekniska 
utveckling gör att verken kan producera större mängder el energi än tidigare. Den 
ökade navhöjden gör dessutom att platser som inte tidigare varit aktuella för vindkraft 
nu har blivit det. Efterfrågan på vindkraftverk är stor över hela världen. 

Här behandlas bara de typer där kommunen har inflytande i ansökningsprocessen. 

Miniverk och gårdsverk 
Ett miniverk definieras som ett enstaka vindkraftverk med en totalhöjd på maximalt 
20meter vars rotordiameter understiger 3 meter. För att bygga ett sådant 
vindkraftverk krävs inga bygglov enligt plan- och bygglagen. 

Ett gårdsverk definieras som ett vindkraftverk med en totalhöjd på 20-50 m, eller ett 
mindre verk vars rotordiameter överstiger 3 m. För att bygga ett sådant 
vindkraftverk krävs bygglov enligt plan- och bygglagen med tillhörande förordning. 

Kommunens inriktning är att mini- och gårdsverk planeras och byggs främst i 
anslutning tilllantbruk och industriområden. 

Mini- och gårdsverk kan planeras och byggas i anslutning till byar och 
sammanhållen bebyggelse när samfälligheter är sökande. 

Medelstor anläggning 
En medelstor anläggning definieras som ett enstaka vindkraftverk med en totalhöjd 
som överstiger 50 meter inklusive rotorblad eller en grupp om fler än två 
vindkraftverk 

Den politiska viljan är att nya områden för medelstora vindkraftverk inte är 
önskvärt, utan då bör man istället arbeta med mindre förtätning av nuvarande 
områden. Vid projektering av nya områden ska det finnas en tydlig förankring hos 
den del befolkningen som påverkas av vindkraftverken. 

Definition av vindkraftstyper 

Energimyndigheten har i samverkan med 20 andra svenska myndigheter tagit fram 
definitioner av vindkraftverk och har sitt ursprung från www. vindlov.se 
(2017-04-03). 

128



solkraft 

Solfångare och solceller har idag relativt låg lönsamhet. Mycket tyder på att denna 
kommer att öka i framtiden genom ökande energipriser och lägre 
produktionskostnader. Forskning pågår på integrerade system med solceller och 
solfångare, vilket kan innebära ett tekniksprång när tekniken är utvecklad och finns 
kommersiellt tillgänglig. 
Malenbadet har sedan solvärmeinvesteringen visat stora besparingar för kommunen 
och är ett gott exempel på ambitionerna att minska energiåtgången för kommunens 
byggnader. 
På Strandängsskolan finns en solcellsanläggning som visar goda resultat i förhållandet 
mellan investeringskostnader och energiproduktion. Eventuellt krävs ekonomiska 
styrmedel för att uppnå målet om självförsörjande inom kommunen. 

~ Transporter 

Transportsektorns utveckling med nya tågförbindelser i kommunen öppnar upp nya 
möjligheter för energieffektiva transporter. Det är något som aktivt utnyttjas för att 
minska vägbundna transporter och öka nyttjande av kollektivtrafiken. 

1. Prioritera och främja gång-, cykel- och kollektivtrafik. 
Gång- och cykeltrafik ska prioriteras. Detta innebär bland annat att binda ihop 
kommunens tätorter med cykelvägar. Kollektivtrafiken bör byggas ut och förbättras. 
Detta bör i stor utsträckning göras i samarbete med externa aktörer och angränsande 
kommuner. 

2. Effektivisering av transporter för kommunens verksamheter. 
I upphandling tas särskilt hänsyn till transporter. Närproducerade råvaror 
eftersträvas så långt som möjligt. 
Användning av tekniska innovationer som medför mindre resande, eller användning av 
transportsektorn främjas. 

3. Ersätta fossila och främja förnybara bränslen. 
Båstads kommun ska vara helt fossilbränslefri i alla transporter kommunen äger eller 
nyttjar til/2022. Fordon som drivs av förnybara bränslen ska prioriteras och 

användande av dessa framför fossilbränsledrivna fordon ska stimuleras. 

4. Utsläpp av kväveoxid, svaveloxid, marknära ozon och VOC ska 
minimeras. 
Områden med högre värden ska prioriteras för att åtgärder ska kunna sättas in. 
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>- Bebyggd miljö 

Att bygga och planera energieffektivt är att bygga och planera för framtiden. Därför är 
det viktigt att investera i kommunens fastigheter, men också informera och vägleda 
kommuninvånarna om energieffektiva fastighetsåtgärder. Framtidssäkring av ny 
bebyggelse bör ses över där inventering av lägsta höjd över nuvarande havsnivå är ett 
exempel på hänsyn som bör vägas in. 

1. All nybyggnation ska vara energi- och resurseffektiv och med ett 
hållbarhetsperspektiv. 
Tillgängligheten för gång- och cykeltrafik ska prioriteras tillsammans med närheten till 

kollektivtrafik. Val av material ska utredas för att nybyggnationen ska kunna ske på ett 

så miljöanpassat och resurssnålt sätt som möjligt. Dessa kriterier ska vara aktuella 

under byggnadernas hela livslängd. Utbyggnad ska göras utan att det har negativ 

inverkan på människors hälsa ochförutsättningar för biologisk mångfald. 

2. Bebyggd miljö ska bli mer hälsofrämjande, miljöanpassad och tillgänglig 
för alla. 
Grönstruktur och tätortsnära rekreation skaförbättras och utvecklas. Inomhusmiljön i 

kommunens nyttjade fastigheter och lokaler ska inte påverka hälsan negativt. 
Bullerstörningar ska vara kartlagda och åtgärdade. Då det krävs större åtgärder ska 

en åtgärdsplanför bullersanering finnas. 

Radonförekomster ska vara kartlagda. 

3. Effektiva och miljövänliga avlopp. 
Enskilda och kommunala avlopp ska vara godkända enligt miljöbalken och styrande 
förordningar. De ska vara effektiva i rening och upptag av gödande ämnen. 

4. Hållbar förtätning före utbredning vid exploatering och nybyggnation 
Vid exploatering ska skyddsvärda naturområden god jordbruksmark, strand- och 

kustvärd e, samt kulturarv i ett brett perspektiv särskilt skyddas. Kulturarv i ett brett 

perspektiv innefattar allt från kulturbyggnader till ängsmarker. 

5. Minskad användning av naturfrämmande och hälsovådliga ämnen. 
Miljömärkta produkter ska väljas och detta ska ske i upphandlingsskedet En 
inventering av kemikalier ochfarliga ämnen ska genomföras inom alla kommunens 
verksamheter. 
En plan ska också upprättas för hur dessa ska hanteras. 

6. Elektromagnetiska fält från kraftledningar, radio- och mobilmaster och 
andra strålkällor får ej överskrida godkända rekommendationer från statliga 
myndigheter. 
Särskild hänsyn ska tas vid förskolor och skolor eller andra platser där barn och unga 

regelbundet vistas i organiserad form. 
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Ordlista och definitioner för Båstads kommuns energi- och miljöprogram: 

Bakgrundsnivå- De koncentrationsnivåer som förekommer naturligt i naturen utan 
mänsklig påverkan. 

Biologisk mångfald- variationsrikedomen bland levande organismer i alla miljöer 
(inklusive landbaserade, marina och andra akvatiska ekosystem) samt de ekologiska 
komplex i vilka dessa organismer ingår; detta innefattar mångfald inom arter, mellan 
arter och av ekosystem (definition från Konventionen om biologisk mångfald, 1993). 

Död ved - Död ved får man genom att lämna döda träd och buskar orörda. Flyktiga 
organiska föreningar - Organiska föreningar som lätt förångas vid rumstemperatur. 
Har i sig hälso- och miljöeffekter och viktigt i bildandet av marknära ozon. 

Fossila bränsle - Energikällor i form av kolväten från äldre geologiska perioder. Dessa 
omfattar främst naturgas, petroleum och kol. 

Habitat- Ett habitat är en miljö där en viss växt- eller djurart kan leva. Bara för att 
miljön finns innebär det inte att arten finns där, men avsaknaden av miljö innebär alltid 
att arten inte finns. 

Hävd- När man hävdar mark innebär detta att man stör växtligheten genom till 
exempel djurbete eller slåtter. 

Kustbiotop- En biotop är en typ av omgivning, med naturliga gränser, där vissa växt
eller djursamhällen hör hemma, den utgör alltså artens habitat. En kustbiotop är till 
exempel en strandäng eller strandklippor. 

Marknära ozon - Ozon som bildas nära markytan och är skadligt för växter och djur. 
Bildas bland annat när solljus möter bilavgaser, så som kväveoxider och lättflyktiga 
organiska föreningar. 

Naturfrämmande ämnen- Ett ämne som är nyskapat av människan eller vars 
förekomst i naturen helt beror på människa. 

skyddszon- En permanent vegetationsbevuxen remsa längs ett vattendrag eller en 
sjökant för att minska utrinningen av gödande ämnen och för att gynna den biologiska 
mångfalden. Riktlinjen brukarvara 6 meters bredd. 

VOC - Flyktiga organiska föreningar. 

Övergödning- Halten av växtnäringsämnen är på nivåer som är högre än 
bakgrundsnivåerna. Vanligtvis pratar man om kväve och fosfor i 
övergödningssammanhang. 
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Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

2017-06-07 1 av 1 

KS § 165 Dnr KS 001362/2016 - 700 

Kriterier för trygghetsboende i Båstads kommun 

Beskrivning av ärendet Den 5 september 2016 tog vård- och omsorgsnämnden beslut om 
medfinansiering av värd/värdinna och gemensamhetslokal till Malens 
trygghetsboende i Båstad. I samband med beslutet fick förvaltningen i uppdrag 
att ta fram kriterier för trygghetsboende i Båstads kommun. Förvaltningen har 
tagit fram villkor som ska gälla för trygghets boenden i Båstads kommun. 
Kommunala pensionärsrådet (KPR) har tagit del av kriterierna och de 
motsvarar det som KPR tidigare framfört som önskemål. 

Ärendet har tidigare återremitterats på först kommunstyrelsen 2017-11-30 
och senast på kommunfullmäktige 2017-03-29.       

Underlag till beslutet Protokollsutdrag från vård- och omsorgsnämndens sammanträde 2017-04-24, 
§ 48, med bilagd tjänsteskrivelse från förvaltningen.
Förslag till kriterier för trygghetsboende i Båstads kommun. 

Förvaltningens och 1. Kriterier för trygghetsboende i Båstads kommun (daterad 2017-04-12)
vård- och omsorgs- godkänns enligt bilaga. 
nämndens förslag 

2. Justeringar och förändringar i kriterierna för trygghetsboende delegeras till
Vård och omsorg. 

Yrkanden Uno Johansson (C): Ändringsyrkande att på sidan 2 i kriterierna, under rubrik 
”Kriterier för medfinansiering” och med underrubrik ”Trygghetsboendets 
belägenhet”, stryks meningen ” Alternativt ska hyresvärden bistå med resurser 
för att detta ska kunna uppnås”.   

Thomas Andersson (L): Bifall till Uno Johanssons ändringsyrkande. 

Propositionsordningar Ordföranden ställer proposition på vård- och omsorgsnämndens förslag med 
framfört ändringsyrkande av Uno Johansson och finner att kommunstyrelsen 
beslutat bifalla desamma.      

Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Kriterier för trygghetsboende i Båstads kommun godkänns enligt bilaga efter
följande justering: 

På sidan 2 i kriterierna, under rubrik ”Kriterier för medfinansiering” och med 
underrubrik ”Trygghetsboendets belägenhet”, stryks meningen ” Alternativt 
ska hyresvärden bistå med resurser för att detta ska kunna uppnås”.   

2. Justeringar och förändringar i kriterierna för trygghetsboende delegeras till
Vård och omsorg. 
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Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2017-06-07 1 av 1 

 

 

KS § 167  Dnr KS 000385/2017 - 905 

Erbjudande om delägarskap i Inera AB 

 
Beskrivning av ärendet Företaget Inera AB bildades 1999 och har hittills ägts gemensamt av alla 

landsting och regioner och verksamheten har varit inriktad på utveckling av e-
hälsa. Verksamheten riktar sig till både invånare och medarbetare inom vård 
och omsorg. Genom bolaget sker samverkan kring gemensamma lösningar, 
gemensam infrastruktur och stöd för digitalisering. Kommunen har nu 
erbjudits att förvärva fem aktier i Inera AB och på så sätt bli delägare i företaget 
för att enklare kunna använda sig av företagets tjänster.  

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Daniel Kling, daterad 2017-05-05. 

Bilaga 1. Aktieöverlåtelseavtal. 
 Bilaga 2. Anslutningsavtal. 
 Bilaga 3. Aktieägaravtal. 
 Bilaga 4. Bolagsordning. 
 Bilaga 5. Ägardirektiv. 
 Bilaga 6. Årsredovisning Inera AB 2015.    
 
Förvaltningens och  1. Av SKL Företag AB förvärva 5 (fem) aktier i Inera AB för en köpeskilling om 
arbetsutskottets förslag 42 500 kronor, i enlighet med aktieöverlåtelseavtalet. 
 
 2. Godkänna i ärendet redovisat aktieägaravtal och att inträda som part i 

aktieägaravtalet genom redovisat anslutningsavtal. 
 
Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

 
1. Av SKL Företag AB förvärva 5 (fem) aktier i Inera AB för en köpeskilling om 
42 500 kronor, i enlighet med aktieöverlåtelseavtalet. 
 
2. Godkänna i ärendet redovisat aktieägaravtal och att inträda som part i 
aktieägaravtalet genom redovisat anslutningsavtal.    
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 Tjänsteskrivelse  
 

 

1 (2) 

 
Datum: 2017-05-05 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Daniel Kling 

Dnr: KS 000385/2017 – 905 
 
 

Förvärv av aktier i Inera AB 
 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
1. Av SKL Företag AB förvärva 5 (fem) aktier i Inera AB för en köpeskilling om 
42 500 kronor, i enlighet med aktieöverlåtelseavtalet. 
 
2. Godkänna i ärendet redovisat aktieägaravtal och att inträda som part i 
aktieägaravtalet genom redovisat anslutningsavtal.      
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Företaget Inera AB bildades 1999 och har hittills ägts gemensamt av alla landsting 
och regioner och verksamheten har varit inriktad på utveckling av e-hälsa. 
Verksamheten riktar sig till både invånare och medarbetare inom vård och omsorg. 
Genom bolaget sker samverkan kring gemensamma lösningar, gemensam 
infrastruktur och stöd för digitalisering. Kommunen har nu erbjudits att förvärva fem aktier i 
Inera AB och på så sätt bli delägare i företaget för att enklare kunna använda sig av företagets 
tjänster.    
 
Bakgrund 
Frågan om ändrat ägande och ändrad verksamhetsinriktning för Inera AB har 
diskuterats under många år. Inte minst har företrädare för landsting och regioner 
uttalat sitt stöd för en förändring som innebär att verksamheten breddas och även 
omfattar kommunerna samt ger en närmare anknytning till SKL:s arbete med 
verksamhetsutveckling. Efter en omfattande förankrings- och beslutsprocess beslutade 
styrelsen för SKL den 7 oktober 2016 att godkänna att SKL Företag AB förvärvar 
merparten av aktierna i Inera AB. Samtliga landsting och regioner har sedan dess 
fattat beslut om att sälja 145 av sina 150 aktier i Inera AB. Efter den formella 
tillträdesdagen 16 mars 2017 kan nu landets kommuner erbjudas att köpa fem aktier 
vardera och bli delägare på samma villkor som landsting och regioner. 
 

Aktuellt 
Den ändrade inriktningen för bolaget finns formulerad i aktieägaravtal, bolagsordning 
och ägardirektiv. Styrningen över bolaget sker genom ägarråd och bolagsstämma. I 
bolagsstyrelsen finns 15 ledamöter, med politiska företrädare – sex från 
kommunsidan, sex från landsting/regioner samt tre tjänstemän. 
 
Hittills har Ineras verksamhet alltså varit inriktad på hälso- och sjukvårdsområdet, 
men genom det breddade ägandet ska bolaget kunna verka inom betydligt fler 
verksamhetsområden, till exempel skola, omsorg och samhällsbyggnad. 
 
Genom att kommunen blir delägare i företaget, blir det möjligt att köpa tjänster från 
Inera AB, utan föregående upphandling (genom det så kallade Teckal-undantaget i 
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upphandlingslagstiftningen). Som delägare kan kommunen också vara med och 
påverka utvecklingen av digitalisering i offentlig sektor. Ett breddat ägande ligger 
också i linje med SKL:s uppdrag är att främja och stödja samverkan mellan 
medlemmarna i verksamhetsutveckling genom digitala lösningar. 
 
 
 
 
Kommunledningskontoret 
Daniel Kling, Nämndsekreterare 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
SKL Företag AB: inera@skl.se 
IT-avdelningen 
Ekonomiavdelningen 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Bilaga 1. Aktieöverlåtelseavtal 
Bilaga 2. Anslutningsavtal 
Bilaga 3. Aktieägaravtal 
Bilaga 4. Bolagsordning 
Bilaga 5. Ägardirektiv 
Bilaga 6. Årsredovisning Inera AB 2015   
 
Samråd har skett med: 
Anders Björk, IT-chef 
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Detta aktieöverlåtelseavtal ("Avtalet") har denna dag ("Avtalsdagen") ingåtts av och mellan: 

A) SKL Företag AB, organisationsnummer 556117-7535 ("Säljaren"); 

B) [KOMMUN] ("Köparen"). 

Envar av Säljarna och Köparen benämns i det följande var för sig som "Part" och gemensamt som 

"Parterna". 

1. BAKGRUND 

1.1 Säljaren äger aktier i Inera AB, organisationsnummer 556559-4320 ("Bolaget") i vilket bolag 

samtliga Landsting och Regioner samt – efter tillkommande köp – ett antal kommuner äger 

aktier.  

1.2 Säljaren är villig att till Köparen överlåta 5 (fem) aktier ("Aktierna") i Bolaget och Köparen 

önskar förvärva Aktierna från Säljaren. Aktiebrev avseende Aktierna har ej utfärdats.  

1.3 Mellan befintliga aktieägare i Bolaget gäller ett aktieägaravtal ("Aktieägaravtalet") vilket 

Köparen genom särskilt anslutningsavtal ska biträda.  

1.4 Mot ovanstående bakgrund har Parterna nu ingått detta Avtal. 

2. ÖVERLÅTELSE OCH TILLTRÄDE 

2.1 Tillträdet av Aktierna enligt detta Avtal ("Tillträdet") ska ske den dag som Parterna 

gemensamt bestämmer ("Tillträdesdagen").  

2.2 På Tillträdesdagen ska Säljaren överlåta Aktierna till Köparen och Köparen förvärva från 

Säljaren Aktierna mot att Köparen erlägger Köpeskillingen. 

2.3 Aktierna överlåts med alla därtill hörande rättigheter och fria från alla belastningar, med 

undantag för belastningar som framgår av Bolagets bolagsordning respektive 

Aktieägaravtalet. 

3. KÖPESKILLING  

3.1 Köpeskilling 
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3.1 Köpeskillingen för Aktierna ska uppgå till 42 500 kronor ("Köpeskillingen"). 

4. VILLKOR FÖR TILLTRÄDET AV AKTIERNA 

4.1 Tillträdet av Aktierna är villkorat av att Köparen senast vid Tillträdet biträtt Aktieägaravtalet 

enligt punkt 1.3 ovan. 

 

5. KÖPARENS GARANTIER 

Köparen garanterar att Köparen är behörig att ingå och fullfölja sina åtaganden enligt Avtalet 

och Aktieägaravtalet såväl per Avtalsdagen som per Tillträdesdagen.   

6. SÄLJARNAS GARANTIER  

6.1 Säljaren lämnar följande garantier till Köparen ("Garantierna") vilka lämnas per Avtalsdagen 

och per Tillträdesdagen: 

(a) Bolaget är ett svenskt aktiebolag som är vederbörligen registrerat i enlighet med 

gällande svensk lagstiftning;  

(b) Aktierna är fullt betalda och Säljaren är ägare till Aktierna.   

7. BEGRÄNSNING AV SÄLJARNAS ANSVAR 

7.1 Vid brott mot någon av Säljarens Garantier eller vid annat brott av Säljaren mot detta Avtal 

har Köparen ersättning med ett belopp som motsvarar den Skada (krona för krona) som 

Köparen lidit på grund av brottet. 

7.2 Detta avtal är den fullständiga och enda regleringen av Köparens förvärv av Aktierna och 

Köparen bekräftar att Köparen avstår från att göra gällande varje slag av anspråk till följd av 

förvärvet på annan grund än som anges i detta Avtal.  

7.3 Vid brott mot någon av Säljarens Garantier eller vid annat brott av Säljaren mot detta Avtal 

har Köparen ersättning med ett belopp som motsvarar den Skada (krona för krona) som 

Köparen lidit på grund av brottet. 

8. ÖVRIGT 

8.1 Överlåtelse 

Part får inte överlåta, delegera, vidareavtala eller på annat sätt överföra eller pantsätta eller 

skapa någon belastning över några av sina rättigheter eller skyldigheter hänförliga till detta 

Avtal, utan att dessförinnan ha erhållit de andra Partens skriftliga medgivande.  

8.2 Kostnader 
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Utöver vad som uttryckligen överenskommits enligt detta Avtal, ska alla kostnader och 

utgifter som uppkommit i samband med förhandlingen, förberedelsen och ingåendet av 

detta Avtal betalas av den Part som ådragit sig sådana kostnader och utgifter. Inga kostnader 

avseende transaktionen ska bäras av Bolaget.  

8.3 Fullständig reglering 

Detta Avtal utgör Parternas fullständiga reglering av samtliga de frågor som Avtalet berör och 

detta Avtal ersätter samtliga tidigare skriftliga eller muntliga förhandlingar, avtal och 

överenskommelser rörande samtliga de frågor som Avtalet berör.  

8.4 Ändringar 

Ändringar av och tillägg till detta Avtal ska endast betraktas som giltiga om de gjorts 

skriftligen och vederbörligen undertecknats av Parterna. 

 

 

 
Detta Avtal har upprättats och undertecknats i två likalydande exemplar av vilka Säljaren och 
Köparen tagit var sitt ett exemplar.  
 
DATUM: 

 

 DATUM: 

[KOMMUN)  SKL Företag AB 
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ANSLUTNINGSAVTAL TILL  
AKTIEÄGARAVTAL 

avseende 

INERA AB 
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1. BAKGRUND  

1.1 SKL Företag AB, nedan benämnt "SKL Företag", äger aktier i Inera AB, org. nr. 556559-4230, 
nedan kallat "Bolaget", i vilket bolag samtliga Landsting och Regioner samt – efter 
tillkommande förvärv – ett antal kommuner också äger aktier.  

1.2 SKL Företag har genom köp från Landsting och Regioner förvärvat de aktier SKL Företag äger i 
Bolaget i syfte att bland annat kunna vidareöverlåta aktier i Bolaget till kommuner som  ännu 
inte är aktieägare i Bolaget.  

1.3 Mellan SKL Företag, Landstingen och Regionerna samt de kommuner som har förvärvat aktier 
i Bolaget gäller ett aktieägaravtal, nedan benämnt "Aktieägaravtalet", vilket fogats till denna 
Förbindelse, Bilaga 3.  

1.4 Undertecknad kommun har genom särskilt avtal förvärvat aktier i Bolaget från SKL Företag.  

1.5 Denna Förbindelse omfattar samtliga parts vid var tid innehavda aktier.  

2. ANSLUTNINGSÅTAGANDE 

2.1 Genom undertecknande av detta anslutningsavtal inträder undertecknade kommun som part 
i Aktieägaravtalet och ikläder sig samtliga rättigheter och skyldigheter i förhållande till övriga 
parter i Aktieägaravtalet.  

2.2 Bestämmelserna i Aktieägaravtalets punkter 15 om meddelanden och  18 om överlåtelse ska 
tillämpas på motsvarande sätt avseende denna Förbindelse. 

 

Detta anslutningsavtal har upprättats i två exemplar, varav SKL Företag respektive undertecknade 
kommun erhållit var sitt. 

 

DATUM:  

 

[KOMMUN] 

 DATUM:  
 
__________________________________ 

SKL FÖRETAG AB 
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AKTIEÄGARAVTAL 

avseende 

INERA AB 
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1. PARTER  

1.1 Detta aktieägaravtal ("Avtalet") har ingåtts mellan nedan angivna parter och de parter som 

enligt vad som anges i Avtalet kan komma att tillträda avtalet; 

1.2 SKL Företag AB (556117-7535), (nedan benämnt "SKL Företag") 

1.3 Samtliga landsting och regioner, enligt Bilaga 1.1 till Aktieöverlåtelseavtal. 

Samtliga ovan nämnda parter, samt eventuellt tillkommande parter, benämns nedan 

gemensamt "Parterna" och var och en för sig "Part", "Parten" eller, i förekommande fall 

"Tillträdande Part". 

2. BAKGRUND  

2.1 SKL Företag och de Parter som anges i punkt 1.2 och 1.3 äger sammantaget samtliga aktier i 

Inera AB, org. nr. 556559--4230, nedan kallat "Bolaget". SKL Företag har genom köp från ett 

antal av Parterna enligt förvärvat de aktier SKL Företag äger i Bolaget.  

2.2 Genom detta Avtal avser Parterna reglera sina mellanhavanden avseende ägandet av Bolaget 

och bedrivandet av Bolagets verksamhet. Vid bristande överensstämmelse mellan innehållet 

i bolagsordning och detta Avtal, ska Avtalets bestämmelser, Parterna emellan, äga företräde. 

Den bolagsordning som Parterna enats om har den lydelse som framgår av Bolagsordningen. 

2.3 Detta Avtal omfattar samtliga Parts vid var tid innehavda aktier.  

3. PARTERNAS MÅLSÄTTNING MED BOLAGET 

3.1 Bolaget är efter SKL Företags förvärv av majoriteten av aktierna i Bolaget ett dotterbolag till 

SKL Företag. Syftet med att övriga Parter givits tillfälle att vara (eller i förekommande fall, bli) 

aktieägare är att, genom detta Avtal, tillförsäkra deltagande Regioner, Landsting och 

Kommuner ett avgörande inflytande över Bolagets strategiska mål och viktiga beslut.   

3.2 I detta Avtal har införts bestämmelser om ett ägarråd ("Ägarråd")  som ska utgöra det 

beslutsorgan i vilket samtliga Parter äger delta och som beslutar om ändring av 

bolagsordning, övergripande strategiska frågor och bolagsstyrning. Bolagets verksamhet ska 

bedrivas på ett sådant sätt att aktieägande kommuner och landsting kan utöva kontroll över 

bolaget motsvarande den som myndigheten utövar över sin egen förvaltning. Bolaget ska i 

huvudsak utföra verksamhet för ägarnas (eller andra enheter som ägarna utövar kontroll 

över) räkning. 

3.3 Bolaget ska bedriva sin verksamhet i enlighet med dess bolagsordning samt i enlighet med 

från tid till annan antagna ägardirektiv, vilka ska gälla till dess beslut fattats om annat.  

3.4 Bolaget ska så långt möjligt nyttja marknaden och föreliggande konkurrensförhållanden. 
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3.5 Bolaget ska inom ramen för självkostnadsprincipen enligt 8 kap. 3c § kommunallagen agera 

affärsmässigt. Bolagets olika delverksamheter ska långsiktigt vara självfinansierade.  

4. FINANSIERING OCH VINSTUTDELNING 

4.1 Bolaget ska finansieras genom i Bolagets verksamhet genererade medel samt, vid behov, 

genom extern upplåning. Part är inte skyldig att tillskjuta medel till Bolaget, ställa säkerhet 

eller pant eller på annat sätt bidra till Bolagets finansiering på annat sätt eller i större 

omfattning än vad som uttryckligen anges i detta Avtal.  

4.2 Parterna har enats om verksamhetsföremål och att Bolaget inte ska drivas i syfte att bereda 

vinst åt aktieägarna på sätt som anges i bolagsordningen, Bilaga 3. 

4.3 SKL Företag avser som ett led i förvärvet av aktierna i bolaget att ställa ut en förlustgaranti 

gentemot Bolaget på ett belopp om maximalt 35 MSEK. Till undvikande av tvivelsmål noteras 

att SKL Företag samma sätt som övriga Parter, och enlighet med punkt 4.1 ovan, inte har 

något åtagande att därutöver tillskjuta medel eller att annars bidra till Bolagets finansiering.   

5. PARTERNAS INFLYTANDE ÖVER BOLAGET 

5.1 Parterna ska utöva sitt inflytande över Bolaget vid Ägarråd och bolagsstämma på sätt som 

anges i detta Avtal.   

5.2 Parterna förbinder sig att vid bolagsstämma i Bolaget rösta i enlighet med de beslut och val 

som sker vid Ägarråd enligt detta Avtal.  

5.3 Parterna är överens om att Bolagets verksamhet ska ledas av Bolagets styrelse som har att 

verkställa vad Parterna från tid till annan fastställer i ägardirektiv och genom beslut vid 

Ägarråd respektive bolagsstämma.  

6. ÄGARRÅD 

6.1 Parterna ska tidigast åtta och senast fem veckor före årsstämma i Bolaget sammanträffa vid 

ordinarie Ägarråd. Vid ordinarie Ägarråd ska beslut fattas om  

6.1.1 fastställelse av ägardirektiv med strategiska mål för Bolaget avseende nästkommande 

räkenskapsår; 

6.1.2 övriga vid årsstämma i Bolaget förekommande ärenden;  

6.1.3 val av ledamöter till valberedningen; samt 

6.1.4 annat ärende som Part initierat enligt punkt 6.2. 
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6.2 Envar Part äger att hos SKL Företag hemställa att ärende rörande bolaget ska behandlas vid 

Ägarråd. Sådan hemställan ska ha inkommit i så god tid att SKL Företag kan inta ärendet i 

kallelse till Ägarråd. 

6.3 Annat Ägarråd än inför årsstämma får sammankallas av SKL Företag. SKL Företag är skyldigt 

att kalla till sådant Ägarråd om minst en tiondel (1/10) av samtliga Parter så begär.  

6.4 SKL Företag kallar till Ägarråd och ska, om möjligt, tillse att deltagande vid Ägarråd ska kunna 

ske på distans.  

6.5 För kallelse till Ägarråd ska följande gälla.  

6.5.1 Kallelse till Ägarråd ska ske med brev på posten eller e-post till samtliga Parter ej senare än 

tre veckor före Ägarråd. Sådan kallelse ska innefatta förslag till dagordning. Förslag till beslut 

ska ange förslagets huvudsakliga innehåll, även förslag till ägardirektiv enligt 6.1.1. 

6.6 Vid Ägarråd har Part så många röster som motsvarar antalet av sådan Part ägda aktier i 

Bolaget, dock att SKL Företag har lika många röster som samtliga övriga Parter tillsammans 

minskat med ett (1).   

6.7 För giltigt beslut vid Ägarråd krävs att minst hälften (1/2) av de vid Ägarrådet företrädda 

rösterna röstar för beslutet samt att beslutet biträds av mer än en tredjedel (1/3) av de 

Landsting som är företrädda vid Ägarrådet samt mer än en tredjedel (1/3) av de kommuner 

som är företrädda vid Ägarrådet.  

7. BOLAGETS STYRELSE  

7.1 Bolagets styrelse ska bestå av lägst sex (6) och högst femton (15) ledamöter inklusive 

ordföranden. Suppleanter ska ej utses.  

7.2 Minst 2/3 av ledamöterna i styrelsen ska utses bland representanter för aktieägande 

regioner, landsting och kommuner. Parterna är överens om att dessa ska representera 

samtliga delägande kommuner, landsting och regioner. 

8. STYRELSENS ARBETSFORMER 

8.1 Styrelsens arbetsformer ska fastställas i arbetsordningen för styrelsen vilken ska beslutas av 

styrelsen.   

9. VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR 

9.1 Tillsättande och avsättande av Bolagets verkställande direktör beslutas av Bolagets styrelse.  
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10. REVISOR  

10.1 Revisor i Bolaget ska vara samma revisor som i SKL Företag. Därutöver ska två   

lekmannarevisorer utses.  Som lekmannarevisor ska utses revisor som valts för granskning av 

styrelsens och övriga nämnders verksamhet hos aktieägande kommuner, landsting eller 

regioner.  

11. VALBEREDNING 

11.1 Bolaget ska ha en valberedning bestående av högst sju (7) ledamöter valda vid Ägarråd. 

11.2 Valberedningens uppdrag ska vara att till Ägarråd lägga fram förslag till styrelse, 

styrelseordförande, revisorer och lekmannarevisorer samt arvoden till dessa. Valberedningen 

ska eftersträva att styrelsen får en med hänsyn till Bolagets  verksamhet, utvecklingsskede 

och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och 

bakgrund i övrigt. Valberedningen ska härvid särskilt beakta styrelsens sammansättning med 

avseende på kön och etnicitet samt representativitet för aktieägande regioner, landsting och 

kommuner.  

12. AKTIEBREV 

12.1 Aktiebrev ska ej utfärdas.  

13. RÄTT FÖR FÖRVÄRVARE ATT TILLTRÄDA AVTALET  

13.1 Parterna är överens om att, oaktat vad som i övrigt anges i detta Avtal, samtliga regioner, 

landsting och kommuner i Sverige som inte redan är aktieägare, ska ges tillfälle att från SKL 

Företag förvärva aktie i Bolaget samt att sådan Tillträdande Part äger rätt att ansluta sig till 

detta Avtal utan övriga Parters särskilda medgivande.  

13.2 Tillträdande Part ska tillträda detta Avtal genom särskilt anslutningsavtal som ska 

undertecknas av den Tillträdande Parten och av SKL Företag.   

14. FÖRKÖP  

14.1 Part (nedan kallad "Erbjudande Part") äger inte, helt eller delvis, överlåta sina aktier i Bolaget 

till tredje man utan att först skriftligen erbjuda SKL Företag att lösa av Erbjudande Part 

sålunda erbjudna aktier. Erbjudandet ska innehålla uppgift om antalet aktier som erbjuds till 

inlösen för en köpeskilling motsvarande akties kvotvärde. 

14.2 SKL Företag ska inom sextio (60) dagar ("Acceptfristen") från erbjudandet meddela 

Erbjudande Part om förköpserbjudandet accepteras eller inte. Erbjudandet måste accepteras 

i sin helhet och inte endast delvis.  

14.3 Har inte SKL Företag accepterat förköpserbjudandet innan utgången av Acceptfristen ska 

detta i sin helhet anses förkastat. 
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14.4 Accepteras förköpserbjudandet på sätt som ovan anges ska SKL Företag erlägga 

köpeskillingen för de erbjudna aktierna kontant senast trettio (30) dagar efter utgången av 

Acceptfristen. Äganderätten till förköpta aktier övergår den dag då köpeskillingen erlagts, 

varvid Erbjudande Part ska överlämna eventuellt utfärdade aktiebrev avseende de förköpta 

aktierna, vederbörligen endosserade, till SKL Företag.  

14.5 Om förköpserbjudandet inte accepteras, eller om köpeskilling inte erläggs inom den tid som 

anges i punkten 14.4 ovan, ska Erbjudande Part ha rätt att överlåta förköpserbjudna aktier till 

tredje man under förutsättning att villkoren vid sådan överlåtelse ej är mer förmånliga för 

köparen än vad som hade gällt vid förköp enligt denna punkt 13. Såsom ytterligare 

förutsättningar gäller dels att sådan överlåtelse kommer till stånd inom sextio (60) dagar från 

utgången av Acceptfristen, dels att köparen i samband med sitt förvärv av aktierna skriftligen 

förklarar sig tillträda detta Avtal som part i Erbjudande Parts ställe. Utträdande Parts ansvar 

enligt detta avtal upphör ej dessförinnan. Inträde i detta Avtal förutsätter godkännande 

härtill av övriga Parter. 

15. MEDDELANDEN 

15.1 Meddelanden som enligt Avtalet ska lämnas skriftligen ska sändas med rekommenderat brev 

eller e-post till respektive Parts officiella adress. 

15.2 Meddelandet ska anses vara motpart till handa: 

15.2.1 tre (3) arbetsdagar efter avsändandet, om avsänt med rekommenderat brev,  

15.2.2 den dag mottagaren bevisligen erhållit meddelandet, om detsamma översänts med e-post. 

16. HANDLINGSOFFENTLIGHET 

16.1 Bolaget ska tillämpa den s. k. offentlighetsprincipen i enlighet med vad som föreskrivs i lag 

och bolagsordning. 

17. ÄNDRING AV BOLAGSORDNING 

Punkterna 3-4 , 7-9, 12 och 14 i bolagsordningen får inte ändras utan godkännande av 

fullmäktige i minst 2/3 av de aktieägande regionerna, landstingen och kommunerna.  

18. ÖVERLÅTELSE AV AVTALET 

18.1 Part äger inte rätt att annat än då så följer av uttrycklig bestämmelse häri, utan skriftligt 

medgivande från behörig företrädare för övriga Parter, överlåta Avtalet eller sina rättigheter 

eller skyldigheter enligt Avtalet till annan. 
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19. AVTALSTID  

19.1 Detta avtal gäller från och med dagen för Parts undertecknande och intill dess sådan Part inte 

längre är aktieägare i Bolaget.  

20. ÖVRIGT 

20.1 Detta Avtal reglerar med uteslutande av lag (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag 

uttömmande alla frågor som Avtalet berör.  

________________ 

Detta Avtal har upprättats i 2 exemplar, varav Parterna erhållit var sitt. 

DATUM: 

 

 DATUM: 

[KOMMUN)  SKL Företag AB 
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    BOLAGSORDNING 
(beslutad vid extra bolagsstämma 170316) 

 
 
1.  BOLAGETS FIRMA 
 
Bolagets firma är Inera AB. 
 
2.  SÄTE 
 
Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholm.  
 
3.  FÖREMÅLET FÖR BOLAGETS VERKSAMHET 
 
Bolaget ska samordna, tillhandahålla och utveckla gemensamma tjänster och 
lösningar till stöd för digitalisering och verksamhetsutveckling i kommuner, 
landsting, regioner, samt bolag och organisationer som de utövar ett rättsligt 
bestämmande inflytande över, inom deras verksamhetsområden och ansvar.  
 
Bolaget ska inom ramen för de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. 1-2 och 
7-8 §§ kommunallagen och självkostnadsprincipen enligt 8 kap. 3c § 
kommunallagen agera affärsmässigt.  
 
Bolaget får bara när det är förenligt med den kommunala kompetensen och 
aldrig till större omfattning än tjugo (20) procent av bolagets omsättning 
tillhandahålla tjänster till andra än direkta eller indirekta aktieägare. 
 

4.  BOLAGETS SYFTE 
 
Bolagets syfte är inte att bereda vinst åt aktieägarna utan att bidra till en 
effektivisering och utveckling av landstingens, regionernas och kommunernas 
verksamhet genom samordnade lösningar med optimalt resursutnyttjande och 
hög kvalitet.  

I händelse av bolagets likvidation ska vinst och bolagets behållning, efter det att 
bolagets förpliktelser fullgjorts, fördelas mellan aktieägarna i förhållande till 
deras andel i aktiekapitalet.   

5.  AKTIEKAPITALET 
 
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 3.000.000 och högst 12.000.000 kronor. 
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6.  ANTAL AKTIER   
 

Antal aktier ska vara lägst 3 000 och högst 12 000 stycken.  
 
7.  STYRELSE 
 

Styrelsen ska bestå av lägst sex och högst femton ledamöter.  
 
8.  REVISORER 
 

Bolaget ska ha lägst en och högst två revisor(er) med högst två ersättare. 
 
9.  LEKMANNAREVISORER 
 

Bolaget ska ha två lekmannarevisor(er) med högst två ersättare. 
 
10.  KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA 
 

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom e-post eller brev med posten till aktieägarna 
tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman. 
 
11.  ÄRENDEN PÅ ORDINARIE STÄMMA (ÅRSSTÄMMA) 
 

På årsstämman ska följande ärenden förekomma till behandling: 
1) val av ordförande vid stämman 
2) upprättande och godkännande av röstlängd 
3) val av sekreterare och en eller två justeringsmän 
4) prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 
5) godkännande av förslag till dagordning för stämman 
6) framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen 
7) beslut 

a. om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen, 
b. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den 

fastställda balansräkningen, 
c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör, 

8) bestämmande av antalet styrelseledamöter samt i förekommande fall antalet 
revisorer, lekmannarevisorer och ersättare, 

9) fastställande av arvoden åt styrelsen och i förekommande fall för revisorerna 
10) val av styrelseledamöter samt i förekommande fall, revisorer, 

lekmannarevisorer och ersättare 
11) val av styrelseordförande 
12) annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller  

bolagsordningen. 
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12. BOLAGSSTÄMMANS KOMPETENS 
 
Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman.  
 
1) Årligt fastställande av verksamhetsinriktning med strategiska mål för de 

närmaste tre räkenskapsåren 
2) Fastställande av rambudget för verksamheten 
3) Ram för upptagande av krediter  
4) Köp och försäljning av fast egendom  
5) Bildande av bolag  
6) Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant 
7) Ställande av säkerhet 
8) Beslut i annat ärende av principiell betydelse eller annars av större vikt för 

bolaget 
 
13.  BOLAGETS RÄKENSKAPSÅR 
 
Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår. 
 
14. OFFENTLIGHET  
 
Allmänheten ska ha rätt att ta del av handlingar hos bolaget enligt de grunder 
som gäller för allmänna handlingars offentlighet i 2 kap. tryckfrihetsförordningen 
och offentlighets- och sekretesslagen.  
 
Om bolaget överlämnar verksamhet till privat utförare ska bolaget genom 
avtalet med utföraren tillförsäkra sig information som gör det möjligt att ge 
allmänheten insyn i den verksamhet som lämnas över.  
 
____________ 
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SKL Företag AB 
Postadress: 118 82 Stockholm,   Besök: Hornsgatan 20,   Tfn: 08-452 70 00,   Fax: 08-452 72 25 

www.sklab.skl.se,   Epost: info@sklforetag.skl.se,   Postgiro: 67 33 01-8,   Bankgiro: 251-7381,   Org nr: 556117-7535 

Lena Dahl 

 

 

 

 

Ägardirektiv för Inera AB  

– förslag inför ägarråd 170421 och bolagsstämma 170607 

   

Ägare 

SKL Företag AB äger 97 procent av aktierna i bolaget. Övriga aktier ägs av 

landsting och regioner. Samtliga kommuner ska ges tillfälle att köpa aktier i 

bolaget. Vid full anslutning från kommuner, landsting och regioner kommer det 

innebära att SKL Företag AB äger 50,8 procent av aktierna. 

Sveriges Kommuner och Landsting äger samtliga aktier i SKL Företag AB. SKL 

Företag AB är moderbolag i SKL:s bolagskoncern.  

 

Bolagets verksamhet  

Bolaget ska samordna, tillhandahålla och utveckla tjänster och lösningar till stöd 

för digitalisering och verksamhetsutveckling i kommuner, landsting, regioner, 

samt bolag och organisationer som de utövar ett rättsligt bestämmande inflytande 

över, inom deras verksamhetsområden och ansvar.  

 

Föremålet för verksamheten är angivet i bolagsordningen för bolaget. Bolaget får 

ej bedriva verksamhet som inte är förenlig med bolagsordningen. Bolaget får ej 

heller bedriva verksamhet som inte är förenlig med den kommunala kompetensen.  

 

Bolaget ska i första hand ta fram gemensamma tjänster och lösningar till stöd för 

digitalisering och verksamhetsutveckling inom områden där marknaden inte 

bedöms kunna tillgodose ägarnas behov och intressen. Bolaget ska så långt 

möjligt nyttja marknaden och föreliggande konkurrensförhållanden. 

 

Beslut som fattats av ägarrådet återfinns i bilaga. 

   

 

Bolagets styrning 

Bolaget är efter SKL Företags förvärv av majoriteten av aktierna i bolaget ett 

intressebolag till SKL Företag. Syftet med att övriga parter givits tillfälle att vara 

(eller i förekommande fall, bli) aktieägare är att tillförsäkra deltagande 

kommuner, landsting och regioner ett avgörande inflytande över bolagets 

strategiska mål och viktiga beslut. I aktieägaravtal har införts bestämmelser om ett 

ägarråd som ska utgöra det beslutsorgan i vilket samtliga parter äger delta och 

som beslutar om övergripande strategiska frågor och bolagsstyrning.  

 

Bolagets verksamhet ska bedrivas på ett sådant sätt att aktieägande kommuner, 
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landsting och regioner kan utöva kontroll över bolaget motsvarande den som 

myndigheten utövar över sin egen förvaltning. Bolaget ska i huvudsak utföra 

verksamhet för ägarnas (eller andra enheter som ägarna utövar kontroll över) 

räkning. 

 

 

Verksamhetens finansiering 

Bolaget ska inom ramen för de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. 1-2 och 7-8 

§§ kommunallagen och självkostnadsprincipen enligt 8 kap. 3c § kommunallagen 

agera affärsmässigt. Bolagets olika delverksamheter ska långsiktigt vara 

självfinansierade.  

 

Bolaget får bara när det är förenligt med den kommunala kompetensen och aldrig 

till större omfattning än tjugo (20) procent av bolagets omsättning tillhandahålla 

tjänster till andra än direkta eller indirekta aktieägare. 

 

Bolagets syfte är inte att bereda vinst åt aktieägarna utan bidra till en 

effektivisering och utveckling av kommunernas, landstingens och regionernas 

verksamhet genom samordnade lösningar med optimalt resursutnyttjande och hög 

kvalitet.  

 

Strategier för koncernen 

Bolagen inom SKL-företagskoncernen ska skapa värde för SKL och dess 

medlemmar genom att stödja SKL:s verksamhetsidé: 

En fråga om demokrati. 

SKL är en medlemsorganisation för kommuner, landsting och regioner. Som 

arbetsgivar- och intresseorganisation driver vi deras frågor och erbjuder stöd och 

service. 

Vi väcker frågor, agerar kraftfullt och bildar opinion. 

Vårt uppdrag är att ge kommuner, landsting och regioner bättre förutsättningar 

för lokalt och regionalt självstyre. Målet är att utveckla välfärden.  

Det är en fråga om demokrati. 

 

SKL:s verksamhet styrs ytterst av kongressens inriktningsdokument som 

innehåller ett antal inriktningsmål för respektive kongressperiod. Varje år beslutar 

styrelsen i SKL om en verksamhetsplan och budget. Koncernens bolag ska bidra 

till förbundets inriktning och målsättningar. 
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Koncerngemensamma riktlinjer 

Riktlinjer för Sveriges Kommuner och Landsting ska i möjligaste mån tillämpas i 

dotterbolagen. Följande riktlinjer ska ingå i ägardirektiv:  

SKL:s alkoholpolicy 

SKL:s policy om rökfri arbetstid.  

Ledande befattningshavare i dotterbolagen ska ha en uppsägningstid om minst 3 

månader.  

Styrelse- och vd-utvärdering ska genomföras vartannat år och resultatet ska 

rapporteras till styrelsen i SKL Företag AB.  

Dotterbolagen ska genomföra medarbetarundersökningar vartannat år.  

Vid nominering av styrelseledamöter samt ledande befattningshavare i bolagen, 

bör en jämn könsfördelning eftersträvas så att andelen män respektive kvinnor blir 

minst 40 procent. 

Bolagen inom koncernen ska aktivt arbeta med hållbarhetsfrågor. Varje bolag ska 

ha en hållbarhetsredovisning.  

 

Styrelsen 

Styrelsen ska bestå av lägst 6 och högst 15 ledamöter inklusive ordföranden. 

Styrelseledamöterna föreslås av en valberedning vilken ska bestå av högst 7 

ledamöter. Valberedningens uppdrag är att till ägarmöte lägga fram förslag till 

styrelse, styrelseordförande samt arvoden till dessa.  

Styrelsen svarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets 

angelägenheter. 

Styrelsen ska fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation. 

Styrelsen ska se till att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, 

medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras 

på ett betryggande sätt. 

Styrelsen ska se till att SKL Företag AB:s tidplaner för ekonomisk- och 

verksamhetsmässig rapportering kan följas. 

Styrelsen ska årligen fastställa en skriftlig arbetsordning för sitt arbete. I 

arbetsordningen ska det bl.a. anges hur ofta styrelsen ska sammanträda. 

Styrelsen ska i skriftlig instruktion ange arbetsfördelningen mellan styrelsen och 

den verkställande direktören. 
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Verkställande direktör 

Styrelsen utser, i samråd med SKL Företag AB:s vd, en verkställande direktör för 

bolaget. 

Lön och övriga anställningsvillkor fastställs, i samråd med SKL Företag AB:s vd, 

av styrelsen. 

Styrelsen ska i en skriftlig vd-instruktion ange ansvar och befogenheter för vd. 

Om vd ska skiljas från sina uppgifter, ska samråd ske med SKL Företag AB:s vd. 

 

Bolagets utveckling 

Styrelsen ska uppmärksamma bolagets långsiktiga utveckling och 

anpassningsförmåga till nya krav och förutsättningar. Detta ska beskrivas i 

bolagets affärsplan. 

 

Investeringar 

Bolagets behov av investeringar ska framgå av investeringsbudgeten. Beslut om 

större investeringar ska ske i samråd med SKL Företag AB:s vd. 

 

Ekonomiska krav 

Verksamheten i bolaget ska bedrivas på affärsmässiga grunder och bidra till 

medlemsnytta. Som ekonomiska mål gäller följande: 

Lönsamhetsmål – nettomarginal 

Nettomarginalen beräknas som resultatet efter finansiella poster i procent av 

rörelsens intäkter. 

Nettomarginalen ska under perioden 2017-2019 uppgå till minst 3 procent. 

Kapitalstrukturmål – soliditet 

Soliditet beräknas som eget kapital, inklusive obeskattade reserver exkl. skatt, 

dividerat med balansomslutningen. 

Soliditeten ska långsiktigt uppgå till minst 15 procent. 

 

Utdelning 

Bolaget ska inte lämna utdelning. Uppkommen vinst ska återinvesteras i bolaget 

och långsiktigt förbättra bolagets soliditet.  
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Inera i korthet
Inera koordinerar landstingens och regionernas gemensamma 
e-hälsoarbete. Våra tjänster används av medarbetare inom 
vård och omsorg, invånare och beslutsfattare.

Exempel på nationella tjänster som landstingen och regionerna  
har valt att samverka kring är 1177 Vårdguiden, Vårdhandboken, 
UMO, e-tjänsten Journalen och Nationell patientöversikt. 
Samverkan gäller även olika läkemedelstjänster och säkerhets-
lösningar. Inera ansvarar också för den tekniska infrastruktur  
och arkitektur som är förutsättningen för de nationella  
e-hälsotjänsterna.

Inera är ett aktiebolag som ägs av landsting och regioner. 
Bolaget leds av en styrelse med två politiker från respektive 
hälso- och sjukvårdsregion. Vd ansvarar för verksamheten.

Vi har ett nära samarbete med eHälsomyndigheten, Sveriges 
Kommuner och Landsting (SKL), Socialdepartementet, 
Socialstyrelsen, journalsystemsleverantörer och övriga 
aktörer inom e-hälsoområdet.

Under 2015 var Ineras omsättning drygt 626 mkr  
och hade vid årets slut 121 anställda.
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Från vänster:  
Johan Assarsson, vd   
Anders Henriksson, 
styrelseordförande
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Utvecklingen inom e-hälsoområdet är verkligen en 
aktuell fråga för hälso- och sjukvården. Allt fler 
e-hälsolösningar är sammankopplade via Ineras 

tjänsteplattform. Allt fler digitala lösningar för hälso- 
och sjukvården planeras och införs. Detta kommer att ge 
patienter, vård- och omsorgspersonal och beslutsfattare 
bättre tjänster och verktyg för att nå och dela information 
mellan vårdgivare.

Vi har under året utvecklat vår koordinerande roll och 
framför allt drivit frågan om samordnad arkitektur och ny 
teknik. Den gemensamma IT-arkitekturen prövades med 
stor framgång när en ny version av Nationell patient   översikt 
utvecklades och infördes under 2015. All information till  
patientöversikten går via Ineras tjänsteplattform. Samma 
anslutningar används även för e-tjänsten Journalen. Journalen 
med patientens tillgång till sin egen journalinformation, 
breddinförs nu över hela landet och vi är övertygade om  
att det är en viktig del för patientmedverkan på riktigt. 

Besökssiffrorna för UMO och 1177 Vårdguiden blev 
högre än någonsin. Och konkret och lyckad samordning 
ser vi när alla vårdgivare via plattformen för stöd och 
behandling nu kan erbjuda internetbaserat stöd och 
behandling på ett säkert sätt, som ett komplement till 
traditionell kontakt. 

För att även kommunerna ska kunna dra nytta av 
våra tjänster fortsätter processen för att Inera ska bli ett 
bolag som ägs av Sveriges Kommuner och Landsting 
(SKL), landsting, regioner och kommuner gemensam.  
På så sätt kan ännu bättre prioriteringar göras gemensamt 
för hela e-hälsoarbetet och lösningarna hänga ihop över 
vårdgivargränserna. 

Vi har tagit nästa steg i e-hälsoarbetet och fattade 
beslut under året att kunna erbjuda våra tjänster till  
kommersiella företag med vårdavtal på öppna marknaden. 
Tanken är att på så sätt kunna knyta ihop så stora delar 
som möjligt av hälso- och sjukvården i Sverige digitalt  
och att bidra till innovation och utveckling. 

Det vi ser är att tillsammans med andra skapar vi 
förutsättningarna och grunden till utveckling och rätt 
prioriteringar inom e-hälsa. Vårt uppdrag är engagerande 
och spännande. Vi ser optimistiskt fram emot 2016.

JOHAN ASSARSSON, VD  
ANDERS HENRIKSSON, ORDFÖRANDE

STYRELSEORDFÖRANDE & VD: 

2015 – ett fantastiskt  
e-hälsoår!
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Snart finns Journalen i hela landet och forskningen visar att en mer informerad 
och delaktig patient är bra för vården. Som patient kommer man till en början 
att nå helt olika information i Journalen beroende på var i landet man har fått 
vård. Målet framåt är att vårdgivare enas kring vad patienten kan läsa.

Införande som ger patienter tillgång till 
sin journal via nätet har pågått hela året 
över hela landet. Under 2016 kommer alla 

landsting och regioner att göra det möjligt för 
patienter att läsa sin journal via nätet. Studier 
av införandet visar att en mer informerad och 
delaktig patient i förlängningen är bra för 
vården och ökar vårdkvaliteten. 

En av DOMEs projektledare, Rose-Mharie  
Åhlfeldt, som är docent i Informationsteknologi 
inom området informationssäkerhet på Hög-
skolan, i Skövde berättar om arbetet i DOME-
projektet och om hur hon började arbeta med 
dessa frågor.

Patientens perspektiv
Redan tidigt i karriären blev Rose-Mharie 
intresserad av patienterna och deras perspektiv 
i vården. Hon noterade hur informationsflödet 
inte följer patienten i vårdkedjan och hur 
patienten inte har tillgång till sin egen infor-
mation. Patienten vet inte mycket om sin egen 
vård. Undermålig information leder till brister 
i patientsäkerhet och respektfullhet. Patienten 
kommer i kläm, informationen faller bort och 
patienten får vänta. När man skapar systemen 
behöver man tänka i processer utifrån patien-
tens perspektiv.

Svårt få helhetsbild
Nu pågår införande nationellt av möjligheten 
att läsa journalen via nätet, men fortfarande 
kommer det vara svårt för patienten att få en 
helhetsbild av sin information då olika regler 
gäller för olika landsting och regioner. Det 
som visas eller inte visas i Journalen beror 

på var vården ägt rum, vilket innebär att den 
information patienten ser kan skilja sig mellan 
olika vårdgivare och landsting.

– Det är med andra ord inte patientens behov  
av information som är i fokus utan var patien-
ten bor som bestämmer vilken information 
patienten kan ta del av. Det är väldigt långt 
kvar innan vi har patientens behov i fokus, 
anser Rose-Mharie Åhlfeldt.

Patienten känner trygghet  
av möjligheten
När journalen via nätet infördes i Uppsala var 
farhågorna att patienten skulle ställa många 
frågor till vården mellan mötena, men så har 
det inte blivit enligt patienterna. I en studie 
riktad specifikt till cancerpatienter läser de 
snarare på i lugn och ro, samlar sina frågor och 
bearbetar dem inför det planerade mötet.

Delaktiga patienter förändrar 
och förbättrar vården

FAKTA:
• Man når Journalen 

via 1177 Vård-
guidens e-tjänster

• Användare loggar in 
med e-legitimation 

• Över 400 000 per-
soner har ett konto 

• Under 2015 är  
den införd hos:  
- Uppsala 
- Skåne 
- Västmanland 
- Jönköping 
- Kalmar 
- Östergötland 
- Halland 
- Kronoberg 
- Västerbotten

• Under 2016 kommer 
alla landsting och 
regioner erbjuda 
Journalen

• DOME är ett VIN-
NOVA-finansierat 
samarbetsprojekt 
mellan Lunds Uni-
versitet, Högskolan i 
Skövde, Örebro Uni-
versitet och Uppsala 
universitet.

Rose-Mharie
Åhlfeldt
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Förstår innehållet i informationen
Det forskarna även tagit upp i studien var 
den förväntade oro som fanns från vården 
om att patienten inte skulle förstå innehållet 
i sin journal, men det upplever de att de gör i 
stor utsträckning. Patienten har ju ofta först 
fått informationen muntligt och när de sedan 
läser och upptäcker något uttryck/ord de inte 
förstår, tar de reda på det själva. I studierna 
har man inte sett att patienter skulle lida av att 
ta del av information.

Aktivt val att läsa eller inte
Patienterna vet att vårdpersonalen är stressad 
och har ont om tid, så de avvaktar och tar med 
sig sina frågor till nästa besök. Vissa väljer 
aktivt att inte läsa, eller väntar med att läsa. 
Men de gör det som en aktiv handling och 
tycker inte att möjligheten att läsa borde tas 
bort, utan är nöjda med att kunna välja.

Förväntar sig hög säkerhetsnivå
När det gäller integritet och säkerhet förväntar 
sig patienterna att det är säkert och att syste-
met håller en hög säkerhetsnivå. Dessutom 
använder inte patienterna ofta möjligheten 
att dela sin journal med någon man utsett 
till ombud. Däremot kan de läsa eller visa 
journalen tillsammans med någon närstående.

Murbräcka till något större
Landsting och regioner som erbjuder  
tjänsten Journalen har gjort olika bedöm-
ningar för hur och när patienten kan ta del  
av journal informationen. Daniel Forslund,  
är innovationslandstingsråd i Stockholms 
läns landsting och ledamot i Ineras styrelse, 
berättar om sin syn på möjligheterna med 
journalen via nätet och regelverket.

– Möjligheten att läsa sin journal via nätet 
kommer att påverka hälso- och sjukvården 
mycket mer än vi tror. Just att få tillgång till 
sin journal via nätet kan kännas smalt, men  
det är en murbräcka till något mycket större. 
Det öppnar upp för dialog, ger praktiska 
verktyg för en mer informerad patient och 
driver fram en mer personcentrerad vård.  
En ny användning av information om vård  
och hälsa kommer leda till förändringar  
som vi inte ens kan överblicka idag, säger 
Daniel Forslund.

I december beslutade 
Stockholms läns landsting 
att påbörja införandet av 
e-tjänsten Journalen och det 
kommer bli obligatoriskt att 
ansluta sig för alla vårdgivare 
med landstingsavtal. Nu 
pågår arbete med att ta fram 
regelverket och göra tekniska 
anpassningar. Detta ska vara 
klart direkt efter sommaren 
så att tjänsten kan lanseras 
under hösten 2016.

Regelverket måste 
bygga på nationell 
kunskap
– Vi kommer såklart att diskutera regelverk 
och införande med professionen, men det är 
ett politiskt beslut i botten. Det finns mycket 
erfarenhet från andra landsting och regioner 
som underlättar vårt införande.

Idag kan en patient nå helt olika informa-
tion i Journalen – beroende på var i landet man 
har fått vård. Vad är viktigast att ta tag i kring 
regelverk tycker du?

– Jag tycker man som patient har rätt att 
kräva lika behandling i alla landsting och 
regioner. Det är en märklig ordning när 
landsting och regioner ger helt olika möjlig-
heter för sina invånare att nå sin information. 
Det finns ingen logik i det. Skyddsvärdet för 
en patient kan inte vara större hos ett landsting 
eller region än hos något annat.

Gränser är bara streck på kartan
– vi måste enas om regelverket
Läkarförbundet, Vårdförbundet och sjuk-
vårdshuvudmännen behöver samla sig och 
komma överens. Det finns ingen medicinsk 
anledning att ha olika. Gränser mellan lands-
ting och regioner är ju bara streck på kartan! 
Det är inte rimligt att man som patient kan 
nå helt olika innehåll vid helt olika tillfällen, 
beroende på var man har fått vård.

Målet är att nå full enhetlighet, men som 
ett första steg borde vi komma överens om en 
gemensam lägstanivå för vilken information 
som alltid ska finnas tillgänglig. Det måste vi 
kunna enas om!

Under 2016 
pågår ett arbete 
för att ta fram 
ett nytt natio-
nellt regelverk.

Daniel 
Forslund
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Den 8 december 2015, genomfördes en lyckad driftsättning av en ny version  
av Nationell patientöversikt (NPÖ). Den nya versionen bygger på modern  
teknik och därför finns det goda möjligheter till en fortsatt utveckling  
av innehåll och funktionalitet.

Den 8 december 2015, genomfördes 
en lyckad driftsättning av en ny version av 
Nationell patientöversikt (NPÖ). Den nya 
versionen bygger på modern teknik och det 
finns därför goda möjligheter till en fortsatt 
utveckling av innehåll och funktionalitet.

Den stora förbättringen av NPÖ har skett 
i tekniken även om utseendet och användar-
vänligheten också har utvecklats.

– Den nya versionen innehåller en hel del 
förbättringar som gör att användarna på ett 
enklare sätt kan hitta rätt information i NPÖ. 
Med den nya versionen kommer också möj-
ligheten att redan nu ta del av ny information, 
som exempelvis genomförda vaccinationer, 
säger Ingela Jägerstedt-Larsson, ordförande i 
förvaltningsgruppen för NPÖ.

Nationell patientöversikt gör det möjligt 
för behörig vårdpersonal att med patientens 
samtycke ta del av journalinformation som 
registrerats hos andra landsting, kommuner 
eller privata vårdgivare. Att få tillgång till en 
heltäckande bild av tidigare dokumentation är 
viktigt för att personal i vård och omsorg ska 
kunna fatta rätt beslut och utöva en god vård. 

Statistiken i den här artikeln, visar hur 
många användare NPÖ har haft nationellt över 
hela landet och hur stort antal patienter de sökt 
information om per månad.

 
Under 2009 började Örebro med NPÖ 
och de var först. Redan från start var verksam-
heterna med i diskussionerna och påverkade 
innehållet och prioriteringar för vad NPÖ 
skulle innehålla.

– En av fördelarna med att vara först var 
just det att kunna påverka innehållet. Vi tänkte 
säkert på självklara saker, men det var bra 
att verksamheterna fick vara med i diskus-
sionerna och prioriteringarna. Samtidigt var 
det ju lite svårt också eftersom systemet var 
så tomt, vi var de enda på plats. Som att vara 
först med telefon, det fanns ingen att ringa till, 
berättar Karin Rydberg, tjänsteansvarig. 

Användningen är hög i Örebro och NPÖ 
är en självklar del av arbetet och ger stor nytta 
just för att tjänsten har så mycket information 
som behövs för att göra en bra planering och 
bedömning med patienterna. Kommunerna är 
de största användarna och använder tjänsten 

Nationell patientöversikt 
– en av de viktigaste  
nationella e-tjänsterna

FAKTA:
• Det är nu möjligt ta 

del av vaccinationer 
i NPÖ

• All information till 
NPÖ går via Ineras 
tjänsteplattform

• Antalet användare 
ökar stadigt

• Alla landsting och 
regioner och 10 
kommuner visar  
sin information 

• Cirka 230 kommuner 
kan läsa journal-
information
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framför allt för att ta del av dokumen-
tation från sjukvården, för patienter i 
omsorg och hemsjukvård.

 – I mitt yrke som sjuksköterska kan 
jag hämta värdefull information som jag 
behöver för att göra rätt bedömning och 
jag kan snabbt komma åt den. Det gör att 
jag kan planera bättre. Vi var tidiga med 
att använda NPÖ och det beror nog på att 
vi är lite framåt men också på att vi har 
haft en chef som tidigt förstod nyttan. 
Det gäller att komma över tröskeln 
och våga förändra sitt arbetssätt, säger 
Annalena Lönnqvist, sjuksköterska, 
Askerund hemsjukvård.

NPÖ har funnits sedan länge och är 
en av de viktigaste nationella e-hälso-
tjänsterna. Den nya versionen bygger på 
Ineras tjänsteplattform, som integrerar 
Sveriges vårdsystem och hanterar jour-
nalinformationen på ett strukturerat och 
enhetligt sätt. Nu när den nya versionen 
är lanserad finns goda förutsättningar att 
fortsätta arbetet med att fylla NPÖ med 
innehåll och öka kännedomen, använd-
ningen och nyttan av tjänsten.
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1177 Vårdguiden och UMO (ungdomsmottagningen på nätet) har en positiv  
utveckling i såväl kännedom och antal besök som nöjdhet. Landstingen och 
regionernas gemensamma satsningar ligger bakom framgången, liksom  
tillkomsten av nya uppmärksammade e-tjänster.

Under året har ett första steg tagits 
för att koppla ihop de öppna och 
inloggade tjänsterna genom att lyfta 

in e-tjänsterna som en tydlig del av 1177 
Vårdguiden och ta bort namnet och varumärket 
Mina vårdkontakter, något som också syns i 
ökat antal besök.

– Särskilt positivt för hela 1177 Vårdguiden 
2015 är den 30-procentiga ökningen av 
ärenden inom e-tjänsterna. 88 procent 
uppger att de följer råden när de ringt 1177 
Vårdguiden på telefon och förbättringen av 
driftsäkerheten för telefoni plattformen, säger 
Kim Nordlander, chef för 1177 Vårdguiden 
och UMO inom Stockholms läns landsting 
som har det nationella utföraruppdraget.

Införandet av Journal på nätet runt om i 
landet har gett uppmärksamhet åt e-tjänsterna 
bland annat genom medier, och säkert bidragit 
till ökat antal inloggningar. Även den nya 
plattformen Stöd och behandling, som är 
ett verktyg för vårdgivare att erbjuda stöd, 
utbildnings- och behandlingsprogram över 
nätet, förväntas öka intresset för e-tjänsterna 
på ett liknande sätt. Användningen har 

kommit igång och väntas öka kraftigt under  
de närmaste åren.

1177.se utökades också med flera nya 
teman – Patientlagen och Våga berätta, med 
information för barn om psykisk hälsa. Våga 
berätta innehåller även information om barns  
rättigheter enligt Barnkonventionen, Patient-
lagen och rättigheter när någon i familjen är  
sjuk. Även ett nytt tema för vårdpersonal har  
tagits fram för att ge råd om hur 1177 Vård - 
guiden kan användas i kontakten med invånarna.

I februari driftsattes en helt ny version 
av UMO.se med ny form och mobilanpassning 
som möjliggör att all information är tillgänglig 
i alla typer av enheter på samma sätt. Den 
nya formen bottnar i UMO:s verksamhetsidé 
om att vara en aktuell, levande och trovärdig 
digital kontaktyta för unga som söker infor-
mation och dialog om sex, hälsa och relationer.

– Att lyfta ungas egna erfarenheter är 
en trovärdighetsfaktor. Ungas perspektiv 
har, som alltid i arbetet med UMO.se, tagits 
till vara i utvecklingen av den nya formen. 
Användartester har genomförts med unga i 
olika åldrar och 
med olika förut-
sättningar att ta till 
sig information. 
Vi har även gjort 
enkäter och följt 
upp trender i ungas 
webbanvändning. 
Allt för att skapa 
en lättanvänd och 

1177 Vårdguiden och UMO  
– i allmänhetens tjänst

Kim Nordlander

Åsa Sandler

SAMMAN-
FATTNING 
NKI 2015:
TJÄNST NKI
Klamydia- 
provtagnings- 
tjänsten i 1177  
Vårdguidens  
e-tjänster 91

1177 Vårdguiden  
på telefon 84

UMO.se 81

1177.se 80

1177 Vårdguidens 
e-tjänster 72

NKI = Nöjd Kund Index

Riktmärken för NKI
<55  Inte nöjd
55–74  Nöjd
>74  Mycket nöjd

Källa: SCB Medborgar-
undersökning 2014

Det är Stockholms 
läns landsting som  
har det nationella 
utföraruppdraget  
för 1177 Vårdguiden 
och UMO.
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lockande webbplats för de allra viktigaste 
frågorna, säger Åsa Sandler, produktions-
ledare på UMO:s redaktion.

Starka varumärken och ökad 
användning
Satsningarna som landsting och regioner 
gör i att bygga erbjudanden till invånare via 
välkända varumärken är mycket framgångsrik. 
Varumärkesundersökningarna visar att känne - 
domen om UMO ligger på 79 procent i mål - 
gruppen. Och kännedomen om 1177 Vårdguiden 
ligger på hela 89 procent. 

Tjänsterna har haft en positiv utveckling 
vad gäller kännedom, användning och nöjdhet 
under de senaste åren: Invånarnas användning 
av 1177 Vårdguidens e-tjänster har ökat både 
i antal individer, inloggningar och ärenden. 
Drygt 65 000 nya användare har tillkommit 
under året. Antalet anslutna vårdenheter har 
också ökat med omkring 9 procent. Antalet 
besök på 1177.se samt umo.se fortsätter öka.  
1177 Vårdguiden på telefon ligger på en  
stabil nivå. 

Införandet av Stöd och behandling
En av de större händelserna under året är att 
1177 Vårdguiden i mars utökades med en helt 
ny nationell tjänst och platt f orm, Stöd och 
behandling. Exempel på användning via nätet 
är behandling mot ångest och depression, 
smärta, tinnitus och screening vid alkohol-  

och drogproblem. Tjänsten kan också användas 
för att bygga program och utbildningar som 
stöd för patientens egen vård och omsorg, men 
även program som stöder vårdprocesserna för 
bättre interaktion mellan vård och patienter för 
att främja delaktighet och öka tillgängligheten.

Utvecklar strategier för  
införanden och utbildning 
Arbetet med att ta fram en ny generell 
införande strategi och modell för införande-
program som stödjer breddinföranden blev 
klart under första kvartalet 2015. 

– Den strategin och modellen tillämpar vi 
nu i införandet av Stöd och behandling och det 
upplever vi som en stort steg framåt, berättar 
Eva Lindholm, ansvarig för införande av 
e-tjänster inom 1177 Vårdguiden.

– Införandeprogrammet för Stöd och 
behandling riktar sig till projektledare, 
kommunikatörer, vårdgivaradministratörer,  
designers, utgivare, behandlare och verk - 
samhetsutvecklare, fortsätter hon. Programmet 
erbjuder bland annat utbildning i Designer-
verktyget, utbyte av gemensam information 
om erfarenheter landstingen emellan – och 
genomgång av juridiska frågeställningar, 
såsom upphovsrätt, upphandling, riskanalys 
och avvikelsehantering med utgångspunkt 
i att Stöd och behandling är ett Nationellt 
Medicinskt Informationssystem (NMI).

UNDER ÅRET HAR 
WEBBPLATSERNA  
VUNNIT ETT ANTAL 
PRISER: 

Web Service Award  
till 1177 Vårdguiden  
på webben, priset  
som Sveriges bästa  
responsiva webbplats
Motivering: ”1177 Vård
guiden lyckas leverera all den 
information som användaren 
kan tänkas behöva i sin mobil. 
Det är enkelt att hitta rätt 
och användarna tar enkelt 
del av den information som 
eftersöks. Man har arbetat 
hårt med användarvänlig
heten, vilket verkligen har 
lönat sig.”

Web Service Award 
till UMO, priset  
som bästa sajt för 
samhällsinformation 
– med högsta betyg  
i tävlingens historia!
Motivering: ”Man har 
lyckats med det svåra  
uppdraget att nå en kräsen 
målgrupp genom att använda 
rätt tonalitet och tilltal. Med 
smarta funktioner har man 
uppnått fantastiska betyg 
i användarvänlighet och 
design.”

Svenska publishing-
priset till UMO  
i kategorin digitala 
läromedel.
Motivering: ”För en sajt 
med perfekt användar
perspektiv och uttömmande, 
sakliga svar.”

Servicedesk forum  
awards 2015, bransch- 
priset för ”Årets 
Servicedesk Manager 
2015” gick till Camilla 
Widmark, Support- 
ansvarig på Invånar-
tjänster.
Motivering: “Hon såg tidigt 
helhetsbilden och var noga 
med att både verktyg och 
processer implementerades 
parallellt för att projektet 
skulle bli så lyckat som 
möjligt”.
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1177 Vårdguiden och UMO har tillsammans  
ca 100 miljoner kontakter med invånarna om året.

ANVÄNDNING 2015
FÖRÄNDRING 2015  
I JÄMFÖRELSE MED 2014
De mätningar som genomförs visar att invånarna  
är mycket nöjda med tjänsterna.
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Statistiktjänsten har sedan två år gett möjlighet för landsting och regioner  
att följa utvecklingen av sjukskrivningsmönster för sina vårdverksamheter.  
Under 2015 öppnades en publik del av tjänsten, där även allmänheten  
kan få en bild över sjukskrivningsmönster i landet.

– I Statistiktjänsten kan alla invånare i Sverige nu 
följa bland annat hur många kvinnor respektive män 
som är sjukskrivna och hur andelen är fördelad per 
landsting/region. Det finns även fakta för fördelning av 
sjukskrivningar bland åldrar, hur länge de är sjukskrivna 
och för vad. Fortfarande saknas statistik i Statistiktjänsten 
från några landsting, men de kommer att anslutas under 
2016, säger Anders Glennhage, tjänsteansvarig för 
Statistiktjänsten på Inera.

Målet med Statistiktjänsten är att göra uppföljning 
av sjukskrivning på lokal, regional och nationell nivå möjlig.  
Tjänsten ger möjlighet att se hur hälso- och sjukvården 
arbetar med sjukskrivning, bland annat avseende könsupp-
delad statistik. Målgruppen är bred, potentiella användare 
är bland andra verksamhetschefer, processledare och verk-
samhetsutvecklare. Statistik på vårdgivar- och vårdenhets nivå 
är endast nåbar via kommunikationsnätet Sjunet, för hälso-  
och sjukvårdspersonal med särskild behörighet och 
SITHS-kort.

– Landstingen har behov av att följa upp egna vård-
enheter, men även privata enheter som ingår i respektive 
landsting via avtal. Eftersom det idag inte finns någon 
nationell källa över avtal har Inera valt att under 2015 
utveckla en lösning som innebär att landstingen själva 
rapporterar in vilka enheter som ingår i landstinget och 
som man vill följa upp, berättar Anders Glennhage.

Lösningen har utformats så att sekretessreglerad  
information inte utlämnas från de privata enheterna  
till landstingen, all statistik presenteras med tröskel- 
värden för att undvika att  
identiteter röjs.

Nu kan alla hålla koll 
på hur sjuka vi är

Anders Glennhage
FÖRDELNINGEN  
MELLAN KÖN:

63% 37%
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Under 2015 har SITHS Förvaltningsgrupp tillsammans med SITHS-anslutna  
organisationer arbetat hårt med att byta ut gamla certifikat på SITHS-kort.  
Gamla certifikat, som utfärdats med SITHS CA v3, upphörde att gälla den  
28 november 2015 och behövde därför ersättas med SITHS CA v1. 

Konsekvensen – om utbytet inte skedde i tid – skulle  
bli att personer med gamla certifikat inte skulle 
kunna använda sitt SITHS-kort för elektronisk 

identifiering efter den 28 november. Totalt var det ungefär 
220 000 kort och certifikat som skulle bytas ut. Drygt 125 
000 användare skulle byta sitt certifikat och resten behövde 
få ett helt nytt SITHS-kort.

Förberedelser och planering
Hösten 2013 påbörjades förberedelserna inför bytet av  
kort och certifikat. Samtliga SITHS-anslutna organisa-
tioner informerades, ny funktionalitet för att underlätta 
utbytet planerades, och många organisationer började 
planera för hur deras eget utbyte skulle gå till. Trots att 
förberedelserna startade i god tid, var det inte förrän vid 
halvårsskiftet 2015 som arbetet kom igång på allvar.

Ny funktionalitet som underlättade
För att underlätta utbytet av kort och certifikat lanserade 
SITHS Förvaltningsgrupp i november 2014 ny funktionalitet 
i SITHS Admin, som gjorde det möjligt att ta reda på vilka 
kort och certifikat som behövde bytas inom respektive 
organisation. I maj 2015 kom ytterligare funktionalitet som 
gjorde det möjligt att utfärda nya certifikat till befintliga 
kort till många personer samtidigt.

– Den nya funktionaliteten uppskattades mycket av 
verksamheterna som skulle arbeta med utbytet, berättar 
Kerstin Arvedson, tjänsteansvarig för SITHS. De upplevde 
att verktyget var enkelt att använda och under lättade 
arbetet med utbytet.

Utbyte av certifikat – tillhör också en vardag
Trots att det var enormt många kort och certifikat som 
skulle bytas på en gång, så tillhör utbyte av kort certifikat 
den vanliga rutinen, som är ett löpande arbete för SITHS. 
Ett SITHS-kort och SITHS-certifikat är som regel giltigt  
i fem år, och ska av säkerhet- och kvalitetsskäl alltid bytas 
efter denna tid. Det som krånglade till det denna gång, var  

att själva korten var giltiga längre än själva SITHS CA v3  
certifikaten, som hade en kortare livslängd än normalt. 
Detta medförde att hanteringen av antal byten blev större 
och mer komplex än vad det vanligtvis är.

– Att något sådant händer igen måste vi undvika, säger 
Kerstin Arvedson. Det var en stor påfrestning för alla 
berörda – anslutna organisationer, SITHS Förvaltning och 
Nationell kundservice.

Resultat över förväntan
Trots att de flesta organisationerna kom igång relativt 
sent med sitt utbyte, blev resultatet över förväntan. Efter 
”den stora dagen” var det hur lugnt som helst. I stort sett 
fungerade allt som vanligt för användarna. Fantastiskt 
roligt! Och vi vill återigen tacka alla SITHS-anslutna 
organisationer för ett mycket bra arbete.

– Gott samarbete, anpassat IT-stöd, samt tydlig och 
kontinuerlig kommunikation, gjorde att vi nådde ett lyckat 
resultat, säger Kerstin Arvedson. Det är vi jätteglada för!

Lyckat byte av SITHS-certifikat
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Hittills har i stort sett bara Ineras 
ägare, landsting och regioner, haft 
möjlighet att köpa tjänster från Inera. 

Men efter en juridisk utredning fattade Ineras 
styrelse beslutet att anslutning till exempelvis 
tjänsteplattformen, eller andra av Ineras 
tjänster, också ska kunna erbjudas direkt till 
kommersiella företag. 

Syftet är att stimulera utvecklingen inom 
e-hälsa, så att marknadsaktörer kan använda 
Ineras tjänster för att ta fram nya, innovativa 
applikationer och funktioner för patienter och 
invånare eller medarbetare i vård och omsorg. 

Förhoppningen är att marknaden ska bidra 
till att utbudet av tjänster ökar snabbare, så att 
patienter får större möjligheter till självservice 
och delaktighet i vården, och vårdpersonal får 
effektiva verktyg.

Ingen information kommer att släppas ut 
från vårdsystemen via tjänsteplattformen om 
inte de vårdgivare som äger informationen 
har avtalat om detta. Inera kommer dessutom 
att kräva att få certifiera tjänster som ansluts 
till plattformen. Allt för att hålla en hög 
säkerhet och kvalitet i hanteringen av känslig 
information.

Flera leverantörer erbjuder tjänster till 
Inera och många av dem ligger långt fram när 
det gäller innovativa lösningar för vård och 
omsorg, och både vårdgivare och patienter 
har stor nytta av att deras tjänster kan utbyta 
information med alla vårdsystem som anslutits 
till tjänsteplattformen. De möjligheter som 
tjänsteplattformen ger är en mycket viktig 
pusselbit för att öka samverkan mellan det 
offentliga och privata aktörer på området.

Ineras tjänster öppna  
för kommersiella företag
Inera har tagit nästa steg i e-hälsoarbetet och erbjuder sina tjänster  
till kommersiella företag på öppna marknaden. Avsikten är att bidra  
till innovation och utveckling. Möjligheten kommer göra Inera till ett  
nav för hela Sveriges vårdinformation, och leda till en positiv utveckling 
för både patienter och vårdpersonal.

INERAS MARKNAD ENLIGT NY POLICY

Regioner  
och 

 landsting 
_

Hälso- och 
sjukvård

Kommuner 
_

Hälso- och 
sjukvård

Privata  
utförade 

_
med avtal

Övriga

Statliga  
Myndigheter 

_
som  

bedriver  
hälso- och 
sjukvård

_
med behov av 
informations-

utbyte
_

som utöver 
tillsyn & 

uppföljning

Invånare 
_

Hälso- och 
sjukvård

Leverantörer till hälso- och sjukvård

Hälso- och sjukvård
Tandvård
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Informationen som visas i Vården i siffror hämtas 
från nationella kvalitetsregister och andra register 
och databaser som innehåller kvalitativa mått av 

olika slag. Vården i siffror har sitt ursprung i den tryckta 
upplagan ”Öppna jämförelser Hälso- och sjukvård”,  
som nu gjorts om och istället visar all data i digital form. 

Nu öppen för alla
Under 2015 har Vården i siffror utökats med ny data, 
som till exempel hjärtsjukvård, intensivvård, psykiatrisk 
vård, habilitering, reumatisk sjukvård, väntetider i vår-
den, patientsäkerhet, överlevnad vid cancersjukdomar,  
minskning av övervikt efter obesitaskirurgi, med mera. 
Dessutom har ett arbete pågått med att visualisera 
indikatorer i nationella rapporter  
som skapar överblick över olika sjukdomsområden. 

Ett stort arbete har också gjorts med att öppna upp 
webbplatsen för allmänheten. Sedan december 2015 är 
Vården i siffror tillgänglig för alla som är intresserade av 
hur svensk hälso- och sjukvård utförs och dess resultat. 
Tidigare krävdes inloggning med SITHS-kort.

Viktig källa som förbättrar vården
Syftet med Vården i siffror är att skapa dialog om resultat  
och kvalitet mellan och inom olika ledningsnivåer hos 
vårdgivare. Ökad kvalitet genom förbättringsarbete och 
mer jämlik vård är önskvärda effekter. Syftet är också 
att göra hälso- och sjukvårdsstatistik tillgänglig för både 
invånare och vårdpersonalen, för att ge inspiration och 
skapa nya kontaktytor för erfarenhetsutbyte. Målet med 
Vården i siffror, är att webbplatsen ska vara sam lings-
platsen för all statistik av mått och resultat i vården. 

Vården i siffror
Vården i siffror är en webbplats som visar en mängd olika mått  
och resultat inom svensk hälso- och sjukvård. Det kan till exempel  
handla om utfallet av en viss typ av behandling, hur lång väntetiden  
är för att få en viss typ av vård, eller hur många som fått en viss typ  
av behandling.
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Syfte med detta projekt är att ta ett större grepp 
kring alla led i Ineras affär, och skapa bättre 
förutsättningar för en effektivare leverans. Målet 

med projektet är att Inera ska uppfattas som en profes-
sionell organisation, som på ett effektivt sätt levererar 
efterfrågade tjänster. I slutändan ska detta resultera i 
nöjdare kunder.

– Det är härligt att se all den energi och kreativitet som 
finns bland alla medarbetare som deltar i projektet, säger 
Rolf Åström som är projektledare. Utgångspunkten för 
hela projektet är alla synpunkter vid fått vid landstings-
besök, via ärenden som Nationell kundservice hanterat, 
och vid andra kontakter vi haft med kund. Detta har gett 
oss en hyfsat bra bild över vad kunder förväntar sig av 
oss, och det vill vi leva upp till. Förhoppningen är att Inera 
ska bli en ännu bättre samarbetspartner, som förenklar 
vardagen för alla som vill använda, förstå och hantera våra 
tjänster. Vi kommer inte att vara nöjda, förrän våra kunder 
är nöjda, lovar Rolf.

Sömlös hantering mellan delområden
Inom projektet Kundfokuserade processer och stöd - 
system ingår tio delområden, vars uppgifter ska sam -
ordnas och koordineras med varandra. Gemensamt  
för alla delområden är att de styrs mot samma mål  
– kundens nytta och behov.

Delområden
De delområden projektet omfattar är; 
• En ny version av Inera.se. Kund, som ska ta fram  

interna processer för ett bättre kundmöte. 
• Affär, som ska skapa tydlighet kring avtal och 

prismodeller. 
• Processer och roller, där dessa ska beskrivas 

övergripande. 
• Planer, som ska identifiera vilka planer Inera och  

kunder behöver använda och ta fram. 
• Systemintegration, ansvarar för att alla tekniska  

kopplingar mellan system fungerar. 
• Leverans, ska ta fram en leveransprocess som fungerar 

för våra kunder. 
• Support, arbetar med att ta hem all support till Inera  

och skapa en nationell kundservice. 
• Uppföljning, ska se över intern och externt behov av 

statistik och annan uppföljning. 
• Ekonomi, tar fram stödsystem och ska införa 

e-fakturering. 

Nytt projekt  
för nöjdare  
kunder
Inera driver internt ett projekt 
som syftar till att vi ska bli en mer 
kundanpassad och professionell 
leverantör av nationella tjänster, 
projektet Kundfokuserade  
processer och stödsystem. Rolf Åström
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Ineras kärnkompetens utgörs av 
styrning, ledning och koordinering, samt 
kravställning och förankring i samverkan 
med våra ägare och kunder. Viktiga funk-
tioner är även strategisk arkitekturstyrning, 
kundservice och kommunikationsverksamhet. 
Beredningsprocessen av ärenden och nya 
uppdrag via programråd, beredningsgrupp 
och styrelse är etablerad och fungerar bra.

Styrelsen består av två politiker från 
respektive hälso- och sjukvårdsregion, en från 
den styrande majoriteten och en från opposi-
tionen. De beslutar om övergripande planer 
och strategi för verksamheten. I deras ansvar 
är att bereda ärenden och få rekommendationer 
från sina respektive huvudmän i viktiga frågor.

Beredningsgruppen bereder ärenden  
till styrelsen. De har ansvar för att berätta  
för och stämma av med sina huvudmän om  
de prioriteringar som Inera gör.

Programrådet är Ineras kanal mot lands-
ting och regioner för förankring, dialog och 
samverkan kring de gemensamma, nationella 
tjänsterna inom e-hälsa.

Programrådet deltar i beredningen av de 
ärenden och uppdragsförslag som kommer 
in till Inera och medverkar till att ta fram en 
verksamhetsplan. Det är sammanhållande för 
landsting och regioners planer för anslutning 
till tjänster. De medverkar till att säkerställa 
deltagande med strategisk verksamhets-, 
kommunikations- och it-kompetens i förvalt-
ning- och projektstyrgrupper. Rådet ansvarar 
för att samverkan sker med ledningsnätverken, 
det vill säga hälso- och sjukvårdsdirektörer 
(HSD), informationsdirektörer (ID), IT- direk-
törer (SLIT), samt ekonomidirektörer och de 
kommunala chefsnätverken. Programrådet är 
också rådgivande till beredningsgruppen.

Det är Vd som ansvarar för att Ineras 
verksamhet sker enligt styrelsens riktlinjer. 
Till sitt stöd har vd en ledningsgrupp som 
består av avdelningschefer och enhetschefer.

Ineras kärnkompetens, 
styrning och ledning

DET FINNS CIRKA  
25 FÖRVALTNINGS-
GRUPPER med 
representanter från 
landsting, regioner, 
kommuner och privata 
vårdgivare för tjänster-
na hos Inera.

SVERIGES LANDSTING OCH REGIONER

STYRELSE

INERA

PROGRAMRÅD

FÖRVALTNINGS-
GRUPPER

FÖRVALTNINGS-
GRUPPER

FÖRVALTNINGS-
GRUPPER

FÖRVALTNINGS-
GRUPPER

PROJEKT- 
STYRGRUPPER

PROJEKT- 
STYRGRUPPER

PROJEKT- 
STYRGRUPPER

PROJEKT- 
STYRGRUPPER

PRESIDIUM

BEREDNINGSGRUPP
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Tjänster och projekt
1177 Vårdguidens e-tjänster 
Genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster kan 
invånare i hela landet kontakta vården, utföra vårdärenden 
och läsa personlig information om sin vård på ett säkert 
sätt. Det kan till exempel handla om att boka tid, förnya 
recept, ta del av provsvar eller annan vårddokumentation 
och på andra sätt få stöd i sin vårdprocess. Under 2015  
har utförda ärenden ökat med 30 procent inom 1177 Vård-
guidens e-tjänster.

1177 Vårdguiden på telefon
1177 Vårdguiden på telefon är en nationell tjänst. Om man 
behöver sjukvårdsrådgivning kan man ringa 1177 dygnet 
runt, året om, var man än befinner sig i Sverige. 88 procent 
uppger att de följer råden när de ringer 1177 Vårdguiden  
på telefon. 

Rådgivningsstödet webb
Rådgivningsstödet webb är ett stöd för legitimerad 
vårdpersonal, framför allt sjuksköterskor, att bedöma vård-
behov. Merparten av landstingen och regionerna använder 
Rådgivningsstödet webb inom primär- och öppenvården.

1177 Vårdguiden på webben 
1177 Vårdguiden på webben är landstingens och regionernas 
gemensamma tjänst till allmänheten för råd om vård på 
webb. Webbplatsens innehåll produceras av vårdpersonal 
och bearbetas både av en nationell redaktion och av 
regionala redaktioner/redaktörer. 1177.se anpassas auto-
matiskt beroende på var man bor och man kan få nyheter, 
information och länkar till de e-tjänster som är aktuella i 
det egna landstinget eller regionen. En av de större händel-
serna under året är att 1177 Vårdguiden utökades med en 
helt ny nationell tjänst och plattform, Stöd och behandling. 
1177 Vårdguiden har under året fått ett flertal utmärkelser.

Hjälplinjen
Nationella hjälplinjen erbjuder kostnadsfri psykologisk 
hjälp och vänder sig till människor som är i psykisk kris 
eller i andra svåra livssituationer. Man kan kontakta 
Nationella hjälplinjen för egen del eller om man är orolig 

för någon närstående. Både den som kontaktar Hjälplinjen 
och den som svarar är helt anonyma. Hjälplinjen besvarar 
cirka 13 000 samtal per år. De vanligaste orsakerna till 
kontakt är i nämnd ordning; relationsproblem, oro för 
närstående, ångest, depression samt kris och självmord.

Journalen
Sedan 2015 är det Inera som förvaltar och utvecklar 
Journalen. Tjänsten gör det möjligt för invånarna att läsa 
journal information från hälso- och sjukvården via nätet. 

I november genomförde Inera en nationell konferens 
för att diskutera Journalen via nätet ur olika perspektiv. 
Omkring 120 personer deltog och deltagarna var före   - 
trädare för landsting, regioner och kommuner, vård-
professioner, myndigheter och leverantörer.

Utvärderingen visade att konferensen om Journalen  
via nätet var mycket uppskattad, men att man gärna vill  
ha mer tid för fortsatta diskussioner och Inera planerar 
därför för fler konferenser under 2016.

Vårdens intyg
20 landsting/regioner har infört Läkarintyg som gör det 
möjligt för läkare och handläggare att skicka läkarintyg 
och meddelande elektroniskt mellan hälso- och sjukvården 
och Försäkringskassan. 20 landsting/regioner har anslutit 
till nya tjänstekontrakt som gör det möjligt för invånare 
att själva hantera sina intyg via Mina intyg en e-tjänst som 
man når via 1177 Vårdguidens e-tjänster. Den riktar sig 
till invånare där de kan hantera sina läkarintyg. Nu finns 
möjlighet att hantera två av Transportstyrelsens läkarintyg 
för högre körkortsbehörighet (Läkarintyg och Läkarintyg 
diabetes).

I de fall fråga/svar inte stöds av journalsystemet finns 
tilläggsapplikationen Webcert Fråga/Svar och nu stödjer 
Webcert även av Transportstyrelsens läkarintyg för högre 
körkortsbehörighet (Läkarintyg och Läkarintyg diabetes). 
Arbete pågår för att ge privata vårdgivare möjlighet att 
hantera intyg i Webcert. 

Under året har Statistiktjänsten för ordinerad sjukskriv-
ning lanserats. Det är en webbtjänst som gör det möjligt 
att följa upp och se samlad statistik för den i läkarintygen 
ordinerade sjukskrivningen. 
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Födelseanmälan gör det möjligt för förlossningskliniker att 
skicka födelseanmälan elektroniskt till Skatteverket och 
direkt få tillbaka ett personnummer till det nyfödda barnet. 
Tjugo landsting har infört tjänsten.

Projektet Intygstjänster har under 2015 fortsatt vidare-
utveckla intygstjänsterna. Inera AB fick i uppdrag från 
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) att fortsätta 
det nationella utvecklingsarbete som påbörjades i projektet 
Intygstjänster 2013 genom att under åren 2014-2015 
uppfylla samtliga delmål under sjukskrivningsmiljardens 
villkor 5 ”Utökat elektroniskt informationsbyte” samt 
tilläggsuppdraget ”Fördjupade medicinska utredningar”.

STÖD OCH BEHANDLING 
Tjänsten Stöd och behandling är en av 1177 Vårdguidens 
e-tjänster som möjliggör för landsting, regioner, kommuner 
och privata vårdgivare med vårdavtal att erbjuda invånare 
stöd- och behandlingsprogram via nätet. Några olika 
tillstånd som det finns program för är exempelvis ångest, 
depression och smärta. I tjänsten Stöd och behandling finns 
också ett elektroniskt verktyg för att kunna specialdesigna 
olika typer av stöd- och behandlingsprogram utifrån de 
behov den aktuella målgruppen har. Införandet pågår för 
fullt och i början av mars var 150 vårdenheter anslutna. 

UMO 
UMO.se är en nationell ungdomsmottagning på nätet där 
unga mellan 13 och 25 år kan hitta relevant, aktuell och 
kvalitetssäkrad information om sex, hälsa och relationer. 
På UMO.se finns texter, filmer, animationer, tester och 
illustrationer som ger unga kunskap och möjlighet att 
reflektera kring olika frågor som rör sex, hälsa och relatio-
ner. Förhoppningen är att unga på så vis får verktyg för 
att fatta egna väl grundade beslut som rör viktiga frågor 
i deras liv. Kännedomen i målgruppen är 79 procent och 
under året har webben helt anpassats för mobilen.

E-blankettjänsten
E-blankettjänsten är anpassade blanketter som berör 
olika verksamhetsområden, framför allt inom kommunal 
förvaltning. Under 2015 påbörjades arbetet med att moder-
nisera e-blankettjänsten. Formulären får nytt modernt 

utseende, men med samma innehåll som de nuvarande 
PDF-blanketterna, de får ett nytt tillgänglighetsanpassat 
format, kommer att kunna fyllas i på skärmen och sedan 
skrivas ut. Alla blanketter kommer även som PDF-er.

Samtliga gränssnitt är responsiva och anpassar 
utseendet utefter besökarens typ av enhet. Det innebär 
exempelvis att formulären fungerar lika bra i mobiltelefon 
eller läsplatta som i dator.

Eira och Socialtjänstbiblioteket
Via landstingssamarbetet Eira, får vårdens personal 
tillgång till internationella forskningsresultat via ett stort 
antal e-tidskrifter. De gemensamma licensavtalen omfattar 
all vårdpersonal i landets 21 landsting och regioner men 
ger även privata vårdgivare med landstingavtal rätt till 
åtkomst. Under året infördes bland annat proxy åtkomst  
till Eira Discovery för privata vårdföretag. 

Från årsskiftet 2015/2016 erbjuder Inera inte längre 
Socialtjänstbiblioteket och från och med januari 2016 
släcktes www.socialtjänstbiblioteket.se ned.

eKlient
En viktig del av arbetet med eKlient är att tillsammans 
med landsting och regioner ta fram standarder och sätta 
livscykelplaner för hur länge viktiga IT-komponenter 
ska användas. Detta underlättar både för till exempelvis 
landstingen och för samarbetsparter, som får en norm 
att förhålla sig till vid utveckling och framtagning av 
nya system och tjänster. Det underlättar också för andra 
nationella projekt, som får en samlad bild över hur till 
exempel landstingens IT-miljöer utvecklas över tid.

Elektronisk remiss
Elektronisk remiss skapar grunden för elektroniskt utbyte 
av remisser mellan vårdgivare inom det egna landstinget/
regionen samt utanför det egna landstinget/regionen. Det 
finns ännu ingen som använder Elektronisk remiss via den 
nationella tjänsteplattformen, men planering pågår inför 
det första införandet. 

Man har under året tagit fram en lösning för hantering 
av bilagor samt en informationsspecifikation för utbud. 
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Hjälpmedelstjänsten
Under 2015 togs all funktionalitet i drift för 
Hjälpmedelstjänsten. Hjälpmedelsleverantörer registrerar 
sina produkter, och information om dessa i tjänsten som 
hanterar en del av det totala utbudet i Nationell katalog för 
produkter och avtal som omfattar 660 000 artiklar, varav 
260 000 är ISO-klassificerade hjälpmedel. 

En planerad uppdatering i slutet av 2015 med förbätt-
ringar för tjänsten är framflyttad till början av 2016.

Infektionsverktyget
Syftet med Infektionsverktyget är att förebygga vård - 
relaterade infektioner, förbättra följsamhet till behandlings - 
rekommendationer samt att minska bruket av bredspektrum- 
antibiotika. Via Infektionsverktygets rapportverktyg kan 
man ta fram rapporter över vårdrelaterade infektioner, 
antibiotikaordinationer, koppling till riskfaktorer etc. 
inom enskilda organisationer. Denna återkoppling hjälper 
verksamheten att själv identifiera problem, och ger ett  
bra underlag att använda i det lokala förbättringsarbetet.

Under året har förbättringar gjorts i systemet samt 
anpassningar påbörjats av Infektionsverktyget till 
Primärvården. Flytt har skett av IT-driften till Inera.

Nationell patientöversikt
Nationell patientöversikt gör det möjligt för behörig 
vårdpersonal att med patientens samtycke ta del av 
journalinformation som registrerats hos andra landsting, 
kommuner eller privata vårdgivare. 

Nationell patientöversikt fick i december ett nytt 
utseende och några nya funktioner som en vy för kalendern, 
möjlighet att sortera informationen samt möjlighet att 
ta del av läkemedelsinformation och vaccinationer. Den 
stora utvecklingen under året skedde i den teknik för hur 
information från journalerna hämtas till Nationell patient-
översikt och möjligheterna för vårdgivare att dela med sig 
av vårdsystem. 

Nitha
Nitha är ett nationellt IT-stöd för händelseanalys. Nitha 
består av en operativ del där analysledare och experter 
registrerar och utför analyser av skador inom vården 
enligt en systematiserad metod. Nitha består också av en 
kunskapsbank, där vårdpersonal kan ta del av avslutade 
analysrapporter och ta lärdom av dessa erfarenheter. En 
händelseanalys är en systematisk metod som ska ge svar  
på frågan vad som hände, varför det hände och hur vården 
ska arbeta för att händelsen inte ska upprepas igen.

Några få vårdgivare står för en stor del av överförda 
analyser till Nitha. Totalt överförda analyser till Nitha 
Kunskapsbank var i slutet av 2015 cirka 800 stycken.

Pascal
Pascal är en applikation för vårdpersonal att förskriva och 
beställa läkemedel och handelsvaror för patienter som får 
sina mediciner fördelade i påsar (dospatienter). Vid årets 
uppdatering infördes nya funktioner som sammantaget 
ger en bättre tjänst. Valet av funktioner har tagits fram 
tillsammans med, och utifrån de behov som, vård och 
omsorg har. Möjligheten att kunna se vilka läkemedel som 
ändrats för patienten är extra viktig för sjuksköterskor 
inom den kommunala vården. Tidigare har sjuksköterskan 
behövt kontrollera utifrån dosreceptet och jämföra datum 
och tider för att upptäcka om en förändring skett. En annan 
viktig funktion är att användarna av Pascal har möjlighet 
att nå läkemedelsförteckningen för alla patienter, inte bara 
dospatienter. 

Rikshandboken i barnhälsovård
Rikshandboken är en webbplats som innehåller aktuell och 
kvalitetssäkrad kunskap om små barns hälsa och utveckling 
samt metoder och riktlinjer för barnhälsovårdens verksamhet. 
En viktig förutsättning för att nå jämlik och rättvis 
barnhälsovård är att barnhälsovårdsprogrammet följs och 
att Rikshandboken används. 

Årsskiftet 2015/2016 flyttade förvaltningsuppdraget 
av Rikshandboken i barnhälsovård tillbaka till Inera efter 
några år hos Stockholms läns landsting.

Svenska informationstjänster  
för läkemedel (Sil)
Sil är en tjänst med kvalitetssäkrad läkemedelsinformation. 
Information om dosering och iordningsställandet av läke- 
 medel till barn har inkluderats från ePed som tas fram på 
Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Karolinska Universitets-
sjukhuset i Solna. Via Sil tillhandahålls läkemedels-
instruktioner och tjänster för rimlighets kontroller för 
barndoseringar.

Svenska biobanksregistret
Genom att samla översiktlig information om prover i  
ett gemensamt system, blir det enklare att genomföra 
samtyckesbegränsningar och söka efter prover som  
kan vara till nytta för forskning. I skrivande stund är det  
17 av 26 vårdgivare som har anslutit sina patologisystem  
till Svenska biobanksregistret, SBR. Sedan starten har  
1,3 miljoner prov blivit överförda till registret. Under 
året har tjänsten genomfört en uppdatering av säkerheten 
i systemet, nytt gränssnitt har kommit på plats och en 
verksamhetsanalys har tagits fram. 
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Svevac
Vissa landsting använder Svevac som en journalhandling 
medan andra landsting använder e-tjänsten som ett 
kvalitetsregister. Svevac har cirka 10 000 användare, det 
finns cirka 2,3 miljoner personer/patienter som är inlagda  
i systemet och sammantaget finns cirka 10 miljoner 
vaccinationer registrerade. 

Video- och distansmöten
Video- och distansmöte fyller en viktig funktion när 
det gäller att effektivisera och underlätta arbetet inom 
vård- och omsorg. Tack vare den snabba tekniska 
utvecklingen ökar användningsområdena allt mer. Några 
av alla dessa användningsområden är ambulanssjukvård, 
arbetsterapi, barnhjärtoperationer och psykiatri på distans. 
Videotjänsten genomförde en upphandling som fick för 
få anmälda och godkända leverantörer. Ett nytt försök 
kommer genom föras 2016.

Vårdhandboken
Vårdhandboken är ett oumbärligt verktyg för den som 
snabbt vill få tillgång till uppdaterad kunskap i tillämpad 
hälso- och sjukvård. Den ger praktiska råd och tillförlitliga 
metoder. Fler och fler väljer att använda Vårdhandboken 
som hade drygt 2,6 miljoner besök under 2015. Årsskiftet 
2015/2016 flyttade förvaltningsuppdraget av Vårdhand-
boken tillbaka till Inera efter några år hos Stockholms läns 
landsting.

Easy
Tjänsten innehåller funktioner för att hantera verksam-
heters olika roller, regelverk, självdeklarationer samt 
avvikelser från en given standard/regelverk. Easy visar 
svart på vitt när ett regelverk inte efterföljs, och förenklar 
processen att utföra granskningar på ett strukturerat och 
effektivt sätt.

Identifieringstjänsten SITHS
SITHS är en tjänstelegitimation för både fysisk och elek-
tronisk identifiering. Ett ordinarie SITHS-kort innehåller 
ett personligt Telia e-leg som visar vem du är, och ett 
SITHS-certifikat som visar identiteten i din yrkesroll. 
SITHS-kortet har många användningsområden och är en  
av de viktigaste grundtjänsterna inom nationell e-hälsa. 
Under året genomfördes ett stort byte av SITHS-certifikat, 
som går att läsa mer om i årsrapporten.

Katalogtjänst HSA
HSA är en elektronisk katalog som innehåller kvalitets-
säkrade uppgifter om personer, funktioner och enheter 
i Sveriges kommuner, landsting och privata vårdgivare. 
Innehållsuppdateringar har genomförts under året, bland 
annat schemauppdatering. Förberedelser pågår för upp-
handling av ny teknisk plattform under 2016.

Sjunet
Sjunet är ett kvalitetssäkrat kommunikationsnät framtaget 
och anpassat för vård och omsorg. Sjunet har en garanterad 
tillgänglighet och ställs ofta som krav för att sprida verk-
samhetskritisk information. Under året genomfördes en 
upphandling för en ny driftleverantör som blev överklagad. 
Flytt av driftsleverantör har inte kunnat ske under året.

Säkerhetstjänster
Säkerhetstjänster är viktiga för att tillgodose lagliga krav 
och för att patienter ska känna förtroende för vårdens sätt 
att hantera patientinformation. Under året har man flyttat 
driften till ny driftleverantör, etablerat SAMBI – attribut 
förvaltning, samt genomfört en förstudie om kontexhan-
tering, SSO och mobil autentisering. Ett nytt gränssnitt 
har tagits fram för spärr och logg. Arbetet med att ta fram 
en nationell PU – tjänst pågår fortsatt även under 2016. 
Planerad upphandling planeras om och genomförs inom 
ramavtalsupphandling av applikationsförvaltning.

Tjänsteplattform
Tjänsteplattformen underlättar integrationer genom att  
vara navet mellan system och tjänster. Hela den IT-arkitektur 
som utgår från den nationella tjänsteplattformen prövades 
med stor framgång när en ny version av Nationell patient-
översikt utvecklades under 2015. All information till 
patientöversikten går via Ineras tjänsteplattform. Samma 
anslutningar används även för e-tjänsten Journalen, som 
visar upp samlad journalinformation till patienter. En 
enda anslutning kan alltså användas för flera ändamål. 
Varje vecka gör Inera cirka 60 nya anslutningar till tjänste-
plattformen. Behovet från vårdgivare att ansluta sina 
vårdsystem ökar stadigt och totalt rör det sig om tusentals 
vårdenheter som kommunicerar med varandra via tjänste-
plattformen varje dag.
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Intäkter (tkr)

Nettoomsättning

Övriga intäkter

Summa

Rörelsens kostnader (tkr)

Material och tjänster

Övriga externa kostnader

Personalkostnader

Avskrivningar och övriga kostnader

Summa 

Rörelseresultat

Räntor, bokslutsdisposition och skatt (tkr)

Ränteintäkt och kostnad

Periodiseringsfond

Skatt

Summa

Årets resultat

Balansomslutning (tkr)

Soliditet

Antal anställda

Sjukfrånvaro

Flerårsöversikt 
2015

628 124 

0 

628 124 

-237 477 

-304 257 

-84 598 

-1 648 

-627 980 

144 

516 

-240 

-162 

114 

258 

399 849 

7 %

121

3,1 %
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377 841 

0 

377 841 

-125 642 

-158 471 

-92 153 

-1 452 

-377 718 

123 

3 076 

-1 020 

-54 

2 002 

2 125 

185 785 

14 %

135 st

1,8 %

2011201220132014
429 790 

1 000 

430 790 

-163 008 

-163 162 

-105 459 

-672 

-432 300 

-1 511 

2 709 

-530 

-428 

1 750 

240 

211 232 

12 %

153 st

2,1 %

305 567 

0 

305 567 

-118 342 

-120 737 

-65 851 

-1 511 

-306 441 

-874 

1 085 

0 

-156 

929 

55 

264 525 

10 %

92 st

1,7 %

605 759 

158 

605 917 

-215 441 

-325 845 

-63 987 

-813 

-606 086 

-169 

864 

0 

-233 

631 

462 

399 735 

7 %

100 st

2,6 %
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Styrelse
Inera leds av en styrelse som består av två politiker 
från respektive hälso- och sjukvårdsregion.

Anders Henriksson (S) 
Landstinget i Kalmar län,
ordförande

Anna Fransson (S)
Region Kronoberg

Fredrik Larsson (M)
Landstinget i Värmland

Marie-Louise  
Forsberg-Fransson (S)
Örebro läns landsting

Leif Dahlby (S)
Region Gotland

Peter Olofsson (S)
Västerbottens läns 
landsting

Carl Johan Sonesson (M)
Region Skåne

Daniel Forslund (L)
Stockholms läns landsting

Per Wahlberg (M)
Landstinget Västernorrland

Marie Morell (M)
Region Östergötland

Martin Andréasson (M)
Västra Götalandsregionen

Jim Aleberg (S)
Västra Götalandsregionen
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Formgivning: Kärnhuset
Fotografer: Cecilia Phil (sid. 4, 7, 24), Anders Ekmark (sid. 9), Fredrik Persson (sid. 10),  

Ulrika Zwenger (sid. 10), Marie Andersson (sid. 12), Johan Olsson (sid. 12), Peter Nordahl (sid. 16) 
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Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2017-06-07 1 av 1 

 

 

KS § 168  Dnr KS 000494/2017 - 908 

Begäran om borgensåtagande från Båstads GIF 

 
Beskrivning av ärendet Båstads GIF har lämnat in en ansökan om kommunalt borgensåtagande 

avseende ett lån om 1 mkr för att bygga en konstgräsplan på Drivanområdet. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott ställde sig den 1 juni positiv till ansökan.      

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivels från ekonomichef Johan Lindén, daterad 2017-06-07. 

Inkommen begäran om borgensåtagande från Båstads GIF.      
 
Arbetsutskottets förslag 1. Kommunen är i grunden positiva med hänsyn till föreningens stora andel 

eget kapital för investeringar, ca. 80 %. 
 
2. Med hänvisning till tidigare finanspolicy, beslutad av kommunfullmäktige 
2008-03-23, § 51, angående borgen, får förvaltningen i uppdrag att göra en 
översyn av befintligt dokument. 

 
Yrkanden Uno Johansson (C): Tilläggsyrkande att konstgräsplanen anläggs på ett 

miljörätt sätt. 
 
Thomas Andersson (L): Båstads GIF beviljas kommunal borgen om 1 miljon 
kronor.   
 
Socialdemokraterna, Centerpartiet, Bjärepartiet och Moderaterna: Bifall till 
Thomas Anderssons yrkande. 
 
Kerstin Gustafsson (M): Borgensåtagandet sträcker sig i 10 år och lånet ska 
amorteras inom 10 år.    

 
Propositionsordningar Ordföranden ställer först proposition på framförda yrkanden från Thomas 

Andersson och Kerstin Gustafsson och finner att kommunstyrelsen beslutat 
bifalla desamma.    
 
Ordföranden ställer därefter proposition på framfört tilläggsyrkande från Uno 
Johansson och finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla detsamma.   

 
Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

 
1. Båstads GIF beviljas kommunal borgen om 1 miljon kronor.   
 
2. Borgensåtagandet sträcker sig i 10 år och lånet ska amorteras inom 10 år. 
 
3. Konstgräsplanen anläggs på ett miljörätt sätt.      
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Datum: 2017-06-07 

Handläggare: Johan Lindén 

Dnr: KS 000494/2017-908 

Till: Kommunfullmäktige 

 

Beslutet ska expedieras till: 
Ekonomiavdelningen, Båstads GIF 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Inkommen begäran om borgensåtagan från Båstads GIF 
 

Samråd har skett med: 
Fritidschef, kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

 
Ansökan om borgen för lån från Båstads GIF 
 

Sammanfattning av ärendet 
Båstads GIF har lämnat in en ansökan om kommunalt borgensåtagande avseende ett lån om 1 
mkr för att bygga en konstgräsplan på Drivanområdet. Kommunstyrelsens arbetsutskott 
ställde sig den 1 juni positiv till ansökan. 
 

Bakgrund 

Båstad Gif har lämnat in en ansökan om kommunalt borgensåtagande avseende ett lån om 1 
mkr för att bygga en konstgräsplan på Drivanområdet. Kommunstyelsens arbetsutskott den 
1:a juni ställde sig positiv till ansökan med hänvisning till föreningens höga finansieringsgrad 
på nästan 80 % som möjliggjorts via bidrag. Konstgräsplanen är kostnadsberäknad till 6,2 mkr 
varav 4,8 mkr finansieras via bidrag och 0,4 mkr finansieras via föreningens egna medel. Res-
terade del av finansieringen är tänkt att ske via banklån på 1 mkr. För att erhålla så bra villkor 
som möjligt från banken avseende lånet på 1 mkr har föreningen begärt att kommunen ska 
borga för lånet. 

Föreningen uppger i sin ansökan till kommunen att lånet om 1 mkr är tänkt att löpa med en 
amortering om 10 år, dvs att hela lånet ska vara återbetalt på 10 år. Därför uppger föreningen 
att borgensförbindelsen också skulle kunna utgå under 10 år, dvs till hösten 2027. 

Föreningen uppger att den kan tänka sig ”pantförskrivning av intäkter från bidrag”. 

Båstads GIF arrenderar marken, som konstgräsplanen ska byggas på, av kommunen. Arrendet-
iden är 25 år räknat från 2012-01-01. Av arrendeavtalet framgår bland annat ”Arrendatorn får 
inte utan jordägarens skriftliga samtycke på arrendestället uppföra byggnader eller anläggning-
ar. Upplåtaren förklarar sig generellt sett vara positiv till utveckling av arrendestället som id-
rottsområde. ”  

 
Aktuellt 

Föreningen har tillsammans med ansökan inlämnat sin senaste årsredovisning för perioden 
2015-11-01 – 2016-10-31. Årsredovisningen innehåller resultatsammanställning samt balans-
räkning för de senaste två åren. Någon kassaflödesanalys finns ej i årsredovisningen.  

Företrädare för föreningen har i samtal uppgivit att den resultatnivå som uppnådes vid senaste 
verksamhetsåret om ca 300 tkr troligen är den nivå resultaten kommer uppgå till framöver. 
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Enligt företrädare för föreningen kommer uppförandet av konstgräsplanen generera uthyr-
ningsintäkter för föreningen. I vilken omfattning dessa hyresintäkter kommer överskrida even-
tuella nuvarande och därmed kunna finansiera räntekostnader och amorteringar med anled-
ning av konstgräsplanen är inte känt. 

Uppgifter från fritidsavdelningen gör gällande att föreningen erhåller ca 300-320 tkr i verk-
samhets-/föreningsbidrag från kommunen årligen. 

Av Båstads kommuns finanspolicy, antagen av kommunfullmäktige 2008-03-26 § 51, framgår 
att: 

”Borgen ges normalt endast till företag ingående i kommunkoncernen. Kommunen har en restrik-
tiv inställningar till borgen för lån till andra låntagare och ändamål. Borgen för lån till andra 
låntagare skall alltid föregås av kreditprövning. Att gå i borgen innebär ett risktagande. Dessu-
tom innebär åtagandet ökade administrativa kostnader av olika slag. Kommunfullmäktige fast-
ställer därför om en särskild avgift för att teckna borgen ska utgå eller ej.” 

Nuvarande borgensåtaganden, per den 2016-12-31, uppgår till sammanlagt 545,5 mkr varav 
518,5 mkr avser kommunens helägda bolag ”Båstadhem AB”. Cirka 23 mkr av borgensåtagan-
det är emot NSR. Kommunens samlade borgensförpliktelser gentemot föreningar uppgår till ca 
4 mkr och fördelas enligt följande: 

Förening 2016-12-31 Ändamål 

Förslövs IF 250 000 Uppl 1992-08-27 

Förslövs IF 777 400 Uppl 2012 nya omklädningsrum 

V Karups Bygdegårdsf 25 000 Uppl 1982-07-22  

V Karups Bygdegårdsf 86 400 Uppl 2007 energibesparande åtgärder 

Båstad GIF 450 000 Uppl 1986 uppförande av omklädningsrum 

Grevie Bygdegård Idrottspark 1 110 214 Uppl 1983  

Båstads Sportcenter 893 000 Uppl 1991  

Grevie Idrottscenter AB 400 000 Uppl 2001 checkkredit 

Summa kronor 3 992 014  

 
Föreningens likviditet väntas påverkas dels genom amorteringar på lånet som uppgår till 100 
tkr årligen plus ränta på lånet. Räntekostnad motsvarande 5 % på 1 mkr blir 50 tkr.  
 

Övervägande/framtid 

Allmänt om kommunalt borgensåtagande: 

Borgensåtaganden ar ingen obligatorisk kommunal verksamhet. Ett borgensåtagande innebär 
en kreditrisk för kommunen, eftersom kommunen åtar sig att fullfölja betalningsförpliktelser 
för gäldenärens/låntagarens räkning, om denne inte i utsatt tid kan reglera sin skuld. Detta kan 
innebära att kommunen måste vara beredd att driva verksamheten vidare, om borgenstaga-
rens förutsättningar upphör eller väsentligt försämras under borgenstiden. 

För många ideella föreningar är kommunal borgen en förutsättning för att kunna få lån över-
huvudtaget. Kommunal borgen avseende de ideella föreningarna, är också ett sätt för kommu-
nen att kunna stödja dessa utan att lämna direkta bidrag. Innan kommunal borgen lämnas, bör 
en kreditbedömning göras från kommunens sida, för att kunna bedöma om föreningen har 
möjlighet att klara av amortering och ränta på sitt lån. De föreningar som får en kommunal 
borgen är i regel också bidragsberättigade föreningar. Av den anledningen är det inte självklart 
att någon borgensavgift bör tas ut från dessa föreningar, även om kommunen gått i borgen för 
föreningens lån. 

När det gäller kommunal borgen för lån till investeringar i ideella föreningar/organisationer 
bör dessa enbart ges till föreningar som har sitt säte i Båstads kommun, om det inte föreligger 
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särskilda skäl för annat. Investeringen i sig bör bidra positivt till kommunens invånare och 
vara till nytta för dessa. 

I normala fall bör investeringar som finansieras med kommunal borgen vara försäkrat till ett 
värde som minst motsvarar kommunens borgensåtagande. 

Övrigt att beakta  

En eventuell borgensavgift fungerar som en ersättning för den risk kommunen tar i och med 
den kommunala borgen. En borgensavgift som tas ut innebär samtidigt att avgiften för före-
ningen förtar en del av den kostnadsbesparing de söker uppnå genom sin ansökan om kom-
munal borgen.  

Om borgensåtagande på 1 mkr ska lämnas till Båstads GIF för att bygga en konstgräsplan bör 
borgensåtagande villkoras av att lånet amorteras på 10 år så att borgensåtagandet upphör ef-
ter 10 år.  

Kommunen äger redan marken som föreningen arrenderar och avser bygga konstgräsplanen 
på. Därmed är det svårt att se några möjligheterna att finna säkerhet i form av fast egendom för 
eventuella regresskrav kommunen skulle få ifall föreningen inte infriar sina förpliktelser avse-
ende räntebetalningar och amorteringar på lånet. Föreningen skriver i ansökan att de kan 
tänka sig pantförskrivning av intäkter från bidrag. Med det avses troligen de årliga förenings-
bidrag om ca 300-320 tkr som kommunen utbetalar till föreningen. 

Det är för undertecknad i dagsläget inte klarlagt hur befintliga planer för ut- och ombyggnad av 
Örebäcksvallen kommer inverka på föreningens verksamhet eller ekonomi i övrigt. 

Alla beslut om borgen är principiellt viktiga frågor och ska beslutas av kommunfullmäktige. 
 
 
 
Båstad 2017-06-07 
 
 
Johan Lindén 
Ekonomichef 
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Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2017-06-07 1 av 1 

 

 

KS § 169  Dnr KS 000473/2017 - 905 

Ansvarsfrihet för Kommunalförbundet AV Media Skåne för 
verksamhetsåret 2016 

 
Beskrivning av ärendet Båstads kommun ar en av medlemskommunerna i Kommunalförbundet AV 

Media Skåne. 
 
 Direktionen för kommunalförbundet har översänt bokslut och 

verksamhetsberättelse för år 2016 samt även revisionsberättelse med en 
hemställan om att respektive fullmäktige i medlemskommunerna beviljar 
direktionen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.  

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från ekonomichef Johan Lindén, daterad 2017-05-02. 

Årsredovisning 2016 för Kommunalförbundet AV Media Skåne.    
 
Förvaltningens förslag 1. Direktionen för Kommunalförbundet AV Media Skåne beviljas ansvarsfrihet 

för år 2016. 
 

 2. Bokslut och verksamhetsberättelse för 2016 läggs till handlingarna. 
 
Arbetsutskottets förslag 1. Direktionen för Kommunalförbundet AV Media Skåne beviljas ansvarsfrihet 

för år 2016 med en riktad anmärkning mot direktionen för bristande styrning 
och ledning samt för att redovisningen avviker från god sed och kommunal 
redovisningslag. 
 

 2. Bokslut och verksamhetsberättelse för 2016 läggs till handlingarna 
 
Jäv Eddie Granqvist (BP) anmäler jäv och deltar ej i beslutet. 
 
Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

 
1. Direktionen för Kommunalförbundet AV Media Skåne beviljas ansvarsfrihet 
för år 2016 med en riktad anmärkning mot direktionen för bristande styrning 
och ledning samt för att redovisningen avviker från god sed och kommunal 
redovisningslag. 
 
2. Bokslut och verksamhetsberättelse för 2016 läggs till handlingarna.  
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Datum: 2017-05-02 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Johan Lindén 

Dnr: KS 000473/2017 – 905 
 
 

Ansvarsfrihet för Kommunalförbundet AV Media Skåne för verksamhetsåret 
2016 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
1. Direktionen för Kommunalförbundet AV Media Skåne beviljas ansvarsfrihet för år 2016. 
 
2. Bokslut och verksamhetsberättelse för 2016 läggs till handlingarna.      
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Båstads kommun ar en av medlemskommunerna i Kommunalförbundet AV Media Skåne. 

 
Direktionen för kommunalförbundet har översänt bokslut och verksamhetsberättelse för år 
2016 samt även revisionsberättelse med en hemställan om att respektive fullmäktige i 
medlemskommunerna beviljar direktionen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.   
 
 
 
Johan Lindén 
Ekonomichef 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Kommunalförbundet AV Media Skåne 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Årsredovisning 2016 för Kommunalförbundet AV Media Skåne   
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Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 

 
Sida 

 

2017-05-17 23 av 30 

 

 

 
 

KF § 117  Dnr KS 000449/2017 - 903 

Fråga om terrorism och beredskap 

 
Beskrivning av ärendet Kommunfullmäktige beslutade i anslutning till godkännande av dagordningen 

att interpellation inlämnad av Christer de la Motte (M) ska hanteras som fråga 
vid sammanträdet. Interpellationsdebatten äger rum på kommunfullmäktige i 
juni. Frågan besvaras av kommunstyrelsens ordförande Bo Wendt (BP).  

 
Yttrande:  Under ärendet yttrar sig Christer de la Motte (M) och Bo Wendt (BP).  
 
Underlag till beslutet Interpellation från Christer de la Motte (M).  
 
Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 
 

Frågan får ställas och svar lämnas av kommunstyrelsens ordförande Bo Wendt 
(BP).  
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Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2017-06-07 1 av 1 

 

 

KS § 164  Dnr KS 000865/2016 - 900 

Svar på motion - Tillskapande av gemensam målbild 

 
Beskrivning av ärendet 2016-06-21 inkom en motion från Liberalerna och Miljöpartiet angående 

tillskapande av en gemensam målbild. Motionens andemening är att politiker 
och tjänstemän gemensamt ska skapa en målbild och kunskap om 
morgondagens utmaningar och möjligheter. Förslag om hur detta ska kunna 
realiseras inbegriper genomförandet av gemensamma utbildningar där syftet 
är ökad förståelse för och möjligheter med samverkan, entreprenörskap, 
service, partnerskap och öppenhet.  

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från ledningsstrateg Patrik Johansson, daterad 2017-04-03. 

Inkommen motion från Liberalerna och Miljöpartiet, daterad juni 2016.  
 
Förvaltningens och 1. Motionen bifalls. 
arbetsutskottets förslag  
 
Yrkanden Inge Henriksson (BP): Motionen avslås. 

 
Thomas Andersson (L) och Gösta Gebauer (C): Motionen bifalls.      

 
Propositionsordningar Ordföranden ställer proposition på framfört yrkande från Inge Henriksson om 

avslag och Thomas Anderssons och Gösta Gebauers yrkande om bifall. Efter 
framställd proposition finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutat bifalla 
Thomas Anderssons och Gösta Gebauers yrkande.      

 
Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

 
1. Motionen bifalls.     
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Datum: 2017-04-03 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Patrik Johansson 

Dnr: KS 000865/2016 – 900 
 
 

Svar på motion - Tillskapande av gemensam målbild 
 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
1. Motionen bifalls.    
 
 
Sammanfattning av ärendet 
2016-06-21 inkom en motion från Liberalerna och Miljöpartiet angående tillskapande av en 
gemensam målbild. Motionens andemening är att politiker och tjänstemän gemensamt ska 
skapa en målbild och kunskap om morgondagens utmaningar och möjligheter. Förslag om hur 
detta ska kunna realiseras inbegriper genomförandet av gemensamma utbildningar där syftet 
är ökad förståelse för och möjligheter med samverkan, entreprenörskap, service, partnerskap 
och öppenhet.    
 

Aktuellt 
Motionens förslag ligger helt i linje med Båstads kommuns mål- och resultatstyrning. Arbetet 
med omvärldsbevakning och den inledande politiska budgetkonferensen varje år är befintliga 
delar som stödjer denna motion. Att utöka detta arbete är positivt för att bredda förståelsen 
och öka den politiska diskussionen kring viktiga strategiska beslut som behöver fattas 
beroende på vår omvärld. Detta skapar tydlighet och visar på vilken riktning som Båstads 
kommun ska ta framgent. 
 
 
 
Kommunledningskontoret 
Patrik Johansson, Ledningsstrateg 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Liberalerna och miljöpartiet 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Inkommen motion från Liberalerna och Miljöpartiet, daterad juni 2016   
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Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2017-06-07 1 av 2 

 

 

KS § 159  Dnr KS 000763/2016 - 600 

Svar på motion - Förebyggande arbete mot våldsbejakande 
extremism 

 
Beskrivning av ärendet Då experter på området framhåller att det finns olika ideologier av 

våldbejakande extremism så är det angeläget att kommunens arbete också 
riktar sig mot samtliga tre former av grupperingar som lyfts fram. Dessa tre 
former av grupperingar är vitmakt/våldsbejakande högerextremism, 
vänsterautonoma/våldsbejakande autonom samt religiös 
extremism/våldsbejakande jihadism. Det är också angeläget att arbeta 
systematiskt och kontinuerligt med det preventiva arbetet mot våldsbejakande 
extremism och inte endast tänka att våldsbejakande extremism är samma sak 
som terrorism eller större våldsamma attentat. Våldsbejakande extremism 
kommer i uttryck även i andra former som hat, hot eller vandalisering. Därför 
är det viktigt att ett stort fokus riktas mot mjuka, förebyggande insatser och 
åtgärder så som löpande kompetensutbildning inom området eller 
värdegrundsarbete. När det därtill gäller arbete vid uttryck eller åtgärd mot 
aktiviteter av extremistisk karaktär eller olika former av hot, hat, våld eller 
terror, bör det finnas en tydlig och fastställt beredskapsarbete för detta.     

 
Underlag till beslutet Inkommen motion från Moderaterna, daterad 2016-05-01.   
 
Förvaltningens förslag 1. Arbeta löpande med fokus på skyddsfaktorer. 

 
2. Prioritera kompetensutveckling av medarbetare och förtroendevalda i 
kommunen på området radikalisering och extremism.  
 
3. Samrådsgruppen SPUFF (skola, fritidsgårdar, individ och familj samt polis) 
får i uppdrag att initiera, driva och fånga upp frågor, situationer eller 
sammanhang som rör våldsbejakande extremism inom professionen; dvs. 
handläggare, pedagoger, skolpersonal med mera.  
 

 4. Införande av en policy gällande nolltolerans för exempelvis klistermärken, 
klotter, vandalisering, hot och hat oavsett om de sker på nätet eller i ”riktiga” 
livet.  
 
5. Fastställa eller tydliggöra en beredskapsplan som gäller kring och/eller i 
samband med ett attentat. 

 
Föredragande Integrationschef Filippa Swanstein föredrar ärendet. 
 
Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

 
1. Motionen bifalls. 
 
2. Arbeta löpande med fokus på skyddsfaktorer. 
 
3. Prioritera kompetensutveckling av medarbetare och förtroendevalda i 
kommunen på området radikalisering och extremism.  
 
4. Samrådsgruppen SPUFF (skola, fritidsgårdar, individ och familj samt polis) 
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Sida 
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får i uppdrag att initiera, driva och fånga upp frågor, situationer eller 
sammanhang som rör våldsbejakande extremism inom professionen; dvs. 
handläggare, pedagoger, skolpersonal med mera.  
 
5. Införande av en policy gällande nolltolerans för exempelvis klistermärken, 
klotter, vandalisering, hot och hat oavsett om de sker på nätet eller i ”riktiga” 
livet.  
 
6. Fastställa eller tydliggöra en beredskapsplan som gäller kring och/eller i 
samband med ett attentat.    
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 Tjänsteskrivelse  
 

1 (3) 

 
Datum: 2017-05-30 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Filippa Swanstein 

Dnr: KS 000763/2016 – 600 
 
 

Svar på motion - Förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism 
 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
1. Arbeta löpande med fokus på skyddsfaktorer. 
 
2. Prioritera kompetensutveckling av medarbetare och förtroendevalda i kommunen på 
området radikalisering och extremism.  
 
3. Samrådsgruppen SPUFF (skola, fritidsgårdar, individ och familj samt polis) får i uppdrag att 
initiera, driva och fånga upp frågor, situationer eller sammanhang som rör våldsbejakande 
extremism inom professionen; dvs. handläggare, pedagoger, skolpersonal med mera.  
 
4. Införande av en policy gällande nolltolerans för exempelvis klistermärken, klotter, 
vandalisering, hot och hat oavsett om de sker på nätet eller i ”riktiga” livet.  
 
5. Fastställa eller tydliggöra en beredskapsplan som gäller kring och/eller i samband med ett 
attentat.    
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Då experter på området framhåller att det finns olika ideologier av våldbejakande extremism 
så är det angeläget att kommunens arbete också riktar sig mot samtliga tre former av 
grupperingar som lyfts fram. Dessa tre former av grupperingar är vitmakt/våldsbejakande 
högerextremism, vänsterautonoma/våldsbejakande autonom samt religiös 
extremism/våldsbejakande jihadism. Det är också angeläget att arbeta systematiskt och 
kontinuerligt med det preventiva arbetet mot våldsbejakande extremism och inte endast tänka 
att våldsbejakande extremism är samma sak som terrorism eller större våldsamma attentat. 
Våldsbejakande extremism kommer i uttryck även i andra former som hat, hot eller 
vandalisering. Därför är det viktigt att ett stort fokus riktas mot mjuka, förebyggande insatser 
och åtgärder så som löpande kompetensutbildning inom området eller värdegrundsarbete. När 
det därtill gäller arbete vid uttryck eller åtgärd mot aktiviteter av extremistisk karaktär eller 
olika former av hot, hat, våld eller terror, bör det finnas en tydlig och fastställt 
beredskapsarbete för detta.     
 

Aktuellt 
Moderaterna har författat en motion gällande behovet av förebyggande arbete mot 
våldsbejakande extremism genom ett prioriterat arbete med beredskapsplanen. 
 
När ett svar ska författas kring området våldsbejakande extremism är det centralt att inleda 
med begreppsförklaringar, för att vara klar med begreppets innehåll. Extremism är ett ord som 
hänförs till ordet extrem, som i sin tur betyder överdriven eller fanatisk. Att vara extrem 
exempelvis ha överdrivna åsikter eller vara fanatisk över någonting eller någon är i sig inte 
nödvändigtvis problematiskt. Rätten att vara extrem är grundlagsskyddad både genom 
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yttrandefriheten eller religionsfriheten exempelvis. Det extrema som dock går utanför 
grundlagarnas ramar och betraktas som en brottslig åsikt eller brottslig handling så som hets 
mot folkgrupp, olaga hot, skadegörelse mm betraktas dock som synnerligen problematiskt i 
relation till demokratiska värden och grundlagar.  
 
Våldsbejakande extremism är därmed ett samlingsbegrepp för rörelser, ideologier och miljöer 
som inte accepterar en demokratisk samhällsordning och som bevakar, främjar och brukar 
våld, som ett medel, för att uppnå ett politiskt eller ideologiskt mål.  
 
Det finns ett antal gemensamma nämnare för vad som utgör eller definierar våldsbejakande 
extremism. Dessa gemensamma nämnare är:  
 

a) Förenklade världsuppfattningar  
b) Intolerans mot andras åsikter  
c) Bristande respekt för mänskliga rättigheter 
d) Konspirationsteorier  
e) Ideologiskt övertygad 
f) Använder sig av hot, hat, förtryck, diskriminering, vandalisering, våld eller terror för att 

förändra samhället 
 
Dessa gemensamma nämnare eller ingredienser är exakt samma, oavsett från vilket håll den 
extremistiska ideologin kommer från. Experter inom området våldsbejakande extremism så 
som exempelvis Nationella samordnaren mot extremism, Total försvarets forskningsinstitut, 
Säpo eller Myndigheten för samhällsskydd och beredskap påpekar att det finns tre etablerade 
former av våldsbejakande extremism grupperingar. Dessa är:  
 

1) Vitmakt/våldsbejakande högerextremism  
2) Vänsterautonoma/våldsbejakande autonom vänster 
3) Religiös extremism/våldsbejakande jihadism  

 
Samtliga tre grupperingar är representerade och finns aktiva i Sverige. Det är dock svårt att 
uppskatta omfattningen av hur stort eller hur litet problemen är kopplat till respektive 
område. Inte minst då forum på nätet och på sociala medier öppnat upp en ny arena för 
våldsbejakande extremister att verka. Därtill utgör ensamvargar en ny aktör farlig och ofta 
osynlig aktör, som agerar med stöd av en våldsbejakande extremistisk gruppering, men utgör 
handlingar och dåd på egen hand.  
 
Även i frågan om vad våldsbejakande extremistiska grupperingar erbjuder bygger på 
gemensamma nämnare, oavsett från vilket håll den extremistiska ideologin kommer från. 
Dessa är:  
 

a) Stark gemenskap  
b) Möjlighet att göra skillnad 
c) En mening större än en själv  
d) Enkel världsbild 
e) Auktoritet från någon annan – slipper ta ansvar själv 

 
I arbetet mot våldsbejakande extremism finns det beforskade och säkerställda risk och 
skyddsfaktorer. Riskfaktorer består bl.a. av upplevelser av utanförskap, ohälsa, missbruk, 
våldstendenser och sysselsättningsbrist. Skyddsfaktorer är därmed bl.a. psykiskt välmående, 
stabila och positiva relationer, källkritik, avstånd från våld och sociala aktiviteter.  
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I ett preventivt arbete mot våldsbejakande extremism finns det ett antal centrala komponenter 
som en kommun bör arbeta för att stärka individer att hålla sig borta från våldsbejakande 
extremism samt skydda det offentliga mot våldsbejakande extrema grupperingar. Dessa är: 
  

1) Skapa stabila individer genom långsiktigt, genomtänkt och strategiskt arbete med 
fokus på en bra skola, ett tryggt boende och en aktiv fritid 

2) Stärka och stötta ett förändringsarbete bort från våldsbejakande extremistiska miljöer 
genom tillgängliga positiva förebilder inom olika samhällsområden (näringsliv, 
offentlig sektor, ideell sektor mm) 
 

Arbeta aktivt och metodiskt med värdegrundsarbete i alla delar av den kommunala 
verksamheten. Synliggöra och värdera mjuka mål som syftar till att se, höra och bekräfta 
individer. 
 
 
 
Bildning och arbete 
Filippa Swanstein, Integrationschef 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Moderaterna, Integrationschef och Bildningschef 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Inkommen motion från Moderaterna, daterad 2016-05-01   
 
Samråd har skett med: 
Bildningschef Henrik Andersson 
 
 

261



262



263



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2017-06-07 1 av 1 

 

 

KS § 176  Dnr KS 000213/2017 - 900 

Svar på medborgarförslag - Avveckla medborgarförslagen 

 
Beskrivning av ärendet Inkommet medborgarförslag, daterat 2017-02-22, föreslår att Båstads kommun 

avvecklar systemet med medborgarförslag. 
 
 En större utvärdering av systemet med medborgarförslag genomfördes under 

2016 och delar av 2017. På basis av utvärderingen beslutade 
kommunfullmäktige 2017-04-19 att bibehålla medborgarförslagsmodellen. 
Genom det beslutet besvaras medborgarförslaget, varvid dess handläggning 
kan avslutas.    

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Olof Nilsson, daterad 2017-05-29. 

Medborgarförslag. 
 Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2017-04-19, § 73.   
 
Förvaltningens förslag 1. Medborgarförslaget avslås. 
 
Yrkanden Thomas Nerd (S): Bifall till förvaltningens förslag.      
 
Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

 
1. Medborgarförslaget avslås.    
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Datum: : 2017-05-29. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr: KS 000213/2017 – 900 
 
 

Svar på medborgarförslag - Avveckla medborgarförslagen 
 
 

Förslag till beslut 
 
Medborgarförslaget avslås. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Inkommet medborgarförslag, daterat 2017-02-22, föreslår att Båstads kommun avvecklar sy-
stemet med medborgarförslag. 
 
En större utvärdering av systemet med medborgarförslag genomfördes under 2016 och delar 
av 2017. På basis av utvärderingen beslutade kommunfullmäktige 2017-04-19 att bibehålla 
medborgarförslagsmodellen. Genom det beslutet besvaras medborgarförslaget, varvid dess-
handläggning kan avslutas.  
 
 
Kommunledningskontoret 
Olof Nilsson, Nämndsekreterare 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Förslagsställaren 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Medborgarförslag 
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2017-04-19, § 73. 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2017-04-19 15 av 41 

KF§ 73 Dnr KS 000227 /2016 - 900 

Utvärdering av systemet med 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 
kommunfullmäktiges beslut om att på prov införa medborgarförslag beslutade 
fullmäktige även att effekterna av införandet skulle utvärderas efter två år. 

Yttrande: 

Frånvaro: 

Underlag till beslutet 

Yrkanden 

Beslut 

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 (SOV 2016:5) har 
beredningen valt att föreslå att medborgarförslag ersätts med en förslagslåda. 

Under ärendet yttrar sig ordförande Håkan Mörnstad (BP). 

Under beslutet är Mårten Sterner (MP) ej närvarande i lokalen. 

Protokollsutdrag från demokratiberedningen 2017-01-24. 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2017-04-05, § 94. 
Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Olof Nilsson. 
Underlag från demokratiberedningen med förslag. 
Utvärdering av system med medborgarförslag. 

Ordförande Håkan Mörnstad (BP): På grund av att den stundande 
kommunallagsändringen inte innehåller förändrade regler kring 
medborgarförslag så föreslås att ärendet utgår och medborgarförslag bibehålls. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

Systemet med medborgarförslag bibehålls och ärendet om utvärdering av 
systemet avslutas. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 

266



267



268



Tjänsteskrivelse 

170614\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (1) 

Datum: : 2017-06-14. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr: KS 000634/2017 – 500 

Väckt motion - Återvinningscentralen i Svenstad 

Förslag till beslut 

Motionen redovisas och skickas till förvaltningen för beredning. 

Sammanfattning av ärendet 
Väckt motion, inkommen 2017-06-05, angående återvinningscentralen i Svenstad från 
Thomas Andersson (L) m.fl. ska redovisas och skickas för beredning. 

Kommunledningskontoret 
Olof Nilsson, Nämndsekreterare 

Beslutet ska expedieras till: 

Kommunchef 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Motion från Thomas Andersson (L) m.fl. 

Samråd har skett med: 
Kommunfullmäktiges presidium. 
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Datum: : 2017-06-14. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr: KS 000505/2017 – 200 
 
 

Väckt motion - Framtagande av handlingsplan riktad mot företagare 
 
 

Förslag till beslut 
 
Motionen redovisas och skickas till förvaltningen för beredning. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Väckt motion, inkommen 2017-05-04, angående framtagande av handlingsplan riktad mot 
företagare från Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet ska redovisas 
och skickas för beredning. 
 
 
 
Kommunledningskontoret 
Olof Nilsson, Nämndsekreterare 
 
 
Samråd har skett med: 
Kommunfullmäktiges presidium. 
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Datum: : 2017-06-14. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr: KS 000527/2017 – 600 
 
 

Väckt medborgarförslag - Kommunala lönesubventioner 
 
 

Förslag till beslut 
 
1. Medborgarförslaget godkänns och skickas till förvaltningen för beredning. 
2. Beslut om medborgarförslaget delegeras till kommunstyrelsen.  
3. Beslutet delges kommunfullmäktige. 
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Medborgarförslag, inkommen 2017-05-10, angående kommunala lönesubventioner ska redo-
visas och skickas för beredning. 
 
Kommunfullmäktiges presidium föreslår att kommunfullmäktige beslutar att överlåta beslutet 
i ärendet till kommunstyrelsen. 
 
Kommunledningskontoret 
Olof Nilsson, Nämndsekreterare 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Kommunchef. 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Väckt medborgarförslag. 
 
Samråd har skett med: 
Kommunfullmäktiges presidium. 
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